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Mantis 3083: Implementácia evidencie záznamov dočasnej ochrany zverejnenej v
Obchodnom vestníku
Upravené získavanie zoznamu XML súborov na webe pomocou PHP skriptu, kde odpadá potreba
pridávania nových súborov do "files.lst". Pre klientov, ktorí majú ešte predchádzajúcu verziu
ExeServisu, tak budú potrebovať pridávať do zoznamu.

Mantis 3133: Chybové hlásenie pri pridávaní hromadnej súčinnosti so Sociálnou
poisťovňou
Chyba „validation error for column "SOC_POIST"."FYZICKA_OSOBA", value "13".“
Táto chyba sa objavovala iba v prípade spisov, ktoré majú viacero povinných a aj to len za určitých
okolností.

Mantis 3134: Pridať zástupné reťazce na číslo spisu bez formátovania od 4/2017
#$SPIS_CISLO4 S - číslo spisu napr. 123/2015, vždy v tomto formáte bez ohľadu na dátum podania
návrhu so štvorčíselným rokom
#$SPIS_CISLO5 S - číslo spisu napr. 123/15, vždy v tomto formáte bez ohľadu na dátum podania
návrhu s dvojčíselným rokom

Mantis 3136: Pridať typ úkonu podľa EP - 233/2019 § 8 ods. 5 - zaslanie spisu

Mantis 3135: Pridať filtrovanie spisov na základe skupiny kontaktov, ktorej sa
generoval dokument

Mantis 3137: Orezať koncové nuly z úrokovej sadzby v zástupnom reťazci
#$BANKY_ZOZNAM_POHYBLIVYCH_CIASTOK
Odstránené koncové nuly zo sadzby úroku, kde program natvrdo zobrazoval napr. 0,250000%. Od
tejto verzie to bude zobrazované ako 0,25%.

Mantis 3139: Zástupné reťazce, ktoré vracajú IČ DPH povinného píšu do textu DIČ:
SK0123456789 namiesto IČ DPH: SK0123456789
Týkalo sa to týchto zástupných reťazcov:
#$POVINNY2_IC_DPH P - IČ DPH 2. povinného
#$POVINNY_IC_DPH P - IČ DPH 1. povinného

Mantis 3140: Pridať zástupný reťazec na dátum doručenia Upovedomenia o zastavení
§61n oprávnenému
Pridaný reťazec #$SPIS_UPOVEDOMENIE_61N_DORUCENE_OPR_ZOZNAM S - zoznam dátumov
doručenia upovedomenia o zastavení §61n oprávneným - vráti zoznam dátumov doručenia
oddelených čiarkou

Mantis 3143: Pridať PSČ do zástupných reťazcov *_NAZOV_ADRESA a
*_NAZOV_ADRESA_DORUCOVACIA
Nakoniec sa zistilo, že niektoré verzie zástupných reťazcov PSČ mali a niektoré nie. Tak sme to
zjednotili a do všetkých sme pridali PSČ.

Mantis 3151: Prechod Sociálnej poisťovne na komunikáciu WebService na SSL TSL 1.2
V záujme zvýšenia úrovne kybernetickej bezpečnosti Sociálna poisťovňa končí s podporou
šifrovacieho štandardu TLS verzie nižšej ako 1.2 od 31.08.2020.

