V 1.2.1
Ogólne:
1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania
dokumentów.
2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną.
3. Możliwość zainstalowania programu na systemach Windows XP Home Edition.
4. Wersja programu wspierająca systemy 64-bit.
Sprzedaż:
1. Dodane pole komentarz w dokumentach sprzedaży.
2. Możliwość przypisania kontrachenta podczas wystawiania paragonu.
Serwis:
1. Podczas generowania dokumentu sprzedaży dla zlecenia serwisowego, nr rej. pojazdu
automatycznie jest przepisywany do pola komentarz w dokumencie sprzedaży.
Magazyn:
1. Poprawiono możliwość korygowania dokumentów PZ. Możliwa jest korekta ilościowa i
wartościowa.
V 1.2.0
Magazyn:
1. Dodano możliwość poprawiania dokumentów wydań z magazynu w przypadku braku
zdefiniowanego dokumentu sprzedaży.
2. Dodano dokumenty magazynowe do obsługi protokołów rozbieżności towarów w magazynie.
Dokumenty PR- oraz PR+ dostępne są odpowiednio PR- w menu magazyn-wydanie, PR+ w
menu magazyn przyjęcie. Dla dokumentów PR- aby pobrać towar z dowolnej dostawy, należy
podać cenę z dostawy, w przypadku nie podania ceny zostanie skorygowany towar z
pierwszej dostawy. Dokumenty PR+ wystawiane są identycznie jak przyjęcie towaru na
magazyn, należy cenę towaru podać ręcznie.
Serwis:
1. Dodano obsługę zleceń serwisowych wraz z kartoteka pojazdów.
2. Dodano słownik stanowisk napraw.
Administracja:
1. Nowe wersje generowanych dokumentów, teraz uwzględniane są stawki VAT ustawione w
programie.
V 1.1.4
Administracja:
1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu
pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.1.3
Administracja:
1. Dodano możliwość eksportu i importu bazy danych (CSFirmaConfig)

Towary:
1. W kartotece towarów dodano obsługę zamienników, dodawanie i kasowanie zamiennika dla
towaru możliwe jest na karcie towaru, w jego edycji.
Magazyn:
1. Dodano wydruk stanów magazynu do inwentaryzacji.
Raporty:
1. Dodano moduł raportów z podstawowym raportem Sprzedaży.
V 1.1.0
Kontrahenci:
1. W karcie kontrahenta, dodano zakładkę połączenia. Pola umieszczone na tej zakładce
umożliwiają konfigurację połączenia do serwisu online udostępnianego przez dostawcę. O
dane do połączenia oraz login i hasło należy pytać przedstawicieli handlowych.
Sprzedaż:
1. Dodano obsługę nowego typu dokumentów sprzedaży (faktura pro forma ‘PF’), oraz
możliwość zmiany tego dokumentu na dowolny inny rodzaj np. Fakturę Vat. Nowy typ
dokumentu umożliwia przygotowanie oferty cenowej bez konieczności finalizowania
transakcji. Na podstawie faktury pro forma można wystawić dokumenty wydania z
magazynu. Kilkakrotna edycja tego typu dokumentów oraz możliwość dodawania kolejnych
pozycji do dokumentu, umożliwia fakturowanie zbiorcze wystawiając przy każdej edycji
kolejne wydania z magazynu. Zmiana dokumentu pro forma na Fakturę VAT, wystawi
dokument sprzedaży powiązany z przygotowanymi wydaniami.
Zamówienia (do dostawców) - nowy moduł:
1. Dodano możliwość przeglądania dodawania i edycji zamówień do dostawców. Zamówienia
zawierają obsługę walut co umożliwia zakup towarów w dowolnej walucie ,
2. Z poziomu pozycji zamówienia do dostawców dodano możliwość podglądu karty towaru,
oraz zmiany danych na tej karcie.
3. Pozycje zamówienie zostały wzbogacone o mechanizmy ostrzegania o zmianach cen
towarów, jeżeli cena na karcie towaru (dla wybranego dostawcy) jest niższa niż na
zamówieniu system ostrzega kolorem czerwonym, jeżeli jest niższa pole cena podświetlone
jest kolorem zielonym. Różnice cen nie są obsługiwane w widełkach 5%.
4. Pozycje do zamówienia można dodawać ręcznie lub wyliczyć odpowiednią ilość za pomocą
analizy sprzedaży dostępnej pod przyciskiem SPRZEDAŻ.
5. Dla dopisanych pozycji zamówienia można sprawdzić ceny i dostępność towarów online w
systemie sprzedaży dostawcy, wybierając przycisk SPRAWDŹ. Istnieje również możliwość
wyświetlenia karty towaru z informacjami online bezpośrednio z systemu sprzedaży
dostawcy.
6. Zamówienie można wyeksportować do pliku csv lub do schowka.
7. Zamówienie można wysłać online bezpośrednio do systemu sprzedaży dostawcy i uzyskać
potwierdzenie i zrealizowanych ilościach. Uwaga ilość sztuk w zamówieniu po wysłaniu
online jest poprawiana zgodnie z zapisem zamówienia u dostawcy.
Magazyn:

1. Dodano możliwość, podczas tworzenia przyjęcia do magazynu, importu faktur online
bezpośrednio z systemu sprzedaży dostawcy. Podczas importu dokumentu PZ możliwe jest
dodawanie towarów do kartoteki.
2. Dodano możliwość tworzenia przyjęcia towaru do magazynu na podstawie wysłanych
zamówień do dostawcy.
Administracja:
1. Dodana została możliwość zarządzania uprawnieniami w systemie. (Wersja płatna)
2. Zmieniono mechanizm drukowania dokumentów. Dla dokumentów występujących w kopii
można podać dowolną ilość kopii do wydrukowania. Drukowanie odbywa się bez podglądu.
Podgląd można uzyskać klikając przycisk „Zapisz”.
V 1.0.4
Konfiguracja:
1. Poprawiono aktualizacje automatyczne.
Instalacja:
1. Poprawiony został skrypt instalacyjny.
V 1.0.3
Towary:
1) Poprawiono przeliczanie kolumny ceny w liście towarów tak aby automatycznie przeliczały się na
walutę lokalną.
2) Dodano możliwość importu adresów magazynowych dl towarów. Aby uruchomić import należy
w kartotece towaru, w menu „import” wybrać pozycję „Import adresów dla towarów”.
Formatka do importu towarów umożliwia również aktualizację istniejących danych, jak i również
dodawanie do słownika adresów nowych pozycji. W przypadku pozostawienia w pliku, pola adres
nie wypełnionego, adres podstawowy dla towaru zostanie wykasowany.
3) W kartotece towaru podczas jego edycji, dodano możliwość podglądu ruchów towaru w
magazynie na podstawie dokumentów magazynowych. Dla dokumentów które powiązane są z
dokumentami sprzedaży dodatkowa informacja jest numer dokumentu sprzedaży towaru oraz
jego cena sprzedaży.
4) W kartotece towaru podczas jego edycji, dodano możliwość podglądu stanu towaru magazynie z
podziałem na adresy magazynowe na których składowany jest towar oraz z podziałem na partie
jakimi towar przyjmowany był do magazynu.
Konfiguracja:
1) Dodano możliwość ustawienia dowolnej maski numeracji dokumentów. W opcji konfiguracja
należy wybrać zakładkę „Dokumenty” wpisując wybrana maskę dokumentu można dowolnie
konfigurować wygląd numeru dokumentu zarówno dokumentu magazynowego jak i sprzedaży.
W masce dokumentu znak # oznacza kolejny numer dokumentu, znaki yyyy (dokładnie 4)
oznaczają rok wystawienia dokumentu, znaki ^^ oznaczają lokalizację wystawienia dokumentu.
2) Dodano możliwość dowolnego ustawiania początku numeracji dokumentów. W opcji
konfiguracja należy wybrać zakładkę „Dokumenty”, następnie wybrać typ dokumentu dla
którego należy zmienić numerację oraz nacisnąć przycisk „Sekwencje”. Wyświetli się tabela w

której możemy wpisać numer ostatnio wystawionego dokumentu. Przyciskiem zapisz
zatwierdzamy zmiany.
3) Dodano możliwość konfigurowania typu towaru tak aby dla wybranych typów wyłączyć lub
włączyć obsługę magazynu.
4) Dodano możliwość zmiany numeracji dokumentów po miesiącu wpisując w maskę numeru małe
litery mm.
Magazyn:
1) Dodano możliwość przeniesienia danych (dotyczących stanów magazynu) z innego systemu
sprzedaży za pomocą specjalnego dokumentu (BO- Bilans Otwarcia) przyjęcia do magazynu.
Nowy typ dokumentu obsługuje podobnie jak dokumenty PZ. Należy otworzyć okno „dokumenty
przyjęcia” w magazynie, następnie przysiekiem „Dodaj” tworzymy nowy dokument. Domyślnie
dokument ustawiony jest na typ PZ, aby wystawić dokument BO należy z listy rozwijalnej wybrać
właściwa opcje. Pozycje dokumentu obsługuje się identycznie jak pozycje PZ włącznie z
możliwością importu pozycji.
2) Dla dokumentów przyjęcia towaru, dodano możliwość ustawienia domyślnych adresów
magazynowych w kartotece towaru. Na podstawie podanych adresów dla dokumentu przyjęcia
program przepisze wybrane adresy do karty towaru tak aby wybrany adres podpowiadał się
domyślnie przy wystawianiu kolejnych dokumentów.
3) Dla dokumentów przyjęcia towaru dodano możliwość wprowadzenia numeru oryginalnego
faktury zakupu, tak aby możliwe było powiązanie przyjęcia z właściwym dokumentem zakupu.
4) Dodano obsługę walut do dokumentów magazynowych, obecnie można przyjąć dokument do
magazynu w dowolnej walucie.
5) Dodano możliwość wycofania dokumentu przyjęcia towaru do magazynu ze stanów. Tak aby
możliwa była edycja tego dokumentu. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru w
magazynie operacja nie jest możliwa.
Sprzedaż:
1) Poprawiono import pozycji faktury z pliku, tak aby import możliwy był również dla towarów z
poza kartoteki, poprawiono przeliczanie walut dla importowanych towarów. Przy imporcie
pozycji dokumentu sprzedaży kiedy pozycja nie występuje w kartotece, dla takich pozycji nie
wywoływane są operacje magazynowe, czyli sprawdzanie stanów oraz nie generują się
dokumenty WZ.
v 1.0.2
Towary:
1) Dodano automatycznie przypisywaną wartość pola narzut. W zakładce „Ogólne”. Wartość tą
można dowolnie ustawić w „Konfiguracja”
2) Dodano zakładkę „Dostawcy” umożliwiającą powiązanie wybranego towaru z odpowiednimi
towarami dostawców. W zakładce tej dla dowolnego dostawcy można dopisać obowiązujące u
niego numery towaru, dodatkową zaletą jest możliwość podania ceny pozycji u wybranego
dostawcy. Na podstawie tych powiązań importowane i kojarzone SA pozycje podczas importu PZ.
3) Zmodyfikowano import kartoteki towarów, tak aby możliwe było poprawianie istniejących
pozycji. Możliwe jest również powiązanie importowanych towarów z wybranym dostawcą.

Zmianie uległ również sposób wyliczania cen podczas importu. Obecnie cenę detaliczną po
imporcie można ustawić: na podstawie cen detalicznych z pliku lub obliczyć na podstawie
ustalanego narzutu od ceny zakupu.
4) Dodano możliwość dopisania producenta (marki) towarów wraz z numerem katalogowym, jakim
dla wybranej pozycji posługuje się producent. W oknie z producentami możemy obok nazwy
producenta oraz jego opisu, podać uniwersalny zunifikowany jego numer (np. w motoryzacji
numer producenta w katalogu TecDoc). Wyszukiwanie po producencie jest również możliwe.
Konfiguracja:
1) Dodano możliwość ustawiania domyślnych parametrów programu.
Przyjęcie towaru:
1) Lista Kontrahentów podczas wyboru została ograniczona wyłącznie do dostawców.
2) W liście pozycji dodano przycisk umożliwiający edycje danych towaru, jak i również sprawdzenie
jego szczegółów. W przypadku kiedy cena bazowa towaru jest niższa od wpisanej, ceny
zakupu w dokumencie PZ, pole „Cena Netto” podświetla się na CZERWONO, w przypadku kiedy
cena bazowa jest niższa pole podświetla się na ZIELONO.
3) Dodano możliwość importu pozycji dokumentu przyjęcia towaru. Pozycje importowane są z pliku
csv. Możliwe jest obecnie zaimportowanie faktury pobranej za pomocą Katalogu Elektronicznego
(katalogi produkowane przez CatSoft). Podczas importu przeszukiwana jest kartoteka towarów
tak aby odszukać odpowiednie pozycje. W przypadku kiedy nie znaleziono w kartotece
odpowiedniego towaru można go dodać przyciskiem na ekranie. Można również zmienić
powiązane pozycje oraz zobaczyć szczegóły powiązanego towaru.

