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7.5.059.148 

  PaySafeCard (BillBird) - zmiana polegająca 

na niefiskalizowaniu w stawce ZW i 

traktowanie tych operacji jako zapłata KP 

 Zmieniono obsługę PaySafeCard - teraz jest obsługiwany przez 

moduł rachunków (jeżeli serwis dostępny to menu PaySafeCard 

pojawia się przy wybieraniu typu rachunku/eVouchera). Po 

wybraniu z listy produktów realizowany jest wydruk potwierdzenia 

jak dla prepiad'ów. Przy okazji poprawiono szablon rachunków 

dla drukarek UPOS aby poprawnie drukowały dane. Poprawiono 

także opisy serwisów, przycisków, konfiguracji drukarek aby nie 

sugerowały obsługi tylko rachunków jednego operatora (BillBird) -  

wcześniejsze opisy dotyczyły produktu 'Moje rachunki' (co było 

mylące w przypadku użycia PaySafeCard oraz w przyszłości 

innych serwisów). Dodano także skróty klawiaturowe dla listy 

wyboru rachunku/prepaid. 

  Podgląd faktury VAT z PC-POS, PC-

Gastronom, Mini-Market z poziomu PC-

Market - nieprawidłowy poziom cen 

 Błąd polegał na tym, iż bez względu na poziom cen użyty na 

dokumencie faktury VAT wystawionej z poziomu kasy - w PC-

Market ten sam dokument wskazywał zawsze na poziom cen 

detalicznych. Poprawiono! 

  PC-POS, PC-Gastronom, Mini-Market - 

nadpisywanie szablonów wydruków w 

systemie Linux 

 Pomimo, że szablony wydruków znajdowały się we wskazanej 

lokalizacji, program przy każdym uruchomieniu pokazywał 

komunikat o braku szablonów i nadpisywał je domyślnymi. Błąd 

naprawiono. 

7.5.059.146 

  PC-Gastronom - integracja z programem 

hotelowym KajWare 

 Zrealizowano! Dodano zakładkę 'Systemy hotelowe' w lokalnych 

parametrach programu - w niej po uruchomieniu KajWare należy 

podać ścieżkę do pliku z listą rezerwacji oraz katalog, do którego 

będą eksportowane pliki transakcji. Dodano przycisk 'Rachunek 

na pokój'. Po kliknięciu pyta on o numer pokoju, sprawdza w 

podanym pliku czy się tam znajduje - jeśli nie - wyświetla się 

odpowiedni komunikat, jeśli tak - wyświetla dane i pyta czy 

potwierdzić zapis rachunku. 

  Problem z nadpisywaniem konfiguracji sal i 

stolików oraz paneli użytkownika 

 Poprawiono! Błąd polegał na każdorazowym nadpisywaniu 

konfiguracji sal i stolików a także paneli użytkownika - 

konfiguracją domyślną. Występował tylko w przypadku gdy 

odczyt konfiguracji był ustawiony na 'z pliku' (jeżeli był ustawiony 

na 'z bazy i z pliku' - obie konfiguracje działały poprawnie). 

7.5.059.145 

  Wprowadzić zabezpieczenie na 

maksymalną wartość towaru na paragonie 

 Dodano nowy parametr - 'Jaką maksymalną wartość towaru 

dopuszczać na paragonie' - domyślnie 99999.00 zł. Parametr 

kontroluje wartość pozycji przy wprowadzaniu cena x ilość jak i 

przy sprzedaży przez wartość. 

7.5.059.142 

  Dodanie nowych szablonów dla wydruków 

systemowych 57mm 

 Dodano nowe szablony wydruków 57mm dla: Zwrotu do 

paragonu, RW, WZ, WZ paragonowa, WZ paliwowa. 
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  Obsłużyć wydruki o szerokości 80mm dla 

drukarek systemowych 

 Do parametru 'Rodzaj szablonu wydruku graficznego' dodano 

możliwość wyboru 80mm. Wykonano następujące szablony: 

Faktura do paragonu, Faktura VAT, Raport zmianowy, WZ, WZ 

paragonowa, WZ paliwowa, RW, Raport stanu kasy, Zlecenie 

transportu, Zwrot do paragonu, Faktura do zwrotu. 

7.5.059.141 

  PC-Gastronom - błąd podczas wydruku 

zlecenia kuchennego przez Server 

Kuchenny na systemie Linux 

 Wykonano poprawkę w sposobie odczytu i obsługi konfiguracji 

portu. 

7.5.059.139 

  PC-Gastronom - nadmiarowe wydruki 

kuchenne na drukarce fiskalnej po podziale 

rachunku 

 Błąd naprawiono! 

7.5.059.137 

  PC-Gastronom - dodać możliwość 

uruchomienia Serwera Kuchennego jako 

usługi 

 Dodano obsługę uruchamiania jako usługa. Obsłużono 

argumenty startservice oraz stopservice. Ten pierwszy startuje 

usługę Serwer Kuchenny (bez okna) ale tylko wtedy gdy jest 

uruchamiany jako drukarka, drugi zatrzymuje działanie 

wszystkich usług otwartych poprzez pierwszy argument. 

  Implementacja wydruków potwierdzeń 

doładowań oraz rachunków dla drukarki 

Emar Printo 57T 

 Zrealizowano! 

7.5.059.136 

  Aktualizacja danych w GUS/CEiDG - 

dodanie progresu dla użytkownika 

 Zrealizowano! 

7.5.059.135 

  Czynny podatnik VAT na Portalu 

Podatkowym - weryfikacja z poziomu 

kontrahenta w programach PC-POS, PC-

Gastronom, Mini-Market 

 Zrealizowano! Sprawdzenie czynnego podatnika VAT odbywa się 

podczas zapisu nowego kontrahenta do bazy danych lub po 

naciśnięciu przycisku 'Sprawdź czy czynny podatnik  VAT' 

umieszczonego w oknie z danymi kontrahenta. Sprawdzenie 

czynnego podatnika VAT możliwe jest tylko wtedy gdy pole NIP 

nie jest puste oraz numer NIP jest w formacie PL - jeżeli te 

warunki nie zostaną spełnione wyświetlany jest odpowiedni 

komunikat. Funkcjonalność dostępna jest dla Javy od wersji 8 - 

dla starszych wersji również wyświetlany jest odpowiedni 

komunikat. 

  PC-Gastronom - wydruk informacji o 

rabatach na rachunku wstępnym 

 Zrealizowano! Zmiany dostępne dla wszystkich drukarek 

fiskalnych wspierających ten wydruk oraz drukarek systemowych. 

Wygląd bazuje na wydruku paragonu, reaguje na parametr 

drukowania rabatu w liniach aby oba te wydruki były zgodne. 

  Dodanie pola z udzielonym rabatem na 

domyślnym wydruku faktury VAT 

 Zrealizowano! 



Opisy zmian programów typu POS w wersji 7.5.59.0 – 7.5.59.148 
 

 

7.5.059.133 

  Nie działający przycisk 'Dodaj na paragon' 

w oknie informacji o towarze 

 Naprawiono! 

7.5.059.131 

  Dodanie listy dokumentów receptur oraz 

podgląd receptur 

 Zrealizowano! Dodano nowy przycisk 'Lista receptur' na zakładce 

specjalnej. W programie PC-POS dodane 3 nowe uprawnienia  

('Podgląd dokumentów receptury', 'Czy pokazać pola cenowe na 

dokumencie' oraz 'Czy drukować pola cenowe na wydruku'). 

  Problem z wyciekami pamięci przy zapisie 

automatycznych receptur 

 Naprawiono! 

7.5.059.129 

  Dodanie nowych zmiennych dla szablonu 

Faktury VAT 

 Do szablonu wydruku Faktury VAT (InvoiceVat.xml) dodano nowe 

zmienne: abstract_col_PRICENETTO - cena detaliczna netto; 

abstract_col_PRICEBRUTTO  - cena detaliczna brutto; 

abstract_col_NETTOVALUE - wartość detaliczna netto; 

abstract_col_BRUTTOVALUE - wartość detaliczna brutto. Ich 

użycie jest niezależne od parametru definiującego poziom cen w 

jakich wystawiany jest dokument. 

  Mini-Market - wprowadzenie kontroli okresu 

zamkniętego podczas zapisu i akceptacji 

dokumentów 

 Wprowadzono kontrolowanie daty okresu zamkniętego przy 

akceptacji dokumentów zamówienia wewnętrznego, zamówienia 

od odbiorcy, remanentu, obrotu opakowaniami a także przy 

zapisie dla dokumentów zamówienia wewnętrznego oraz 

zamówienia zewnętrznego. 

  PC-POS, PC-Gastronom, Mini-Market - 

kontrola poprawności wprowadzenia NIP 

na kontrahencie 

 Dodano kontrolę nr NIP na podstawie parametru PC-Market 

('Kontrola poprawności NIP kontrahenta'). W zależności od jego 

ustawienia, program nie sprawdza poprawności nr NIP, sprawdza 

i ostrzega gdy niepoprawny mimo to dając możliwość zapisu lub 

blokuje możliwość zapisania z niepoprawnym (lub brakiem) 

numeru NIP. 

  Polskie ePłatności - poprawki w obsłudze 

DCC 

 Wykonano poprawki w działaniu DCC na sterownikach Polskie 

ePłatności (problem przy obsłudze pytania do kasjera przy 

komunikacji po Ethernet oraz problem z wydrukiem DCC). 

7.5.059.0 

  BillBird - opracowanie nowego sterownika  Zrealizowano! Nowy protokół komunikacyjny pozwala na użycie 

dotychczasowych usług jak rachunki na kod kreskowy czy 

doładowania a także zupełnie nowych jak wirtualne karty 

PaySafeCard, doładowania energetyczne, rozliczenia rzeczywiste 

oraz rachunki jednorazowe NRB. Nowy protokół nie posiada 

ograniczenia na ilość doładowań/rachunków na jednym 

paragonie oraz daje możliwość łączenia doładowań i rachunków 

w obrębie jednego paragonu. 

  Możliwość zapisania WZ / WZ PAR / FAKT 

VAT/ RW w trybie on-line 

 Została dodana możliwość zapisania WZ oraz RW w trybie on-

line. Użycie tej operacji możliwe jest poprzez użycie klawisza WZ 
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oraz RW przed rozpoczęciem transakcji paragonowej. Opisany 

mechanizm został jednocześnie wykorzystany do zapisu Faktur 

VAT w trybie on-line. 

  Ekran Klienta - możliwość wyświetlania 

dodatkowych informacji o produkcie 

 Została dodana możliwość wyświetlania dodatkowych informacji 

o produkcie na ekranie klienta. Dodatkowe informacje pobierane 

są z pól: Opis1 do Opis 4. Ponadto została dodana możliwość 

wyświetlenia zdjęcia do aktualnie prezentowanego produktu. 

  Generowanie automatycznych receptur 

wielopoziomowych 

 Zrealizowano! Dodano kolejną wartość parametru 'Automatyczne 

receptury przy zapisie paragonu/RW/WZ do bazy' ('Tak, 

receptury wielopoziomowe'). Dotychczasowe wartości parametru 

zostały zmodyfikowane i obecnie dotyczą tylko receptur 

jednopoziomowych (wartości 'Nie', 'Tak' oraz 'Tak, receptury 

jednopoziomowe powiązane z numerem drukarki').  

  Mini-Market - możliwość umieszczania 

danych centralnych firmy na dokumentach 

 Zrealizowano! W polu sprzedawca można drukować już dane 

centralne (zakładka 'Firma' z konfiguracji PC-Market) na 

dokumentach Faktury do paragonu, Faktury korygującej do 

paragonu oraz Faktury VAT (drukarki fiskalne oraz wydruki 

systemowe). Dodano parametr w konfiguracji programu 'Wydruk 

danych centralnych firmy na dokumentach'. 

  FirstData - poprawki/aktualizacja protokołu  Lista zrealizowanych zmian: dodano wydruk ostatniej transakcji, 

wykonano poprawki w wydruku raportu zamknięcia dnia, 

poprawki w wydrukach pod płatności mobilne i BLIK (na 

drukarkach gdzie jest to możliwe). Dodano obsługę opisów DCC 

(na drukarkach gdzie jest to możliwe). 

  Mini-Market - edycja dokumentów - wybór 

graficzny 

 Dodano możliwość wprowadzania towarów na dokument Mini-

Market z poziomu paneli użytkownika. Z dostępnej opcji można 

skorzystać poprzez nowy klawisz umieszczony na dokumentach. 

  Bonownik - zmiana widoku listy produktów  Dodana opcja umożliwiająca wyświetlanie listy produktów w 

trybie kafelkowym. Widok jest opcjonalny dostępny po 

zdefiniowaniu wymaganego parametru. 

  Bonownik - dodać możliwość przypisania 

zdjęcia do przycisku asortymentu. 

 Została dodana możliwość przypisania grafiki do asortymentu 

oraz produktów. Możliwość wyświetlenia grafik dla asortymentów 

dostępna jest tylko w trybie pracy "widok kafelkowy". Dla każdego 

produktu można przypisać grafikę prezentującą daną potrawę. 

 


