
PC-Market 7.7 

 

Najważniejsze zmiany w programach PC-Market oraz 

Konsola Kupca w wersji 7.7.127.154 to przede wszystkim: 

nowy widżet „Dostawy w drodze” dostępny w 

panelach sklepu; 

JPK FA – obsługa nowej struktury (4); 

nowy wykaz kontrahentów – na wzór działania wykazu 

dokumentów i HZC. Nowy wykaz to szybsze ich działanie 

oraz zwiększenie wydajności samego programu, a także 

większe możliwości filtrowania; 

obsługa wielu adresów kont pocztowych oraz 

podpisów wraz z rozbudową możliwości eksportu na 

email / ftp; 

przydział towarów do sklepów (Konsola Kupca) – 

dodanie zarządzaniem „statusem do zamówień”; 

wykaz towarów – obsługa filtra umożliwiającego 

wyświetlanie towarów znajdujących się na wskazanych 

typach dokumentów; 

Wcześniejsze zmiany w ramach wersji programu PC-Market 

oraz Konsola Kupca 7.7: 



Obsługa kart płatniczych w PC-Market – moduł 

dodatkowy do programu PC-Market, współpracujący z 

modułem „Obsługi jednej drukarki fiskalnej w systemie 

(DrukFisk)”; 

Etykiety w PC-Market – podglądu oraz edycja buforu 

etykiet. Po włączeniu dedykowanego parametru, istnieje 

możliwość podglądu, edycji lub usunięcia oczekujących 

na wydruk etykiet; 

Rozbicie na stawki VAT w cenach magazynowych 

Partie towarów – rozbudowa możliwości podglądu 

istniejących partii towarów w bazie; 

Harmonogram Zmian Cen – możliwość wyboru 

domyślnego serwera wydruku etykiet dla towarów 

objętych HZC; 

JPK FA - poprawa eksportu dla towarów ze stawką VAT 

0%; 

Przydatne linki: 

aktualna wersja PC-Market 7.7 do pobrania: www.insoft.com.pl/demo 

aktualna wersja PC-POS 7.6 do pobrania: www.insoft.com.pl/demo 

 

Szczegółowy opis zmian na dalszych stronach dokumentu. Zachęcamy do 
pobierania oraz instalowania najnowszej wersji programu PC-Market / 
Konsola – Kupca.
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7.7.127.149 

 Nowe opcje programu 

  Transmisja w rodzaju "zamknięta zmiana 
fiskalna" w Okresowym Eksporcie Danych 
online dla Wag, Sprawdzarek Cen 

 W menu Kontrola -> Obsługa kas, wag i sprawdzarek -> 
Ustawienia online -> Okresowy eksport danych dodano opcje 
dające wybór w jaki sposób ma przebiegać automatyczna 
aktualizacja towarów dla wag i sprawdzarek: "WAGI: typ 
automatycznej aktualizacji": jak dla otwartej zmiany fiskalnej 
(wartość domyślna) / jak dla zamkniętej zmiany fiskalnej oraz 
"SPRAWDZARKI: typ automatycznej aktualizacji": jak dla 
otwartej zmiany fiskalnej (wartość domyślna) / jak dla 
zamkniętej zmiany fiskalnej.  

  Towary wyprzedaż - realizacja 
automatycznej rozbieżności dla towarów 
wyprzedażowych 

 Dodano realizację automatycznej rozbieżności dla towarów 
wyprzedażowych na dokumencie PZ i MP za pomocą 
parametru: "Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie 
PZ/MP": blokada wprowadzenia towaru (wartość domyślna) / 
ostrzeżenie i automatyczna korekta / ostrzeżenie i 
automatyczna korekta bez komunikatów. 

 Poprawa błędów 

  Na wykazie paragonów w DrukFisk brakuje 
numeru faktury do paragonu w kolumnie 
"Faktura" dla paragonu z zamówienia 
internetowego 

 Na wykazie paragonów dodano wyświetlanie numeru faktury do 
paragonu w kolumnie "Faktura" dla paragonu z zamówienia 
internetowego do którego została wystawiona faktura do 
paragonu. 

  Automatyczne generowanie dokumentów 
Strat(ubytki) - nieprawidłowa cena 
detaliczna, kiedy indywidualne ceny na 
magazynach (zdalne zarządzanie cenami) 

 W zdalnym zarządzaniu cenami poprawiono dla towarów, które 
mają przypisane ceny indywidualne aby ta cena była brana pod 
uwagę przy automatycznym dodawaniu pozycji na podstawie 
ubytków na dokumencie straty. 

  Rozbieżność wartość faktury sprzedaży a 
rejestr sprzedaży - dodanie nowego typu 
dla opakowań 

 W raporcie Rejestr sprzedaży dodano nowy parametr: 
"Uwzględnij obr. opak. z faktur do par.": nie (wartość domyślna) 
/ tak. 

  Brak uwzględnienia poziomu cen, kiedy 
cena sprzedaży ustalana wg Zdalnego 
zarządzania cenami i cena wg magazynu 

 W zdalnym zarządzaniu cenami poprawiono dla baz bez partii 
działanie parametru "Ceny na pozostałych dokumentach (przy 
zdalnym zarządzaniu cenami)". Dla ustawienia "Ceny na 
pozostałych dokumentach (przy zdalnym zarządzaniu cenami)": 
wg magazynu - ceny pobierane są zgodnie z zasadą, że jeśli są 
ceny indywidualne to są pobierane odpowiednie dla poziomu 
cen na dokumencie ceny indywidualne a jeśli nie ma cen 
indywidualnych to są pobierane ceny wspólne. Dla ustawienia 
parametru "Ceny na pozostałych dokumentach (przy zdalnym 
zarządzaniu cenami)": ceny wg sklepu - odbiorcy lub wg 
magazynu - ceny w pierwszej kolejności pobierane są ze 
stałych cen dla klienta (zakładka F10 - rabaty) a dopiero jeśli 
stałe ceny nie są przypisane, brane są ceny indywidualne dla 
sklepu/magazynu i w ostatniej kolejności brane są ceny 
wspólne jeśli brak stałych lub indywidualnych na magazyn cen. 

  Rozliczenie prasy - błąd kopiowania na 
pozycje rozliczenia prasy 

 Dodano ustawianie dodatkowych danych na pozycji rozliczenia 
prasy, kiedy kopiowanie pozycji z dostawy prasy. 

  Zamówienie centralne - nie działa 
wysyłanie dokumentu na email w formacie 
pdf 

 Poprawiono eksport zamówień centralnych na email w formacie 
pdf. 

  JPK FA - dla faktur zakupu problem z 
uzupełnianiem NIP nabywcy/dostawcy dla 
pól: P_4B i P_5B 

 W JPK FA dla faktur dostawy zmieniono sposób uzupełniania 
pól P_4B i P_5B analogicznie jak dla faktur sprzedaży. 



 OPISY ZMIAN PC-MARKET / KONSOLA KUPCA WERSJA 7.7.127.X 

 

7.7.127.147 

 Nowe opcje programu 

  W oknie błędu "koniec terminu ważności 
wersji DEMO" prezentować nr licencji bazy 
(seryjny) 

 W oknie komunikatu informującego o końcu terminu ważności 
bazy DEMO dodano nr seryjny bazy. 

  PC-Market Gastronom - Wykaz miast i ulic  W menu Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów dodano 
opcje "Miasta" oraz "Ulice".  Za pomocą nowego parametru: 
"Ustawiać domyślne miasto dla nowej ulicy" nie (wartość 
domyślna) / tak, pytać / tak dodano możliwość automatycznego 
przypisania domyślnego miasta tworzonej ulicy. Wykaz miast i 
ulic dostępny jest tylko gdy włączona serializacja na obsługę 
gastronomii. 

  Usuwanie pozycji w trakcie edycji - 
ostrzeżenie 

 Na parametr konfiguracji programu dodano wyświetlanie okna z 
pytaniem o potwierdzenie usunięcia pozycji z dokumentu. Ten 
parametr to: "Usuwanie pozycji na nowych dokumentach": 
Usuwanie bez ostrzeżenia (wartość domyślna) / Ostrzeżenie 
podczas usuwania. 

  Import/Aktualizacja kontrahenta wg 
serwisów: dodanie parametru na pomijanie 
pola SKRÓT w kontrahencie 

 W konfiguracji importu danych kontrahenta dodano parametr 
("Pomijać aktualizację pola SKRÓT w kontrahencie") na 
pominięcie aktualizacji Skrótu w kontrahencie, kiedy import 
danych z serwisów CEIDG/GUS/WPV.  

 Poprawa błędów 

  Konsola Kupca - Zamówienie centralne - 
blokada zamówienia towaru 
wyprzedażowego 

 W Konsoli Kupca na zamówieniu centralnym dodano 
sprawdzanie czy towar centralny posiada status wyprzedaż i 
jeśli tak to nie będzie można takiego towaru zamówić. W 
pierwszej kolejności sprawdzany jest status do zamówień w 
przydziale. Jeśli w przydziale nie jest ustawiony żaden status do 
zamówień a włączona jest reguła replikacji statusu do 
zamówień na sklep to sprawdzane jest czy towar ma status 
wyprzedaż w Konsoli Kupca natomiast jeśli reguła jest tylko dla 
towarów z blokadą to sprawdzane jest na każdym sklepie czy 
towar ma blokadę. 

  PC-Market MariaDB nie można nadać 
nazwy do archiwizacji (PCMBak) - 
nadmierne fokusowanie 

 Usunięto problem związany z ustawianiem focusa dla 
uruchomionej aplikacji PCMBak podczas archiwizacji bazy z 
poziomu PC-Market. Nadmierne fokusowanie uniemożliwiało 
wpisanie nazwy bazy w oknie zapisu do pliku. Błąd dotyczył 
wyłącznie baz znajdujących się na silniku MariaDB. 

  Faktura do paragonu dla osoby fizycznej - 
problem z wystawieniem dokumentu 

 Poprawione sprawdzanie daty paragonu podczas wystawiania 
faktury do paragonu. 

  Partie->Stany na dzień - nie działa 
sortowanie po innych kolumnach niż 
Nazwa 

 W raporcie Partie -> Stany na dzień uzupełniono sortowanie dla 
wszystkich kolumn. 

  JPK FA (4) - błąd typu danych dla 
IdentyfikatorPodmiotu 

 W JPK FA poprawiono błąd walidacji dla typu danych 
IdentyfikatorPodmiotu. 

7.7.127.145 

 Nowe opcje programu 

  Import z Excela na dokumentach - dodać 
możliwość konfiguracji i importu: daty 
dokumentu, formy i terminu płatności 

 Dla importu z XLS dodano obsługę importu pól wspólnych dla 
dokumentu, tj. terminu i formy płatności, magazynu, daty z pliku, 
dotyczy dok. Termin i forma płatności, magazyn, data z pliku, 
dotyczy dok. pola są importowane wg ustawień parametrów 
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importu EDI. Ponadto dodano import pola Tekst1-Tekst10, 
komentarzy oraz partii z pliku excel. Partie z excela można 
importować wg schematu kolumny "Nr Partii | Nr dostawy | Data 
dostawy | Dostarczono/Ilość z partii | Cena zakupu" lub wg 
poszczególnych kolumn. Dodatkowa dla importu wg schematu 
można dołączyć kolumny Cena sprzedaży det. dla partii, Data 
ważności, Opis 1-4. Więcej niż jedna partia dla pozycji zapisana 
w komórce musi być podzielona znakiem nowej linii Alt+Enter. 
Podanie wartości dla pola Partia dla pozycji spowoduje 
zablokowanie pól dostępnych wg schematu importu kolumny. 
Podanie wartości dla pola ze schematu spowoduje 
zablokowanie pola Partia dla pozycji. Pola importu partii na 
dokument są dostępne dla dokumentu PZ, MP, PW, MW, 
Remanent. 

  Nowe kolumny z informacją o zmianie ceny 
sprzedaży na dostawie 

 Na PZ i MP dodano nowe kolumny "Poprz. cena det" oraz 
"Nowa cena det". 

  Dodanie opcji kopiowania cennika danego 
odbiorcy (stałych cen i rabatów) dla wielu 
wybranych z listy odbiorców 

 Na zakładce kontrahenta: Rabaty dodano opcję pod 
przyciskiem Ctrl+K: "kopiuj cennik na wybranych odbiorców". Ta 
sama opcja znajduje się również w oknie ustalania stałych cen / 
rabatów: Ctrl+U Kopiuj cennik na wybranych odbiorców. Po 
kliknięciu przycisku należy wybrać odbiorców którym zostanie 
skopiowany cennik a następnie pojawi się pytanie czego 
dotyczyć ma kopiowanie. 

  Dodanie obsługi wielu adresów email 
poczty wychodzącej do typu dokumentów 
w automatycznym eksporcie na email po 
zapisie dokumentu wg specyfikacji 

 W konfiguracji poczty email dodano możliwość zapisania wielu 
kont pocztowych. Istnieje możliwość konfiguracji tematu, treści i 
podpisu dla wiadomości. Treść i podpisy wiadomości również 
można skonfigurować w dowolnej ilości i następnie przypisać je 
do konfiguracji poczty osobno dla dokumentów, raportów i 
wykazów. Dodano możliwość przypisania konfiguracji poczty do 
typu dokumentu w auto eksporcie EDI/PDS/XLS na email - 
przypisana konfiguracja będzie działać również dla eksportów 
gdy eksport bez automatu. Dodano pola z obsługą w temacie, 
treści i podpisie wiadomości: %KthSkrot, %KthNazwa, 
%KthPlatnikSkrot, %KthPlatnikNazwa, %NrDok, %TypDok, 
%DataDok, %DataDod, %DataPom, %Tekst1, %Tekst2, 
%Tekst3, %Tekst4, %Tekst5, %Tekst6, %Tekst7, %Tekst8, 
%Tekst9, %Tekst10, %DotyczyDok, %Autor, %Identyfikator, 
%Uzytkownik, %TematDomyslny, %TrescDomyslna.  

  PC-Market - wykaz kontrahentów 
(sklepów) - dodanie kolumny z 
przypisanym magazynem 

 Na wykazie kontrahentów dodano kolumnę "Magazyn sklepu". 
W kolumnie wyświetla się nazwa magazynu, która została 
przypisana do sklepu w zakładce Sklep w kartotece 
kontrahenta. 

  Widżet "Dostawy w drodze"  Dodano nowy panel "Dostawy w drodze". Panel wyświetla 
dokumenty o statusie w drodze czyli PZ, MP, PW i MW. Dodano 
nowe uprawnienia: "Podgląd panelu dostawy w drodze" oraz 
"Wgląd w ceny zakupu i marże". 

  Wykaz towarów - filtr towarów z 
dokumentów 

 Na wykazie towarów dodano filtr "Ctrl+D Dokument". Na 
podstawie wybranego dokumentu na wykazie towarów 
pozostaną tylko te, które na nim się znajdują. 

  Konsola Kupca - Przydział towarów do 
sklepów - na wykazie towarów dodanie 
filtru kategorii, dodanie opcji usuwania 
przydziałów z bufora 

 W przydziale towarów do sklepów dodano opcję usuwania 
przydziałów o statusie "W buforze". Na wykazie towarów 
wyświetlonym z przydziału dodano brakujące filtry: kategorie / 
parametry oraz towary dostawców. 

  Przydział towarów do sklepów - dodanie 
definicji po sklepach znacznika na towarze 
"status do zamówień" 

 Na dokumencie przydziału towarów do sklepów dodano 
kolumnę "Status do zam." z wyborem statusu oraz kolumnę "Do 
kiedy przyjęcie" z wyborem daty (datę można wybrać tylko gdy 
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wybrano status wyprzedaż). W kolumnie "Status do zam." mogą 
znajdować się wartości [B] "status" oraz [C] "status" wynikające 
z narzucania statusu z centrali na podstawie reguły replikacji 
towarów.  [C] "status"  oznacza status towaru dla wszystkich 
towarów centralnych, [B] - status towaru z karty blokad.  
Ponadto w edycji dodano dla aktualnie zaznaczonego towaru 
możliwość wejścia w kartę blokad (Shift+Enter). Dokonano 
również zmian w grupowej zmianie statusów gdzie teraz będzie 
wyświetlane okno z wyborem co ma być zmienione.  

  Wyróżnić pozycję dokumentu PZ dla 
których istnieje blokada centralna ceny 
sprzedaży i zakupu 

 Na dokumentach dla towarów z centralną blokadą cen zakupu i 
sprzedaży dodano wyróżnienie w postaci czerwonej kłódki obok 
ceny. Wyróżnienie działa tylko w sklepie sieciowym, dla kolumn: 
aktualna cena ew., aktualna cena det., aktualna cena hurt., 
aktualna cena noc., aktualna cena dod., cena (tylko na PZ i MP 
i tylko podczas edycji), cena det. (tylko na PZ i MP i tylko 
podczas edycji). 

  Uprawnienie "ustawienia sprzętu i EDI" - 
rozbicie na dwa osobne uprawnienia 

 Rozbito uprawnienie "Ustawienia sprzętu i EDI" na "Ustawienia 
sprzętu" oraz "Ustawienia EDI". 

  PcmRepl - nowa reguła replikacji towarów 
"uwagi do dostaw" 

 Dodano nową regułę replikacji towarów "uwagi do dostaw". 

  Wykaz: należności/zobowiazań w IBE - 
dodanie filtr: KONTO(nasze) 

 W IBE dodano filtr "Konto" na wykazach należności i 
zobowiązań. 

  Na parametr zablokować możliwość 
wystawienia luźnego: Zwrotu Dostawcy, 
Zwrotu Odbiorcy i Rozbieżności z Wydania 

 Dodano dwa nowe parametry: "Możliwość wystawienia luźnego 
dokumentu Zwrotu do Dostawcy": tak (wartość domyślna)/ nie 
oraz "Możliwość wystawienia luźnego dokumentu Zwrotu 
Odbiorcy/Rozbieżności z Wydania": tak (wartość domyślna)/ 
nie. Wyłączenie możliwości wystawienia luźnego dokumentu 
zablokuje na ww. dokumentach wybór nowych pozycji gdy brak 
wskazanego dokumentu. 

  Kolumna kasjer dodatkowy na wykazie 
paragonów i Faktur VAT 

 Na wykazie paragonów oraz faktur VAT dodano kolumnę 
"Kasjer dodatkowy". 

  Nowa wersja JPK FA - wersja 4  Dodano obsługę nowej wersji JPK FA (4). 

 Poprawa błędów 

  PC-Market: problem z uprawnieniem do 
wglądu w ceny zakupu i marże - 
uzupełnienie 

 Dodano uprawnienia na przeglądanie replik dokumentów oraz 
wyświetlanie cen zakupu i marż dla nich. Dla panelu sklepu 
Sprzedaż detaliczna + Sprzedaż detaliczna z wykresem, 
Sprzedaż towarów oraz Luźne dokumenty dodano uprawnienia 
na wgląd w ceny zakupu i marże. Nowe uprawnienia dodano 
również na edycję dod. rabatów i stałych cen oraz na wgląd w 
ceny zakupu w oknie dod. rabatów i stałych cen. 

  Konsola Kupca - raport Sprzedaż towarów 
- brak danych dla Opis1 - Opis4 

 Poprawiono prezentowanie pól Opis1 - Opis4 w raporcie 
sprzedaży. 

  Rozbicie na stawki VAT w podsumowaniu 
wydruków raportu: zakup/sprzedaż/stany 
na dzień: prezentuje rozbicie wg stawek 
aktualnych z karty towaru - zamiast z 
dokumentów 

 W raportach Zakup towarów, Sprzedaż towarów, Sprzedaż 
towarów na kasach oraz Stany na dzień na wydruku w sekcji 
"Rozbicie stawki VAT" poprawiono wyświetlanie stawek VAT na 
podstawie dokumentów. Dodatkowo w raportach zmieniono 
wyświetlanie stawek VAT w kolumnie "Stawka" gdzie od teraz 
wpisywana będzie stawka VAT na podstawie stawek z pozycji 
dokumentów. Gdy we wskazanym w raporcie okresie nie było 
danych dla towaru to w stawce wpisywana będzie aktualna 
stawka z karty towaru.  
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  Wykaz rozliczeń zmian kasjerów - błędny 
eksport do xls kolumn z datą i czasem 

 Na wykazie rozliczeń zmian kasjerów poprawiono eksport dla 
kolumn "Początek zmiany" i "Koniec zmiany". 

7.7.127.139 

 Nowe opcje programu 

  Wykaz towarów - dodanie wyszukiwania 
kontekstowego w oknie z wartościami 
parametrów (kategorii) 

 Dla filtru kategorie/ parametry znajdującego się na wykazie 
towarów dodano wyszukiwanie kontekstowe w okienku z 
wartościami. Wpisanie tekstu do filtra powoduje, że wyświetlana 
lista wartości zostaje ograniczona do tych wartości, w których 
opisie występuje fragment wpisany do filtra. Wcześniej 
zaznaczone wartości nie są kasowanie po zastosowaniu filtra, 
dlatego dla porządku dodano licznik: wszystkich wartości, 
wartości aktualnie wyświetlanych oraz wartości zaznaczonych. 

  Sprawdzanie maksymalnej ceny sprzedaży 
na PZ, MP, Przecenie oraz w karcie towaru 
na podstawie ustalonej ceny w kontrakcie 

 Dodano nowy parametr konfiguracji "Analiza ceny sprzedaży z 
kontraktu na dostawach, karcie towaru": nie analizować 
(wartość domyślna) / ostrzegać przy przekroczeniu ustalonej 
ceny / blokada przekroczenia ustalonej ceny. Parametr pozwala 
włączyć sprawdzenie przekroczenia ceny sprzedaży z kontraktu 
podczas zmiany ceny w karcie towaru, na dokumentach PZ, MP 
oraz Przecen. Wybierana będzie zawsze cena najniższa ze 
wszystkich kontraktów w zadanym okresie. Cena sprzedaży na 
karcie towaru jest sprawdzana również wg parametru "Limit 
zmian cen sprzedaży w karcie towaru". Powyższe sprawdzenie 
nie będzie dokonywane, kiedy parametr analizy jest włączony i 
znaleziono cenę z kontraktu. 

  Zbiorcze importy zbiorów z Mobilnego 
Magazyniera 

 Dodano wielozaznaczanie dla importu dok/"plików" z Mobilnego 
Magazyniera. Wszystkie zaznaczone wybory muszą być z tego 
samego magazynu. Po wybraniu "plików" program sprawdza 
zgodność ich magazynu z magazynem wybranym na otwartym 
dokumencie (na który jest robiony import) i odpowiednio 
reaguje: jeżeli nie ma jeszcze pozycji, to użytkownik ma wybór, 
czy nadpisać magazyn na dokumencie tym z importowanych 
"plików" (zmiana magazynu i import / import bez zmiany 
magazynu / rezygnacja), jeżeli są już pozycje na dokumencie, 
to użytkownik dostaje ostrzeżenie, że nie może już zmienić 
magazynu na dokumencie (import bez zmiany magazynu / 
rezygnacja). 

  Nie pozwalać na usunięcie dokumentów 
zapłaconych(rozliczonych) w sklepie lub w 
Konsoli Kupca 

 Dodano blokadę usuwania dokumentów do których istnieje 
aktywna płatność. Próba usunięcia takiego dokumentu kończyć 
się będzie stosownym komunikatem. 

  Filtr Daty na wykazach dokumentów - dla 
WCZORAJSZE i Z OKRESU odblokować 
edycję parametru "pokazywać też 
dokumenty z datą późniejszą niż 
dzisiejszą" 

 Dla filtru "Data" znajdującego się na wykazie dokumentów 
odblokowano parametr "Ctrl+F pokazywać też dokumenty z 
datą późniejszą niż dzisiejsza" dla opcji WCZORAJSZE i Z 
OKRESU OD. 

 Poprawa błędów 

  Operacja serwisowa "Naprawa nazw 
skróconych" - nie jest uwzględniany 
parametr "Pomijać spacje przy porów. 
nazw skróconych" 

 Dodano uwzględnianie parametru "Pomijać spacje przy porów. 
nazw skróconych" (Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik 
wykazów -> Nazwy skrócone towarów) dla operacji serwisowej 
Naprawy nazw skróconych. 

  Odblokowanie możliwości edycji 
uszkodzonych Faktur VAT i WZ z PC-POS 
i przygotowanie raportu SQL z takimi 
fakturami/wz w programie 

 W menu Kontrola -> Operacje serwisowe -> Naprawy dodano 
operację serwisową "Naprawa FV VAT/WZ z PC-POS 7 gdy 
automatyczny obrót opakowań". Po uruchomieniu zostanie 
wyświetlony raport z listą faktur i/lub WZ-tek, które spełniają 
łącznie warunki: utworzone zostały przez PC-POS w wersji od 
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7.6.62.179 z datą od 01.02.2022r.; na których wystąpiła 
sprzedaż towarów ze stawką 0% oraz ponadto w PC-Market 
włączony był parametr konfiguracji "Automatyczny obrót 
opakowaniami do faktur własnych" - tak. Takie dokumenty są 
odblokowane do edycji celem ręcznej poprawy pozycji i kwot. 

  Problem z wykonaniem BO - błąd "DataSet 
nie jest aktywny" 

 W operacji serwisowej "Automatyczna inicjacja" poprawiono 
błąd pojawiający się w momencie wykonania BO na podstawie 
stanów na dzień dzisiejszy. 

7.7.127.137 

 Nowe opcje programu 

  MCash i MCCash - dodanie obsługi 
parametru -cpar 

 W MCash i MCCash dodano obsługę parametru -cpar 
umożliwiając automatyczne logowanie do bazy. 

 Poprawa błędów   

  Nowy PcmNapr tworzący przeceny 
pomiędzy ceną z ostatniego dokumentu 
sprzed zmiany stawki vat a ceną z pozycji 
zmiany stawki VAT w starej stawki z 
pominięciem pozycji będących w promocji 

 PC-Market zawierał błąd związany ze zmianą stawki VAT dla 
towarów, kiedy przerwano replikację (PcmRepl). Tworzony był 
dokument Zmiany stawki VAT, dla którego ceny sprzedaży w 
pozycji rozchodowej miały niepoprawną cenę. Program 
narzędziowy PcmNap27.exe tworzy przecenę towarów z 
dokumentu Zmiany stawki VAT w zadanym okresie. 

7.7.127.135 

 Nowe opcje programu 

  Z parametru "Warunki płatności i ich 
przekroczenia/rabat pobierane są z 
płatnika dokumentu" wydzielić nowy 
parametr na sam RABAT 

 Z parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia/rabat 
pobierane są z płatnika dokumentu" wydzielono parametr 
"Warunki rabatu pobierane są z płatnika dokumentu". Nazwę 
parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia/rabat 
pobierane są z płatnika dokumentu" zmieniono na "Warunki 
płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika 
dokumentu". 

  Żywność - filtr na wykazie towarów  Na wykazie towarów dodano filtr Żywność Alt+Z oraz kolumnę 
"Żywność". 

 Poprawa błędów 

  Raport Rozliczenie kasjerów -> Utargi 
kasjerów (prowizje) - błąd wyliczeń 

 W raporcie Utargi kasjerów (prowizje) poprawiono wyświetlanie 
wyników gdy w składnikach raportu wskazano "Zamknięcie 
zmiany" 

  Spadek wydajności wczytywania 
dokumentów z EDI po dodaniu progresu 

 Poprawiono wydajność importu dokumentów z EDI gdy 
włączone partie towarów. 

  Edycja: Zamówienie odbiorcy, WZ, Faktury 
sprzedaży, itd, kiedy trwa promocja HZC - 
działają wtedy stałe ceny/rabaty 

 Poprawiono aby podczas edycji dokumentów gdy ustawiono 
bieżącą datę nie były naliczane rabaty na pozycje znajdujące 
się na promocji w sytuacji gdy parametr "Czy uwzględniać dla 
nowych pozycji stałe ceny/rabaty uzgodnione z Odbiorcą kiedy 
towary w promocji HZC" - nie. 

  WPV - import i aktualizacja kont 
bankowych kontrahenta w odniesieniu do 
konta indywidualnego (subkonta) 

 Poprawiono weryfikacje konta bankowego kontrahenta, kiedy 
wpisane jest wyłącznie w karcie kontrahenta. Konto podane w 
karcie kontrahenta będzie dodatkowo sprawdzane czy nie jest 
kontem technicznym. Spowoduje, to że konta techniczna z pola 
Konto będą ustawiane jako domyślne, nie zostaną pominięte 
przy sprawdzaniu. 

  Usługa czynnego podatnika vat: usuwa 
zamiast aktualizować domyślne konto i 

 W usłudze czynnego podatnika VAT zmieniono aby niezależnie 
od ustawienia uprawnienia "Zmiana Czynny podatnik VAT, UE, 
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bank na kontrahencie | Dodanie konwersji 
dużych znaków na małe 

non UE" konto i bank kontrahenta było  ustawiane, jeżeli jest 
podane w bazie WPV. Ponadto rozbudowano możliwość 
ustawienia wielkości litera danych kontrahenta. Zmiana dla 
parametru w konfiguracji importu danych kontrahenta. Dostępne 
opcje to: wg wpisu w serwisie (domyślna wartość), dużymi 
literami oraz wyrazy z dużej litery. 

  Przycisk Luźne PZ pokazują luźne WZ  Poprawiono aby uruchomienie przycisku Luźne PZ wyświetlało 
okno dla luźnych dokumentów zakupu. 

  JPK FA - błędne uzupełnianie pól dla 
sprzedaży w stawce 0% i ZW 

 W eksporcie JPK FA poprawiono uzupełnianie pól P_13_6 oraz 
P_13_7 dla sprzedaży towarów w stawce 0% oraz ZW. 

  Podczas eksportu dokumentu do EDI 
wyskakuje błąd z brakiem katalogu EDI 

 Poprawiono aby przy ręcznym eksporcie dokumentu do EDI nie 
było sprawdzane czy w konfiguracji EDI wpisano katalog dla 
eksportu na FTP. 

  Raport użyć promocji PC-
Loyalty/M/platform - nie uruchamiają się 

 Przywrócono możliwość uruchamiania raportów użyć promocji 
PC-Loyalty i M/platform. 

  Raport Obroty z odbiorcami -> Sprzedaż -> 
Sumarycznie - błąd nieznany wyjątek 

 W raporcie Obroty z odbiorcami - sprzedaż sumarycznie 
usunięto błąd "nieznany wyjątek", który mógł pojawiać w 
momencie uruchomienia raportu. 

7.7.127.133 

 Nowe opcje programu 

  Rozbudowa automatycznego eksportu na 
FTP o eksport plików PDF/XLS 

 W menu Kontrola -> Konfiguracja -> EDI z opcji "Auto import / 
eksport EDI" wydzielono eksport na FTP i email do nowej opcji 
"Auto eksport EDI na FTP / email". Automatyczny eksport po 
zapisie dokumentu może generować pliki: EDI/PDF/XLS na 
FTP oraz EDI/PDF/XLS na email. W konfiguracji EDI dodano 
wybór katalogu dla archiwum plików eksportowanych na email. 
W przypadku błędów eksportu pliki zapisywane są do katalogu 
"Err". W karcie kontrahenta dodano nową zakładkę "Eksport / 
import EDI" gdzie przeniesiono eksport/import EDI z zakładki 
"Ogólne informacje". Dla każdego eksportu(lokalny,FTP,Email) 
w karcie kontrahenta dodano możliwość ustawienia osobnego 
sterownika EDI. Dodano przepisanie domyślnie wybranych 
sterowników EDI dla eksportu na FTP do nowych parametrów. 
Obsłużono również replikację nowych parametrów. 

  Konsola Kupca - Eksport raportu Analiza 
sprzedaży, marży i zapasu do Excela - 
sklepy w zakładkach 

 W Konsoli Kupca w raporcie Analiza sprzedaży, marży i zapasu 
dodano eksportowanie do xls danych ze sklepów na osobne 
zakładki. 

  Zmiany na Fakturach od 2022: wystawienie 
FV na 60 dni przed transakcją - Dziennik 
Ustaw 2021, poz.2076 

 Zgodnie ze zmianami prawnymi zwiększono termin wystawiania 
faktury VAT z 30 do 60 dni przed transakcją. 

  Prezentować kwotę zapłaty za opakowania 
w fakturze sprzedaży VAT i w oknie 
ZAPŁATY 

 Przy zapisie nowego dokumentu faktury gdy ma powstać 
dokument obrotu opakowań opłacony fakturą to przy pojawieniu 
się okna zapłaty (tylko na nowej fakturze) doliczana jest kwota 
za opakowania do pola "Do zapłaty" oraz osobno prezentowana 
kwota za opakowania. Kwota do zapłaty będzie również 
uzupełniana w podsumowaniu dokumentu w polu "w tym 
opakowania" oraz "Zapłacono" jeśli od razu opłacony jest 
dokument. Gdy obrót opakowaniami opłacony osobnymi 
dokumentami płatności to wartość opakowań będzie 
prezentowana tylko w oknie zapłaty i tylko gdy gotówka 0 dni 
lub karta 0 dni i chcemy zapłacić za obrót opakowań (albo wg 
konfiguracji jest taka płatność automatyczna albo wyświetli się 
pytanie czy taką płatność utworzyć). 
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  JPK MAG - dodanie wyboru sposobu 

uwzględniania prasy oraz poziomu cen 
 W JPK MAG dodano parametr na sposób uwzględniania prasy: 

Eksport rozliczeń prasy - tylko z dokumentów rozliczeń prasy/z 
dostaw i rozliczeń prasy. Dodano również parametry na wybór 
poziomu cen dokumentów: Poziom cen PZ - zakupu z 
dokumentów/zakupu wg partii/ detaliczne; Poziom cen WZ - 
zakupu z dokumentów/zakupu wg partii/ detaliczne; Poziom cen 
RW - zakupu z dokumentów/zakupu wg partii/ detaliczne oraz 
Poziom cen MM - zakupu z dokumentów/zakupu wg partii/ 
detaliczne. 

  Wykaz: należności / zobowiązań / 
rozrachunków / wpłaty z banku / wpłaty do 
banku / wpłaty / wypłaty / nota księgowa / 
należności - dodanie filtru: KONTO (nasze) 

 Dodano filtr "Konto" na wykazach należności, zobowiązań, 
rozrachunków, wpłaty z banku, wpłaty do banku, wpłaty, 
wypłaty, noty księgowej oraz należności. 

  Kartony - dodać parametr na pominięcie 
pytania o rozpakowanie/zapakowanie 
kartonów 

 Rozbudowano parametr "Propozycja 
rozpakowania/zapakowania kartonów" o nowe wartości: "bez 
pytania tylko rozpakowanie na dostawach (PZ, MP)" oraz "bez 
pytania na dostawach, zwrotach i rozbieżnościach z dostaw". 

 Poprawa błędów 

  Błąd marżownika dla ceny hurtowej 
podczas wprowadzania dokumentu 
dostawy 

 Poprawiono przeliczanie ceny hurtowej wg 
marżownika podczas wprowadzania dokumentu PZ. 

  Brak przecen po wykonaniu centralnych 
HZC wykonanych po zmianie vat 5 -> 0% 
w sklepach 

 Poprawiono tworzenie przeceny z HZC, kiedy zmiana stawki vat 
i cena sprzedaży "przelicz netto, by zachować brutto bez 
zmiany". Dodatkowo przygotowano program naprawczy 
PcmNap26.exe, który ma za zadanie dodać do istniejących 
przecen wynikających z HZC brakujące przeceny dla towarów 
oraz utworzyć dokumenty przecen wynikających z HZC. 
Brakujące dokumenty HZC będą w miarę możliwości wstawione 
z odpowiednią wartością kolejnyWDniu rozpoczęcia HZC. 

  Centralny generator zamówień - 
zamawianie towarów nieprzydzielonych 

 W centralnym generatorze zamówień poprawiono aby przy 
zamawianiu towaru brane były pod uwagę tylko te, które zostały 
przydzielone w PC-Cenniki. 

  Konsola Kupca - Błędy w wynikach raportu 
Obroty według stałych klientów 

 W Konsoli Kupca w raporcie Obroty według stałych klientów 
poprawiono sumowanie udzielonych rabatów. 

  Problem z JPK FA - błędnie uzupełnione 
pola z NIP 

 Poprawiono uzupełnianie pola NIP dla nabywcy i odbiorcy. 

  Plik JPK V7 - nie uzupełniane pole NIP 
wpisem BRAK 

 W eksporcie JPK V7 poprawiono wpisywanie "Brak" dla 
kontrahentów bez NIP oraz treść komunikatu mówiąca o 
niewybranym sklepie z tym samym NIPem jak sklepy wybrane 
do eksportu. 

  Zwiększenie pola wydruku rachunku 
zleceniodawcy (przelew) we wzorcach 
polecenia przelewu: Blp.m5p, Blw.m5p, 
Plp.m5p, Plw.m5p 

 Dodano nowe słowa kluczowe do wydruku numeru konta bez 
spacji: %KthKontoBezFormatu, 
%NrKontaBankowegoBezFormatu, %SklepKontoBezFormatu 
oraz zmodyfikowano szablony aby ich używały. 

  Pcm2www - blokada formy płatności w 
drukfisku przy realizacji zamówienia z 
Pcm2www 

 Poprawiono blokowanie formy płatności przy realizacji 
zamówienia ze sklepu internetowego. 

  Metoda przyjęcia przez wartość na 
PZ/MP/PW - pomiędzy wersjami nastąpiła 
zmiana wartości liczenia pozycji 

 Na dokumentach dostawy poprawiono sposób obliczania kwot 
wartościowych pozycji. 
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  Data zmiany stawek VAT - na fakturze 

sprzedaży stawka VAT analizowana jest 
wg daty wystawienia zamiast daty 
sprzedaży 

 Dla parametru "Data zmiany stawek VAT" poprawiono aby na 
fakturze sprzedaży VAT na podstawie daty sprzedaży ustalana 
była stawka VAT. 

  Błędna składnia sql na Zamówieniu 
Odbiorcy, kiedy powyżej 255 pozycji 

 Na zamówieniu od odbiorcy poprawiono błąd składni sql kiedy 
na dokumencie znajduje się powyżej 250 pozycji. Błąd pojawiał 
się kiedy włączony parametr "Rozbij zamówienie od odbiorcy na 
magazyny. 

7.7.127.132 

 Nowe opcje programu 

  Nowe struktury JPK V7 od 01-01-2022  Dostosowano eksport JPK V7 do nowej struktury pliku, który 
obowiązuje od 1.1.2022r. 

  Na opcję: automatyczne generowanie 
nowych zamówień dla pozycji zamówień w 
statusie "częściowo zrealizowanych" 

 Dodano nowy parametr konfiguracji programu "Tworzyć 
automatycznie nowe zamówienie z zamówień w statusie 
"częściowo zrealizowane"" tak/nie (wartość domyślna), który 
pozwala na automatyczne tworzenie nowych dokumentów 
zamówień od odbiorcy ze statusem "oczekuje z realizacji 
częściowej" na podstawie uprzednio częściowo zrealizowanego 
zamówienia. Po zapisie dokumentu realizującego jeśli było 
tworzone nowe zamówienie pojawi się okno z informacją o 
nowym zamówieniu z pytaniem czy otworzyć teraz to 
zamówienie na zakładkę. 

  PC-Market - obsługa terminali płatniczych 
na dokumentach 

 W PC-Market dodano obsługę terminali płatniczych na 
dokumentach sprzedaży i dostaw kiedy forma płatności dla 
dokumentu ustawiona jest jako KARTA. Dokumenty po stronie 
sprzedaży obsługujące terminal to: Faktura odbiorcy, Faktura 
korygująca odbiorcy, Faktura do paragonu, WZ, Rozbieżność z 
wydania, Zwrot od odbiorcy, Zwrot do paragonu, Zamówienie 
od odbiorcy, Obrót opakowaniami. Dokumenty po stronie 
dostaw: Faktura dostawcy, Faktura korygująca dostawcy. 
Obsługa terminali płatniczych została również dodana na 
Płatności KP/KW, Rozliczeniu, Nocie księgowej oraz 
Rozrachunku. Aby móc skorzystać z obsługi terminali 
płatniczych konieczne jest posiadania dodatkowego modułu na 
obsługę kart płatniczych. Konfiguracja serwisu płatniczego 
dostępna jest z poziomu menu: Odbiorcy -> Sprzedaż 
detaliczna -> Konfiguracja -> Narzędzia PC-POS / terminal kart. 
Instrukcja działania dodatkowego modułu do pobrania pod 
adresem: 
https://www.insoft.com.pl/Publik.nsf/f05db99913df1ceac125714
0005ab0cc/9ab4a8872e570365c12587bb004fc6bb?OpenDocu
ment 

  Możliwość pokazania zakodowanego 
tokenu GUS/CEIDG 

 W konfiguracji importu danych kontrahenta CEIDG/GUS 
dodano przycisk F8 Pokaż Token / Klucz do odkodowania 
klucza. Przycisk jest dostępny, kiedy użytkownik posiada 
uprawnienie do operacji serwisowych. Odszyfrowanie wymaga 
podania hasła do operacji serwisowych. Za pomocą tego 
samego przycisku można ponownie ukryć token i klucz. 

  Pcm2www - import zamówienia z aktualną 
datą, gdy data importowanego zamówienia 
przypada na okres zamknięty 

 Jeśli data importowanego zamówienia znajduje się w okresie 
zamkniętym to zostanie ona przesunięta na pierwszy dzień 
okresu otwartego (informacja w logu). Jeśli po takiej zmianie 
data realizacji zamówienia jest równa lub wcześniejsza niż data 
zamówienia to przesunięta będzie również data realizacji 
zamówienia na kolejny dzień po dacie zamówienia.  Jeśli 
podczas usuwania dokumentu zamówienia jest ono już 
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zrealizowane lub znajduje się w okresie zamkniętym nastąpi 
blokada usunięcia (informacja w logu). 

  Lojalność okresowa - dokumenty 
wykluczeń asortymentów / producentów 

 Dodano wybór asortymentów (Shift +F5) i producentów 
(Shift+F6) na dokumencie wykluczeń towaru. Zmiany 
uwzględniono w raporcie Lojalność okresowa. 

  PcmService - dodać wybór dokumentu 
zmiany stawek vat 

 W PCMService dla opcji sumowania/przeliczania dokumentu 
dodano możliwość wyboru z listy typów dokumentów 
dokumentu zmiany stawek vat. 

 Poprawa błędów 

  Raport Marnowanie żywności - zmiana 
sposobu wyliczania opłaty 

 W raporcie marnowanie żywności dodano zmianę wyliczania 
opłat. Dla dokumentów utworzonych przed 2021 opłata 
naliczana będzie od 80% masy marnowanej żywności, a od 
2021 od 90%. 

  Faktura "sprzedaż zwolniona" - poprawki w 
wydruku dokumentu 

 Poprawiono wydruk faktury "sprzedaż zwolniona" by 
wykorzystywany był dedykowany szablon wydruku dla tego 
rodzaju faktury. 

  Grupowa operacja na towarach - Ustalenie 
marż / przeliczenie cen sprzedaży - 
zerowanie marży w karcie towaru 

 W grupowej operacji na towarach "Ustalenie marż / przeliczenie 
cen sprzedaży" poprawiono aby nie dochodziło do zerowania 
marży w karcie towaru przy włączonej opcji "Dociągnąć cenę 
detaliczną do najbliższej końcówki marżownika". 

  Raport sprzedaży po producencie - nie 
znaleziono żadnego towaru wskazanego 
producenta 

 W raporcie sprzedaż towarów poprawiono wyszukiwanie 
towarów dla wskazanego w raporcie producenta. 

  Konsola Kupca - Zmiana stawek VAT - 
wyłączyć tworzenie dokumentów na 
magazyny powiązane ze sklepami 

 W Konsoli Kupca zmieniono aby dokumenty zmiany stawki VAT 
tworzyły się tylko dla magazynów niepowiązanych ze sklepami. 

  Szybkie raporty z karty towaru i karta 
magazynowa - problem w prezentacji ilości 
i wartości, kiedy towar miał stan ujemny i 
pojawił się dokument zmiany stawki VAT 

 Poprawiono wyświetlanie ilości i wartości w raportach z karty 
towaru po zmianie stawki VAT. 

  Dokument Zmiany Stawki VAT - poprawić 
prezentacje znaku w wartości w zależności 
od tego czy przychód/rozchód 

 Zmieniono znak wyświetlanych kwot w kolumnach 
wartościowych na co drugiej pozycji dokumentu Zmiany Stawki 
VAT. 

  PCMEdi.exe - wyłączenie importu ceny 
zakupu na cenę sprzedaży przy imporcie 
MW w cenach sprzedaży na MP 

 Dodano parametr wyłączający odwrócenie cen na imporcie 
dokumentu MW w cenach sprzedaży na MP: "Wyłącz import 
ceny zak. na cenę sp. przy imporcie MW w cenach sp. na MP": 
nie (wartość domyślna) / tak.  Dodano także ustawienie czy 
ceny na dokumencie zakupu prezentowane netto/brutto w 
zależności od ustawienia parametru "Typ wprowadzanych kwot 
zakupu". 

  Zdalne zarządzanie cenami - zerowa cena 
detaliczna na dokumentach zmiany stawek 
VAT 

 W zdalnym zarządzaniu cenami w niektórych przypadkach 
dochodziło to niepoprawnego przeliczania stawki VAT i tym 
samym na utworzonym dokumencie Zmiany stawki VAT ceny 
sprzedaży w pozycjach miały wystawianą zerową cenę. Błąd 
poprawiono aby nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości. 
Przygotowany został także program naprawczy PcmNap25.exe, 
który naprawia ceny detaliczne na błędnych dokumentach 
zmiany stawki VAT. 

7.7.127.131 

 Poprawa błędów 
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  Edycja zamówienia odbiorcy/dostawcy w 
okresie zamkniętym oraz dodanie nowych 
uprawnień 

 Zablokowano możliwość edycji zamówienia od odbiorcy w 
statusie "zrealizowane" oraz "częściowo zrealizowane" 
znajdującego się w okresie zamkniętym. Analogicznie 
wprowadzono zmiany dla zamówień dostawcy niepowiązanych 
z dokumentami PZ/MP. W ramach zmian dodano także nowe 
uprawnienia: Zmiana statusów zamówień od odbiorców, 
Realizacja zamówień od odbiorców, Realizacja wielu zamówień, 
Łączenie wielu zamówień odbiorców kontrahenta. 

7.7.127.130 

 Nowe opcje programu 

  Import z excela na dokument Zmiana 
punktów 

 Dodano import punktów z pliku Excel na dokument Zmiana 
punktów lojalnościowych. Wymagane jest podanie kodu karty, 
aby można było dodać pozycję na dokument. Ponadto na 
dokumencie dodano nową kolumnę "Kod karty". 

  PC-Market - wiązanie towarów z plikiem 
zdjęcia na podstawie kodu kreskowego 

 Dodano przypisanie zdjęcia nowemu towarowi wg kodu. 
Przypisanie zdjęcia odbywa się przy zapisie towaru na 
parametr: "Czy dla nowych towarów przypisać zdjęcie na 
podstawie kodu": nie (wartość domyślna) / tak / tak, pytać. 
Dodano nową operację serwisową: "Powiąż towary ze zdjęciami 
na podstawie kodu". Zdjęcia są wiązane wg kodu głównego 
towaru. Z kodów ważonych usuwane są znaki zapytania przed 
próbą rozpoznania zdjęcia. Towary, które mają narzucane 
zdjęcie będą pomijane. Operacja serwisowa wymaga 
uprawnienia: "Operacje serwisowe" oraz "Zmiany i usuwanie 
towarów".  

  Wykaz reguł systemu PC-Loyalty - dodać 
przycisk F7 umożliwiający podgląd karty 
towaru 

 Dodano wejście w podgląd towaru (F7) z wykazu towarów w 
regułach PC-Loyalty. 

  Konfiguracja drukarki etykiet - dodanie 
definicji wyboru domyślnego serwera 
wydruku dla HZC 

 W konfiguracji drukarki etykiet dodano możliwość wyboru 
domyślnego serwera wydruku dla HZC. Dodano trzy opcje: 
"Etykiety towarów z HZC jednoraz. zmiana ceny", "Etykiety 
towarów z HZC start promocji", "Etykiety towarów z HZC koniec 
promocji".  Na parametr konfiguracji programu: "Uwzględniać 
konfigurację wydruku etykiet HZC przy wydruku etykiet z 
PcmAgent": nie (wartość domyślna) / tak dodano wydruk etykiet 
z PcmAgent wg konfiguracji etykiet HZC. Dodano pytanie czy 
etykieta z HZC ma zostać wydrukowana w cenach 
promocyjnych. Opcja TAK wydrukuje w cenach promocyjnych, 
opcja NIE w cena obowiązujących. W zależności od statusu 
promocji dana opcja będzie zaznaczona domyślnie, tzn. TAK - 
nieuwzględniona, trwająca, NIE - uwzględniona. 

  Podgląd informacji o partiach - nowe filtry, 
dodanie zmiany szerokości kolumn i ich 
pamiętania, sortowania 

 W podglądzie partii z dokumentu dodano możliwość zmiany 
szerokości kolumn z ich zapamiętaniem, możliwość 
rozszerzenia okna w prawo oraz opcję kopiowania do schowka 
zawartości komórki dla dolnej części okna (dla górnej było 
obsłużone już kopiowanie). Dla Konsoli Kupca obok kontrolki 
Magazyn dodano kontrolkę Sklep z nazwą skróconą sklepu. W 
podglądzie partii z karty towaru oraz dokumentu przez akcję 
CTRL+F7 dodano przycisk szukania kontekstowego (Ctrl+F9) 
po numerze partii oraz konfigurację kolumn (Ctrl+F8). Dodano 
pamiętanie szerokości kolumn i okna oraz możliwość 
sortowania po kolumnach. W filtrze F6 Status partii dodano 
nową opcję: "z zerowym stanem". W oknie podglądów 
szczegółów partii w Konsoli Kupca dodano koło kontrolki 
Magazyn kontrolkę Sklep z nazwą skróconą sklepu. 
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  Zakładka Narzędzia oraz ikony paska 

narzędziowego - dodanie brakujących 
dokumentów/raportów 

 Dla zakładki Narzędzia oraz w pasku narzędziowym 
uzupełniono przyciski/ikony o brakujące akcje na dokumentach i 
raportach. 

  PcmEDI - automatyczny wydruk etykiet w 
trybie silent 

 Dodanie nowego parametru wywołania dla PcmEDI -wymus. 
Nowy parametr pozwala na wydrukowanie etykiet po 
zakończeniu importu przez PcmEDI. Wymuszenie wydruku jest 
realizowane dla wskazanej drukarki w parametrze -
etykieta:<drukarka>. 

  Kopiowanie zawartości komórki z 
zamówienia do wielu dostawców 

 Dla zamówień do wielu dostawców dodano możliwość 
kopiowania wartości komórki do schowka. 

  PC-Market - Podgląd i edycja bufora 
etykiet 

 Dodano nowy parametr konfiguracji programu: "Włącz 
buforowanie etykiet z podglądem": nie (wartość domyślna)/ tak. 
Jego włączenie umożliwi dodawanie etykiety do bufora a 
następnie i ch podgląd z menu Towary -> Wykaz oczekujących 
etykiet. Dostępne kolumny na wykazie to: Lp, Nazwa (Formatu / 
Towaru), Kod towaru, Ilość, Cena detaliczna, Cena hurtowa, 
Cena nocna, Cena dodatkowa, Stawka VAT. Ceny w 
podglądzie etykiet prezentowane są brutto. Podgląd etykiet 
umożliwia dodanie nowej etykiety za pomocą przycisku Dodaj 
(Ins). Dodanie działa przez przycisk F3 Etykieta na wykazie 
towarów lub w karcie towaru. Etykieta z bufora może zostać 
usunięta za pomocą przycisku Usuń Del lub Usuń zaznaczone 
Ctr+Del. Etykietę można przenieść między drukarkami za 
pomocą przycisku F5 Zmień serwer wydruku lub Ctrl+F5 Zmień 
serwer wydruku zazn. W momencie zmiany drukarki można 
również podać nową ilość etykiet do wydruku. Wydruk etykiety 
następuje przez zaznaczenie etykiety i naciśnięcie przycisku F2 
Drukuj. Etykiety są przenoszone do wydruku i umieszczane w 
kolejce wydruku. Dodanie możliwości wyróżnienia kolorami 
etykiet zewzględu na wartość i tekst podobnie jak w raportach. 
Dodano możliwość ukrycia wartości niewyróżnionych. Dodano 
parametr: "Nadpisz istniejącą etykietę w buforze nowymi 
danymi": nie (wartość domyślna) / tak. Kiedy włączony parametr 
to istniejące etykiety zostaną zatopione nową etykietą. Jeżeli 
etykieta była kilka razy dodana to zostanie tylko najnowsza. 
Przeniesienie etykiety do innej drukarki również będzie 
zastępować już istniejącą etykietę w drukarce. 

  Ikona Zamówienia(nowe zamówienia 
oczekujące) - odblokować jej dodanie, 
kiedy Mobilny Magazynier 

 Odblokowano możliwość dodania Ikonki Zamówienia gdy 
włączona obsługa inwentaryzatorów oraz w parametrze 
konfiguracji programu "Import z jakiego inwentaryzatora" 
wybrano wybór między sprzętowym a Mobilnym Magazynierem 
lub tylko z Mobilnego Magazyniera. 

  PC-Market - operacja serwisowa - ustaw 
towar - flagę flagaexp w kastow jako 
niewysłany 

 W menu Operacje serwisowe -> Usuwanie / Czyszczenie 
dodano operację serwisową: "Ustaw towar (FlagaExp) jako 
niewysłany". Operacja dokona zmian w tabeli KasTow dla 
wskazanych na wykazie towarów poprzez zmianę flagi 
FlagaExp na -1. 

  PC-Market - PC-Loyalty - dodać do 
wykazów i raportów użyć reguł PCL nową 
regułę - limit ilościowy 

 Dodano na wykazie reguł PC-Loyalty wyświetlanie reguły Limit 
ilościowy. 

  Dokument PZ - możliwość sortowania po 
cenie zakupu 

 Dodano sortowanie po cenie zakupu na dokumencie PZ. 

  Generator zamówień do wielu dostawców - 
możliwość wyświetlenia kartoteki towaru z 
okna "Towary do zamówienia" 

 Dodano opcję podglądu karty towaru z okna "Towary do 
zamówienia". 
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  Zamówienie dostawcy - dla kolumny 

"sprzedaż w okresie" dodanie wyboru 
typów dokumentów 

 Na dokumencie Zamówienia do dostawcy dodano przycisk 
Ctrl+Q Typy dokumentów, które mogą być uwzględnione w 
kolumnie Sprzedaż za okres. 

  Raport "Ocena realizacja Dostaw" - nowe 
kolumny 

 W raporcie Ocena realizacji dostaw dodano kolumny: Nr 
faktury, Różnica ilości, Wart. z poz. zam., Wart. z poz. dost., 
Różnica wartości, Komentarz 1 zamówienie, Komentarz 2 
zamówienie, Komentarz 1 dostawa, Komentarz 2 dostawa. 
Dodano nowe pasmo "Komentarz" w szablonach wydruków 
oraz obsługę pasma na raportach. Ponadto dodano nowy 
parametr konfiguracji: "Tymczasowy komentarz dla raportów": 
nie (wartość domyślna)/tak. Pole komentarz dodane dla 
raportów na zakładce jak i w oknie. 

  Rozbicie na stawki VAT w cenach 
magazynowych 

 Rozbicie w cenach magazynowych zostało obsłużone przy 
zapisie dokumentu, w replikacji, przy generowaniu raportu 
dobowego, przy imporcie utargu z kas, przy zamykaniu dnia, w 
operacji naprawy cen magazynowych. Dodatkowe rozbicia (dla 
usług, prepaidów, opakowań) zrobione dla faktury zaliczkowej 
(gdzie rozbijana jest tylko kwota zaliczki po stawkach), na 
fakturze dostawcy i jej korekcie rozbicie w cenach zakupu 
sumowane jest z dokumentów powiązanych. Dodano nowe 
zmienne do wydruku, które teraz będą działać na paśmie 
RozbiciaDok: %NettoMag, %PodatekMag, %BruttoMag, 
%OrygNettoMag, %OrygPodatekMag. Utworzono program 
narzędziowy Up72_126.exe uruchamiany automatycznie 
podczas pierwszego logowania do bazy od wersji 7.7.127.0. 
Program dokonuje wysumowania z pozycji dokumentów 
RozbiciaDok (NettoMag, PodatekMag) oraz wyliczenia 
dodatkowych rozbić (RozbicieDodDok) dla faktur dostawcy i ich 
korekt (wyliczenie tych wartości z dokumentów powiązanych 
(PZ, RozbDost, Zwdost, dostawa Prasy, rozliczenie prasy)), dla 
faktur zaliczkowych i ich korekt (rezygnacji ze sprzedaży) 
(wyliczenie tych wartości dla kwot zaliczek), dla utargów 
wyliczenie tych wartości z paragonów. Poprawiane są również 
dokumenty sprzed BO, ponieważ można uruchamiać raporty 
przed BO. Up72_126.exe aktualizuje dane tylko z okresu 
otwartego i maksymalnie 31 dni wstecz. 

 Poprawa błędów 

  PcmEDI - import faktur dla nowych 
kontrahentów którzy nie są płatnikami vat 

 Ujednolicenie dodania kontrahenta i płatnika. Dodanie kontrId 
kontrahenta, który nie ma zaznaczonej flagi Odbiorca jest 
płatnikiem. 

  Numeracja dokumentów - faktura 
zwolniona FVSZ 

 W konfiguracji numerów dokumentów dodano możliwość 
ustawienia numeracji dokumentu dla faktury własnej - 
sprzedaży zwolnionej. 

  Raport "Ocena realizacja Dostaw" - dodać 
brakujące podsumowania kolumn 

 Dodano podsumowanie kolumny z różnicą wartości i ilości. 

  Raport Zestawienie Dokumentów - 
poprawić uwzględnianie znaków dla faktury 
korygującej dostawcy 

 W raporcie Zestawienie dokumentów poprawiono wyciąganie 
znaków dla faktury korygującej dostawcy. 

 


