7.5.123.161
Nowe opcje programu
Raport zestawienie dokumentów wydruk dokumentów powiązanych

W raporcie finansowym Zestawienie dokumentów w ustawieniach
początkowych raportu dodano nowy parametr "Wczytaj
dokumenty powiązane". Włączenie powoduje, że na wydruku
zestawienia dokumentów widoczne są również powiązane z nimi
dokumenty. Mogą to być np. powiązane PZ z fakturą dostawcy,
WZ z fakturą sprzedaży, faktura oryginalna z fakturą korygującą
itd.

Dodać możliwość przenoszenia
opisu z pola komentarz na pozycji
z WZ do Faktury

Dodano możliwość przenoszenia pola Komentarz 1 i 2 z WZ na
fakturę, gdzie ten sam dokument jest podpięty.

Ukrywanie cen zakupu na
dokumentach i raportach

Dodano możliwość ukrywania na wszystkich raportach i
dokumentach oraz ich wydrukach wartości związanych z cena
ewidencyjną. Na wykazach dokumentów zakupu są to kolumny:
Netto, Brutto, Vat, Do zapłaty, Zapłacono i Pozostało. W
przeglądaniu dokumentów są to: Cena bez rab, Cena netto, Cena
poprz., Zmiana ceny, Wartość netto, Vat w cenie zak, Marża netto,
Marża %, Marża n/b, Akt. c. ew. Aby te wartości był ukryte należy
wyłączyć uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla
dokumentów zakupu. Wyłączenie tego parametru powoduje
ukrycie w menu opcji Kontrakt z dostawcą, Cennik dostawcy oraz
Cennik producenta dla nowo wystawianych dokumentów.
Pozostaje możliwość podglądu dokumentów z ukrytymi cenami
zakupu na powyższe uprawnienie użytkownika. Ten parametr
odpowiada także za ukrycie ceny ewidencyjnej na Bilansie obrotu
opakowaniami (Kontrola -> Operacja serwisowe -> Dokumenty
Bilansu Opakowań). Podobnie zostało to wykonane na wykazie
zamówień do dostawców i w przeglądaniu tych dokumentów,
gdzie należy wyłączyć uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i
marże" dla dokumentów zamówień do dostawców. W
dokumentach sprzedaży i w zamówieniach od odbiorcy, aby ukryć
wartości związane z ceną ewidencyjną należy wyłączyć kolejno
uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla dokumentów
sprzedaży i zamówień od odbiorców. Za widoczność ceny zakupu
na wykazach i w przeglądaniu dokumentów wewnętrznych
odpowiada uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla
dokumentów wewnętrznych. Do tego uprawnienia przypisany jest
również Bilans otwarcia (Kontrola -> Operacja serwisowe ->
Przeglądanie dokumentów BO). Dodano nowe uprawnienia na
eksport i import pozycji dokumentu oraz wykazu dokumentów:
Eksport pozycji dokumentu do pliku. Eksport dokumentu do pliku
EDI, Import pozycji dokumentu z pliku EDI, Eksport wykazu
dokumentów do pliku, Import pozycji dokumentu z pliku Excel.
Podgląd importowanego excela, widoczność cen na podglądzie
wydruku oraz na dokumentach centralnych jest dostępne w
zależności od uprawnienia na wgląd w ceny zakupu dla
poszczególnego rodzaju dokumentu zakupu, sprzedaży,

wewnętrznego, zamówienia do odbiorcy, zamówienia do
dostawcy. Ukrycie ceny zakupu na HZC jest ustalane z kolei przez
uprawnienie Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług ->
Modyfikacja cen zakupu -> Wgląd w ceny zakupu i marże. Na
raportach ukrywanie cen zakupu dotyczy okna raportu, wydruku
dynamicznego, wydruku z szablonów wydruku oraz wykresów
raportów. Odpowiada za to nowe uprawnienie Raporty wgląd w
ceny zakupu i marże. Innym uprawnieniem jest Eksport raportu do
pliku odpowiadającym za wyłączenie opcji eksportu raportu do
wybranego pliku. W raportach Dowolny SQL ukrycie cen
ewidencyjnych jest możliwie jedynie poprzez wyłączenie
uprawnienia "Raporty dowolne SQL" dla sklepów. Aby ukryć cenę
zakupu na etykietach należy wyłączyć uprawnienie użytkownika
"Wgląd w ceny zakupu i marże" dla towarów.
Panel sklepu - zobowiązania i
należności

W panelu Zobowiązania i należności dodano parametr:
"Uwzględnij zapłaty częściowe" (domyślnie ustawiony na tak),
uwzględniający częściowe zapłaty za dokumenty zakupu i
sprzedaży.

Konsola Kupca - rozbudowa
raportu "Zbiorcze zestawienie
sprzedaży" o grupowanie wyników
w tygodnie, miesiące

Rozbudowano raport "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" o
grupowanie w tygodnie i miesiące, analogicznie jak miało to
miejsce dla dni. Obsłużono również wykresy dla grupowania w
tym przedziale czasowym.

Eksport email z kopią - realizacja

W konfiguracji poczty e-mail dodano możliwość wysyłania kopii
wiadomości na wskazany adres pocztowy.

Dodanie w PC-Market seryjnego
wydruku wybranych Faktur VAT

W menu Kontrola pojawiła się nowa opcja Wydruk seryjny
dokumentów. Wydruk jest dostępny dla dokumentów PZ, WZ,
MW, i faktur odbiorcy. Wydruk seryjny dokumentów odbywa się w
taki sam sposób jak standardowy z tą różnicą, że na wykazie
dokumentów można zaznaczyć dowolną ich liczbę do wydruku.

Zamówienia od odbiorców i WZ z
płatnościami - nowe kolumny na
wykazie oraz możliwość
sprawdzania zaliczek

Na wykazie zamówień od odbiorców oraz WZ dodano kolumny:
Płatnik, Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało, Termin płatności,
Forma płatności, Data płatności. Ponadto w przeglądaniu tych
dokumentów dodano opcję sprawdzania zaliczek Płatnika (Zaliczki
płatnika [Ctrl+F11]). Zmiany są widoczne, gdy parametry
"Płatności za dokumenty magazynowe WZ" oraz "Płatności za
dokumenty zamówienia od odbiorcy" są włączone.

Raporty po partiach - obsłużyć w
nich Rezerwację partii towarów

W raportach dla partii dodano nowe kolumny: Rezerwacja i
Dostępne, oznaczające kolejno ilość towaru zarezerwowaną dla
danej partii oraz ilość dostępną.

7.5.123.159
Nowe opcje programu
W przeglądaniu dokumentu i na
listach dokumentów umożliwić
wejście w dokument powiązany

W przeglądaniu dokumentów dodano możliwość przejścia na
dokument powiązany. Przykładowo na Zamówieniu odbiorcy jest
możliwość przejścia na dokument kalkulacji zamówienia, z
dokumentu MP na wymianę towarów, ze zwrotu odbiorcy na WZ,
ze zwrotu dostawcy na fakturę dostawcy, z Rozbieżności z

wydania na WZ, z rozbieżności z dostawy na PZ, z faktury
korygującej na zwrot itd. Dodano także możliwość wejścia
bezpośrednio na dokument powiązany z wykazu dokumentów i
replik. Np. wchodząc w Odbiorcy -> Przeglądanie dokumentów ->
Dokumenty WZ i klikając na komórkę grida (dwuklik) w kolumnie,
gdzie prezentowany jest nr faktury otwiera się faktura na zakładce
(po jej zamknięciu następuje powrót na wykaz dokumentów WZ).
Gdy w danej komórce grida jest napisane, że jest więcej
dokumentów np.: "Dokumentów: 5", to po kliknięciu pojawi się
kolejny wykaz z tymi 5 dokumentami, gdzie można wybrać jeden z
nich.
PC-Market - rozbudowa
dokumentu Remanent o kolumny
wartości netto/brutto w cenach
zakupu oraz podsumowanie
cenach sprzedaży/zakupu

Na wykazie Remanentów dodano nowe kolumny Netto mag. i
Brutto mag. Na edytorze remanentu dodano kolumny: Cena mag,
Wartość netto mag, Podatek mag, Wartość netto/brutto det
Podatek det oraz na dole dokumentu podsumowanie w cenach
sprzedaży i zakupu.

Sprzedaż towarów - dodanie
dokumentów WZ-ki paragonowe

W raportach ilościowo-wartościowych: sprzedaż towarów
uzupełniono wybór typu dokumentów o „WZ-ki paragonowe“.

Eksport towarów do
inwentaryzatora - parametr na
pomijanie eksportu usuniętych
towarów

W oknie Towary -> Eksport kodów do inwentaryzatora dodano
możliwość wyboru statusu eksportowanych towarów (wszystkie,
aktywne lub usunięte). Ponadto dodano zapis wybranych
asortymentów. Asortymenty po wybraniu oraz zatwierdzeniu(F2)
zapisują się samoczynnie. Przy kolejnym wywołaniu okna
zapisane asortymenty są zaznaczone na wykazie.

Zamówienie od odbiorcy realizacja za pomocą dokumentu
RW

Na zamówieniu od odbiorcy dodano możliwość jego realizacji przy
użyciu RW.

Dodać możliwość generowania
zamówień do dostawców z
dokumentu zamówienia od
odbiorcy

Na dokumencie Zamówienie od odbiorcy dodano nowy przycisk
Generuj zam. do dostawców [Ctrl+G]. Po kliknięciu na ten przycisk
analizowane są pozycje zamówienia od odbiorcy. Jeśli na dany
towar jest wzorzec automatyczny receptury, to brane pod uwagę
są składniki na ten towar (jeśli ma „podreceptury” to też jest to
uwzględniane), tak aby zamówienie było zawsze na składniki z
wzorców receptur. Jeśli towar nie ma wzorca automatycznego
receptury to ląduje bezpośrednio jako towar do zamówienia u
dostawców. Do korzystania z tej funkcji wymagany jest zakup
modułu generatora zamówień.

JPK VAT i JPK FA - wyłączenie
walidacji NIPów dla faktur
eksportowych i uprawnienie na
zapis plików mimo błędów.

Dla faktur z podtypem Eksport towarów i Import spoza UE
wyłączono sprawdzanie poprawność NIP. Dodano również nowe
uprawnienie "Eksport JPK z błędami aplikacji" (domyślnie
wyłączone), pozwalające na eksport pliku JPK z błędami. W
przypadku znalezienia błędów walidacji danych pojawia się
komunikat czy zapisać plik, po czym pojawia się kolejne okno z
pytaniem o hasło, jak w przypadku operacji serwisowych.

7.5.123.154
Nowe opcje programu

Osobne uprawnienie na usuwanie
dokumentów

Dla istniejących uprawnień na edycję/poprawę dokumentów
wydzielono osobne uprawnienie na usuwanie dokumentów. Nowe
uprawnienia przyjmują ustawienia z uprawnień na poprawianie
dokumentów.

Uprawnienie użytkownika na
zmianę Czynny podatnik VAT, UE,
non UE

Dodano nowe uprawnienie: "Zmiana Czynny podatnik VAT, UE,
non UE". Zaznaczone uprawnienie pozwala na zmianę i zapis
wartości czynnego podatnika mimo braku uprawnienia "Zmiany i
usuwanie kontrahentów".

Blokada usuwania kartoteki
towaru znajdującego się na
wzorcu receptury lub przesunięcia.

Wprowadzono blokadę usuwania towarów znajdujących się na
wzorcach receptury i przesunięć. Próba usunięcia towaru z
Wykazu towarów lub za pomocą Grupowej operacji na towarach
kończyć się będzie wyświetleniem komunikatu: "Towar użyty na
wzorcu receptury lub przesunięcia lub wzorcu receptur zbiorczych.
Nie można usunąć.".

JPK - obsługa znaków specjalnych
w XML

Obsłużono kodowanie nietypowych znaków, takich jak: &, <, >, " i
innych w pliku XML. Ponadto zmieniono domyślne ustawienie
parametru "Eksport JPK - wstawiać CDATA w polach tekstowych"
na "nie" oraz poprawiono walidację NIP.

Zliczanie w remanencie pozycji
według tandemów przy imporcie z
kolektora

Przy włączonym parametrze "Zliczanie w remanencie pozycji wg
tandemów" towary w tandemie importowane za pomocą kolektora
dodawane są razem z powiązanym opakowaniem.

7.5.123.148
Nowe opcje programu
Towar z blokadą na dostawcę kontrola przy wciąganiu z
kolektora, EDI, XLS

Wprowadzono dodatkową kontrolę podczas dodawania na
dokument towarów z blokadą na określonego dostawcę za
pomocą importu z kolektora, EDI i xls. Wcześniej kontrola działała
tylko przy zapisie dokumentu.

Mechanizm generowania receptur
według wzorców

W menu Towary -> Wzorce dodano nowy typ wzorca: Wzorce
receptur - zbiorczych. Wzorzec ten może posiadać tylko jeden
towar przychodowy (na pierwszym miejscu) o co najmniej jednej
sztuce. Natomiast towar może znajdować się tylko na jednym
wzorcu. Operacja generowania zbiorczych receptur dostępna z
menu Towary -> Sporządzanie dokumentów -> Generowanie
zbiorczych receptur wg dziennej sprzedaży. Przed uruchomieniem
tej operacji pojawia się okno konfiguracji (z możliwością zapisu
konfiguracji jako domyślnej do bazy): Na górze okna mamy
informację na który ostatni dzień jest/są wygenerowane
dokumenty receptur zbiorczych. Data początkowa automatycznie
ustawia się na dzień po ostatnio wygenerowanych dokumentach a
data końcowa na wczoraj. Po odznaczeniu dat automatycznych
można wskazać dowolny zakres dat (tak aby np. jeszcze raz
wygenerować dokumenty za okres wcześniejszy np. zaznaczając
dodatkowo niewybrany wcześniej typ dokumentu sprzedaży lub
nowy wzorzec). Typy dokumentów dla, których może być
sprawdzana sprzedaż to: Paragon drukfisk/PC-POS 7, WZ, RW,
MW, Import z kas fiskalnych, Strata, MM (część rozchodowa
dokumentu) oraz Receptura (ale tylko część rozchodowa receptur

ręcznie utworzonych - niepochodzących z operacji
automatycznych czy serwisowych). Można wybrać wzorce do
analizy - Uwaga: Z tych wzorców są brane Towary przychodowe i
dla nich sprawdzana jest sprzedaż na wybranych typach
dokumentów rozchodowych - czyli dla nich powstaną zbiorcze
receptury. Natomiast „podreceptury” dla takich receptur zbiorczych
będą już tworzone dla wszystkich wzorców - a nie tylko
wybranych. W operacji możemy wybrać magazyny na których
chcemy sprawdzać sprzedaż i generować dokumenty receptur.
Dokumenty receptur muszą być tworzone na każdy magazyn
osobno - aby wyrównać stan na danym magazynie.
Grupowa operacja sprawdzenia
Czynny podatnik VAT

Grupowa operacja sprawdzania statusu czynny podatnik VAT
odbywa się za pomocą programu PcmGMfGv.exe, który instaluje
się wraz z PC-Market w głównym katalogu. Konfiguracja i
uruchomienie grupowej operacji sprawdzania czy kontrahent jest
czynnym podatnikiem VAT znajduje się w Kontrola ->Konfiguracja
-> Konfiguracja weryfikacji statusu czynni podatnik. W oknie
konfiguracji można włączyć automatyczną weryfikacje przy starcie
systemu operacyjnego, cykliczność sprawdzania oraz czas
ponawiania prób połączenia z bazą. Uruchomioną operacją
grupowego sprawdzania można zobaczyć po ikonie w sysTray. Po
zakończeniu sprawdzania PcmGMfGv.exe sam się wyłączy. Log z
wykonania sprawdzenia statusu znajduje się w Binaria\Logi (na
każdy dzień tworzony jest jeden log).

Faktura korygującej dostawcy o
typie zakupu VAT RR - nowe pole
Faktura oryginalna

Na fakturze korygującej dostawcy o typie zakupu VAT RR dodano
nowe pole o nazwie Faktura oryginalna. Pole to znajdują się
również na wydruku dokumentu.

Eksport/Import parametrów
konfiguracji programu - obsługa
nowych zakładek

W oknie eksportu/importu do pliku parametrów (Kontrola >Konfiguracja -> Parametry -> Eksport/Import do pliku) dodano
brakujące grupy parametrów konfiguracji: Reguły replikacji
towarów, Replikacja dokumentów, Partie, Wspólne pola artykułów
oraz Produkcja.

Grupowe operacje na towarach zmiana kategorii na "nie wybrana"

Dodano możliwość zbiorczego usuwania przypisanej do towaru
kategorii za pomocą Grupowej operacji na towarach -> Wykonaj
dla zaznaczonych -> Zmiana kategorii.

7.5.123.146
Nowe opcje programu
KKS - Drukowanie etykiet - data i
czas wydruku.

7.5.123.145
Nowe opcje programu

Na karcie wydruku dodano stopkę, w której znajduje się: nazwa
programu, wersja oraz data i czas wydruku. Informacja jest
dodawana na wydruk pod ostatnią liną etykiet na kartce, jeżeli jest
na to miejsce, tzn. wtedy, gdy etykiety nie przykrywają całej
strony.

Mechanizm sprawdzania czy
kontrahent jest czynnym
podatnikiem VAT

Dodano mechanizm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym
podatnikiem VAT/UE. Zweryfikować status można w kartotece
kontrahenta, gdzie znajduje się akcja "Sprawdzenie statusu
podmiotu w VAT (Ctrl+S)". Przy tworzeniu nowego kontrahenta
nie trzeba wywoływać opcji ręcznie, ponieważ przy zapisie
automatycznie nastąpi sprawdzenie statusu. Sprawdzenie
czynnego podatnika będzie niedostępne w momencie narzucania
wartości z Centrali.

JPK VAT 3.0 - przywrócenie na
uprawnienie edycji formatki cel
złożenia

W zakładce Inne przywrócono parametr: "JPK VAT 3 - Edycja
pola cel złożenia" nie(domyślnie)/tak.

7.5.123.140
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PC-Market Lite - poszerzenie
możliwości programu

W ramach zadania rozbudowano możliwości raportowe programu,
m. in. raporty kasowe, raport rejestru zakupu, raport sprzedaży na
kasach. Zmiany dotyczą także JPK VAT - rozbudowa o faktury
zakupu i sprzedaży, a także ich korekty. Zrealizowano również
raport obrotu, który, w porównaniu do standardowego PC-Market
ograniczony został do typów dokumentów obsłużony w wersji Lite.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozbudowy
możliwości programu PC-Market Lite - prosimy o kontakt
market@insoft.com.pl

7.5.123.138
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Dokument Propozycja zamówienia
- rozbudowa parametru "Wybór
towarów"

Dodano kolejną wartość parametru "Wybór towarów" podczas
sporządzania raporty Towarów do zamówienia - "Z pliku oferty tylko tego dostawcy"

PC-Market - przebudowa
mechanizmu ładowania bibliotek
DDL

W ramach zadania wykonane zostało usuwanie niezgodnych
bibiotek, a także pomijanie ich ładowania (w zależności od
architektury 32/64. Dodatkowo dodano weryfikację wersji bibliotek
(pierwsze 3 człony np. 7.5.123.x) aby nie dało się załadować,
starszej/nowszej biblioteki. Obsłużona została także możliwość
zawężenia ładowania bibliotek poprzez parametr wywołania, co
może w znaczący sposób przyspieszyć uruchamianie programów
np. PCMWin.exe -dll=dftest,edi*,kselzab (biblioteki oddzielone
przecinkami, można stosować znaki specjalne do wyszukiwania
np. *? nie ma potrzeby podawania rozszerzenia ".dll"). W ramach
tych zmian rozbudowane zostały komunikaty w logach. Nazwy
plików log zapisywanych w katalogu binaria: PC-Market PcmLoad.log, Centrala - CntrLoad.log, Konsola Handlowa KHLoad.log, PCMRepl - ReplLoad.log, Serwer Kasowy SerLoad.log, PCMEdi - PcmEDI.log, FEDE - FEDELoad.log,
Wątek ład. danych - DDPLoad.log. Uwaga kasy Novitus
obsługiwane są przez sterownik "Novitus ECR bezpośrednio"
wbudowany w PC-Market (brak sterownika ActiveX 64 bit dla kas
Novitus Soleo, PS3000, System, Fiesta i zgodne).

Partie towarów - dodanie nowych
uprawnień dla użytkowników dla
partii

Dotychczasowe uprawnienie "Wgląd w stan towaru w
magazynach" odpowiada za dostępność przycisku w Karcie
towaru, Partie Crtl+F7, natomiast uprawnienie "Wgląd w ceny
zakupu i marże" odpowiada za pokazanie kolumny z ceną zakupu
na wykazie Partii z karty towaru. W ramach zadania dodano nowe
uprawnienia: "Podgląd ceny zakupu w szczegółach partii
towarów", który odpowiada za wgląd w cenę zakupu w
szczegółach partii oraz za pokazanie kolumny Cena Zak / Stawka
w oknie podglądu pozycji partii oraz "Podgląd szczegółów partii
towarów", który odpowiada za dostępność przycisku Szczegóły
Partii w oknie podglądu powiązania pozycji dokumentu z partią
oraz w oknie Partie Towaru. Uwaga: zaznaczenie uprawnienia
"Modyfikacja szczegółów partii towarów" powoduje zaznaczenie i
wyszarzenie uprawnienia Podgląd szczegółów partii towarów.

7.5.123.132
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Wydruk dokumentów KP/KW dla
pozostałych form płatności

Dotychczas możliwy był wydruk płatności gotówka oraz przelew.
W ramach zadania rozbudowano wydruk form płatności dla
wszystkich, zdefiniowanych w programie PC-Market

Nowy podtyp faktury sprzedaży eksport towarów

W programie PC-Market dodany został nowy podtyp faktury i jej
korekty: Eksport towarów. Dla tego podtypu dokumentu obsłużona
została osobna numeracja: \BFVEXPT/\r/\N (dla faktur),
\BKOFVEXPT/\r/\N (dla korekt). W ramach zadania dodana
została kontrolka na edytorze faktury - gdy rodzaj: Eksport
towarów - "Potwierdzenie WSAD:" - nie / tak. Jeśli kontrolka
ustawiona na tak, to na pozycjach jest ustawiany zerowy VAT,
natomiast jeśli ustawione na nie, to w pozycjach stawka VAT z
karty towaru. Dodany został także nowy znacznik w karcie
odbiorcy - "Potwierdzenie wywozu przez organ celny" - dzięki
czemu podczas sporządzania dokumentu program automatycznie
ustawia właściwy dla danego odbiorcy VAT. Dodano replikację
znacznika "Potwierdzenie wywozu przez organ celny" oraz nowy
znacznik zapisany w KontrOpis znkoPotwierdzenieWSAD = 132,
a także nową regułę replikacji kontrahentów "potwierdzenie
wywozu przez organ celny". Obsłużono również nowy parametr
Domyślny rodzaj sprzedaży na nowej fakturze odbiorcy. Dla
nowego podtypu faktury dodaano blokadę zmian na fakturze i
fakturze korygującej - do 15 dnia kolejnego miesiąca, a dla jego
wydruków przygotowane zostały szablony wydruku
FKorExpT*.m5p (dla korekty) oraz FOdbExpT*.m5p (dla faktury).
Dodano także kolumnę Kod CN - domyślnie wyłączoną, którą
można dodać na wydruku w pozycjach za pomocą słowa
kluczowego %PozKodCN. W ramach sprawniejszego oznaczenia
odbiorców, obsłużona została grupowa operacja na kontrahentach
- ustawienie flagi Potwierdzenie WSAD.

7.5.123.0
Nowe opcje programu

Partie w PC-Market uporządkowanie dostępu do
konfiguracji

Zgrupowane parametry konfiguracji znajdują się w menu: Kontrola
/ Konfiguracja / Partie, z poziomu którego można stworzyć usługę
zamykania dnia dla partii, ustawić numerację partii oraz
zdefiniować profile partii. Uwaga - menu dostępny tylko dla baz,
na których uruchomione sa partie towarów.

Nowe zmienne DDE na potrzeby
wydruku etykiet dla KKSerwerów i
KKEdytora

Dodanie pól do obsługi partii towaru na etykiecie: Id partii, Numer
partii, Numer dostawy, Data dostawy, Data ważności, Cena
zakupu z partii ,Stawka z partii, Ilość dostarczona partii, Ilość
pozostała partii, Opis1 partii, Opis2 partii, Opis3 partii, Opis4 partii.
Ilość partii jest umieszczana w polu Ilość towaru. Pozycja z
towarem zawierającym więcej niż jedną partię będzie pytać czy
dla takiej pozycji mają zostać wydrukowane etykiety dla każdej
partii osobno. Wybranie opcji NIE spowoduje nie uzupełnienie
partii towaru. Pola związane z Walutą: Data kursu euro, Nazwa
waluty, Kod waluty, Kurs waluty, Data kursu, CenaDet w walucie
netto, CenaHurt w walucie netto, CenaNoc w walucie netto,
CenaDod w walucie netto, CenaZak w walucie netto, CenaDet w
walucie brutto, CenaHurt w walucie brutto, CenaNoc w walucie
brutto, CenaDod w walucie brutto, CenaZak w walucie brutto.
Dodatkowe pola towaru:, Nazwa asortymentu, Nazwa kategorii,
Nazwa producenta, Nowość, Przeznaczenie UE, Przeznaczenie
poza UE, Znacznik akcyzowy, Kod CN, Grupa akcyzowa,
Zawartość alkoholu, Stopień plato, Wartość opałowa, Cena max,
Ile akcyz JM, Jednostka akcyzy. Ceny przedpromocyjne: Nazwa
promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży od, Promocja sprzedaży
do, Cena przed promocją cenaDet netto, Cena przed promocją
cenaHurt netto, Cena przed promocją cenaNoc netto, Cena przed
promocją cenaDet brutto, Cena przed promocją cenaHurt brutto,
Cena przed promocją cenaNoc brutto, Cena przed promocją
cenaDod brutto, Nazwa promocji zakupu, Promocja zakupu od,
Promocja zakupu do, Cena przed promocją cenaZak netto, Cena
przed promocją cenaZak brutto, Cena przed promocją w walucie
cenaDet netto, Cena przed promocją w walucie cenaHurt netto,
Cena przed promocją w walucie cenaNoc netto, Cena przed
promocją w walucie cenaDod netto, Cena przed promocją w
walucie cenaZak netto, Cena przed promocją w walucie cenaDet
brutto, Cena przed promocją w walucie cenaHurt brutto, Cena
przed promocją w walucie cenaNoc brutto, Cena przed promocją
w walucie cenaDod brutto, Cena przed promocją w walucie
cenaZak brutto, Cena jednostkowa w walucie cenaDet, Cena
jednostkowa w walucie cenaHurt, Cena jednostkowa w walucie
cenaNoc, Cena jednostkowa w walucie cenaDod Czas promocji
(GG:MM): Promocja sprzedaży od, Promocja sprzedaży do,
Promocja zakupu od, Promocja zakupu do.

Wyróżnianie filtrów na gridach
raportów - dać opcję ukrywania
niewyfiltrowanych rekordów

Zrealizowano. Ukrycie rekordów można wykonać klikając /
wybierając "Ukryj pozostałe Ctrl+U". Ukrycie wierszy działa też
przy eksporcie do Excel, oo, txt. W ramach zadania umożliwione
zostało przekazanie kolorów wyróżnień do excela. Uwaga:
funkcjonalność nie działa dla wyników raportów, na których
występuje drzewko.

Rozbudowa szukania
kontekstowego na wykazie
towarów

Filtry są dostępne w oknie wykazu pod dwoma skrótami: F9, które
otwiera okno filtru domyślnego dla danego wykazu. Filtr domyślny
ustawia się klawiszem F3 przy wyborze filtrowanych kolumn.
Ctrl+F9 otwiera okno filtrów na filtrze powiązanym z kolumną, po
której aktualnie jest sortowany wynik wykazu. W oknie filtrów
można dodawać kolejne filtry, wybierając je z listy filtrów
dostępnych dla danego wykazu. Dany filtr (np. w wykazie towarów
filtr po nazwie towaru) może wystąpić tylko jeden raz na liście
uaktywnionych filtrów wykazu. Usunięcie filtru z listy aktywnych
(widocznych w oknie) jest równoznaczne z wyczyszczeniem filtru.
Są dwa rodzaje filtrów: tekstowy i liczbowy. Rodzaj filtru zależy od
typu kolumny, po której chcemy filtrować. Dla filtru liczbowego
podaje się max. 2 warunki, zaznaczając, czy mają być spełnione
oba, czy wystarczy spełnienie jednego, żeby dany rekord wyniku
pokazał się w oknie wykazu. Wartość kolumny ma być: większa,
większa lub równa, mniejsza, mniejsza lub równa, równa albo
różna od zadanej wartości stałej. Na wykazie w Ustawieniach
(Ctrl+F8) można zdecydować czy rozpoczęcie wpisywania tekstu
znajdzie się bezpośrednio na wykazie w sortowanej kolumnie (tak
jak to było do tej pory) czy otworzy się okno filtru kontekstowego.

PC-Market/Konsola Kupca dynamiczne wydruki dokumentów

W zakładce Inne Dodano nowy parametr „Dynamiczny wydruk
dokumentów nie(domyślnie)/tak“, którego włączenie powoduje
pojawienie się w przeglądaniu dokumentu nowego klawisza
„Ctrl+Alt+D Konfig. wydruku“. Okno z ustawieniami wydruku
dynamicznego posiada dwie zakładki: Wydruk graficzny i Wydruk
tekstowy. Podstawowe zmiany które można wykonać to np.
zmiana czcionki i jej wielkości, wysokość wiersza, orientacja
strony (domyślnie pozioma) czy kolorowanie wierszy. Dodano
opcję podglądu pasma. W oknie z podglądem można zmieniać
ustawienia, jednak nie mają one wpływu na dane z konfiguracji.
Zapisane ustawienia wydruku zapamiętywane są osobno dla
każdego dokumentu.

Edytor przyjęcia pozycji PZ/MP dodanie pokazania zmiany marży
rzeczywistej z/na

Zrealizowano

Dodanie nowej informacji o
blokadach na wykazach
dokumentów

Na wykazie dokumentów w kolumnie Id dodano informację o
blokadzie dokumentu (ikona kluczyka). Kolor zielony oznacza
odblokowanie edycji dla wszystkich uprawnionych; pomarańczowy
– edycja na wyłączność; czerwony – blokada edycji dla
wszystkich. Blokady nakładane są z poziomu przeglądania
dokumentu (Ctrl+Q). Na wykazie dokumentów dodatkowo pojawił
się nowy filtr „Ctrl+F6 Blokady dokumentów“.

Uprawnienia użytkownika na
konfigurację kolumn

Dodano nowe uprawnienia użytkownika dotyczące konfiguracji
kolumn (CTRL+F8): Konfiguracja kolumn wykazów dokumentów,
Konfiguracja kolumn pozycji dokumentów, Konfiguracja kolumn
wykazów towarów, Konfiguracja kolumn wykazów kontrahentów,
Konfiguracja kolumn pozostałych wykazów, Konfiguracja kolumn
raportów. Uprawnienia są domyślnie włączone.

Wykres w raporcie koszykowym dodanie dwóch typów wykresów

Dodano typy wykresów wstęga oraz linia. Dla tych typów
pominięto obsługę "Pomiń zerowe" oraz "Zbij pozostałe o wartości
poniżej".

Harmonogram Zmian Cen - nowe
kolumny wykazu oraz możliwość
przywracania towarów usuniętych

W konfiguracji kolumn wykazu Harmonogramu Zmian Cen dodano
nowe kolumny (domyślnie wyłączone): SWW, PKWiU, Stawka
VAT, Ilość, Asortyment, Kategoria, Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4,
Producent, Przy sprzedaży, Status do zam., Czy nowość. Dodano
również mechanizm sprawdzania przy zapisie czy na liście są
usunięte towary. Jeżeli są to wyświetli się komunikat z informacją
o tym oraz pytaniem czy je przywrócić i zapisać wpis. Aby móc
przywracać usunięte towary musi być włączone uprawnienie
"Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług".

Raporty Generatora Zamówień możliwość wyświetlenia w
wynikach raportów kolumn: status
do zamówień i czy nowość

Zrealizowano.

Grupowe operacje na towarach zmiana statusu do zamówień
towarów oraz zmiana nowości
towarów

W grupowych operacjach na towarach dodano możliwość zmiany
statusu do zamówień towarów (rekomendowany lub
obowiązkowy) oraz ustawienie daty nowości towaru.

Uprawnienie na edycję ceny
podstawowej na dokumentach rozbudowa

W ramach uprawnień: wystawienia dokumentów zamówień,
wystawianie dokumentów zakupu, wystawianie dokumentów
wewnętrznych, wystawienia dokumentów zapłaty(rozliczeń),
wystawienia i poprawienia dokumentów importów z kas,
wystawianie nowych dokumentów centralnych dodano możliwość
zmian cen przy wystawianiu tychże dokumentów. W ramach
uprawnienia "Poprawianie transakcji z drukarek fiskalnych w
okresie otwartym" dodane zostało także uprawnienie "zmiana
ceny przy wystawianiu dokumentów z drukarek fiskalnych". Nowe
parametry domyślnie są włączone.

Uprawnienie użytkownika do
zmiany parametrów początkowych
raportów w menu raporty jak
również w skrótach raportów na
pulpicie

Dla każdej grupy raportów dodano uprawnienia na zmianę
parametrów początkowych raportów oraz na przyciski w zakładce
narzędzi. Edycja przycisków w przypadku raportów odnosi się do
edycji "właściwości przycisku" oraz blokowania kontrolek poza
wyborem dat i "raport za". Dla pozostałych przycisków edycja
odnosi się do zmiany "właściwości przycisku" oraz usuwania
przycisku.

Przeglądanie dokumentów z
kontrahentem - umożliwienie
podglądu danych kontrahenta

Zrealizowane. Aby podglądnąć kartę kontrahenta należy kliknąć w
ikonę "trzykropka" obok nazwy kontrahenta.

Filtr Zafakturowanie na wykazie
wybranych dokumentów

Na wykazie dokumentów: PZ, MP, Zwroty, Rozbieżności z
dostaw, Dokumenty wymiany towaru, Obrót opakowaniami,
Dostawy prasy, Rozliczenie prasy, WZ, Rozbieżności z wydania,
Faktury pro forma dodano nowy filtr "Ctrl+F4 Zafakturowane" z
podziałem na wszystkie, luźne i fakturowane.

Sortowanie po kolumnach w
dokumentach - modyfikacja,
obsługa sortowania marż

W ramach zadania w programie zmodyfikowane zostało
sortowanie. Widoczne są tylko dostępne opcje (gdy dokument nie
remanent to ukryte opcje z mankiem i superatą itp.). Teraz
kolumny da się po każdej wartości sortować rosnąco i malejąco
(jest to do wyboru jako osobny checkbox). W ramach zadania
dodane zostało sortowanie po marży procentowej, kwotowej i n/b
(tylko na tych dokumentach, na których są te kolumny)

Wyświetlanie blokad na sklepach
na wykazie towarów

Na wykazie towarów dodano nowe kolumny zawierające
informację o blokadach z centrali: Blok. dost., Blok. c. zak., Blok c.
sp., Blok. innych zm.

Filtr towarów z pliku excela do
wykazu towarów

Na wykazie towarów dodano akcję Filtr z pliku Excel (Ctrl+X).
Towary są rozpoznawane według kodu kreskowego lub kodu
SWW. Można zapamiętywać schematy importu. Wyszukiwanie w
pierwszej kolejności wykonuje się po całym kodzie, a jeżeli nie
zostanie odnaleziony towar to następuje wyszukiwanie
kontekstowe.

Wyszukiwanie w kolumnie
wykazu. Ctrl+V

Dodano możliwość wklejania tekstu (Ctrl+V) do wyszukania w
kolumnach wykazów. Wyszukiwanie w bezpośrednio kolumnie
można włączyć w Ustawieniach (Ctrl+F8). Następnie w
"Rozpoczęcie wpisywania tekstu" zmienić na "wyszukuje w
sortowanej kolumnie".

Raport Sprzedaż towarów dodanie w raporcie do porównania
drugiego okresu

Na filtrze raportu sprzedaży towarów dodano checkbox Okres II i
możliwość wyboru zakresu dat dla tego okresu. Każda kolumna
wartościowa gdy włączone dwa okresy - będzie miała po 4
kolumny: wartość w okresie 1, wartość w okresie 2, zmiana
wartości okres1 - okres2, zmiana procentowa ((okres1 - okres2) /
okres2) * 100. Obsłużono również okna wykresu (słupkowy,
liniowy) tak aby można pokazać na jednym wykresie dwie serie
danych.

Eksport parametrów raportu do
pliku

Do filtrów raportów dodano dwa nowe przyciski widoczne, gdy
aktywne uprawnienie użytkownika "Operacje serwisowe, inicjacja
bazy": Eksport parametrów Ctrl+E i Import parametrów Ctrl+I.

Remanent - nowy parametr
blokujący wybór na dokumencie
edycję ceny

W zakładce Inne dodano nowy parametr: Blokada parametru
edycja ceny na remanencie z możliwością: wybór (domyślna
wartość dla istniejących baz), nie (domyślna wartość dla nowych
baz), Tak.

Remanent - nowy parametr
blokujący edycję ceny

W zakładce "Inne" dodano nowy parametr: Blokada parametru
Edycja ceny na remanencie - wybór (domyślna wartość dla
istniejących baz), nie (domyślna wartość dla nowych baz), Tak.

Sekcje w aplikacji - dodanie
uprawnienia

Tworzenie i edycja sekcji dostępna jest wyłącznie, gdy użytkownik
ma włączone uprawnienia "Zakładka narzędzia - sekcje" oraz / lub
podrzędne.

W przeglądaniu dokumentów dać
możliwość sumowanie kolumny:
rabat całościowy

W ramach istniejącego parametru "Podsumowanie kolumn
kwotowych w listach dokumentów - tak", w przeglądaniu listy
dokumentów dodano sumowanie kolumny Rabat całościowy.

Raport Zestawienie Dokumentów nowe kolumny dla dokumentów
wystawionych w cenach
sprzedaży

W raporcie Zestawienia Dokumentów dostępnym z opcji menu
Raporty -> Finansowe dla dokumentów wystawionych w cenach
sprzedaży (paragon DrukFisk, storno paragonu drukfisk,
anulowany paragon drukfisk, import z kas, utarg z kas/drukfiska,
sprzedaż detaliczna, sprzedaż detaliczna opakowań, WZ, ZO(w
cenach sprzedaży), RzW(w cenach sprzedaży, MW w cenach
sprzedaży, faktura sprzedaż, faktura korygująca sprzedaż, faktura
do paragonu, faktura korygująca do paragonu, zwrot do paragonu,
faktura proforma, remanent w cenach sprzedaży(poziom cen
detaliczne), BO w cenach sprzedaży(poziom cen detaliczne)) w
Ustawieniu kolumn (Ctrl+F8) dodano możliwość wyboru trzech
nowych kolumn: Rapat netto, Rabat VAT, Rabat brutto.

Panel sklepu - obsługa szybkiego
podglądu wybranych
funkcjonalności programu PCMarket

Od wersji 7.5 programu PC-Market obsłużona została nowa
zakładka o nazwie - Panel sklepu, która umożliwia szybki podgląd
wybranych zdarzeń w programie PC-Market. Aby uruchomić
zakładkę, należy włączyć jej obsługę w parametrach programu w
zakładce Inne ("Zakładka Panel sklepu"). Zakładkę można ustawić
jako domyślną, lub jako domyślną pozostawić zakładkę
"Narzędzia". W dalszej kolejności, aby przygotować panel sklepu,
należy wejść w tą zakładkę i wybrać "Ctrl+P Edycja Panelu
sklepu. Po prawej stronie ekranu pojawią się dostępne okienka,
które możemy umieścić na zakładce. Aby to zrobić należy albo
kliknąć dwukrotnie w dane okno lub przeciągnąć myszką dane
okno na zakładkę. Na tą chwilę obsłużonych zostało 7 widoków:
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż detaliczna z wykresem, Zbliżające
się zmiany cen, Narzędzia, Kontrola stanu min / max / zerowego,
Zobowiązania i należności, Aktualności. Każdy z widoków można
dowolnie skonfigurować, klikając w "Ustawienia" (koło zębate) w
prawym górnym rogu każdego okna. Konfiguracji podlega
zarówno nazwa widoku, jak i parametry, które wpływają na
prezentowane wyniki w danym oknie. Opis poszczególnych
widoków: 1) Sprzedaż detaliczna - okno prezentuje sprzedaż z
danego okresu czasowego. Prezentowane mogą być: sumaryczna
sprzedaż netto i brutto, kwota udzielonych rabatów, marża
kwotowa (netto lub brutto), oraz ilość wystawionych paragonów w
tym okresie; 2) Sprzedaż detaliczna z wykresem - poza danymi z
wcześniejszego okna, możliwa jest prezentacja graficzna tych
danych; 3) Zbliżające się zmiany cen - okno przedstawia
wprowadzone za pomocą Harmonogramu Zmian Cen planowane
promocje. W zależności od skonfigurowania okna, prezentowane
mogą być wyniki zarówno zmian cen zakupu i sprzedaży jak i
jednorazowych zmian cen jak i tymczasowych 4) Narzędzia - w
tym oknie można umieścić ikony akcji programu, takie same jak w
zakładce Narzędzia oraz w pasku narzędzi (pod górnym menu) 5)
Kontrola stanu min / max / zerowego - to okno wskazuje towary
(które wcześniej należy wskazać w konfiguracji okna), których
stan jest bliski maksymalnemu lub minimalnemu. Okno może
prezentować także towary, których stan <0. Ważne - w
konfiguracji można wskazać 255 towarów. 6) Zobowiązania i
należności - w tym oknie program prezentuje tych kontrahentów, z
którymi sklep nie został rozliczony (zarówno należności jak i
zobowiązania). Konfiguracja okna umożliwia prezentację

należności i zobowiązań jednocześnie, lub tylko jednej z nich.
Prezentowane mogą być płatności wszystkie, lub te, które
przekroczyły już swój termin realizacji. Dodatkowo po kliknięciu w
kontrahenta (już po skonfigurowaniu) pojawi nam się szczegółowy
wykaz nieuregulowanych dokumentów 7) Aktualności - w tym
oknie prezentowane są aktualności pobierane ze strony
www.insoft.com.pl, tak, aby użytkownik programu mógł być na
bieżąco z informacjami publikowanymi przez Insoft. Aby przejść
do danego artykułu na stronie wystarczy kliknąć "Zobacz więcej",
wtedy w kolejnej zakładce uruchomiona zostanie strona z tą
informacją. Dodatkowo w widokach Kontroli stanu i Zobowiązań
obsłużono podsumowanie grida. Po właściwym skonfigurowaniu
panelu należy wybrać "Ctrl+P Zakończ edycję panelu sklepu".
Wszystkie umieszczone w panelu okna powinny być już widoczne
w zakładce Panelu sklepu. Każde z powyższych okien może być
umieszczone w panelu sklepu więcej niż raz, w różnych
konfiguracjach. Aby użytkownik mógł skonfigurować panel,
wymagane jest uprawnienie Edycja panelu sklepu (wraz z
pochodnymi dotyczącymi każdego z okien osobno)
KKedytor i KKSerwery - nowe
funkcje i poprawki

W KKEdytor wykonano zmiany usprawniające tworzenie nowych
etykiet. Zwiększono wielkość rozmiaru czcionki dla pól tekstowych
oraz pól PCM (max 999), dodano obsługę drag&drop dla pól PCM,
zmieniono sposób wyświetlania pól PCM, dodano wskaźnik
pozycji na kartce oraz wprowadzono ogólne zmiany w aplikacji
takie jak poprawa wyglądu czy licznika pól.

Definicja uprawnień użytkownika dodanie wyszukiwania
kontekstowego

W oknie uprawnień użytkownika dodano na pasku przycisk "Ctrl +
F9 Kontekst". Po wpisaniu szukanej frazy i zaakceptowaniu
pojawiają się kolejne dwa przyciski "Ctrl+N Kontekst poprzedni" i
"Ctrl+M Kontekst następny" za pomocą, których można
przechodzić przez kolejne wyszukane uprawnienia.

Zmiana treści monitu o subskrypcji
oraz sposobu wyświetlania

Zmieniono treść komunikatu o subskrypcji. Komunikat będzie się
wyświetlał przez 30 dni bez możliwości ukrycia. Po upływie tego
okresu pojawi się checkbox z możliwości ukrycia komunikatu.

Nowe znaczniki na kontrahencie czynny podatnik VAT, czynny
podatnik UE, blokada

Dodano nowe znaczniki na kontrahencie (zakładka informacja
ogólne) o nazwie: czynny podatnik VAT -tak/nie, czynny podatnik
UE -tak/nie, czynny podatnik non EU -tak/nie. Wszystkim stałym
klientom nie będącym odbiorcą, dostawcą, sklepem, producentem
wyłączone są opcje czynnego płatnika (VAT, UE, non UE). W
ramach wykonania powyższych znaczników utworzono nowe
parametry: Dodane nowe parametry: Zakładka Zakupy, przeceny,
zamówienia: Kontrola dostaw krajowych dla kontrahenta "czynny
podatnik VAT", Kontrola dostaw WNT dla kontrahenta "czynny
podatnik UE", Kontrola dostaw importowych dla kontrahenta "nonUE". Zakładka Sprzedaż: Kontrola sprzedaży krajowej dla
kontrahenta "czynny podatnik VAT", Kontrola sprzedaży WDT dla
kontrahenta "czynny podatnik UE", Kontrola sprzedaży
eksportowych dla kontrahenta "non-UE" z opcjami: nie /
ostrzeżenie / tak (domyślnie: ostrzeżenie). W zakładce Odbiorca
dodano z kolei znacznik Całkowita blokada sprzedaży na

sklepach. Włączenie powoduje blokadę wyboru tego kontrahenta
na dokumentach odbiorcy.
PC-Market wersja 7.5 - nowy
layout programu

Najważniejszą zmianą w nowej wersji programu jest odświeżenie
layoutu aplikacji. Nowy interfejs jest bardziej czytelniejszy, a także
aktualizacji doczekały się ikony zastosowane w programie.

Kontrola poprawności numeru
kont bankowych

Dodano sprawdzanie poprawności wpisywanych numerów kont
bankowych. Zastosowano sprawdzanie poprawności wpisywanych
numerów IBAN: Kod kraju + numer. W przypadku, gdy wpisany
numer ma 26 znaków bez kodu kraju uznawany jest jako IBAN z
kodem kraju PL.

Kontrola poprawności
wprowadzenia NIP w
Kontrahencie

Dodano nowy parametr "Kontrola poprawności NIP kontrahenta brak/tak (domyślnie dla nowych baz)/ostrzeżenie (domyślnie dla
istniejących baz)". Gdy ilość znaków równa jest 10 i brak kodu
kraju jako dwa pierwsze znaki to uznaje NIP jako NIP PL.
Podobnie w przypadku gdy NIP zawiera 12 znaków a kod kraju to
PL. Kontrola działa również dla numerów NIP zagranicznych,
jednak w tym wypadku konieczne jest podawanie pełnego numeru
IBAN.

Dokument Przesunięcia - Gratisy dodanie nowych pól

Na dokumencie przesunięć gratisy obsłużono pola: marża
procentowa i kwotowa dla pozycji przychodowej oraz
rozchodowej, VAT w cenie zakupu oraz w cenie detalicznej.
Obsłużono także sumowanie tych kolumn.

Dokument Zmiany Stawki VAT dodać kolumny z marżą

Dodano kolumnę z marżą kwotową oraz procentową. Dodatkowo
obsłużono słowa kluczowe: - dla marż procentowych %PozMarza(
%PozMarzaNB(

ServiceUpgrade - Usługa
automatycznych aktualizacji
programów Insoft

Od wersji 7.5 programów Insoft istnieje możliwość
automatycznych aktualizacji aplikacji. Celem uzyskania instrukcji
prosimy o kontakt z serwisem Insoft: market@insoft.com.pl

