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1. Retail Bastion Administrator 
 

 
1.1. Prace rozwojowe 

 
− Nowa grupa uprawnień do Dystrybucji: Zamówienia – Zamówienia internetowe. Umożliwiają one 

dostęp do rejestru zamówień internetowych oraz słowników: form płatności i transportu.  
 

 
 
2. Retail Centrala 
 

2.1. Prace rozwojowe 
 

− Dodano parametr, który powoduje że w oknie zmian cen w Managerze pojawiają się tylko 
produkty ze stanem magazynowym lub są na nieprzyjętych dokumentach transferowanych. 
 

 
 

− Dodano parametr włączający grupowanie tych samych pozycji na dokumencie TaxFree w 
Managerze(System->Opis przedsiębiorstwa->Parametry lokali->Manager – Paragony, faktury) 

 

 
 

− Dodano mechanizm sprawdzania wersji bazy danych z wersją aplikacji 
− Uprawnienie włączające możliwość wystawienia korekty do faktury z innego lokalu 
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− Uprawnienie umożliwiające dostęp do rejestru zamówień internetowych 
 

 
 

− W opcji Wskażnik wg salonów międzyokresowo, dodano kolumnę „parametr delta” wyliczający 
proporcję między wzrostem/spadkiem obrotu a wzrostem/spadkiem wejść.  
 

 

3. Retail Dystrybucja 
 

3.1. Prace rozwojowe 
− Dodano możliwość wydrukowania dokumentu wywozu do wybranego dokumentu sprzedaży pod 

ppm 
 

 
 

− Dodano mechanizm sprawdzania wersji bazy danych z wersją aplikacji 
− Rejestr zamówień internetowych w zakładce zamówienia. 
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Umożliwia on przeglądanie zamówień przychodzących do systemu z zewnętrznego źródła/sklepu 
internetowego.  

 

 
Za pomocą edytora można przeglądać i wyszukiwać dane zamówienie. Przyjrzeć się szczegółom 
danego zamówienia, sprawdzić jego aktualny status czy numer faktury do zrealizowanego 
zamówienia.  
Pod ppm na edytorze dostępny jest edytor alertów. 

 
Umozliwia on zdefiniowanie w jaki sposób maja być prezentowane dane w rejestrze zamówień 
internetowych w zaleznosci od ich aktualnych stanów. 
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Przykład działania – wyszczególnione zamówienia bez faktury 

 
Przykład działania – wyszczególnione zamówienia o statusie Wprowadzone 

Cały proces obsługi zamówienia internetowego realizuje się automatycznie. Zamówienie 
automatycznie przesyła się do lokalu, tam następuje jego samoczynna realizacja bądź odrzucenie. 
Gdy zamówienie jest zrealizowane w tle tworzony jest także dokument sprzedaży - faktura. 
Statusy zamówienia: 
• Wprowadzone – Zarejestrowane w centrali z zewnątrz 
• Realizowane – Przesłane do lokalu w trakcie realizacji 
• Odrzucone – Niezrealizowane w lokalu np. z powodu braku stanu towarów 
• Zakończone – Zrealizowane w lokalu, z wystawiona fakturą. 

− Trzy nowe słowniki kartotekowe umożliwiające zdefiniowanie form płatności do zamówień 
internetowych i ich zmapowanie z tymi z oprogramowania oraz definiujące formy transportu 
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− Dodano nowy typ importu dokumentów – „Import dokumentów zatowarowania 
(międzyokresowo)”. Po zaczytaniu plików z dostawą, wystawiane są dokumenty pomiędzy 
okresami obrachunkowymi i dokumenty przesunięcia do sklepów wg schematu :  

1. Dokument zatowarowania PR 
2. Dokument przyjęcia PZ - firma A 
3. Dokument sprzedaży - z firmy A do firmy B 
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4. Dokument przyjęcia - firma B 
5. Dokument przesunięcia - lokal firma B 

 
 

− Umożliwiono Import dokumentów rozchodowych dla firm które nie korzystają z indeksów 
szczegółowych. Przed poprawką sprawdzana była poprawność tych danych.  

− Dodano możliwość wyboru dokumentu z magazynu z innego okresu obrachunkowego w Sprzedaż 
-> wystaw -> wystaw korekty do listy towarów 

− Przy wystawianiu faktur z dokumentów WZ, opcja ppm -> rozlicz dokumentem sprzedażowym 
umożliwiono wybór uwag do dokumentu ze słownika.  

− Dodano zmiany związane z nagłówkiem plików xml Intrastatu.  
− Dodano procedurę importu towaru z pliku z nazwami z innego kraju. Procedura jest 

konfigurowana w opcji  Kartoteki -> Procedury. Przy wywołaniu należy wskazać plik csv do 
zaczytania. 

 
− Dodano możliwość wydruku daty kursu waluty i banku z tabeli kursów na wydruku faktury.  
− Uwzględniono kolumny Lp ze słownika rozmiarów w wydrukach powstających przy włączeniu 

trybu : zbijanie pozycji – jednakowe indeksy, rozbicie po indeksie szczegółowym – włączone.  

3.2. Modyfikacje 
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− Poprawiono ceny pojawiające się na fakturach do paragonu. Niezgodności występowały, gdy 
wystawiono paragon wpisując ceny ręcznie zamiast domyślnych z kartoteki. Jeżeli wystawiono 
fakturę do paragonu to na fakturę zaciągały się ceny kartotekowe zamiast z paragonu. 

− Poprawiono wyszukiwanie po kodzie kreskowym przy wystawianiu dokumentu magazynowego 
związany z nieprawidłowym wyszukiwaniem rozmiaru 

− Poprawiono ustawienie flagi "Nieaktywny" dla Oddziału tak by dało się wystawić korektę do 
dokumentów z wyłączonego lokalu 

− Poprawiono Raport przeterminowanych i niezapłaconych faktur, teraz raport uwzględnia firmę w 
ramach której jest wywołany.  

− Przywrócono funkcjonalność – wypełnienie kraju pochodzenia przy dodawaniu dostawy.  
− Przywrócono funkcjonalność związaną z przepisaniem na korektę faktury „vatu obniżonego”.  
− Poprawiono funkcjonalność związaną z dodaniem pozycji do dokumentu magazynowego lub 

sprzedażowego i podaniu indeksu ręcznie.  
 
 

4. Retail Manager 
 

4.1. Prace rozwojowe 
 

− Możliwość grupowania takich samych pozycji na wydruku TaxFree(Opcja ustawiana w Centrali) 
 

 
 

− Dodano możliwość wystawiania korekt do faktur z innego lokalu(w tym do faktur centralowych). 
 

 
 

 Po kliknieciu otwiera się edytor wyszukiwania faktur 
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Aby wyszukać dokument należy podac jego rodzaj, numer, datę i oddział wystawienia(Możliwe 
także z tego poziomu wystawienie korekty do dokumentu z bieżącego oddziału). 

 Wybierać możemy spośród typów standardowo wystepujacych w Managerze 
 

 
 
Jeżeli korygujemy dokument z centrali i zdarzy się sytuacja że jednego dnia będzie wystawione 
kilka dokumentów o tych samych numerach, ale różnych magazynach bądź typach występujących 
w Dystrybucji a nie występujących w Managerze wyświetli się dodatkowe okno by doprecyzować 
który dokument ma zostać skorygowany. 

 

 
 

Po wyszukaniu dokumentu otwiera się standardowy edytor wystawiania korekty faktury. 
Korygować można tylko te dokumenty, które zostały przesłane do centrali i są widoczne w 
Dystrybucji. Jeżeli przy wyszukiwaniu użytkownik się pomyli, bądź dokument nie będzie jeszcze 
widoczny w Dystrybucji zostanie wyświetlony komunikat 
 

 
 

Jeżeli faktura została już pobrana lub była już korygowana ale jeszcze nie wysłana do centrali, a 
będzie pobrana ponownie użytkownik będzie o tym ostrzeżony komunikatem 
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Gdy korekta znajdzie się w Dystrybucji, a nastąpi ponowna próba skorygowania pierwotnej 
faktury, edytor korekty otworzy się ale pobrana zostanie korekta tej faktury. 
Jeżeli faktura jest w trakcie korygowania w jednym lokalu nie da się jej jednocześnie korygować w 
innym. 

 

 
 

− Rejestr zamówień internetowych w zakładce zamówienia 
 

  
 
Umożliwia on przeglądanie zamówień internetowych, które trafiły do realizacji do danego sklepu. 

 

 
 

Realizacja zamówień przebiega automatycznie, ale możliwe jest także ich ręczne odrzucenie bądź 
akcepracja za pomocą przycisków Akceptu i Odrzuć bądź analogicznych opcji pod ppm. 

− Dodano filtrowanie w Rejestrze kart po numerze karty i kartach własnego lokalu.  
− W Notach księgowych (do bonów i kart prepaid) dodano widoczność wszystkich danych 

kontrahenta.  
 
  

4.2. Modyfikacje 
 

− Poprawiono nieprzeliczanie się kwoty w podsumowaniu w edytorze wystawiania dokumentu 
sprzedaży po usunięciu zaliczki  

− Usprawniono zmianę dotyczącą wystawiającego dokument sprzedaży 
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− Przywrócono działanie opcji wystaw fakturę do zaliczki pod prawym przyciskiem myszy w 

rejestrze zaliczek 
− Usprawniono funkcjonalność związaną z blokowaniem prac na innym stanowisku, powstającą 

podczas importowania dokumentu transferowego dopóki nie potwierdzi się go przyciskiem ‘ok’ 
− Zablokowano możliwość ręcznego wpisania uwagi na zamówieniach do dostawców gdy włączona 

jest opcja wyboru uwag ze słownika 
− Uszczelniono mechanizm kontroli wpisywania rabatu >= 100% przy wystawianiu dokumentu 

sprzedaży 
− Uszczelniono mechanizm realizacji zamówień internetowych gdy w nazwie produktu występuje 

apostrof 
− Uszczelniono mechanizm kontroli przy próbie wystawienia faktury uproszczonej ponad 

dopuszczalna wartość 
− Przywrócono możliwość wystawienia korekty do faktury do WZ.  
− Usunięto usterkę związaną ze stanem początkowym dla waluty, brany był pod uwagę stan kasy w 

PLN.  
− Usprawniono sortowanie w Rejestrze zamówień.  
− Poprawiono wyświetlanie w Realizacja zamówień -> wybór zamówień -> teraz pokazani są 

wyłącznie odbiorcy.  
− Poprawiono wygląd i działanie Raportu sprzedaży okresowej wg cech.  
− Poprawiono wygląd i działanie Raportu wg produktów i operatorów.  
− Poprawiono widoczność całego opisu do rozpatrzonej reklamacji wystawiony w Dystrybucji 
− Poprawiono wygląd i działanie Raportu wg klientów.  
− Poprawiono funkcjonalność związaną z rozliczaniem korekty dokumentem w rejestrze faktur. 

Teraz pokazują się faktury zamiast korekt.  
− Poprawa wyglądu i działania Raportu wg produktów 2. 
− Poprawa wyglądu i działania Raportu wg płatności 
− Wprowadzono modyfikację związaną z włączonym w Centrali parametrem „brak możliwości 

wystawienia KP/KW bez wyboru typu operacji”, nie uzupełniało się wtedy pole opis na wydruku 
kwitu kasowego.  

− Poprawiono sortowanie po kolumnach w Rejestrach kasowych i na oknie pozycji rejestru 
kasowego.  

− Poprawiono komunikat przy modyfikacji danych kontrahenta w rejestrze kontrahentów.  
− Ujednolicono wygląd komunikatów przy wystawianiu kwitów kasowych.  
− Poprawiono brak wypełnienia pól NIP i kontrahent przy wyborze WZ przy wystawiani faktury.  
− Zablokowano możliwość wyboru paragonu zaliczkowego w przypadku reklamowania go w innym 

lokalu.  
− Poprawiono obieg reklamacji w przypadku włączonego parametru „ilość dni od powstania wady 

do daty reklamacji” i przekroczeniu tego limitu. Komunikat pojawia się wcześniej, nie ma 
konieczności uzupełniania wszystkich wymaganych pól i potwierdzenia takiej reklamacji w celu 
jej automatycznego odrzucenia.  

− Poprawiono obieg reklamacji w przypadku włączonego parametru „ilość miesięcy na reklamację 
towaru” i przekroczeniu tego limitu. Komunikat pojawia się wcześniej, nie ma konieczności 
uzupełniania wszystkich wymaganych pól i potwierdzenia takiej reklamacji w celu jej 
automatycznego odrzucenia.  

− Wprowadzenie modyfikacji uniemożliwiającej podgląd transakcji/dokumentów po ustawieniu 
rodzaju sprzedaży na zakup przez zakładkę w Rejestrze kontrahentów.  

− Wprowadzenie modyfikacji związanej z dodaniem kontrahenta do rejestru kontrahentów po 
wyświetleniu komunikatu „uzupełnij imię i nazwisko” i anulowaniu dodania kontrahenta.  

− Wprowadzono usprawnienie związane z wyborem paragonu do faktury. Brakowało kolumny 
umożliwiającej zaznaczenie wybranej faktury.  
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5. Retail Finanse 
 

5.1. Prace rozwojowe 
 

− Dodano mechanizm sprawdzania wersji bazy danych z wersją aplikacji. 
− Dodano możliwość wystawienia korekty do deklaracji CIT – 8. W przypadku wystawienia korekty, 

deklaracja jest blokowana.  
− Przy konfiguracji importu w rejestrach księgowych dodano możliwość wyboru daty, wpisywanej 

w pole miesiąc rozliczenia VATu : data księgowania, wpłynęło, wystawiono. Dotyczy importu 
faktur zakupowych z Hospitality.  

− Dodano nowy wzór CIT – 8 (ver.24). 
− Dodano nowy wzór VAT-7 (v.17), VAT-7K (v.11), VAT-7D (v.8) 
− Dodano możliwość automatycznego wpisania konta magazynu – parametr @NM w dekretach 

dodatkowych.  
− W edytorze przeglądania transakcji (pozycji) dodano kolumnę z miesiącem rozliczenia VAT.  

 
5.2. Modyfikacje 
− Wprowadzono możliwość wysyłania deklaracji VAT-UE bez pozycji.  
− Usprawniono funkcjonalność w Edycji transakcji występującą przy parowaniu dowodów 

sposobem odznacz/zaznacz i przenieś zaznaczone dowody z dnia. Wszystkie transakcję po 
przeniesieniu się odznaczają.  

− Zmodyfikowano import faktur zakupowych z Hospitality związany z powieleniem symbolu 
własnego. 

− Usprawniono funkcjonalność występującą podczas wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-7 
(poprawiono procedurę generowania xml do wysyłki). 

− Dodano nowe pola dla osoby fizycznej w deklaracjach VAT-7, VAT-27, VAT-UE. 
 
6. Retail Personel 
 

6.1. Prace rozwojowe 
 

− Dodano mechanizm sprawdzania wersji bazy danych z wersją aplikacji. 
− Dodano zmiany do mechanizmu importu wniosków urlopowych do JIRY. Błędne wnioski 

urlopowe nie będą odrzucane z automatu, tylko pojawi się komentarz pod takim wnioskiem 
i możliwość ręcznego odrzucenia lub zaksięgowania ale bez wpisania absencji. Dodano opcję 
„zaksięgowania” wniosku urlopowego, bez wpisywania go do absencji.  

− Ze względu na zmianą przepisów dodano opcję aktualizacji kart pracowników zatrudnionych na 
umowy zlecenie i o dzieło w RCP -> Narzędzia -> Aktualizacja kart pracy. W drugim kroku 
dodano dodatkowy checkbox. 
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6.2. Modyfikacje 
− Usprawnienie generowania raportu „Świadectwo pracy”. 
− Wprowadzono modyfikację zawiązaną z naliczaniem urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku 

pracy, przy zaznaczeniu że jest to pierwsze zatrudnienie.  
− Wprowadzono zmianę w opcji konfiguracja/narzędzia płacowe/obliczanie składnika i przeliczanie 

składnika na liście płac dla składników: KUP, KUPpod, KUPpods, KUPzmn. 
 

7. Retail Formularze 
 

8.1 Prace rozwojowe 
 
− Dodano mechanizm sprawdzania wersji bazy danych z wersją aplikacji. 
− Umożliwiono zmianę szerokości kodu kreskowego na etykietach drukowanych z Formularzy. 

W „Inspektorze obiektów” dodano nową właściwość „współczynnik szerokości”. Działa dla typów 
kodów kreskowych : UPC_A, UPC_E, EAN_8, EAN_13, Codabar. 

− Dodano możliwość zmiany wielkości kodu kreskowego na wydruku etykiety. 
 

8.2 Modyfikacje 
− Wprowadzono zapamiętywanie ustalonej wysokości pola przy edycji etykiety.  
 

8. Retail Środki Trwałe 
 

9.1 Prace rozwojowe 
 
− Dodano mechanizm sprawdzania wersji bazy danych z wersją aplikacji. 

 
 

 


