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1. Retail Centrala 
 

1.1. Prace rozwojowe 
− Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy 

zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna w System -
> Opis przedsiębiorstwa -> Słownik SMSów. Do skorzystania z opcji konieczne jest 
włączenie parametru w BasAdminie.  

− Istnieje możliwość zdefiniowania innej treści wiadomości dla reklamacji i zamówień 
usługowych z różnych lokali i centrali. Smsy będą wysyłane dla ustawionych w tym 
miejscu lokali (domyślnie wysyłane do wszystkich) 

− Zdefiniowanie smsa – należy podać jedną z dwóch grup (reklamacje lub zamówienia 
usługowe) i rodzaj (status). Później należy wpisać treść smsa :  

 
 

1.2. Modyfikacje  
− W opcji "Dane z oddziałów -> reklamacje w oddziałach" uwzględnienie w filtrach 

i wyświetlaniu nowego statusu reklamacji "Gotowe do odbioru". 
 
 

2. Retail Dystrybucja 
 

2.1. Prace rozwojowe 
− CEZI - dodanie możliwości wprowadzenia zamówienia z numerem już 

istniejącego zamówienia, jeśli ostatnim dokumentem na już istniejącym 
zamówieniu jest korekta dokumentu sprzedaży 

− Dodano możliwość seryjnego wydruku dokumentów tax free 
− Dodano możliwość seryjnego wystawienia dokumentów sprzedaży (paragonów) 

do dokumentów WZ 
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− W narzędziu „Wystawianie dokumentów międzyokresowo” z opcją „Dokumenty 

transferowane” dołożenie pola wyróżnik. Pole to będzie uzupełniane symbolem 
magazynu docelowego, do którego wystawione jest przesunięcie magazynowe.  

− Informacja o anulowanym zamówieniu usługowym będzie widoczna w Rejestrze 
zamówień usługowych.  

− Dostosowano funkcję Intrastat Wywóz do obowiązujących zmian. Wypełnienie 
pola dotyczącego NIPu kontrahenta jest obowiązkowe.  

− W Konfiguracji wysyłki SMS przy wypełnieniu pola nadawca, będzie on 
widoczny jako nadawca sms. W przypadku pozostawienia pola nadawca pustym, 
widoczny będzie numer telefonu bramki.  

− Umożliwienie wydruku zamówień usługowych z Rejestru zamówień usługowych, 
w takiej samej formie jak wydruk z Managera.  

− Dołożono nowy status dla zamówień usługowych – w trakcie wyceny. Następuje 
po statusie do wyceny.  

− Dodano możliwość wyświetlania komentarzy do zamówień usługowych. Przy 
kliknięciu przycisku „Pokaż nowe komentarze” będą wyświetlone nowe 
komentarze dodane przez użytkowników, ale nie związane ze zmianą statusu.  

 
 

2.2. Modyfikacje 
− Optymalizacja Analizy wg obrotów dokumentów magazynowych 
− Zmieniono import kartoteki towarowej z pliku, wielkość liter w indeksie 

towarowym nie będzie miała znaczenia 
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− Usunięto pojawiający się komunikat o zerowej cenie sprzedaży przy wpisaniu 

rabatu 0 w opcji ustaw zbiorczo cenę/rabat pod ppm w edytorze wystawiania 
dokumentu sprzedaży. 

− Zmodyfikowano wygląd okien dla konfiguracji wydruków analiz: Analiza obrotów 
wg dokumentów, Analiza rozchodów i przychodów magazynowych, Analiza 
stanów magazynowych (stara i nowa wersja), Analiza zamówień wg towarów.  

− W zamówieniach usługowych zablokowano możliwość wyceny pozycji 
zamówienia na 0,00zł. Przy podaniu takiej ceny status nie zostaje zmieniony na 
wycenione.  

− Dodanie dodatkowego statusu „Zakończone” dla zamówień kończących się 
wysyłką do klienta.  

− Zablokowano możliwość zmiany ceny przy wycenie zamówienia dla pozycji z już 
ustaloną domyślną ceną.  

− Zabezpieczono cennik usług przed dodaniem pozycji bez indeksu lub asortymentu. 

− Zmodyfikowano sortowanie na kolumnach w Rejestrze reklamacji przy zmianie 
statusu lub dodaniu kolejnej reklamacji.  

− Zmodyfikowano zakończenie reklamacji z rozpatrzeniem rabat przy włączonym 
parametrze „sprawdzaj czy cena sprzedaży mniejsza od ceny zakupu”.  

− Zablokowano możliwość wystawienia korekty do nieistniejącej proformy.  
 
 

3. Retail Manager 
 

3.1. Prace rozwojowe 
− Na formularzu reklamacyjnym umożliwiono edycję pola numer telefonu po 

wybraniu klienta. 
− Przy wysyłaniu SMSów przy zmianach statusów reklamacji brany będzie pod 

uwagę numer telefonu z formularza reklamacyjnego, a nie z klienta. 

− SMSy z reklamacji nie będą się wysyłać po zmianie statusu reklamacji na gotowa 
do odbioru z rozpatrzeniem wypłata. 

− Dodanie możliwości zrezygnowania z realizacji zamówienia do wyceny, bez 
względu na wystawienie lub nie paragonu na część usług z zamówienia. 

 
3.2. Modyfikacje 
 

− Poprawiono podpowiadanie domyślnej ilości z kodu kreskowego dla towaru przy 
tworzeniu paczki z kolektora 

− Dodano możliwość cofnięcia reklamacji do ponownego rozpatrzenia ze statusu 
gotowe do odbioru 

− W historii transakcji produktu (Menu: Produkty->Produkty->ppm na towarze) w 
polu Stan magazynowy uwzględniono sprzedaż dzienną 
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− Przy cofnięciu zamówienia usługowego do poprawy status zostaje zmieniony na 

gotowe do realizacji, zamiast realizowane.  
− Zmodyfikowano cofnięcie statusu na przyjęta dla reklamacji w statusie gotowa do 

odbioru. 

− Usprawniono dodawanie załączników do reklamacji.  
 

4. Retail POS 
 

4.1. Modyfikacje 
 

− Zmodyfikowano wyliczanie podsumowania rabatów przy wystawianiu paragonu 
 

 
 

− Poprawiono możliwość zamknięcia okna z podaniem uwagi do paragonu, mimo 
włączonego parametru „wymagaj podania uwagi do paragonu”. 
 

5. Retail Finanse 
 

5.1. Prace rozwojowe 
− Zmodyfikowano sposób generowania schematu przy Rozliczaniu 

międzyokresowych kosztów. Program sam będzie wyliczał kwotę, która będzie co 
dany okres księgowana, po podaniu przez użytkownika wartości całkowitej i 
ilości np. miesięcy przez jaką chcemy ją podzielić. Dodatkowo dodano pola 
Wyróżnik, MPK i Projekt.  

− W opisie schematu przenoszenia danych dodano pole mnożnik, domyślnie 
wypełniony na 1.  

− Przy imporcie sprzedaży z Dystrybucji dodano parametr „przenoś paragony do 
których została wystawiona faktura”. 
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5.2. Modyfikacje 
− Zmodyfikowano wydruk kwitu kasowego. 
− Usprawniono mechanizm dopisywania nowych schematów przy imporcie 

wyciągów przez Homebanking. 
− Zmodyfikowano używanie skrótu klawiszowego (ctrl + enter lub ctrl+h) na 

kontrolce umożliwiającej wybór konta, który powodował brak możliwości 
zamknięcia okna.  

− Przywrócono możliwość dodania podtytułu dla raportu „Zestawienie obrotów i 
sald”.  

− Usunięcie „ . „ w wydrukach raportów i analiz.  
− Usprawniono proces wyksięgowania przy otwartych transakcjach.  

 
6. Retail Personel 
 

6.1. Prace rozwojowe 
− Dostosowano Świadectwo pracy do obowiązującego wzoru. Dodatkowy punkt 2 

dotyczący wykonywania pracy tymczasowej.  
− Dodano sprawdzenie dotyczące wyłączeń składników danego pracownika przed 

zaciągnięciem składników na listę płac.  
 

6.2. Modyfikacje 

− Zmodyfikowano naliczanie należnego urlopu na Świadectwie pracy, wystawionym 
na okres inny niż rok, dla pracowników z 20 dniowym należnym urlopem 
wypoczynkowym.  

− Usprawniono działanie Raportu -> wyszukiwanie pracowników. Dane dotyczące 
zatrudnienia nie będą powielane. 

− Zmodyfikowano wyświetlanie ekwiwalentu za urlop na świadectwie pracy. 
− Usprawniono sortowanie w kartotece pracowników. 
− Zmodyfikowano dodawanie aneksu typu „zmiana warunków” i zmianą daty 

końcowej umowy.  
 
 


