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1. Retail Centrala 
 

 

1.1. Prace rozwojowe 

 

 W parametrach lokali dodano możliwość konstruowania symbolu konta dla nowego 

kontrahenta składającego się z : stałego przedrostka, parametru (symbol lokalu, id 

lokalu, numer lokalu) i liczbowej długości symbolu konta.  

Parametr do ustawienia w Parametry lokali -> Manager – produkty, klienci, karty.  

 

 
 

 Przy wysyłce SMSów dodano informację czy dane do wysyłki zostały przesłane 

WebServcice lub DataStreamem. 

 Poprawiono błąd na oknie w Zarządzanie sprzedażą -> Zatowarowanie -> Przerzuty, 

spowodowany brakiem uzupełnienia pola „oddziały centralne” wartością domyślną.  
 

 

1.2. Modyfikacje  

 

 Naprawiono dodawanie kilku grup towarowych w maskach przy zakładaniu 

inwentaryzacji i poleceń inwentaryzacyjnych.  

 Poprawiono sprawdzeniu wersji bazy danych przy uruchamianiu aplikacji.  

 Poprawiono anonimizację pola „kraj” w rejestrze kontrahentów.  

 Poprawiono eksport do Excela Analizy sprzedaży wg produktów. 

 
 

2. Retail Dystrybucja 
 

 

2.1. Prace rozwojowe 

 

 Przy zmianie handlowca na fakturach wystawionych z zamówień, dodano zmianę 

również na pozycjach dokumentu, a nie tylko na główce.  

 Dodano możliwość odrzucenia i anulowania zamówienia internetowego z poziomu 

edytora Dystrybucji.  

 Dodano możliwość wstawiania kodów 2D/QR na wydrukach etykiet w: 

Kartoteka towarowa -> Drukuj etykiety 

Dokument magazynowy -> Wydruk etykietek 

Podczas edycji formatek wyżej wymienionych raportów jest możliwość wybrania pól 

z końcówką: _QR. Są to 'stringowe' pola przekonwertowane na bitmapy, które 

możemy użyć w kontrolkach DBImage. Kładziemy kontrolkę DBImage i wybieramy 

odpowiednie pole z końcówką: _QR. Wielkość bitmapy możemy ustalić w edytorze 

wydruku: QR Code (powiększenie). 
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 Dodano nową grupę kontrahentów INTERNET. Umożliwiono również definicję 

nowych masek symboli konta księgowego dla tej grupy.  

 
 

 Dodano możliwość ukrycia danych klienta na wydruku reklamacji.  

 

 
 

2.2. Modyfikacje 

 

 Poprawiono działanie procedury WyliczenieCenSRabatNaDokumencie zmieniającej 

cenę sprzedaży zbiorczo na dokumentach sprzedaży i dokumentach magazynowych. 

Procedura będzie sprawdzać typ kontrahenta – netto i brutto i odpowiednio zmieniać 

ceny sprzedaży zdefiniowane w słowniku wzorów sprzedaży. 

 Zmieniono pobieranie nr konta bankowego przy wystawianiu korekt do dokumentów 

sprzedaży. Konto będzie pobierane z dokumentu źródłowego a nie opisu kontrahenta. 

 Poprawiono działanie edytora do wystawiania dokumentów z kolektora danych/ PDA. 

Przywrócono możliwość pominięcia błędnie wprowadzonej pozycji.   

 Zmieniono eksport plików do Symfonii tak by uwzględniał również stawkę 5% vat. 

 Poprawiono wygląd wydruku kontraktacyjnego dla dostawców.  

 Naprawiono przewijanie stron w podglądzie wszystkich raportów i analiz w 

Dystrybucji.  

 Dodano kontrolę unikalności symbolu typu towarowego.  

 Zmieniono komunikat przy próbie usunięcia typu towarowego.  

 Poprawiono usuwanie pozycji z wzorców cenników.  

 Naprawiono widoczność, gdy po wyborze innego okresu obrachunkowego w opcji: 

Magazyn -> Dokumenty magazynowe nie widać było żadnego dokumentu w edytorze. 

Trzeba było jeszcze raz wybrać ten sam okres obrachunkowy wtedy przeglądanie było 

możliwe. 
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3. Retail Manager 
 

 

3.1. Prace rozwojowe 

 

 

 Dodano możliwość wydruku Noty księgowej po wydaniu karty prepaid również na 

drukarce fiskalnej. Przy wystawieniu noty pojawia się komunikat z wyborem wydruku 

na normalnej drukarce bądź drukarce fiskalnej. 

 Dodano możliwość wydawania karty prepaid przy korekcie paragonu, korekcie 

faktury i reklamacjach z wypłatą i rabatem podczas których wystawiane są korekty.  
 

 

3.2. Modyfikacje 

 

 

 Poprawiono działanie raportu „Raport Ewidencji Zwrotów i Reklamacji 

zaakceptowanych”. Raport poprawnie pokazuje korekty do paragonów z innych lokali. 

Dodano również widoczność korekt faktur i korekt faktur do paragonów z lokalu 

wystawienia i innych lokali.  

 Poprawiono wyliczanie różnic inwentaryzacji w wartości wyliczonej, spowodowane 

wykonaniem wartościowania.  

 Usunięto przyczynę powielania numerów dokumentów kasowych KP i KW. 

 Poprawiono działanie edytora do zamówień do dostawców, tak by po dodaniu towaru, 

automatycznie ustawiał się na kolumnie z ilością.  

 Naprawiono dodawanie kilku grup towarowych w maskach przy zakładaniu 

inwentaryzacji.  

 Poprawiono działanie parametru „drukuj osobę odbierającą fakturę”, tak by pole 

odbierającego było puste w przypadku wystawiania faktur do paragonu.  

 Poprawiono wyświetlanie statusów reklamacji w rejestrze reklamacji.  

 Poprawiono obsługę znaków specjalnych takich jak cudzysłów przy wystawianiu 

kwitów kasowych, by nie powstawał błąd podczas tworzenia dokumentu gdy ich 

użyjemy 

 Dodano brakujące sortowania na niektórych kolumnach edytorów inwentaryzacji 
 

 

4. Retail POS 
 

 

4.1. Prace rozwojowe 

 

 Umożliwiono parametryzację umieszczania loginu sprzedawcy na wydruku paragonu 

w stopce.  
 

 

4.2. Modyfikacje 
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 Zwiększono szerokość pola w widoku kasy, tak by były widoczne większe wartości 

przy podsumowaniu dokumentów.  

 Poprawiono wyliczanie dodatkowego rabatu z warunku specjalnego od produktu z 

promocji.  

 Poprawiono widoczność dat na karcie klienta na oknie danych klienta.  

 Naprawiono niewyświetlanie pozycji przy wyborze ilości większej od 1 i wczytaniu 

produktu z użyciem kodu kreskowego 

 Usunięto pojawiający się komunikat podczas korzystania z opcji wybierz produkt - 

przy kliknięciu w produkt ze stanem zerowym 

 Naprawiono brak odświeżania edytora, gdy klikano w pozycję ze stanem zerowym na 

indeksie szczegółowym. Pojawiał się komunikat o braku stanu. Po kliknięciu OK nie 

było możliwości wybrania ponownie żadnej pozycji. Edytor był nieaktywny. Trzeba 

było z niego wyjść i wejść ponownie by móc coś wybrać. Obecnie działa poprawnie 

 

 

5. Retail Finanse 
 

 

5.1. Prace rozwojowe 

 

 W imporcie dokumentów sprzedaży z Hospitality dodano funkcję importu faktury w 

walucie obcej.  

 Dodano strukturę i obsługę nowych pól niezbędnych do korzystania z płatności Split 

Payment. 

 Wyłączono aktualizację typu konta z kierunku Kontrahent -> Konto 

 Dodano znacznik nieaktywny przy wzorcach MPKów i Projektów. Ograniczono 

widoczność tylko do aktywnych w polu wyboru wzorca w dokumentach Finansów i 

Dystrybucji.  

 Dodano nowe deklaracje VAT-7 (18) i VAT-7K (12) 

 

 

5.2. Modyfikacje 

 

 Poprawiono pobieranie statusu dla projektów, status był pobierany z ustawień MPK a 

nie Projektów.  

 Dodano ostrzeżenie podczas potwierdzania dekretów o braku dekretacji na podanym 

MPK lub Projekcie.  

 Obsłużono klasę dostępu „symbol konta” w wydruku Analityki konta FR, tak by 

wydruk analityki konta wybierał konta do raportu z uwzględnieniem tej klasy dostępu. 

 Poprawiono wywołanie okna wyboru rejestru przy korzystaniu ze skrótu CTRL+R. 

 Poprawiono ustalanie daty księgowania przy tworzeniu faktury wewnętrznej. Jedynie 

data księgowania będzie zależała od daty dziennika.  

 Poprawiono błąd w Imporcie WB z powielaniem separatora początkowego. Obecnie 

nie będą sumowane wszystkie znalezione kwoty, tylko przyjmuje pierwszą poprawnie 

zdefiniowaną kwotę.   
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6. Retail Personel 
 

 

6.1. Modyfikacje 

 

 Poprawiono różnicę w wyliczaniu podstawy chorobowego i wypadkowego i ich 

składki, między eksportem do KED a XML. 

 Poprawiono przyczynę uniemożliwienia zamknięcia okna w menu System\Narzędzia 

baz danych/ Definicja baz danych 
 

7. Retail CRM 
 

 

7.1 Prace rozwojowe 

 

 Dodano kontrolę unikatowości numeru telefonu w ramach jednej akcji SMSowej. 

W razie powielenia w oparciu o ustawiony w konfiguracji parametr, system będzie  

usuwał automatycznie, informował o powieleniu i usunięcie zależne będzie od 

decyzji użytkownika, lub nie kontrolował powielenia.  

 

7.2 Modyfikacje 

 

 Poprawiono wyświetlanie lokalu przystąpienia do programu lojalnościowego w 

rejestrze klientów.  
 

8. Retail Środki Trwałe 
 

 

8.1 Prace rozwojowe 

 

 Dostosowano działanie aplikacji pod nową Klasyfikację Środków Trwałych w wersji 

2016. Zaktualizowano również domyślne stawki amortyzacji rocznej.  

 W edytorze Lista środków trwałych dodano podsumowanie kolumn: Wartość, 

Umorzenie, Wartość netto, Wartość rezydualna, Ilość.  
 

 


