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1. Retail Centrala
1.1. Prace rozwojowe


Dodano w Centrum Informacyjnym dodatkowe kolumny z cechami (od 1 do 5) w zakładce
Zakupy. Działanie analogiczne do cech w zakładce Sprzedaż – Produkty.



W opcji "Zarządzanie sprzedażą -> Karty lojalnościowe -> Warunki specjalne w lokalach zakładka: Lokale / Operatorzy" dodanie kolumny z Symbolem Oddziału



Dodano możliwość skonfigurowania uwag, które będą się drukowały na stopce paragonu



Analiza stanu zapasu i rotacji. Dodano checkbox, który umożliwia porównanie sklepów, które
funkcjonowały w analogicznym okresie poprzedniego roku.



System->Opis przedsiębiorstwa->Oddziały
W zakładce Podstawowe dodano pola określająca daty funkcjonowania lokali
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Integracja z FreeBee
Zmieniono wyznaczanie daty ważności karty prepaid. Przy włączonej opcji integracji z
FirstData dla kart prepaid, data ważności karty powinna być ustawiana na ostatni dzień
miesiąca kolejnego roku.
Dodano możliwość automatycznego zaczytywania stanów magazynu głównego z pliku. Plik
musi być w formacie csv. Dotyczy wyłącznie edytora z dopiskiem BETA.

1.2. Modyfikacje

 Poprawiono działanie analizy „Sprzedaż wg pracowników”, tak by mimo nie odświeżania
edytora w nagłówku raportu pokazane były wybrane oddziały.
 Ujednolicono sposób wyliczania poszczególnych pozycji na zakładkach Centrum informacyjnego
by nie powstawały rozbieżności w wyliczeniach(liczone od pozycji)
 Zoptymalizowano wykonywanie raportu sprzedaży według produktów
 Naprawiono generowanie raportu ‘Analiza obrotów wg. Dokumentów’
 Poprawiono działanie raportu „Sprzedaż wg produktów”.

2. Retail Dystrybucja
2.1. Prace rozwojowe

 Zmieniono opis na fakturze sprzedaży dotyczącego odwrotnego obciążenia na :… obowiązek
rozliczenia podatku…”






Przy wybraniu wartości domyślnych analizy stanów magazynowych dodano zaznaczenie
faktury korekty do paragonu
Dodano Import obrazków z danego folderu z plików graficznych do towarów w Kartotece
magazynowej. Import obsługiwany przez DLLExecuteService. Nazwa pliku musi być zgodna
z indeksem towaru w kartotece.
Dodano możliwość wyboru magazynów ze wszystkich zaznaczonych okresów
obrachunkowych w Analizie sprzedaży wg Towarów i Analizie zamówień wg towarów.
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Sprawdzane jest na jakim okresie obrachunkowym obecnie jest zalogowany użytkownik i
wyświetlamy tylko te dokumenty, które należą do firmy z tego okresu.
Dodano pole „Indeks kontrahenta” do tabeli ENOVA_Towary.
Rozbudowano kreator rozliczania zamówień do dostawców o następujące możliwości :
porównanie po za ilościowym również wartościowe, w przedostatnim kroku możliwość
wygenerowania listy różnic z rozróżnieniem na ilościowe, wartościowe i ilościowe i
wartościowe. Dodano również możliwość decydowania czy uwzględnić przy generowaniu
pozycje z różnicami wartościowymi oraz wybór skąd brać ceny – z listy towarów czy z
zamówienia.
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Dodano wybór handlowca na fakturze i korekcie w kreatorze korekty do nieistniejącego
dokumentu.



Stworzono narzędzie do zbiorczego przenoszenia wartości z dokumentu PZ do faktury
zakupu. Opcja pod ppm -> Zbiorcza aktualizacja wartości faktury zakupu.
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Dodanie w definicji cechy zablokowania możliwości jej zmiany z poziomu programu
Dystrybucja. W momencie zakładania nowego indeksu wprowadzenie jest dalej możliwe.
Blokada dotyczy istniejących indeksów.
Przygotowano mechanizm importu i eksportu danych EDI.
Na wydruku korekty faktury VAT zmieniono słowo „zapłacona” na „rozliczona”. Obsłużone
w wariancie całkowitej i częściowej płatności.
Dodano mechanizm do importu pozycji faktur z pliku XML. Przed importem na oknie
wystawiania dokumentów sprzedaży, należy wypełnić dane w główce : kontrahent, termin i
forma płatności. Potem ppm -> Import pozycji z pliku XML i tam wskazać ścieżkę do pliku.



Dodano edytor przeglądania zamówień usługowych w lokalach. Opcja dostępna w
Zamówienia -> Rejestr zamówień usługowych.



Dodano obsługę parametru „wystawić (fakturę) w magazynie wybranym” w edytorze
rozliczania WZ dokumentem sprzedaży seryjnie.
Zmieniono pokazywanie „Stany z innych lokali”, można teraz definiować grupy oddziałów,
które będą się sumować. Konfiguracja dostępna w System -> Konfiguracja ->Dystrybucja ->
Grupy lokali.
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2.2. Modyfikacje

 Przyspieszono wyświetlanie danych w edytorze „Rejestr zamówień do odbiorców”.
 Poprawiono wydruk widoku reklamacji, zmniejszono odstępy i wyświetlanie danych z
kolumny opis.
 Wyłączono aktualizację ściśle finansowych pól z kierunku Oddział -> konto.
 Poprawiono edytory i wydruki związane z zamówieniem kontraktacyjnym i zleceniem
kompletacji w rejestrze zamówień do odbiorców.
 Zabezpieczono możliwość wystawienia kwitów kasowych na minus.
 Dodano dodatkowy status „podatnik czynny, zwolniony” podczas sprawdzania statusu
kontrahenta.
 Poprawiono działanie Analizy zamówień wg towarów.
 Dodano przenoszenie Faktur do paragonów do tabeli pośredniej ENOVA_Ksiegowosc.
 Dodano zabezpieczenie przed usuwaniem dokumentów przychodowych na podstawie których
dokonano rezerwacji
 Wyłączono niepotrzebne opcje menu dotyczące "starego" intrastatu
 Dodano brakujący komunikat niewypełniony VAT przy fakturze zaliczkowej
 Zmiany na wydruku faktury Proforma w języku angielskim
 Naprawiono wyświetlanie komunikatu informującego o braku stanu przy zmianie statusu
reklamacji
 Poprawiono wygląd edytora „Rozlicz dokumentem sprzedaży”.
 Ujednolicono kontrolę zmiany kontrahenta z netto  brutto w dokumentach magazynowych.
Działanie analogiczne do dokumentów sprzedaży : można zmienić kontrahenta netto na netto
jeżeli mają ten sam domyślny rabat kontrahenta, w innych przypadkach zmiana po dodaniu
pozycji jest niemożliwa.
 Poprawienie obsługi maski na "Symbol Oddziału" w klasach dostępu.
 Zoptymalizowano wyszukiwanie numeru dla nowych dokumentów.
 Poprawienie kopiowania dokumentu sprzedaży z dokumentu sprzedaży, jeżeli kontrahent miał
nadany domyślny rabat w kartotece kontrahentów. Dodano dodatkowy parametr na oknie
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„Utwórz dokument sprzedaży” – „Przenieś rabaty do pozycji”. Po zaznaczeniu rabat będzie się
kopiował, mimo zmiany kontrahenta.
Parametr dostępny również przy korzystaniu z opcji „Utwórz dokument magazynowy”.









Poprawiono obliczanie płatności przy wystawianiu faktury walutowej z WZ złotówkowej
płatnej gotówką.
Ujednolicono wyświetlanie informacji na temat kursów walut na fakturze wystawionej do
WZ. Informacja o walucie będzie się pokazywać tak jak na zwykłej fakturze sprzedaży w
walucie.
Poprawiono działanie przycisku „Anuluj” w komunikacie „Cena sprzedaży mniejsza od ceny
zakupu” w przypadku rozliczania dokumentu WZ, dokumentem sprzedaży.
Ujednolicono obsługę parametru „sprawdzaj czy cena sprzedaży jest mniejsza od ceny
zakupu” . Przy wystawianiu faktury do WZ w przypadku gdy cena sprzedaży była mniejsza.
Poprawiono działanie listy towarów.
Dodano blokadę przy próbie wystawienia faktury do skorygowanego paragonu.

3. Retail Manager
3.1. Prace rozwojowe

 Zmieniono wygląd edytora do wystawiania korekt do paragonów. Dodano możliwość
wyszukiwania paragonu do korekty po kodzie kreskowym.
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 Integracja z FreeBee
 Dodano kontrolę stanu kasy dla reklamacji zakończonych wypłatą i rabatem.
 Dodano kontrolę poprawności numeru telefonu komórkowego. Parametr może przyjmować 3
wartości –brak kontroli, ostrzeżenie i blokada. Kontrola działa w: kartotece kontrahentów,
przy wystawianiu reklamacji i zamówień usługowych.
 Parametr do ustawienia w Centrali : Parametry lokali -> Manager -> produkty, klienci,
karty.

3.2 Modyfikacje

 Poprawiono wystawianie korekty faktury do paragonu, na której znajdowało się klika pozycji
z tym samym towarem i wystawieniu kilku reklamacji na różne pozycje. Teraz poprawnie
będą wystawiane kolejne korekty korekt faktury do paragonu.
 Poprawiono generowanie „Raportu obrotu ze sklepu” w przypadku, gdy w zaznaczonym
okresie pojawiło się więcej niż 6 różnych typów płatności.
 Poprawiono automatyczne wystawianie kwitu KW do korekty faktury do paragonu z
płatnością gotówką, podczas zakończenia procesu reklamacji ze statusem wypłata i rabat.
 Uszczelniono mechanizm wystawiania korekt faktur do paragonów związany ze zwrotem
towaru na stan magazynowy
 Usunięto komunikat przekroczenia ilości na korekcie, pojawiający się przy anulowaniu
dokumentu gdy na pozycji jest wpisana wartość ponad stan.

Manifest Retail 2018.1.FR01

Strona 9 z 17
Data: 07.05.2018

 Zablokowano możliwość zmiany klienta podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, gdy są
już dodane pozycje a nowy Klient ma inny poziom cenowy niż poprzedni.
 Zmiana kontrahenta z netto na netto i brutto na brutto możliwa tylko wtedy, gdy klient nie ma
zdefiniowanego żadnego rabatu, czy innego indywidualnego poziomu cenowego
 Naprawiono generowanie raportu sprzedaży wg marż do pliku .xls
 Naprawiono problem zmiany formy płatności z domyślnej zdefiniowanej na klienta na
domyślą w programie gdy zaczniemy dodawać pozycję wchodząc w grid z kombinacją
kliknięcie myszą na pozycji i wciśnięcie [Esc]
 Naprawiono brak możliwości wystawienia paragonu bez kontrahenta po włączeniu kolejnego
poziomu cenowego.
 Poprawiono pobieranie danych do Intrastatu w przypadku, kiedy odbiorca nie miał NIP.
Pobrane zostaną dane płatnika.
 Uszczelniono mechanizm kontroli stanu kasy podczas wystawiania korekty do paragonu
 Uszczelniono brak generowania kwitu kasowego przy wystawianiu korekty do paragonu z
aktywnym parametrem ‘paragony_anulowanie_zawsze_zwrot_gotowki’
 Naprawiono działanie eksportu z menu dostępnego pod ppm w edytorach
o Kartoteka towarowa materiałowa:
o Kartoteka/stany w wielu magazynach
o Rejestr przesunięć magazynowych
 Zmiana sposobu wysyłania SMSów w lokalach. Zapisane zostaną informacje, że SMS nie
został wysłany i ponowienie wysyłania.
 Poprawiono wyświetlanie operatora w przypadku ustawienia parametru „przy korekcie
paragonu operator z dokumentu źródłowego” i wystawieniu paragonu przez operatora nie
będącego w lokalu przy wystawianiu korekty. Zamiast pustego pola poprawnie zostanie
wskazany operator.
 Poprawiono zerowanie formy płatności do gotówki, w przypadku wybrania na początku innej
niż gotówka formy płatności i dodaniu pozycji.
 Zabezpieczono możliwość wystawienia kwitów kasowych na minus.
 Zablokowano możliwość zmiany daty wystawienia dla korekt faktur. Dodano również
parametr – „zezwol_na_zmiane_daty_korekty_faktury”. gdy będzie ustawiony na 1 to pozwoli
na zmianę daty.

4. Retail POS
4.1. Prace rozwojowe

 Dodanie w oknie płatności informacji o wpisanej uwadze do paragonu.
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 Zmieniono konfigurację terminali płatniczych dla POSa dla przypadku, gdy w lokalu jest kilka
POSów a jeden terminal płatniczy. Jeżeli terminal nie zostanie skonfigurowany, jego działanie
będzie takie jak w przypadku ustawienia flagi FlgObslugaTerminala = 0.
 Integracja terminali kart płatniczych PKO S.A. w zakresie obsługi transakcji
 Umożliwienie przy procedurze zakończenia dnia wywołania automatycznej wysyłki danych
przez Data Stream
 Integracja z FreeBee

4.2. Modyfikacje

 Poprawiono działanie megapromocji dla towaru z ustawioną flagą dowolna cena, tak by
rabatowana była cena podana przez użytkownika, zamiast ceny z kartoteki magazynowej.
 Uniemożliwiono skorzystanie ze skasowanego warunku megapromocji.
 Poprawiono komunikat, przy próbie wybrania większej ilości towaru niż dostępny na magazynie
dla włączonego parametru z wyświetlaniem indeksów szczegółowych przy wybraniu towaru.






Uszczelnienie mechanizmu nadawania numeru kolejnych rachunków
Poprawiono przeliczanie rabatów z megapromocji związane z aktywnym parametrem
‘zaokr_cen_sprz_aktywne’
Poprawiono przeliczanie megapromocji związane ze zmianą klienta w trakcie wystawiania
rachunku
Dodano brakujące tłumaczenia na język angielski
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Usprawniono możliwość ustawienia maksymalnego dozwolonego rabatu dla wszystkich pozycji na
rachunku jednocześnie

5. Retail Finanse
5.1. Prace rozwojowe

 Dodanie kolumny „Termin płatności” dla transakcji RKR i RDE w edytorach „Edycja
transakcji”, „Kompensaty” i „Podgląd transakcji – wyciągi bankowe”.

 Dodano tworzenie dekretów na MPK-i i Projekty przenoszonych z pozycji dokumentów
magazynowych i sprzedażowych - @PMPK i @PPROJ. Działanie analogiczne do przypadku
@KT.
 Zmieniono zasady importu faktur do paragonów z zaznaczoną opcją „wystaw korektę
paragonu”.
o Jeżeli pole opisu dziennika będzie puste to korzystamy z wzorca symbolu
dziennika dla korekt paragonów.
o Jeżeli pole rejestr będzie puste to korekty wystawiamy w tym samym rejestrze co
inne dokumenty.
o Jeżeli pole szablon jest puste kopiujemy dekrety z faktury do paragonu.
o Jeżeli kontrahent domyślnie to zostaje założony jako płatnik VAT.
 Uaktualniono wzory bilansu zgodnie z obowiązującymi zmianami.
 W podsumowaniu dziennika dodano wyświetlanie stawki vat „odwrócona”.
 Rozszerzono działanie rozliczania samochodów i księgowania faktur kosztowych. Dodano
pola na stałe przypisane do pojazdu, które będą przenoszone do księgowanej faktury w pola
Wzorzec Projektu, Handlowiec i PM.
 Dodano zmiany w imporcie not księgowych z Personela umożliwiające zaimportowanie i
automatyczne wpisanie dodatkowych symboli transakcji. Dodatkowe symbole będą pobierane
z odpowiednio przygotowanego przez Personel symbolu rozrachunkowego, separatorem
będzie $.
 Dodano nowy formularz CIT-8/O (25).
 Zmieniono sposób importu faktur do paragonów. Importowane będą nie po statusie konta
płatnika Vat tylko po NIPie w dokumencie.
 Dodano nowe słowniki w System -> Opis przedsiębiorstwa -> Słowniki dla dodatkowych
symboli transakcji XField1, XField2, XField3.

Manifest Retail 2018.1.FR01

Strona 12 z 17
Data: 07.05.2018

 Przy pobieraniu do JPK kontrahentów typu RUE, oprócz NIPu pobierany będzie również kod
kraju.
 Do korekt deklaracji VAT-7, VAT-UEK, VAT-27 i CIT-8 dodano możliwość wypełnienia
załącznika ORD-ZU(3).
 W schemacie przenoszenia danych potrzebne jest dodatkowe pole „Maska handlowca”,
działanie analogiczne jak „maska wyróżnika”.
 W tabeli odsetek za zwłokę dodano możliwość wprowadzenia kilku różnych stawek aktualnie
obowiązujących :
o odsetki od zaległości podatkowych,
o odsetki ustawowe,
o odsetki maksymalne,
o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5.2. Modyfikacje
 Poprawiono przesyłanie do JPK kwoty zwrotu odliczonego podatku z deklaracji VAT-7
 Naprawiono zaznaczanie dowodów w transakcjach, tak by uwzględniało firmę.
 Poprawiono import z Dystrybucji faktur zakupu w walucie. Wyświetlona zostanie również









kwota w walucie, która znajdować się będzie w dekrecie netto.
Odblokowano możliwość zaksięgowania MPK i Projektów na konto, na którym nie określono
statusu – koszt, przychód, w takim wypadku status będzie cechą konta nie zapisu w obrotach.
Dodano ostrzeżenie podczas potwierdzania dekretów, o braku dekretacji a podanym MPK lub
Projektem.
Poprawiono import przeterminowanych kart prepaid, tak by importowały się tylko te z
kwotami różnymi od 0.
Zmieniono import kart prepaid do okresu obrachunkowego, który był odpowiednio wybrany
zamiast do okresu w którym karta została wystawiona.
Poprawiono import kasy wpisujący w dekrecie @NK zamiast odpowiedniego konta
kontrahenta.
Poprawiono pobieranie danych z załącznika VAT-ZD do JPK.
Poprawiono eksport zestawienia monitów do Excela.
Dodano obsługę wpisywania „???” w miejscu symbolu konta przy generowaniu przelewów z
listy płatniczej.
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 Poprawiono sumowanie symboli we wskaźniku „Rachunek zysków i strat wariant
porównawczy”.

6. Retail Personel
6.1. Prace rozwojowe

 Dodano dodatkową kolumnę z wyróżnikiem listy na wydruku „Kartoteka Płacowa” w trybie
listy.
 Dodano nową wersję formularzy ORD-ZU(3) oraz powiązano je ze wzorami deklaracji w
korektach.
 Dodano obsługę: daty od (umów przeszłych), datę do (umów przeszłych) w formularzu
zaświadczenia o zatrudnieniu.
 W konfiguracji systemu dodano dodatkowy parametr z osobną ścieżką, wyłącznie na potrzeby
importu e-ZLA. Umożliwi to import plików dla użytkowników posiadających foldery z
importem lokalnie, a nie na serwerze.

6.2 Modyfikacje
 Poprawiono wydruk raportu „Kartoteka płacowa”, tak by podsumowanie wiersza „Razem”
miało nagłówek, jeżeli znajdzie się na osobnej stronie.

 Usprawniono import zwolnień e-ZLA.

Manifest Retail 2018.1.FR01

Strona 14 z 17
Data: 07.05.2018

 Poprawiono raport wymówienie płacowe lub wymówienie płacowe i kadrowe, który
uniemożliwiał skorzystanie z kwot dodatków.
 Poprawiono nieprawidłową składnię i rodzaj zapytania przy zmianie „Do wypłaty” na
dowolny inny składnik dla opcji Listy -> Zestawienie składników. Dodano również obsługę
dodatkowych warunków @TERMIN@, @Numer@, @WYR@ w klauzuli przy Zestawieniu
składników. Z dodatkowych warunków można skorzystać klikając ppm w konfiguracji
systemowej.

7. Środki trwałe
7.1 Prace rozwojowe

 Dodano opcję inwentaryzacji środków trwałych. Stworzono nowy edytor i wydruk spisu z
natury.

 Dostosowanie Klasyfikacji Środków Trwałych do wersji 2016.
 Dodano możliwość grupowego wystawiania dokumentów LT do kilku środków trwałych.
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7.2 Modyfikacje
 Poprawiono nieuwzględnienie firmy podczas zbiorczego usuwania dokumentów.
 Naprawiono zamknięcie okna „Amortyzacja”, które pokazywało się po naciśnięciu ESC, przy
próbie zamknięcia okna Listy środków trwałych.
 Poprawiono eksport danych do xlsx przy włączonym filtrowaniu na którejkolwiek z kolumn.
W pliku pokazywały się jedynie nagłówki bez treści w kolumnach.
 Zmiany w wydruku raportu różnic inwentaryzacyjnych. Dodano możliwość wysłania raportu
mailem, umożliwienie podania numeru polecenia inwentaryzacyjnego i wyboru zakresu dat
wykonania raportu.

8. CRM
8.1 Prace rozwojowe
 Przygotowano mechanizm umożliwiający wysyłkę SMSów akcji marketingowych bez
konieczności uruchomienia programu CRM.
Dodano parametr, umożliwiając wysyłkę również z aplikacji.



Dodano kontrolę poprawności numeru telefonu komórkowego. Parametr może
przyjmować 3 wartości –brak kontroli, ostrzeżenie i blokada. Parametr do ustawienia w
Konfiguracja -> Kontrahenci -> Kontrola numeru telefonu komórkowego
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8.2 Modyfikacje


Przy błędnym numerze telefonu CRM będzie próbował wysłać takiego SMSa w max. 10
próbach.

9.Retail BasAdmin
9.1 Prace rozwojowe



Przy pierwszym zalogowaniu się na użytkownika admin wymuszenie zmiany hasła dla tego
użytkownika
Nowe edytory Historia zmian (RODO) i Historia zmian użytkowników lokalowych (RODO)
dostępne z Menu: System

W histori zmian(RODO) przechowywane są informacje o operacjach jakie były dokonywane na
danym użytkowniku (zmiana hasła, zmiana danych, zmiana uprawnień) i kto dokonywał tych zmian

Dodatkowo w historia zmian użytkowników lokalowych (RODO) przechowywane są informację o zmianie
uprawnień dla użytkowników lokalowych
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9.2 Modyfikacje


Poprawienie obsługi maski na "Symbol Oddziału" w klasach dostępu.

