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1. Retail Centrala
1.1. Prace rozwojowe
−

Usprawniono wybieranie klientów w Zarządzanie sprzedażą -> Karty lojalnościowe -> Warunki
specjalne i po modyfikacji lub dodawaniu -> zakładka klienci i Megapromocjach z warunkiem
klient lub użytkownik. Aktualnie dostępne są opcje „zaznacz wszystkich”, „odznacz
wszystkich”.

−

Dodano obsługę parametrów dotyczących kart prepaid. Dodatkowo uporządkowano
parametry zbierając je w jednym miejscu. Dostępne są w Parametrach lokali -> Manager –
Produkty, klienci, karty :
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−
−

−
−
−

W Zarządzanie sprzedażą -> Wyprzedaże -> Analiza towarów do wyprzedaży dodano zmianę
polegającą na dodaniu wszystkich zdefiniowanych cen kartotekowych do analizy. Każda z cen
ma swój zestaw kolumn. Tak wygenerowany wzorzec cennika zawiera wszystkie ceny
uczestniczące w analizie.
W edytorze Inwentaryzacji w lokalach zmieniono opis „nadwyżek” i „niedoborów”.
Zmieniono konfigurację url do API Plusa do wysyłek SMSów. Dodany parametr Adres URL,
osobno dla konfiguracji w Dystrybucji i CRM. Jeśli parametr nie będzie wypełniony, biblioteka
skorzysta z adresu domyślnego dla danej bramki.
Usprawniono wysyłkę smsów przez bramkę gatesms.eu.
Umożliwiono usunięcie szablonów uprawnień użytkowników lokalowych, który nie są już
wykorzystywane przy nadawaniu uprawnień użytkownikom lokalowym.
Dodano możliwość edycji formatek definiowanych w Centrali i rozsyłanych DS do lokali.

1.2. Modyfikacje
−
−

−
−

Poprawiono ucięte okno przy dodawaniu nowych kart rabatowych.
Przeorganizowano obsługę uprawnień do edytorów : Rejestr kart prepaidowych i Rejestr
bonów. Użytkownik z uprawnieniem do podglądu aktualnie nie może już dodawać i
modyfikować kart i bonów. Opcja importu kart i bonów z pliku dostępna jest jedynie przy
włączonym uprawnieniu do dodawania.
Zmieniono korzystanie z opcji „wydruk widoku” w edytorze analizy „sprzedaż wg produktów”.
Przywrócono lejki filtracyjne na nagłówkach kolumn w analizie „sprzedaż wg pracowników”.

2. Retail Dystrybucja
2.1. Prace rozwojowe
−

−

Dodany parametr: Konfiguracja->Sprzedaż->Opis dla korekty przepisywany z dokumentu
pierwotnego. Umożliwia przepisywanie uwag z faktury na korektę. Jeżeli korygujemy korektę
to przepisywana jest uwaga z ostatniej korekty faktury.
Zoptymalizowano import promocji z pliku, zarówno dla towarów z indeksami szczegółowymi
jaki bez indeksów szczegółowych. Dodatkowo dodano możliwość wyboru jednego magazynu,
w którym ma obowiązywać promocja zamiast wszystkich.
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Dodano nowe uprawnienie do anulowania dokumentów magazynowych. Uprawnienie
znajduje się w Menu kontekstowe -> przeglądanie dokumentów magazynowych -> anuluj.
Uprawnienie jest domyślnie wyłączone.
Zablokowano możliwość anulowania zafiskalizowanego paragonu. Opcja zwraca komunikat jak
przy próbie usunięcia takiego paragonu „Dokument jest zafiskalizowany” i blokuje usunięcie.
Dodano nowy edytor do towarów na zamówienia internetowe. Dostępny w Omnichanel ->
Kartoteka towarowa. Umożliwia zbiorcze dodawanie i usuwanie towarów, które mają być
widoczne po stronie sklepu internetowego (oparte o istniejące pole „widoczne na www”).

−

−
−
−

−
−
−

Zablokowano możliwość ponownego wydruku fiskalnego paragonu wstawionego w lokalu i
przesłanego do Dystrybucji.
Dodano obsługę pola IdKontrahenta w pliku Intrastatu dla wywozu.
W zamówieniach od odbiorców dodano dodatkową kolumnę „Proforma” w której znajduje się
informacja o tym, czy do zamówienia została wystawiona faktura proforma. Dodatkowo
informacja o wszystkich wystawionych do zamówienia proformach znajduje się w zakładce
„wystawione dokumenty”.

Umożliwiono dodawanie towaru typu usługa do faktur generowanych z dokumentów WZ.
Dodano integracja z licznikami Letronic poprzez bazę MySQL.
Stworzono nowe raportowanie ADIDAS tylko z Centrali.
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W historii zmian dokumentów w rejestrze dokumentów sprzedaży w pole opis wpisywana jest
wartość dokumentu netto i brutto.

−
−
−

Dodano raportowanie NIKE – ze wspólną numeracją dokumentów.
Zaktualizowano formatkę wydruku TAXFREE pod obowiązujące zmiany.
Dodano możliwość skorzystania ze sprawdzenia danych kontrahenta w bazie GUS w każdym
miejscu przy dodawaniu klienta. W celu skorzystania z danych GUS należy wcisnąć [...] przy
numerze NIP bądź REGON.
Dodano możliwość wyboru wydruku w zamówieniach od odbiorców. Można wybrać czy
drukować się będą jedynie pozycje ze stanem bieżącym czy wszystkie pozycje zamówienia.
Dodanie parametru dotyczącego limitu wyświetlania klientów. Domyślnie 10 000 rekordów.
Zmiany dotyczą każdego miejsca, w którym wystęuje wyświetlenie listy kontrahentów.

−
−

2.2. Modyfikacje
−
−

−
−

Zmieniono działanie raportu Sprzedaż -> „Analiza sprzedaży wg dokumentów”, poprawnie
wyświetla się pole Uwagi.
Zmodyfikowano uzupełnianie pól dotyczących Intrastatu – kraj przeznaczenia, warunki
dostawy, rodzaj transakcji, rodzaje transportu na podstawie wpisów w kartotece klienta. Pola
nie wypełniały się podczas generowania faktury do dokumentu WZ, mimo że były uzupełnione
w opisie kontrahenta.
Zablokowano możliwość wystawienia paragonu od netto w edytorze „wystaw fakturę do WZ”
w przypadku gdy kontrahent na dokumencie WZ był firmą.
Poprawiono zestawienie „Wiekowanie zapasów”, przyczyną było to, że filtr nie był wyłączany
po jego odznaczeniu na oknie.
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Uzupełniono puste kolumny dat okresów obrachunkowych w drugim kroku przy wystawianiu
korekt do listy towarów.
Poprawiono aktualizację numerów klientów, gdy podczas wystawiania klienta, na innym
stanowisku został w tym samym czasie wystawiony kolejny klient.
Zmieniono uzupełnianie pola płatnik, w przypadku gdy klient w kartotece klientów miał
wskazanego innego płatnika niż odbiorcę.

3. Retail Manager
3.1. Prace rozwojowe
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

Dodano parametr umożliwiający ukrycie checkboxa wydania karty prepaid przy kończeniu
reklamacji.
Przystosowano formatkę wydruku noty księgowej do kart prepaid w obiegu czeskim.
Dodano przepisywanie numeru NIP na paragonie, przy zakończeniu reklamacji z rozpatrzeniem
rabat i wystawieniem tym samym nowego paragonu. NIP będzie przepisywany z paragonu, na
który wystawiono reklamację.
Dodano filtrowanie po datach na oknie Poleceń inwentaryzacyjnych.
Usprawniono edycję ustawień dotyczących drukarek etykiet.
Uporządkowano nadawanie numerów nowym klientom, nowi kontrahenci nie mogą być
zakładani ze znakiem „-„ w numerze klienta.
Ukryto zakładkę z cechami w kartotece klientów w przypadku gdy nie istniały żadne
zdefiniowane w Centrali cechy dotyczące klienta.
Dodano obsługę słowników miast, krajów przy dodawaniu klientów przy wystawianiu
dokumentów sprzedaży.
Z kartoteki klientów usunięto drzewo filtrujące dotyczące grup. Drzewo zostało usunięte ze
wszystkich miejsc, w których występowało – kartoteka klientów, warunki specjalne itp.
Dodano kontrolę numeru NIP we wszystkich miejscach aplikacji, w których pole NIP jest
edytowalne (dodanie klienta, wystawienie paragonu itp.). Kontrola oparta o istniejący
wcześniej parametr.
Dodano uprawnienia do typów reklamacji możliwych do wystawienia w salonie. Możliwe typy
paragonów, do których można wystawić reklamację do ustawienia w Centrali -> Parametry
lokali:

Dodano obsługę terminali FirstData820 z drukarką Novitus DelioPrime.

Strona 6 z 15

Manifest Retail 2019.1.FR01
Data: 08.04.2019
−

Dodano integrację z terminalami FirstData – sprzedaż i zwroty. Dodatkowo w raportach
dodano nową opcję -> zamknięcie dnia na terminalu kart płatniczych.

−

Ujednolicono maksymalną ilość znaków dla pola Firma w całej aplikacji. Aktualnie jest to 200
znaków.
Zoptymalizowano wyszukiwanie klientów.
Dodano parametr automatycznie zaznaczający zgodę na program lojalnościowy podczas
dodawania klienta. Dodatkowo dodano dwa parametry wyświetlające komunikat o braku
przypięcie klienta do programu lojalnościowego przy dodawaniu i modyfikowaniu klienta.
Dostępne ustawienia widoczne niżej:

−
−

- Dodano parametry uniemożliwiające dodanie klienta z tym samym numerem telefonu lub
adresem email. Do ustawienia w Centrali - >Parametry lokali

−

Dodanie możliwości pracy na wielostanowiskowym Managerze. Pozostała część ustawień do
skonfigurowania w Administracja -> Konfiguracja Systemu -> Stanowiska. Przykład poniżej:
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−

−
−
−

Dodano możliwość uwzględniania ilości na opakowaniach zbiorczych podczas rejestrowania
zamówień w lokalach. Wykorzystanie pola PCB - pozycja zamówienia w lokalu musiałaby być
wielokrotnością PCB zdefiniowanego w centrali. Do włączenia opcji należy włączyć parametr
w Centrali -> Parametry lokali -> Manager – sprzedaż, reklamacje, zamówienia.
Usprawniono wykonywanie inwentaryzacji korzystając z wielu źródeł (Manager, PDA).
Dodano zakładkę ze zgodami marketingowymi w przypadku dodawania klienta z okna
wystawiania dokumentu sprzedaży.
Na oknie dodawania klienta z okna wystawiania dokumentów sprzedaży dodano opcję
„edytuj”. Przy działaniu uwzględniono wszystkie istniejące parametry, dotyczące uprawnień
do edycji klientów.

3.2 Modyfikacje
−
−
−
−
−

Usunięto pojawiające się okno wyboru formy płatności przy zakończeniu reklamacji uznana –
naprawa
Odblokowano możliwość korygowania pozostałych pozycji paragonu gdy do jednej z pozycji
istnieje niezakończona reklamacja
Poprawiono wyświetlaną kwotę słownie na wydruku faktury.
Usunięto pole „cena brutto” z kartoteki produktów.
Zmodyfikowano uzupełnianie danych na formularz TAXFREE w przypadku wystawiania tego
dokumentu z faktury.
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Zmieniono wydruk duplikatu faktury, w przypadku z korzystania z formatek wydruku
definiowanych po stronie Centrali.
Zmodyfikowano wystawienie paragonu z wypełnionym numerem NIP przy paragonie.
Przywrócono wydruk próbny na oknie wystawiania dokumentu sprzedaży. Na wydruku będzie
widniała informacja „Wydruk próbny”.
Poprawiono podsumowanie ilości paragonów w raporcie liczników wejść.
Naprawiono podpięcie prawidłowego wydruku przy korzystaniu z formatek wydruków do
korekty faktury definiowanych w Centrali, w przypadku wystawienia korekty do faktury z
innego lokalu.
Zmieniono dodawanie nowego klienta przy aktywnym filtrze w kartotece klientów.
Poprawiono filtrowanie przy użyciu CTRL+F w kartotece klientów.
Naprawiono podwójne wyświetlanie pozycji w raporcie zwrotów i reklamacji.
Usunięto niepotrzebne okno wydruku karty prepaid, w przypadku gdy w sklepie są
wykorzystywane karty plastikowe.
Zmodyfikowano procedurę generującą karty prepaid w przypadku zwrotu na tą formę
płatności i ustawienie automatycznego generowania kart prepaid.
Zmieniono pustą zakładkę z warunkami specjalnymi w kartotece klientów.
Poprawiono możliwość rozliczania zaliczek klientów, w przypadku gdy zostali scaleni w
Centrali.
Poprawiono tworzenie poleceń inwentaryzacyjnych – nie był wyświetlany więcej niż jeden typ
towarowy.

4. Retail POS
4.1. Prace rozwojowe
−
−
−

−

Zablokowano możliwość pominięcia wyboru formy płatności przy wystawianiu korekty do
paragonu z opcji „inne formy płatności”.
Dodano kontrolę poprawności numeru NIP we wszystkich miejscach, w których to pole jest
możliwe do uzupełnienia. Włączenie kontroli oparte o ten sam istniejący wcześniej parametr.
Przed wystawieniem paragonu dodano sprawdzanie poprawności stawek VAT pomiędzy tymi
zapisanymi na zamówieniu a tymi ustawionymi w danym momencie na produkcie. Jeśli będą
rozbieżności pojawi się okno z pozycjami, które należy usunąć z zamówienia i dodać jeszcze
raz.
Dodano możliwość schowania w rejestrze klientów pola dotyczącego numeru telefonu
stacjonarnego. Parametr do ustawienia w Centrali -> Parametry lokali -> POS
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−

Dodano parametr automatycznie zaznaczający zgodę na program lojalnościowy podczas
dodawania klienta. Dodatkowo dodano dwa parametry wyświetlające komunikat o braku
przypięcie klienta do programu lojalnościowego przy dodawaniu i modyfikowaniu klienta.
Dostępne ustawienia widoczne niżej :

- Dodano parametru uniemożliwiające dodanie klienta z tym samym numerem telefonu lub
adresem email. Do ustawienia w Centrali - >Parametry lokali

−

−

−
−

Zoptymalizowano wyszukiwanie klientów w rejestrze klientów i przy wyborze klienta do
faktury do paragonu. Dodano wywołanie wyszukiwania klienta przy starcie POSa przy
przyspieszyć późniejsze wyszukiwanie w trakcie dnia.
Dodano kontrolę, czy do pozycji paragonu nie było już wystawionej korekty, dzięki temu nie
ma możliwości skorygowania całości paragonu wraz z korygowaną wcześniej pozycją, jeszcze
raz.
Dodano możliwość wpisania uwagi do paragonu ręcznie, nawet jeśli słownik uwag do paragonu
jest pusty.
Dodanie parametrów ukrywających/ pokazujących przyciski „Drukuj formularz” i „zgody”.
Parametry do ustawienia w Centrali -> Parametry lokali -> POS
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−

Dodanie integracji z aplikacją na systemie Android. Aplikacja umożliwia wyświetlenie zgód i
danych klienta oraz podpisanie przez niego zgody do przystąpienia do programu
lojalnościowego. Dodatkowo potrzebne włączenie widoczności przycisku wyślij na tablet.

4.2. Modyfikacje
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−

−
−
−

−

Poprawiono kontrolę w opcji „koryguj paragon”, przed wystawieniem korekty nie było
sprawdzane czy nie ma faktury wystawionej do takiego paragonu. Podczas podglądu pozycji
paragonu pokazywane są jednie pozycje niepowiązane z żadną fakturą.
Poprawiono korygowanie paragonu w przypadku gdy do jednej z pozycji paragonu była
wystawiona faktura, kwota zwrotu była pokazywana na całość paragonu. Aktualnie blokowane
jest wystawienie z tego miejsca, pojawia się komunikat o konieczności skorzystania z opcji
korygowania pozycji paragonu.

Poprawiono wyświetlanie kwoty zwrotu, nie będącej gotówką przy wydruku korekty do
paragonu.
Usunięto wyskakujące okno z wyborem daty, przy przełączaniu między osobą fizyczną a firmą
podczas dodawania nowego klienta w rejestrze klientów.
Poprawiono naliczanie megapromocji w wypadku gdy po wybraniu megapormocji, operator
usunął pozycję niezbędną do skorzystania z niej. Jeśli usuniemy pozycję megapromocji pojawi
się okno z dostępnymi megapormocjami, którą operator musi potwierdzić.
Poprawiono działanie opcji „zmień” w rejestrze paragonów. Zapamiętane na oknie będą
wszystkie dane z paragonu (formy płatności, klient, uwagi do paragonu). Dodatkowo
zabezpieczenie przy zmianie formy płatności na kartę prepaid lub bon – poprawnie będą
podpinać się płatności i aktualizować zmiany na kartach prepaid i bonach.

5. Retail Finanse
5.1. Prace rozwojowe
−
−
−
−
−
−

Przystosowano moduł Monitów i Not pod zmiany związane z obsługą wielofirmowości.
Dodano nową wersję CIT-8 (26).
Dodano nową wersję CIT-8 (27).
Dodano sprawdzanie poprawności wypełnienia deklaracji CIT-8 w wersjach 26 i 27.
Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Dodano integrację Finansów z systemem Develogic.
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−
−
−
−
−
−
−

Dostosowano aplikację do zmian w temacie ulgi – złe długi. Od początku roku termin uległ
skróceniu z 150 na 90 dni.
Usprawniono zaznaczanie transakcji przy ich parowaniu.
Zoptymalizowano procedury do wysyłki JPK, dodano usuwanie znaków specjalnych w
dowodach księgowych.
Zmodyfikowano procedurę do zbiorczego księgowania wstępnego, umożliwiając księgowanie
zbiorcze w przypadku braku przypisanego projektu.
Przygotowano narzędzie umożliwiające zamknięcie okresu CO.
Dodano kontrolę istnienia kontrahenta o tym samym numerze NIP przy dodawaniu.
Dla kursów w dowodach bankowych dodano parametr w System -> Konfiguracja -> Parametry
ogólne "Liczba miejsc przeciętnych dla kursu" z wartościami od 2 do 6.
Zmodyfikowano aplikację pod obowiązujące zmiany związane z rozliczaniem samochodów
osobowych w firmach.

6. Retail Personel
6.1. Prace rozwojowe
−
−
−
−
−
−
−

−

Dodano nowy formularz PIT4RV8.
Dodano nowy formularz PIT8Arv7.
Dodano nowy formularz PIT11v24.
Zoptymalizowano wyszukiwanie pracowników w edytorze eksport przelewów -> kontrahenci.
Do eksportu danych do ZUS dodano nowy dokument rozliczeniowy RPA.
Poprawiono wyliczanie ekwiwalentu urlopowego. Dodany parametr umożliwiający wyłączenie
przeliczania DNI <==> GODZINY (domyślnie po instalacji jest włączony)
Dodano możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania wartości składników przy wydruku listy
płac. Do ustawienia w Konfiguracji programu -> Listy płac -> wydruk.

Dodano podgląd wyliczeń stawek chorobowych i urlopowych dla pracowników. Opcje są
dostępne po skonfigurowaniu w podglądzie listy płac.
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−
−

Dodano stanowisko sporządzającego obok podpisu dla PIT11.
Zmodyfikowano Formularze dotyczące umów o pracę i aneksów na formatki FR3.

6.2 Modyfikacje
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Poprawiono sprawdzanie licencji przez aplikację.
Poprawiono błędne naliczanie wynagrodzenia chorobowego na przełomie roku. Problem
występował w przypadku wynagrodzenia, zasiłek był liczony prawidłowo.
Poprawiono wydruki widoków z opcji Zestawienia -> Widoki -> Urlopy i Struktura
zatrudnienia.
Poprawiono zmniejszające się automatycznie okno „Eksport do ZUS”.
Poprawiono raport Zestawienia -> Pozostałe -> Wyszukiwanie pracowników, wyświetlane
były nieprawidłowe wymiary urlopów w przypadku wpisów KTU przy pracowniku.
Poprawiono przeliczanie kartoteki urlopowej przy dodawaniu, modyfikowaniu i usuwaniu
zatrudnienia bieżącego we własnej firmie i w przeszłego w obcym zakładzie pracy.
Poprawiono import zwolnień e-ZLA w przypadku gdy folder z plikami do importu miał inną
lokalizację niż serwer.
Naprawiono wyświetlanie liczby dni wykorzystanego urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego
na Świadectwie pracy.
Poprawiono aktualizację numerów kont bankowych po zmianie rachunku ale po
wystawieniu listy płac.
Poprawiono eksport do ZUS pliku ZUA.
Naprawiono zbiorcze przeliczanie kartoteki urlopowej.

7. CRM
7.1. Prace rozwojowe
−

Dodano kolumny ze zdefiniowanymi zgodami marketingowymi w Kontrahenci -> Rejestr
kontrahentów. Zgody do zaznaczenia są oparte o flagę widoczności zgód
marketingowych.
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−

−

Zmieniono konfigurację url do API Plusa do wysyłek SMSów. Dodany parametr Adres URL,
osobno dla konfiguracji w Dystrybucji i CRM. Jeśli parametr nie będzie wypełniony, biblioteka
skorzysta z adresu domyślnego dla danej bramki (to co było na sztywno w dll).
Usprawniono wysyłkę smsów przez bramkę gatesms.eu.

7.2. Modyfikacje
−

Zmieniono sposób pobierania zgód na okno rejestru kontrahentów.

8.Środki trwałe
8.1 Prace rozwojowe
−

Dodano obsługę kolektora CipherLab w edytorze Inwentaryzacja -> Spis z natury. Opcja
dostępna pod ppm -> Dodaj z pliku lub kolektora.
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Parametry do ustawienia w System -> Konfiguracja pracy -> Kolektor

8.2 Modyfikacje
−

Poprawiono generowanie dokumentów, program naliczał za dużo amortyzacji oraz błędnie
naliczał plan amortyzacji co powodowało, że wartość netto środków trwałych jest ujemna.

