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1. Retail Centrala 

1.1. Prace rozwojowe 

• Dodanie możliwości zdefiniowania w Centrali wydruku FR3 formularza do TaxFree. Opcja 

dostępna w System -> Opis przedsiębiorstwa -> Wydruki. Działanie jak dla pozostałych 

formularzy wydruku.  

• Dodano analizę CrossSellingu. Opcja dostępna w Zarządzanie sprzedażą -> Cross Selling -> 

Analiza.  

Główne informacje które będą analizowane w raporcie : 

▪ zakres dat  

▪ sklepy  

▪ jaki produkt bazowy został wybrany przez klienta 

▪ jaki produkt został zaproponowany klientowi i z jakiego pakietu pochodzi 

propozycja.  

• Do korzyści megapromocji w główce dodano możliwość zawężenia typów towarowych. 

Domyślnie wszystkie typy towarowe (*). Przyzawężeniu do konkretnych typów towarowych na 

główce, dla korzyści typu rabat na towar i ustalona cena na towar, w edytorach zostaną 

wyświetlone jedynie towary należące do danego typu towarowego.  

• Zabezpieczono możliwość wpisywania znaków specjalnych przy definiowania kart prepaid w 

Centrali.  

• Przy generowaniu kart dodano możliwość eksportu listy kart do pliku.  

 

 
 

• Zoptymalizowano dodawanie towarów do warunków i korzyści megapromocji.  

• Dodano możliwość filtrowania po telefonie, email, imieniu i nazwisku klienta przy wyborze klienta 

do warunku megapromocji na określonych klientów.  

• Dodano możliwość importu towarów z pliku do korzyści i warunków w megapromocji.  

• Dodano możliwość usuwania wielu rekordów przy warunkach i korzyściach w megapromocjach.  

 



 

 
Manifest Retail 2020.1.FR01 

 

Strona 2 z 32 

Data: 18.05.2020 

 

 
 

• Ujednolicono wyświetlanie nazw form płatności w megapromocjach. Nazwy będą brane z 

konfiguracji.  

• Dodano możliwość filtrowania towarów wybieranych do warunków i korzyści megapromocji w 

gridzie okna. Do warunku dodzadzą się tylko pokazane po filtrowaniu towary.  

• Do edytora umożliwiającego definicję wydruków FR3 w lokalach, dodano dodatkowy typ 

dokumentu – „zamówienie usługowe”.  

• W parametrach lokali -> Manager – Paragony, faktury dodano parametr „Korekta bez webservis”. 

W przypadku zaznaczenia nie będzie możliwości wystawiania korekt do faktur z innych lokali. 

• W edytorze wydruków FR3 rozssyłanych do lokali, dodano litewskie wersje językowe formatek.  

• W edytorze wydruków FR3 rozssyłanych do lokali, dodano możliwość wyboru nowego typu 

wydruku – zamówienie od odbiorcy i zamówienie do dostawcy.  

• Zablokowano możliwość zmiany klienta podpiętego jako uczestnik systemu lojalnościowego.  

• Usprawniono działanie Alokacji (dawne Przerzuty). Dla przesunięć pomiędzy lokalami tworzony 

będzie dokument MM-, dla przesunięć magazynowych z Dystrybucji zamówienie. Odpowienie 

dokumenty będą generowane po przeliczeniu danej analizy i wyborze ppm-> Generuj dokumety 

magazynowe.  

• Dodano nowy moduł systemu lojalnościowego. Do uruchomienia należy włączyć uprawnienia do 

nowych funkcji. Konieczne jest włączenie parametrów w Konfiguracji pracy aplikacji – „System 

lojalnościowy aktywny (dotyczy tylko Centrali)” i wybór typu punktów na których będzie się opierał 

nowy system – domyślnie wymienne. Istnieje również opcja punktów stałych (stary system 

lojalnościowy).  

 

W ramach modułu zostały stworzone nowe edytory : 

▪ Karty lojalnościowe, w których użytkownik może przejrzeć listę kart możliwych do 

wydania lub wsześniej wydanych.  

Istnieje również możliwość wygenerowania nowych kart w dwóch trybach – automatyczne 

generowanie numerów kart lub numer kart wybrany przez użytkownika. 
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Dla każdej utworzonej karty można zmodyfikować częśc danych – stały rabat na karcie, lub 

uwagi do karty. Pod ppm dostępna jest również zmiana statusu karty na zablokowana, 

zgubiona, aktywna lub nieaktywna.  

▪ Uczestnicy programu – edytor pozwalający przejrzeć uczestników programu 

lojalnościowego tzn. wyświetlone są między innymi punkty i punkty dostępne, lista kart 

podpiętych do jednego konta systemu lojalnościowego. Istnieje również możliwośc 

przeglądania wszystkich transakcji i punktów wykorzystanch na nagrody przez każdego 

klienta będącego w programnie lojalnościowym.  

W tym edytorze jest również dostępna opcja rezygnacji klienta z systemu lojalnościowego. 

Pod ppm są dostępne opcje „Zmiany statusu uczestnika” na aktywnego, zawieszonego i 

zakończonego uczestnictwa. Ponieważ rezygnacje są wysyłane z lokalu do Centrali pod 

ppm jest dostępna opcja zgłoszeń, czyli lista zgłoszeń rezygnacji danego klienta.  

 

 
 

▪ Punktacja dokonań – edytor pozwalający dodać warunki, po których spełnieniu uczestnik 

programu lojalnościowego dostanie punkty, które w póżniejszym terminie będzie mógł 

wykorzystać na nagrodę z systemu.  

Poniżej kilka możliwości ustawienia dokonań :  

o Ustawienie czy punkty mają być dostępne do wykorzystania zaraz po zakończeniu 

transakcji czy po upływie np. 14 dni. 

o Ustawienie maksymalnej ilości punktów, którą klient może otrzymać w ramach 

jednej transakcji  

o Ustawienie czy w ramach dokonania dostępne będą również punkty dodatkowe z 

kuponów.   

o Przykładowe elementy dokonania (po za przykładowym dodawaniu punktów 

istnieje również możliość mnożenia lub przeliczania punktów np. 1 zł = 1 punkt) : 

▪ Punkty będą dodawane po zakupie określonego produktu z listy, produktu 

danego typu lub grupy towarowej 
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▪ Punkty będą dodawane po zakupie określonej minimalnej lub maksymalnej 

ilości sztuk  

▪ Punkty będą dodawane po zakupie produktów o określonej minimalnej lub 

maksymalnej wartości netto lub brutto  

▪ Punkty będą dodawane przy zakupach w określonym lokalu  

▪ Punkty będą dodawane przy zakupach w określonym czasie lub dniu tygodnia.  

 

 
 

▪ Nagrody – edytor umożliwiający zdefiniowanie nagród, które może otrzymać klient po zebraniu 

określonej ilości punktów na swoim koncie.  

Przykładowe nagrody :  

o Obniżka cen z przeliczenia tzn. 1 zł rabatu za każde 10 punktów, które zabierzemy z 

konta klienta 

o Obniżka cen za wymianę tzn. za 100 punktów 10 zł rabatu  

o Rabat % z przeliczenia tzn. 1% rabatu za każde 100 punktów zabrane z konta klienta 

o Rabat % z karty uczestnika – jeśli klient posiada kartę z określonym stałym rabatem to 

po zastosowaniu nagrody taki rabat zostatnie naliczony na rachunku 

o Rabat % za wymianę tzn. za 1000 punktów 20% rabatu.  

Istnieje również możliwość określenia prouduktu, grupy towarowej lub ilości czy wartości przy 

jakich zastosowana zostanie dana nagroda.  
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• Kupony – edytor umożliwiający zdefiniowanie kuponów, które zależności od typu albo 

automatycznie albo po zaczytaniu ich w Manager lub POS dodzadzą dodatkowe punkty 

klientom.  

• Dostosowano procedurę scalania kont klientów do nowego systemu lojalnościowego, tak by 

nie można było scalić dwóch różnych klientów będących uczestnikami systemu 

lojalnościowego.  

• Dodano parametr „Naliczone punkty są dostępne do wykorzystania przez x dni”. Po włączeniu 

punkty będą zmieniały status na zablokowane i nie będą możliwe do wykorzystania przez 

uczestnika.  

• Przy tworzeniu nowej alokacji dodano możliwość importu indeksów towarów lub indeksów 

towarów, ilości i oddziałów z pliku CSV. 

 

 
 

• Dodano możliwość importu pliku z Bramek. Funkcjonalność została zrealizowana w formnie 

dll wywoływanej przez usługę DLLExecuteService. Aktualnie działa z bramkami Cross Point 

Data Collection i importuje pliki XML.  
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• Przeorganizowano wygląd menu w aplikacji – dodatkowa zakładka do nowego systemu 

lojalnościowego.  

 

 
 

• Dodano możliwość importu plików z bramek w innym formacie tj. nowy format pliku posiada 

dodatkową kolmnę wejść z bramki numer 2. Ilość wejść z obu bramek jest sumowana.  

• Dodano obsługę rezygnacji z programu lojalnościowego z kartoteki klientów.  

• Do obsługi czeskich fiskalizowanych kart zmieniono sposób generowania kart prepaid. Przy 

generowaniu należy zaznaczyć fiskalizację i wybrać lokalu do którego przesłane zostaną 

karty.  

 

1.2. Modyfikacje 

 

• Poprawiono dodawanie towarów i grup towarowych w warunkach i korzyściach megapromocji.  

• Usprawniono przypisywanie szablonów uprawnień dla użytkowników lokalowych i ich 

rozesłanie do lokali.  

• Zmodyfikowano działanie procedury generującej pakiety dla CrossSellingu w przypadku 

występowania niedozwolonych znaków.  

• Poprawiono działanie rejestru cen po warunkach specjalnych. 

• Zmieniono działanie opcji „Idź do” w rejestrze uczestników w przypadku gdy klient posiada 

więcej niż jedną kartę przypiętą do konta. 

 

 

 

 

2. Retail Dystrybucja 

2.1. Prace rozwojowe 

 

• Dodano możliwość generowania faktury proforma z faktury usługowej.  

• Dodano obsługę flagi MPP przy dodawaniu towaru z dokumentów zatowarowania.  

• Dodanie dodatkowego pola „Ocena stanu reklamowanego produktu” przy dodawaniu reklamacji. 

Dodatkowo dodany parametr w konfiguracji aplikacji.  

• Zmieniono działanie mechanizmu realizacji zamówień OmniChannel, w przypadku problemu z 

wygenerowaniem dokumentu dla jednego zamówienia, pozostałe nie będą realizowane.  

• Dodano mapowanie stawek VAT, w przypadku uruchomienia lokali więcej niż w jednym kraju.  

• Ujednolicono wygląd i działania edytora dodawania towarów z dokumentów zatowarowania i przy 

dodawaniu nowych towarów z kartoteki magazynowej.  
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• Zablokowano możliwość zaimportowania kartoteki towarowej na magazynie zdalnym.  

• Zoptymalizowano działanie edytora dostępnego w Sprzedaż -> Lista dokumentów.  

• Uproszczono wyszukiwanie klienta do dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych. 

Wyszukanie klienta nie wymaga używania * na początku i końca szukanej frazy.  

• Do procedury generowania towarów z modeli (Kontraktacja) dodano flagę MPP.  

• Dodano podsumowanie ilości sztuk w edytorze dodawania towarów przy włączonym dodatkowym 

edytorze „Indeksy szczegółowe – edycja”.  

• Dodano możliwość definiowania stanów min/max oraz PCB dla baz klientów nie posiadających 

indeksów szczegółowych. Zmiany dotyczą edytora Kartoteki -> Stany min/max dla indeksów 

szczegółowych.  

• W edytorze dokumentów transferowanych we wnętrzu dokumentu dodano dwie opcje : wyzerowania 

kolumny ilość i przepisania danych z kolumny „ilość z dok” do kolumny „ilość”.  

 
 

• Dodano obsługę Tagów w Dystrybucji. Domyślnie zdefiniowane są 3 słowniki z wartościami, których 

nie można zmienić : Grupa JPK (Konto), Grupa JPK (Towar), Procedura JPK (Faktura). W zależności 

od ustawień tagi będą kopiowane pomiędzy poszczególnymi obiektami. Tagi można dodać m.in. w 

rejestrze kontrahentów, kartotece magazynowej, przy grupach towarowych, przy fakturze – na główce 

i każdej z pozycji.  

• Dodano parametr „Podczas dodawania klienta sprawdź czy adres mail istnieje w bazie klientów, jeśli 

tak to powiąż”. Po włączeniu w przypadku dodawania klientów z tym samym adresem, klienci zostaną 

połączeni. Przy wyłączeniu działanie po staremu – dodanie nowego klienta  
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• Dodano integrację ze sklepem internetowym MAGENTO.  

W ramach integracji z Magento zostało zrealizowane : 

o Eksport stanów magazynowych  

o Eksport produktów i ich cen  

o Eksport kategorii i atrybutów produktów  

o Import zamówień  

o Import nowych klientów ze sklepu internetowego  

o Aktualizacja statusów zamówień.  

• W rejestrze i na wydruku przesunięć magazynowych dodano pole konto.  

• Dodano obsługę flagi MPP przy wystawianiu faktury zaliczkowej z zamówienia.  

• Zmieniono działanie sprawdzania statusu VAT kontrahenta. Aktualnie będzie sprawdzany status VAT 

z pola płatnik.  

• Dodano możliwość wyboru daty, po której użytkownik będzie mógł wyszukać dokumenty w rejestrze 

dokumentów sprzedaży. Opcja wyboru jest dostępna w Konfiguracji użytkownika -> Sprzedaż  

 

 
 

• W rejestrze transferów dodano informację o handlowcu na przyjętych dokumentach M+. W pole 

będzie wpisany użytkownik który wykona operację przyjęcia dokumentu. 

• W eksporcie do Symfonii dodano możliwość eksportowania dokumentów kasowych wystawionych w 

Dystrybucji.  

• Zoptymalizowano Analizę obrotów wg towarów.  

• Usprawniono i ujednolicono działanie modułu windykacji. Do uruchomienia potrzebna jest 

konfiguracja dostępu do aplikacji LSIAlertReader i włączenie windykacji w konfiguracji pracy 

programu.  

• Dodano blokowanie faktur wystawianych automatycznie przez OmniChannel.  

• Dodano funkcjonalność automatycznego wypełniania pola NIP na rachunku, w przypadku gdy przy 

płatniku wpisany jest numer NIP.  

• Dodano obsługę MPP do Proform.  

• Dodano nowy sposób oznaczania MPP – kwota lub oznaczony towar.  



 

 
Manifest Retail 2020.1.FR01 

 

Strona 9 z 32 

Data: 18.05.2020 

 

• Dodano możliwość import z pliku Stanów MIN/MAX i PCB dla magazynów bez indeksów 

szczegółowych.  

• Dodano możliwość dodania wielu form płatności do faktury wystawionej z zamówienia internetowego.  

• Dostosowano raportowanie Adidas do nowej dokumentacji.  

• Dodano dodatkowe pole „data płatności” dla zamówień internetowych.  

• W edytorze rozliczania dokumentów magazynowych dodano opcję trybu działania „Kontrola stanu w 

magazynie (wybrany okres obrachunkowy)”.  

• Zmieniono działanie opcji nabywca/płatnik/odbiorca : 

o W oknie wprowadzania dokumentu zmieniono płatnika na nabywcę 

o Dodano wybór czy płatnikiem ma być odbiorca czy nabywca 

o Usunięto parametr z Faktury -> Inne „płatnik/nabywca” 

o Dodano parametry wydruku pola płatnik  z opcjami : drukuj zawsze, nigdy, odbiorca, nabywca 

 
 

 

2.2. Modyfikacje 

 

• Zmieniono wyświetlanie nazwy towarów na wydruku dokumentów magazynowych, sprzedażowych i 

e-sklepu, w przypadku zmiany nazwy towaru po wystawieniu dokumentów.  

• Poprawiono działanie wystawiania dokumentów z kolektora danych/PDA, gdzie nie pojawiało się 

dodatkowe okno z możliwością pominięcia brakujących kodów lub indeksów towarów.  

• Zmodyfikowano wydruk proformy przy wykorzystaniu formatki DokSprzCezi.fr3. 

• Poprawiono wydruk faktury i proformy w przypadku gdy odbiorca i nabywca miał różne kody kraju 

przypisane w kartotece kontrahentów.  

• Usprawniono dodawanie nowego wzorca cen dla różnych grup cenowych i przesyłania nowych cen 

wyłącznie do lokali w których obowiązuje dana grupa cenowa.  

• Dodano przenoszenie pola NIP na paragonie z lokalu do Dystrybucji.  

• Zmodyfikowano wydruk kont bankowych i Regonu dla faktur w innym języku niż język polski.  

• Zmieniono działanie procedury DodajZamówienia z dodaniem klienta w przypadku: usunięcia 

wcześniej klienta z bazy Dystrybucji i dodaniu klienta z NIP, jeśli istniał już wpis w bazie Dystrybucji 

bez NIP.  

• Naprawiono zakończenie reklamacji do faktury do paragonu rozliczeniowego z rozpatrzeniem rabat.  

• Zmodyfikowano działanie funkcji „znajdź” i „znajdź następny” we wszystkich edytorach dostępnych w 

aplikacji.  

• Przywrócono działanie opcji „Idź do” w Kartoteki -> Konta. 

 

 

 



 

 
Manifest Retail 2020.1.FR01 

 

Strona 10 z 32 

Data: 18.05.2020 

 

3. Retail Manager 

3.1. Prace rozwojowe 

• Dodano możliwość korzystania z formatki FR3 dla wydruków TaxFree. Należy ustawić parametr 

„TaxFree-pozwól na edycję numeru dokumentu” w Opis przedsiębiorstwa -> Parametry lokali -> 

Manager – Inne w sekcji Wydruki FR3. Formatkę można zdefiniować w Centrali w Wydrukach, lub 

wrzucić do odpowiedniego katalogu przy exe Managera.  

• Na wydruku dokumentów magazynowych FR3 dodano podsumowanie ilości i kody kreskowe dla 

każdej z pozycji.  

• Uporządkowano wybór trybu wydruku inwentaryzacji. Dostępne opcje poniżej :  

 

 
 

• Dodano obsługę NIP na paragonie dla drukarki POSNET THERMAL XL2.  

• Dodano obsługę NIP na paragonie dla drukarki Novitus Bono Online 

• Dodano możliwość wpisania NIP na paragonie z reklamacji z rozpatrzeniem wypłata i rabat i 

reklamacji do producenta z rozpatrzeniem wymiana.  
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• Dodano parametr „Przy dodawaniu pozycji [kolektorem] domyślna ilość 1”. Po włączeniu i zaczytaniu 

towaru kolektorem w edytorach dodawania dokumentów sprzedaży, magazynowych i zamówień 

ustawiona będzie automatycznie ilość =1. Parametr dostępny do ustawienia w Parametrach lokali -> 

Manager – Inne sekcja Czytnik kodów kreskowych.  

• Usprawniono działanie kompletacji towarów. Okno służy do podglądu kompletacji towarów 

zdefiniowanych w Dystrybucji i przesłanych do lokalu. Opcja dostępna w Produkty - > Kompletacja 

towaru. 

 

 
 

• Dodano możliwość wyboru płatnika na fakturze do paragonu z NIP. Można wybrać dowolnego innego 

płatnika bez lub z NIP. Weryfikacja zgodności NIPu między paragonem a kontrahentem na fakturze 

będzie działała jedynie dla pola odbiorcy.  

• Dodano obsługę parametru o automatycznym zaznaczaniu zgody na mail lub telefon, w przypadku 

uzupełnienia tych pól przy dodawaniu lub edycji klienta.  

• Dodano parametr z komunikatem o wpisaniu numeru NIP na rachunku. Parametr do ustawienia w 

Centrali w Parametrach lokali -> Manager – paragony, faktury „Wymuś NIP dla paragonu”.  

Po włączeniu, jeżeli nie zostanie podany numer NIP, zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat z 

pytaniem o uzupełnienie numeru NIP.  
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• Usprawniono działanie raportu sprzedaży okresowej wg cech, w przypadku wybrania grupowania po 

cechach.  

• Dodano parametr dotyczący weryfikacji poprawności wydruków niefiskalnych drukowanych na 

drukarkach fiskalnych (karty prepaid, noty księgowe kart prepaid). Parametr do włączenia w Centrali 

w Parametrach lokali -> Manager – Inne.  

 

 
 

Dla nie weryfikuj definicji (nie zalecane) nie będzie weryfikowana poprawność zdefiniowanego 

wydruku i w przypadku błędu, może być konieczny restart drukarki.  

Dla informacji o niepoprawnej definicji użytkownik może zadecydować czy spróbować puścić na 

drukarkę fiskalna niepoprawny wydruk.  

Nie zezwalaj na niepoprawną definicję – wydruk zostanie zablokowany z odpowiednim komunikatem.  

• Dodano nowy rodzaj planów sprzedażowych na „dzień”. Po zdefiniowaniu planu sprzedażowego w 

Centrali jest możliwość podejrzenia definicji i realizacji wybranego planu. Opcja dostępna po 

włączeniu odpowiedniego uprawnienia, widoczna będzie w Sprzedaż -> Zaawansowane plany 

sprzedażowe.  

• Dodano obsługę DCC na terminalu FirstDaty. 

• Dodano obsługę terminali FirstDaty na nowym protokole.  

• Dodano tłumaczenie aplikacji na język litewski.  

• Dodano możliwość wyłączenia wyboru kart prepaid z listy przy korzystaniu z opcji „Dane karty”.  

• Dodanie dodatkowego pola „Ocena stanu reklamowanego produktu” przy dodawaniu reklamacji. 

Dodatkowo dodany parametr w Parametrach lokalu -> Manager -> Sprzedaż, reklamacje, 

zamówienia „Wymuszenie uzupełnienia pola ‘Opis reklamowanego produktu’”.  
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• Usprawniono podpowiadanie poziomu cenowego dla nowego klienta. Aktualnie przy dodawaniu 

nowego klienta z kartoteki klientów i przy wystawianiu dokumentów sprzedaży będzie się 

podpowiadał domyślny poziom cenowy ustawiony w lokalu. 

• Ujednolicono wyszukiwanie klientów w przypadku gdy w bazie było powyżej 10tys. klientów a 

wyłączony był parametr minimalnej ilości znaków.  

• Dodano możliwość zdefiniowania długości numeru telefonu, który będzie sprawdzany w ramach 

włączonego parametru weryfikacji poprawności numeru. Parametr do ustawienia w Centrali w 

Parametrach lokali -> Manager – Produkty, klienci, karty. Domyślnie parametr ustawiony na 9 

znaków.  

• Przy dodawaniu klienta z dokumentów sprzedaży dodano możliwość wypełnienia pól „Termin zapłaty” 

i „Typ płatności”.  
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• W przypadku aktywnej rumuńskiej fiskalizacji dodano funkcje: 

o Ponawiania wydruku paragonu z przeglądania rachunków dziennych 

o Sprawdzenie poprawności wydrukowania paragonu  

o Wydruku raportu dobowego  

o Wydruku numeru paragonu na wydruku fiskalnym  

o Obsługę szuflady 

• Dodano obsługę terminali e-Service iCT220/iPP220. 

• Dodano automatyczne rozliczanie faktur z płatnością kartą kredytową w przypadku braku integracji z 

terminalem kart płatniczych.  

• Dodano wydruki FR3 formatek dotyczących zamówień od odbiorców i zamówień do dostawców. Do 

włączenia funkcjonalności potrzebne jest włączenie parametru w Parametrach lokali w Centrali na 

zakładce Manager – Inne. Dodatkowo można włączyć możliwość stałego ustawienia drukowania 

zdjęć i cen oraz ich możliwość ustawiania w lokalu.  

 

 
 

• Usprawniono działanie włączonego parametru „Włącz wymuszanie uzupełnienia pola uwagi”. 

Uzupełnienie uwag dotyczy dokumentów przesunięć międzymagazynowych. Kontrola jest włączona 

przy wystawieniu dokumentu oraz przy opcji „Zmień uwagi”, dla już wystawionych dokumentów.  

• Dodano obsługę zabierania punktów systemu lojalnościowego w przypadku: 

o Korekty paragonu częściowej i całościowej  

o Korekty faktury – zmiana ilości, ceny i rabatu na pozycji  

o Reklamacji kończących się wystawieniem korekty do paragonu lub faktury do paragonu  

Odliczenia punktów działają dla korekt tego samego i innego lokalu  

• Zmieniono wartości domyślnych form i terminów płatności przy dodawaniu klientów z dokumentów 

sprzedaży i rejestru klientów. Domyślna forma płatności to gotówka, domyślny termin płatności 0 dni. 

Istnieje możliwość zmiany przez ustawienie parametrów 
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• Dodano obsługę naliczania punktów w nowym systemie lojalnościowym. Do naliczenia punktów 

należy zaczytać w gridzie (jak przy dodawaniu produktu) numer karty, lub dodać ją w dedykowanym 

polu. Po poprawnym zaczytaniu karty pojawi się odpowiednia informacja. 

 

 
 

Dodatkowo można włączyć parametr dodający komunikat o ilości naliczonych punktów w ramach 

wystawionego właśnie rachunku.  

 

 
 

Naliczanie punktów działa: 

• Dla paragonów 

• Dla faktur 

• Dla paragonu i faktury w jednym kroku  

• Dla dokumentów sprzedaży wystawianych z zamówień  

• Naliczanie działa przez WS i awaryjnie  

• Dodano obsługę litewskiej fiskalizacji. Do uruchomienia konieczne jest włączenie litewskiej fiskalizacji 

w Parametrach lokali w Centrali.  

• Dodano obsługę nowego systemu lojalnościowego, należy włączyć parametr „System lojalnościowy 

aktywny” w Parametrach lokali w Centrali.  

• Dodano możliwość sprawdzenia danych uczestnika, wystarczy wpisać numer dowolnej karty 

podpiętej pod uczestnika lub identyfikator uczestnika (mail, telefon – w zależności od konfiguracji). 

Opcja dostępna w Karty -> Dane uczestnika  
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• W rejestrze klientów dodano obsługę nowego systemu lojalnościowego. Obsługa działa zarówno dla 

nowych jak i starych klientów. Po zaznaczeniu zgody na system lojalnościowy, można wydać klientowi 

kartę na zakładce system lojalnościowy. W zależności od parametru „Domyślny dodatkowy 

identyfikator” pole identyfikator może być automatycznie wypełnione mailem lub numerem telefonu 

klienta. Istnieje również możliwość pozostawienia pola pustym lub wpisanie dowolnego identyfikatora.  
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Jeżeli klient chce być anonimowym uczestnikiem, należy wydać kartę przy wystawianiu dokumentu 

sprzedażowego. W zależności od ustawionego parametru „Dodaj nowego uczestnika”, checkbox na 

poniższym screenie zaznaczony zostanie automatycznie z lub bez możliwości zmiany, lub użytkownik 

może zadecydować o aktywacji takiej karty.  

 

 
 

• Dodano obsługę kuponów z nowego systemu lojalnościowego. W przypadku gdy kupon jest 

automatycznie dodawany wystarczy dodać kartę klienta do rachunku. Po wystawieniu dokumentu 

sprzedaży pojawi się dodatkowe okno z komunikatem o naliczonych punktach z kuponów lub w 

przypadku naliczania awaryjnego informacja o naliczeniu punktów dodatkowych po transmisji 

danych.  

Jeśli kupon jest indywidualnie nadawany, należy go zaczytać (tak jak produkt na rachunku) lub w 

dedykowanym polu Kupon.  

• Dodano obsługę nagród z nowego systemu lojalnościowego. W przypadku gdy uczestnik posiada 

wystarczającą ilość punktów i dostępne są w tym czasie nagrody, po za potwierdzeniu rachunku 

wyświetli się dodatkowe okno z dostępnymi nagrodami. Możliwość skorzystania z nagrody jest 

dostępna wyłącznie w trybie webservisu.  
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• Przy wydawaniu kart prepaid dodano obsługę czeskiej fiskalizacji. Jeżeli w lokalu jest 

włączony parametr odpowiedzialny za uruchomienie czeskiej fiskalizacji, przy wydawaniu kart 

nie będzie dostępna opcja generowania karty. Na liście kart do wyboru dostępne będą tylko 

te oznaczone do fiskalizacji. Przy wystawianiu korekt i kończeniu reklamacji, przy której idzie 

korekta na liście dostępne będą natomiast karty nie oznaczone do fiskalizacji.  

 

3.2. Modyfikacje 

 

• Usprawniono działanie zaczytywania stanów do arkusza inwentaryzacji z pliku tekstowego w 

przypadku braku domyślnego modelu kolektora w konfiguracji stanowiska.   

• Zmodyfikowano generowanie raportu zwrotów i reklamacji.  

• Poprawiono dodawanie nowej reklamacji.  

• Usprawniono wyszukiwanie klientów w kartotece i przy wystawianiu dokumentów sprzedaży, tak by 

program nie rozróżniał wielkości liter.  

• Na wydruku dokumentów magazynowych FR3 poprawiono wyświetlanie cen sprzedaży i zakupu w 

zależności od uprawnień użytkownika.  

• Usprawniono wybieranie paragonu i klienta do faktury do paragonu bez NIP.  

• Zmieniono wydawanie kart prepaid z rabatem, tak by kwota dostępna do wykorzystania była równa 

kwocie przed rabatem.  

• Usprawniono działanie raportu sprzedażowego wg płatności dla faktur liczonych od netto.  

• Ujednolicono wyświetlanie pól na wydruku i wydruku próbnym faktury do paragonu, częściowo 

rozliczonego zaliczką. Zmiana dotyczy wydruku z formatek FR3.  

• Zablokowano możliwość usunięcia lub edycji niezatwierdzonego dokumentu magazynowego w 

przypadku korzystania z więcej niż jednego stanowiska dla aplikacji Manager. W przypadku próby 

edycji lub usunięcia takiego dokumentu, na kolejnym stanowisku zostanie wyświetlony komunikat.  

 

 

 
 

• Ujednolicono nadawanie numerów dokumentom magazynowym w przypadku wystawiania ich 

automatycznie z zamówień internetowych.  

• Zmodyfikowano ręczne nadawanie numerów klientom w przypadku dodawania nowego klienta przy 

wystawianiu dokumentu sprzedaży.  
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• Zmieniono działanie anulowania transakcji na terminalu kart płatniczych.  

• Poprawiono wypełnienie pola płatnik przy wystawianiu korekty do faktury.  

• Zmodyfikowano wydruk korekty faktury FR3, w przypadku faktury wystawionej od netto, pokazywana 

była cena jednostkowa brutto.  

• Naprawiono wydruk dokumentów oczekujących w FR3. 

 

4. Retail POS 

 

4.1. Prace rozwojowe 

• Dodano możliwość ręcznego wpisania numeru karty prepaid, przy rozliczaniu jej przy użyciu terminala 

kart płatniczych. Na wyświetlonym komunikacie o rozpoczęciu transakcji przez terminal należy 

wybrać opcję pomiń. Pojawi się wtedy dodatkowe okno do wpisania odpowiedniego numeru karty 

prepaid.  

 

 
 

• Dodano obsługę NIP na paragonie dla drukarki POSNET THERMAL XL2.  

• Dodano obsługę NIP na paragonie dla drukarki Novitus Bono Online. 

• Dodano obsługę NIP na paragonie dla drukarek DELIO PRIME E od wersji 4.03 

• Dodano obsługę terminali FirstDaty na nowym protokole.  

• Dodano obsługę terminali e-Service iCT220/iPP220. 

• Dodano obsługę NIP na paragonie dla drukarek UPOS. 

• Dodano obsługę DCC na terminalu FirstDaty. 

• Dodano możliwość aktywacji kart prepaid przez terminal przy wydawaniu ich z aplikacji. Do 

uruchomienia tej opcji potrzebne jest włączenie parametru „Aktywacja kart prepaid przez terminal”.  

• Dodano możliwość wyboru, dla jakich pozycji i kiedy mają się pojawiać propozycje CrossSellingu. 

Parametr do ustawienia w Parametrach lokali -> POS -> Inne  

Dostępne opcje poniżej :  
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• Dodano przycisk „Przejdź do” na oknie z informacją o powielonych numerach telefonu lub adresach 

mail. Po zaznaczeniu klienta i kliknięciu w przycisk, wyświetlony zostanie wybrany klient.  

 

 
 

• Dodano możliwość realizacji płatnością kartą prepaid w trybie offline. Do uruchomienia funkcji 

konieczne jest włączenie parametru „Włącz mechanizm rozliczania karty prepaid dla wydanej w tym 

lokalu, nie później niż x dni wstecz”, gdzie 0 – tylko ten sam dzień.  

Funkcja zadziała jedynie dla kart wydanych offline w tym samym lokalu co lokal realizacji takiej karty. 

• Stworzono funkcję dodawania klientów z danych wyszukanych w GUS/MF. Podczas dodawania 

klienta po wpisaniu NIP, pozostałe dane wypełnią się danymi z GUS.  
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• Dodano parametr jeśli na paragonie nie będzie podany NIP klienta, wyświetlony zostanie komunikat 

z pytaniem o wpisanie numeru NIP.  

 

 
 

• W przypadku aktywnej rumuńskiej fiskalizacji dodano funkcje: 

o Ponawiania wydruku paragonu z przeglądania rachunków dziennych 

o Sprawdzenie poprawności wydrukowania paragonu  

o Wydruku raportu dobowego  

o Wydruku numeru paragonu na wydruku fiskalnym  

o Obsługę szuflady 

• Dodano możliwość zdefiniowania długości numeru telefonu, który będzie sprawdzany w ramach 

włączonego parametru weryfikacji poprawności numeru. Parametr do ustawienia w Centrali w 

Parametrach lokali -> Manager – Produkty, klienci, karty. Domyślnie parametr ustawiony na 9 

znaków.  

• Dodano parametr umożliwiający włączenie lub wyłączenie wyświetlania klawiatury ekranowej w 

ramach jednego stanowiska POS. Parametr dostępny w Zarządzaniu -> Parametry.  
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• Dodano obsługę zabierania punktów systemu lojalnościowego przy korekcie całości i części 

paragonu, za który zostały naliczone punkty.  

• Dodano możliwość wydawania kart prepaid. Opcja dostępna w Zarządzaniu -> Wydanie karty 

prepaid. Wydawanie działa jak w Managerze tj. można wydać kartę z listy kart zdefiniowanych w 

Centrali, dodać kartę z numerem generowanym automatycznie a także aktywować kartę przez 

terminal kart płatniczych FD.  

 

 
 

• Dodano obsługę zapamiętywania przypisania karty systemu lojalnościowego, wybranych nagród i 

kuponów w przypadku zawieszenia rachunku na liście i powrotu do niego.  

• Dodano obsługę litewskiej fiskalizacji. Do uruchomienia konieczne jest włączenie litewskiej fiskalizacji 

w Parametrach lokali w Centrali.  

• Dodano możliwość sprawdzenia danych uczestnika w nowym systemie lojalnościowym. Opcja jest 

dostępna w kartotece klientów po kliknięciu „Karty klienta” lub w Zarządzaj -> Saldo karty 

lojalnościowej po podaniu poprawnego numeru.  

Okno zawiera informację o statusie uczestnika, ilości zgromadzonych i oczekujących punktów, 

również o transakcjach – naliczenia i odliczenia punktów po wybraniu nagrody.  
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• Dodano obsługę przystępowania do systemu nowych i starych klientów. Opcja dostępna przy 

dodawaniu lub edycji danych klienta. Należy zaznaczyć zgodę na system lojalnościowy i wybrać 

opcję „System lojalnościowy”. Otwarte zostanie okno z wyborem karty możliwej do wydania 

klientowi. W zależności od parametru „Domyślny dodatkowy identyfikator” pole identyfikator może 

być automatycznie wypełnione mailem lub numerem telefonu klienta. Istnieje również możliwość 

pozostawienia pola pustym lub wpisanie dowolnego identyfikatora. 

 

 
 

• Przy wydawaniu kart prepaid dodano obsługę czeskiej fiskalizacji. Jeżeli w lokalu jest włączony 

parametr odpowiedzialny za uruchomienie czeskiej fiskalizacji, przy wydawaniu kart nie będzie 

dostępna opcja generowania karty. Na liście kart do wyboru dostępne będą tylko te oznaczone do 

fiskalizacji. Przy wystawianiu korekt na liście dostępne będą natomiast karty nie oznaczone do 

fiskalizacji.  

• Dodano tłumaczenie aplikacji na język litewski.  
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• Dodano obsługę kontroli zgodności numeru NIP przy wystawianiu faktury do paragonu. 

• Dodano obsługę rezygnacji z uczestniczenia w systemie lojalnościowym. W takim przypadku przy 

edycji klienta należy wybrać „System lojalnościowy” i na wyświetlony oknie wybrać „Rezygnacja 

uczestnika. Uczestnik otrzyma status zawieszony a informacja o chęci rezygnacji zostanie przesłana 

do Centrali, gdzie zostanie zmieniony na zakończony.  

• Dodano obsługę kuponów nowego systemu lojalnościowego. W przypadku gdy kupon jest 

automatycznie dodawany wystarczy dodać kartę klienta do rachunku. Po wystawieniu dokumentu 

sprzedaży pojawi się dodatkowe okno z komunikatem o naliczonych punktach z kuponów lub w 

przypadku naliczania awaryjnego informacja o naliczeniu punktów dodatkowych po transmisji danych.  

Jeśli kupon jest indywidualnie nadawany, należy go zaczytać (tak jak produkt na rachunku) lub w 

dedykowanym polu Kupon po kliknięciu w System lojalnościowy -> Kupony użyte.  

 

 
 

• Dodano obsługę nagród nowego systemu lojalnościowego. W przypadku gdy uczestnik posiada 

wystarczającą ilość punktów i dostępne są w tym czasie nagrody, po za potwierdzeniu rachunku 

wyświetli się dodatkowe okno z dostępnymi nagrodami. Możliwość skorzystania z nagrody jest 

dostępna wyłącznie w trybie webservisu.  
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• Dodano obsługę aktywacji kart uczestnika przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Należy 

zaczytać nieaktywną kartę (jak towar) i wybrać opcję „System lojalnościowy”. W zależności 

od ustawień parametrów, kartę należy aktywować ręcznie lub zostanie ona aktywowana po 

przy wystawieniu rachunku.  

 

 
 

• Dodano obsługę naliczania punktów nowego systemu lojalnościowego. Do poprawnego 

naliczania punktów należy zaczytać kartę uczestnika (jak towar) lub wybrać opcję „System 

lojalnościowy” i wyszukać uczestnika po numerze karty lub numerze telefonu/mailu.  
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W zależności od ustawień parametru, po wystawieniu rachunku pojawi się dodatkowe okno z 

informacją o całkowitej ilości punktów naliczonych za rachunek. Naliczanie działa w trybie 

awaryjnym i webservice.  

 
 

4.2. Modyfikacje 

• Przywrócono obsługę parametru wyświetlania informacji o pochodzeniu klienta, komunikat wyświetli 

się na oknie wyszukiwania klientów.  

• Poprawiono działanie komunikacji aplikacji z terminalem kart płatniczych Elavon.  

• Naprawiono działanie megapromocji z warunkiem na wartość koszyka.  

• Zmodyfikowano działanie megapromocji z warunkiem na grupę towarową z flagą wszystkie grupy i 

wskazaniem ilości maksymalnej, jaka może znaleźć się na paragonie. Program nie weryfikował 

wskazanej ilości maksymalnej.  

• Zmieniono działanie anulowania transakcji na terminalu kart płatniczych.  

• Poprawiono działanie megapromocji dla warunku z towarem i ilością minimum 2 sztuk, jeśli ustawiona 

była flaga wszystkie towary dla wybranego na główce typu towarowego.  

• Zmodyfikowano działanie sprawdzania i blokowania powielonych numerów telefonów i adresów mail, 

w przypadku gdy powielony numer lub mail posiadał usunięty wcześniej klient. 

• Zmieniono działanie wystawiania faktury uproszczonej do paragonu. Nie ma możliwości wystawienia 

faktury uproszczonej jeśli paragon był wystawiony bez numeru NIP.  
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5. Retail Finanse 

 

5.1. Prace rozwojowe 

• Zoptymalizowano działanie procedury importu kasy (Positive).  

• Dodano obsługę Tagów w Finanach. Domyślnie zdefiniowane są 3 słowniki z wartościami, których 

nie można zmienić : Grupa JPK (Konto), Grupa JPK (Towar), Procedura JPK (Faktura). W zależności 

od ustawień tagi będą kopiowane pomiędzy poszczególnymi obiektami. Tagi można przypisać m.in. 

przy kontach i makrodowodach. Tagi przy dokumentach będą przenoszone z Dystrybucji do 

Finansów.  

• Dodano parametr „DeklaracjaVAT_Korekta_SymbWlasny”, który po odpowiednim ustawieniu 

umożliwia wykluczenie paragonów przy wyświetlaniu pozycji w generatorze odliczeń w deklaracjach 

VAT-7.  

Parametr znajduje się w konfiguracji aplikacji w zakładce „Deklaracja VAT-7 (korekta).  

 
 

• Usprawniono działanie ponownego importu dokumentów z Dystrybucji po ich skasowaniu w 

Finansach. Zerowane będą wartości obrotów w makrodowodzie po usunięciu jego pozycji.  

• Dodano indywidualną formatkę LSI i GIP dla wydruku monitu.  

• Zoptymalizowano rozksięgowywanie danych zbiorczo z rejestrów.  

• We wszystkich oknach i rejestrach dodano możliwość eksportu danych z grida do pliku CSV.  

• Ujednolicono wszystkie typy wydruków e-sprawozdań.  

• Dodano nowe deklaracje VAT-7 (20).  

• Dodano możliwość definiowania szerokości kolumn na wydrukach e-sprawozdań. Dotyczy wszystkich 

typów wydruków.  
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• Dodano nową deklarację CIT-8(28). 

• Dodano nowe struktury JPK_FA(3).  

• Przy rozksięgowywaniu MPKów i Projektów dodano pomijanie sprawdzania istnienia faktury 

wewnętrznej WNT do faktury w rejestrze zakupu. 

• W przelewach dodano automatyczne uzupełnianie się pola NIP i Opis faktury. Zmianie uległy też pola 

przekazywane do pliku eksportu.   

• Dodano integrację z Saldeo. Wszystkie opcje są dostępne w Import -> OCR. W ramach modułu 

powstały :  

o Edytor z konfiguracją połączenia z Saldeo, wraz z konfiguracją dzienników i dzienników do 

korekt oraz możliwością zdefiniowania schematów nadawania nowego konta RKR, RUE, 

RDE. 

o Edytor z konfiguracją firm  

o Edytor z listą kontrahentów przesłanych do Saldeo wraz z możliwością w zbiorczego 

przesłania danych z maską na numer konta i typ konta (dostawca lub odbiorca) 

o Edytor dokumentów – z listą zaimportowanych dokumentów i możliwością pobrania 

dokumentów z Saldeo  

o Edytor z konfiguracją parametrów eksportu danych – metody płatności, opis zdarzeń 

gospodarczych, rejestry, konta netto, konta VAT, wyróżniki, MPK, Projekty .  

• W konfiguracji importu kart prepaid dodano możliwość uzupełnienia MPKów i Projektów.  
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• Przy przenoszeniu danych z Dystrybucji, w polach opisujących nabywcę będą przenoszone dane z 

dokumentu (pole konto) a nie uzupełniane danymi nabywcy w opisie konta.  

• W Rozliczaniu MPK/Projektów dodano możliwość importu dekretu na stronę winiem lub ma. Zmieniła 

się struktura pliku do importu zamiast kolumny konto są dwie nowe kolumny wn,ma.  

• Dodano możliwość pobierania danych z kilku okresów obrachunkowych w Zestawieniu obrotów i sald.  

• Dodano możliwość wyboru wydruku odcinków A i B w różnej konfiguracji dla wydruku potwierdzenia 

sald.  

 
 

• Zaktualizowano procedurę do wyciągu kont bankowych.  

• Dodano weryfikację MPKów i Projektów przy ręcznym księgowaniu.  

• Przy imporcie dokumentów sprzedaży dodano możliwość wyboru czy mają być importowane 

przedrostki czy cały numer dokumentu.  
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• Ujednolicono wyświetlane komunikaty przy sprawdzaniu statusu VAT kontrahenta nie będącego 

płatnikiem VAT.  

• W Controllingu wprowadzono usprawnienia :  

o W przypadku braku kosztów na danym etapie i pobraniu danych wyświetlony zostanie 

odpowiedni komunikat. Dotyczy zarówno etapów rozliczanych z bazy, jak i z plików CSV. 

o W przypadku próby ponownego rozliczenia już rozliczonego etapu, zostanie wyświetlony 

odpowiedni komunikat.  

o Poprawiono zaokrąglania w rozwiązaniu kwotowym rozliczania kosztów. Zapisy na obiekcie 

zostaną porównane z sumą pozycji w piku i ewentualne różnice zostaną doliczone do pozycji 

z największą wartością.  

 

5.2 Modyfikacje  

• Zoptymalizowano generowanie raportu Analityki kont.  

• Zmieniono generowanie not odsetkowych.  

• Naprawiono import danych z Saldeo.  

• Zmodyfikowano import z pliku dla Rozliczania MPK/Projektów.  

• Przywrócono skrypt dotyczący konwersji zmieniających.  

• Zmieniono działanie weryfikacji numerów rachunków bankowych.  

• Przywrócono znikającą opcją homebankingu przy korzystaniu z opcji „zmień status przelewów”. 

• Zmodyfikowano komunikaty przy weryfikacji poprawności deklaracji VAT-7(20). 

• W JPK VAT zmieniono :  

o Eksport pola płatnik zamiast pola odbiorcy  

o Eksport pola rodzaj faktury, by nie przyjmowało wartości „POZ” 

o Eksport pola z pozycjami w przypadku korekty faktury z rabatem 

• Poprawiono wyliczanie zaokrągleń w edytorze rozliczania MPK/Projektów.  

 

6. Retail Personel 

 

6.1. Prace rozwojowe 

 

• Usprawniono działanie zestawienia „Wartość składnika pracownikami”.  

• Dodano konwersję uzupełniającą kod kraju w kartotece pracowników.  

• Do eksportu pliku RCA do ZUS dodano obsługę przypadku gdy pracownik w jednym okresie pełnił 

dwie różne funkcje w firmie, przez co miał przypisane dwa różne kody KTU. 

• Usprawniono działanie eksportu do ZUS dla pracowników, dla których ustało zatrudnienie.  

• Do eksportów plików do PPK dodano uzupełnianie daty eksportu.  

• Na umowach B2B dodano możliwość wydruku umowy lub aneksu do umowy.  

• Zabezpieczono dodawanie listy płac z terminem miesięcznym większym niż 12.  

• Dodano raporty do GUS Z-06, Z-10, Z-12. 

• Dodano PIT-4R (9) 

• Dodano PIT-11(25).  

• Dodano możliwość wykluczenia części pracowników z eksportów do ZUS. Parametr możliwy do 

ustawienia na oknie Eksportu ZUS. 
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• Przy PPK dodano adres e-mail i numer telefonu przy obliczaniu danych za dany miesiąc 

składkowy.  

• Dodano moduł B2B umożliwiający dodanie umowy B2B, wydruk umowy i aneksu i 

dodawanie absencji w ramach umowy.  

 

 

6.2 Modyfikacje 

• Ujednolicono wyświetlanie wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego i rehabilitacyjnego w 

kartotece urlopowej i na świadectwie pracy.  

• Zmieniono działanie dodawania zgody i rezygnacji do PPK w kartotece pracowników.  

• Zmodyfikowano dodawanie pracowników do listy płac w przypadku gdy pracownik miał wprowadzoną 

datę zwolnienia późniejszą niż bieżąca data systemowa.  

• Naprawiono dodawanie pracowników do zestawienia PPK.  

• Poprawiono zaokrąglenia składnika zajęć sądowych na liście płac.  

• Zmieniono widoczność składników stałych na liście płac. 

• Zmodyfikowano eksport pliku z informacjami o pracownikach i składkach z PPK.  

• Do eksportów plików do PPK dodano uzupełnianie daty eksportu.  

• Zmieniono eksport wydruku Świadectwa Pracy z formularzy do RTF.  

• Usprawniono naliczanie się urlopu w przypadku gdy dodano nowy typ urlopu po utworzeniu bilansu 

urlopu na nowy rok.  

• Zmieniono wydruk Świadectwa Pracy.  

• Zmodyfikowano działanie kreatora listy płac przy korzystaniu z modyfikacji utworzonej wcześniej listy.  

• Zmieniono eksport do ZUS w przypadku zaznaczenia parametru „Deklaracje zerowe dla pracowników 

spoza listy płac zatrudnionych”.  

• Usprawniono działanie edytowania uwag na liście płac.  
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• Ujednolicono działanie obliczania pracownika na liście płac, po jego dodaniu do utworzonej wcześniej 

listy płac.  

• Zmodyfikowano eksport pliku RCA do ZUS.  

 

7.BASADMIN 

 

7.1. Prace rozwojowe  

• Usprawniono przydzielanie lokalu w opcji użytkownicy.  

 

7.2. Modyfikacje 

• Zmieniono wydruk uprawnień w przypadku gdy w polu „Zasoby” wpisane było więcej niż 50 znaków.  

• Zmodyfikowano wydruki uprawnień dla części z aplikacji.  

 

 

8. Shopping Assistant  

 

9.1  Prace rozwojowe   

• Dodano sortowanie po kolumnie z ilością podczas przeglądania stanów magazynowych w innych 

lokalach.  

• Zoptymalizowano działanie funkcji zmiany bazy danych na urządzeniu, w przypadku dużych baz 

danych.  

• Dodania możliwości pionowego skanowania indeksów we wszystkich miejscach aplikacji. Pionowe 

skanowanie dotyczy włączonej obsługi skanowania kodów kreskowych przy użyciu aparatu.  

• Ujednolicono działanie aplikacji dla baz danych bez indeksów szczegółowych.  

• Dodano uprawnienia użytkowników do wybranych modułów i funkcji. Uprawnienia dla bazy lokalowej 

ustawiane są w uprawnieniach użytkowników lokalowych w Centrali. Uprawnienia do funkcjonalności 

przy połączeniu Shopping Assistanta z Dystrybucją należy ustawić w Administratorze,  

• Zmieniono ikonę przy wyszukiwaniu towaru.  

• Zmieniono graficzne wyświetlanie opcji rozmiarowych i ich dostępności. Kolor zielony – produkt 

dostępny w wybranym salonie, szary – produkt niedostępny.  

• Dodano obsługę urządzenia Datalogic Memor 1. 

 

 


