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WST�P 
 
 

 
 
 

Szanowni U�ytkownicy systemu SM-BOSS, 

Oddajemy w Pa	stwa r
ce wersj
 5.40. Przed wykonaniem upgrade’u oraz przed 
rozpocz
ciem korzystania z nowej wersji prosimy o zapoznanie si
 z niniejszym 
suplementem instrukcji.  

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.40 przez Autoryzowanego Partnera 
Solemis Group S.A. 

�yczymy Pa	stwu przyjemnej pracy.  

 
 
 
 

Zespół SM-BOSS 
Solemis Group  S.A. 
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Zmiany w module PŁACE 

Nowe wersje formularzy PIT 

Dostosowano obsług
 formularzy PIT do najnowszych, obowi�zuj�cych obecnie 
wersji: PIT-40(13), PIT-4(17), PIT-11/8B(14).  

Zaokr�glenie zaliczki na podatek dochodowy 

Zmieniono sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Program oblicza podatek 
od wynagrodze	, wynagrodzenia chorobowego i zasiłków opodatkowanych z 
dokładno�ci� do 1 grosza, a sum
 tych „cz
�ciowych” zaliczek zaokr�gla do 1 złotego. 

Zaliczki od przychodów spoza listy oraz od zlece	/umów o dzieło zaokr�glane s� 
osobno do 1 złotego (na formularzach PIT wyst
puj� w odr
bnych rubrykach: „Inne 
ródła” i „Zlecenia”). 

Uwaga: 

Dla roku 2006 nale�y wykona� funkcj
: Administracja-> Operacje okresowe-> 
Weryfikacja zaokr�gle	 na listach płac. Program poprosi o wybranie roku, a nast
pnie 
zaproponuje zaokr�glenie wypłaty oraz poka�e zaokr�glenie zaliczki na podatek 
dochodowy pobrany z Tabeli podatku dochodowego za danych rok.  

Kontrola ró�nic zaliczek na podatek dochodowy 

Wprowadzono kontrol
 ró�nic zaliczek na podatek dochodowy. Analogicznie do 
Kontroli ró�nic składek na ZUS, w tej funkcji program tworzy wydruk, w którym 
wykazuje ró�nice (o ile istniej�) pomi
dzy sum� zaliczek na podatek dochodowy z 
bie��cej listy oraz ze wszystkich przepisanych do Kartoteki Zarobków list płac o tym 
samym miesi�cu wypłaty a zaliczk� wyliczon� z sumy podstaw z tych list. Je�li ró�nice 
wyst
puj�, to po zako	czeniu wydruku (mo�e by� na ekran) mo�na je skorygowa� na 
zaliczkach bie��cej listy płac. Funkcj
 mo�na wywoła� z poziomu listy płac, Funkcji 
globalnych (Ctrl+F2). 

Korekta listy płac 

Umo�liwiono tworzenie koryguj�cych list płac. Po wybraniu Korekta LP na podstawie 
wybranej LP w Miesi�czna lista płac -> F-spec -> Funkcje globalne -> Generowanie 
listy płac przepisywane s� do bie��cej listy płac dane z ujemnymi warto�ciami 
wybranych lub wszystkich z jednej z poprzednich listy płac pracowników. 
Przepisywane s� dane tylko tych pracowników, którzy nie s� jeszcze uj
ci na bie��cej 
li�cie płac. 
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Kryterium wyboru pracowników 

Rozszerzono kryterium wyboru pracowników podczas generowania listy płac z 
Kartoteki pracowników (Miesi�czna lista płac -> F-spec -> Funkcje globalne -> 
Generowanie listy płac -> Generowanie LP z Kartoteki Pracowników) o pole 
Dokument 3 lub Dokument 4 ( z ekranu drugiego Kartoteki pracowników). Aby jedno 
ze wspomnianych pól było uwzgl
dniane w kryterium, nale�y wpisa� (poprzez wybór) 
jego nazw
 w polu Kryterium wyboru pracowników w Administracja -> Parametry 
systemu -> Parametry domy�lne -> Definiowanie składników na li�cie płac. 

Umowa zlecenie / umowa o dzieło 

Umo�liwiono edycj
 osoby reprezentuj�cej pracodawc
 na umowie zleceniu / umowie 
o dzieło. Domy�lnie informacja pobierana jest ze strony drugiej Danych 
identyfikacyjnych Płatnika (Administracja -> Parametry systemu). 

Słu�ba wojskowa na RSA 

Zmodyfikowano funkcj
 generowania deklaracji rozliczeniowej ZUS RSA, by 
wykazywana była na nim absencja typu Słu�ba wojskowa z kodem rodzaju �wiadczenia 
przerwy: 350 (inne �wiadczenia/przerwy). Informacja jest pobierana bezpo�rednio z 
ewidencji absencji. 
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Zmiany w module KADRY 

Kontrola długo�ci okresu zasiłkowego 

Wprowadzono kontrol
 długo�ci okresu zasiłkowego do 182 i do 270 dni. Podczas 
dopisywania absencji program kontroluje, czy długo�� chorobowego nie przekroczyła 
182 lub 270 dni. (Do okresu zasiłkowego wlicza si
 wszystkie te absencje, których 
przerwa do poprzedniej absencji tego samego typu i przy tej samej chorobie była 
mniejsza ni� 60 dni.) W razie przekroczenia długo�ci okresu zasiłkowego program 
generuje komunikat (podobnie jak w przypadku zasiłku opieku	czego lub opieki nad 
dzieckiem), ale umo�liwia wprowadzenie absencji. 

Utajnienie informacji o zarobkach pracownika 

Dla u�ytkowników z poziomem uprawnie	 do Płac wi
kszym ni� 1 nie s� wy�wietlane 
dane zwi�zane z zarobkami pracowników na ekranie pi�tym Kartoteki pracowników. 
Nie maj� oni równie� mo�liwo�ci edytowania tych danych. 

Nie maj� tak�e dost
pu do wydruku za�wiadczenia o pracy i za�wiadczenia o zasiłkach. 

Obsługa godzinowych urlopów dodatkowych 

W ewidencji Urlopów nale�nych (Kartoteki dodatkowe->Urlopy) dodano nowe pole 
Sp.rozl (sposób rozliczania). Edycja jest mo�liwa tylko i wył�cznie wtedy, gdy urlop 
nie dotyczy urlopu nale�nego (Kod = UN) ani bilansu zamkni
cia (Kod = BZ) . Podczas 
edycji tego pola mo�liwe s� dwie warto�ci do wyboru: dni i godz. Dla urlopu nale�nego 
program automatycznie wypełnia to pole warto�ci� dni, a dla bilansu zamkni
cia - 
godz. 

Urlopy dodatkowe ze sposobem rozliczania „dni” s� wykazywane na ekranie Kartoteki 
pracowników w polu Urlop dodatkowy.  

Urlopy dodatkowe ze sposobem rozliczania „godz” zwi
kszaj� ilo�� godzin urlopu 
pozostaj�cego do wykorzystania. 

Nowe pola w kartotece pracowników 

Na ekranie drugim Kartoteki pracowników dodano dwa dodatkowe pola znakowe 
mieszcz�ce do pi
tnastu znaków (o standardowych nazwach: Dokument 3 i 
Dokument 4). Ich nazw
 mo�na okre�li� w Parametrach kartoteki pracownika 
(Administracja->Parametry systemu) poprzez wypełnienie pól Dokument 3 i 
Dokument 4. 
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Pola te mog� by� zastosowane w kryterium wyboru pracowników podczas generowania 
listy płac na podstawie Kadr.  

Uwzgl
dnione s� równie� w Wydrukach definiowanych. 

PESEL i NIP dla rodziny pracownika 

Rozbudowano ewidencj
 Rodziny Pracownika (Kartoteki dodatkowe->Rodzina), 
umo�liwiaj�c wpisanie PESEL-u i NIP-u dla ka�dego członka rodziny. Numery te s� 
pobierane do formularzy ZCZA i ZCNA. Dost
pne s� równie� w wydrukach 
definiowanych. 

Umowa o prac� 

Umo�liwiono edycj
 osoby reprezentuj�cej pracodawc
 na umowie o prac
. 
Domy�lnie, informacja pobierana jest z drugiej strony Danych identyfikacyjnych 
Płatnika (Administracja ->Parametry systemu). 

Umo�liwiono równie� wpisanie dodatkowych warunków zatrudnienia. 

Kod tytułu ubezpieczenia 

Umo�liwiono edycj
 kodu tytułu ubezpieczenia przy przenoszeniu osób z Kartoteki 
Zleceniobiorców do Kartoteki pracowników i odwrotnie. Domy�lnie wpisywany jest 
nowy kod. Naci�ni
cie klawisza Tab na polu Kod tytułu ubezpieczenia powoduje 
wy�wietlenie podpowiedzi z tabeli Kodów tytułu ubezpieczenia. 
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Zmiany w module FINANSE 

Plan bud�etowy 

Nowa ewidencja "Plan wydatków bud�etu" (Ksi
gi Rachunkowe->) słu�y do kontroli i 
weryfikacji wydatków planowanych i wykonanych. Z poziomu ewidencji (Ksi
gi 
rachunkowe-> Plan wydatków bud�etu-> Wydruk), z poziomu menu Wydruki 
(Wydruki-> Plan wydatków bud�etu) oraz z poziomu próbnego ksi
gowania (Dowody 
ksi
gowe-> Próbne ksi
gowanie-> Wydruki-> Plan wydatków bud�etu) dost
pny jest 
wydruk. Mo�na go ograniczy� do zakresu wybranych kont (lub grupy kont) oraz do 
zakresu procentu wykonania planu. Sumowania odbywaj� si
 wg stopni kontroli 
zadanych przez U�ytkownika. Informacje dotycz�ce planu wydatków bud�etu trzymane 
s� w ramach roku. Zamkni
cie roku spowoduje przeniesienie tych danych do roku 
archiwalnego i wyczyszczenie danych w nowym roku finansowym. 

FINANSE 2002/05(bie��cy)      PLAN WYDATKÓW BUD�ETU        Solemis Group 
Zestaw danych:BAZA                                      Oddział:ANTYMOTO 
Szukaj Nast�pny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj Fspec Zako�cz 
������������������������������������������������������������������������ 
	 Konto             Zadanie      Plan      Wykonanie         Pozostało 	 

����������������������������������������������������������������������� 
	 131-00-000-00000           1,200.00     758,363.60       -757,163.60 	 
	�200-10-001-00000             100.00          58.29             41.71 	 
	                                                                              
	 

Kontrola daty dowodu podczas ksi�gowania paczki 

Zmodyfikowano funkcj
 kontroli paczki przez wprowadzanie kontroli daty dowodu. 
Podczas ksi
gowania paczki dekretów program kontroluje, czy data dowodu jest z 
zgodna z miesi�cem wybranym do ksi
gowania. W przypadku, gdy ró�ni si
 ona od 
miesi�ca ksi
gowania, wy�wietlane jest okno umo�liwiaj�ce:  

- kontynuowanie ksi
gowania, 

- pomini
cie bie��cego dowodu (z niepoprawn� dat� dowodu), 

- przerwanie ksi
gowania. 

��������������������������������������������������� 
� Data dowodu nr: ...        jest równa: 05.12.01  � 
�     i ró�ni si� od miesi�ca ksi�gowania: 11      � 
�                                                  � 
�    Kontynuacja  Pomini�cie dowodu  Rezygnacja    � 
���������������������������������������������������� 
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Zmiany w modułach SPRZEDA�/ZAKUP 

Rozbudowa korekt 

Umo�liwiono dopisanie nowej pozycji do specyfikacji korekty faktury. Podpowiedzi na 
polach magazyn, grupa sprzeda�y/zakupu, indeks, kod kreskowy itp. s� analogiczne jak 
na specyfikacji faktury. Nie ma kontroli wpisywanej ilo�ci ze stanem do sprzeda�y w 
magazynie. Na kolejnych korektach, dopisane pozycje (w poprzednich korektach) 
mog� podlega� edycji na tej samej zasadzie jak inne pozycje korekty. Na scalanym 
formularzu korekty dopisywane pozycje pojawi� si
 tylko w sekcji Po korekcie na 
ko	cu tej sekcji.  

Zmodyfikowano funkcj
 Aktualizuj, dodaj�c do edycji pole 
Grupa zakupu/Grupa sprzeda�y. 

Szukanie po fragmencie 

W oknie Wybór Rodzaju Podpowiedzi (wy�wietlanym po naci�ni
ciu klawisza Tab na 
polu Indeks, podczas edycji pozycji faktury/dostawy) zmieniono nazw
 opcji 
„Z kartoteki produktów” na „Z kartoteki produktów – stara” oraz dodano opcj
 „Z 
kartoteki produktów – nowa”, realizuj�c� wyszukiwanie według fragmentu ci�gu 
znaków oraz według miejsca szukanego fragmentu w polu. W wyszukiwaniu maj� 
zastosowanie znaki: 

„?” - dla zast�pienia pojedynczego znaku  

„*” - dla zast�pienia ci�gu znaków  

Przykład: 

*ABC* - wyszuka wszystkie pozycje zawieraj�ce w nazwie ci�g „ABC” 

??A* - wyszuka wszystkie pozycje posiadaj�ce liter
 „A” na trzecim znaku 

Dla podpowiedzi nowego typu wy�wietlane jest okno: 

���������������������������������������������������������������� 
�                Podaj parametry wyszukiwania.                  � 
�                                                               � 
�  �Indeks           :                                          � 
�  �Nazwa (cz.1)     :                                          � 
�  �Ind.gł.producenta:                                          � 
�                                                               � 
�   PKWiU            :                                          � 
�   Rodzaj towaru    :                                          � 
�   Jedn. miary      :                                          � 
�   Nazwa cała       :                                          � 
�                                                               � 
�  Uporz�dkowanie [Indeks        ]�                             � 
����������������������������������������������������������������� 
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Modyfikacje w fakturach zaliczkowych 

1) Mo�na poł�czy� z zaliczk� tylko cz
�� kwoty z dokumentu wpłaty/wypłaty 
(równie�: z jednego KP/KW - kilka zaliczek). 

2) Z jedn� zaliczk� mo�na poł�czy� wi
cej ni� jeden (maksymalnie: cztery) dokument 
wpłaty/wypłaty.  

Po wybraniu wpłaty nale�y okre�li� dla ka�dej wpłaty kwot
, jaka ma by� powi�zana z 
zaliczk�. Mo�na poda� kwot
 ni�sz� ni� warto�� wpłaty, nie mo�e by� wi
ksza ni� 
kwota zaliczki pozostała do rozliczenia. Suma kwot z wpłat nie mo�e przekroczy� 
maksymalnej kwoty zaliczki ustalonej wg zlecenia. Suma wybranych wpłat jest 
zapami
tywana jako warto�� brutto zaliczki. Na jej podstawie jest obliczana kwota 
VAT zaliczki. 

3) Kilka faktur docelowych rozliczonych do jednej zaliczki (przypadek sprzeda�y, 
kiedy zlecenie jest realizowane „po kawałku”). 

4) Mo�liwo�� wystawienia korekty do nierozliczonej kwoty zaliczki (w przypadku 
realizowania zlecenia „po kawałku” i np. rezygnacji z cz
�ci zamówienia lub w 
przypadku zmiany ceny towaru, co spowoduje, �e zaliczka przewy�szy kwot
 
sprzeda�y). 

5) Faktura ostateczna – obsługa sytuacji, kiedy wpłacana zaliczka jest równa 100% 
warto�ci zlecenia i znika obowi�zek wystawiania docelowej faktury sprzeda�y. 

Na F-spec w Ewidencji zaliczek dost
pna jest funkcja Faktura ko�cowa F12. Po jej 
uruchomieniu program sprawdza, czy kwota zaliczki pokrywa w 100% warto�� 
zlecenia i je�eli tak, to wy�wietlane jest okno: 

�������������������������������������������������� 
�          Kwota zaliczki pokrywa 100%            � 
�               warto�ci zlecenia                 � 
� Czy faktura zaliczkowa ma by� faktur� ko�cow�?  � 
�                                                 � 
�                    TAK  NIE                     � 
��������������������������������������������������� 

Po potwierdzeniu program generuje „cie� zaliczki” - dokument faktury na podstawie 
zlecenia. Fakturze „cie�” nadawany jest numer faktury zaliczkowej oraz nowy typ 
Faktura zaliczkowa Netto/Brutto. 

( Uwaga: Nale�y ustawi� numeracj
 faktur zaliczkowych i faktur sprzeda�y, tak aby 
były one rozł�czne (inne pocz�tki numeru). Je�eli nie uda si
 dopisa� faktury o 
numerze takim samym jak faktura zaliczkowa, program umo�liwi zmian
 numeru 
faktury zaliczkowej.) 

Po utworzeniu „cienia” zostanie do niego automatycznie rozliczona zaliczka i 
wywołana funkcja rozliczania dokumentu (analogicznie jak w czasie rozliczania 
zaliczki na fakturze). 
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Z faktury „cienia” mo�na wygenerowa� WZ-tki. Natomiast nie istnieje funkcja 
drukowania formularza takiej faktury, nie jest ona ujmowana w zestawieniach VAT, 
nie podlega fiskalizacji. 

Dla u�ytkownika z zerowymi uprawnieniami umo�liwiono zmian
 „cienia” zaliczki na 
zwykł� faktur
. Umo�liwia to opcja Zmiana na faktur� sprzeda�y w Ewidencji faktur -
> F-Spec -> Inne. Po jej uaktywnieniu wy�wietlane jest okno: 

������������������������������������������������� 
�                 CZY NAPRAWD�                   � 
�         chcesz si� wycofa� z sytuacji          � 
� kiedy zaliczka pokrywa 100% warto�ci zlecenia  � 
�   i NIE WYSTAWIA SI� FAKTURY SPRZEDA�Y????     � 
�                                                � 
�                   UWAGA!!!!                    � 
�      Po zmianie dokument przestanie by�        � 
�  "cieniem" zaliczki i b�dzie traktowany jak    � 
�   faktura sprzeda�y z rozliczon� zaliczk�!     � 
�       Zmieni si� wygl�d formularza!!!!         � 
�                                                � 
�     Operacja odwrotna - zamiana na "cie�"      � 
�              NIE B�DZIE MO�LIWA!               � 
�                                                � 
�         Rezygnacja  Zmiana na faktur�          � 
�������������������������������������������������� 

Funkcja zmienia typ dokumentu na Faktura VAT Netto/Brutto (po wybraniu opcji 
Zmiana na faktur�). Po zmianie typu, faktura b
dzie dost
pna do wydruku, pojawi si
 
w rejestrach VAT, b
dzie mo�na edytowa� numer WZ. 

Nowy typ dokumentu faktura VAT RR brutto 

W dostawach dodano nowy typ dokumentu Faktura VAT RR brutto z oddzieln� 
numeracj� i obsług� analogiczn� do istniej�cej Faktury VAT RR netto. 

Koszty dodatkowe w informacji podsumowuj�cej  

W funkcji tworz�cej zestawienie Informacja podsumowuj�ca (w Wydruki -> Wydruki 
UE) dodano filtr, czy uwzgl
dnia� koszty dodatkowe, z mo�liwo�ci� wskazania, które 
koszty uwzgl
dnia�. 

Je�eli zostanie zaznaczone (spacj�) [ ] uwzgl�dniaj, to wybrane (spacj�) koszty 
(Wszystkie, Transport obcy, Opłata manip., Inne koszty) zostan� dodane do warto�ci 
pozycji wykazywanej w zestawieniu. 
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Pami�tanie danych dla Intrastatu 

Zmodyfikowano funkcj
 tworzenia zestawienia dla Intrastatu (Wydruki -> wydruki UE 
-> Intrastat -> ... -> Dokument elektroniczny), wprowadzaj�c zapami
tanie danych 
wpisywanych w oknie Podaj dane dla dokumentu INTRASTAT. Dane te zapisywane s� 
w pliku INTRAEL.INI (w folderze u�ytkownika) i przy ponownym tworzeniu 
zestawienia s� wy�wietlane. 

Wybór magazynu podczas generowania zamówienia 

Rozbudowano funkcj
 generowania zamówienia (Zamówienia -> F-Spec -> 
Generowanie zamówie�    Ctrl+F4) przez dodanie mo�liwo�ci wyboru magazynu w 
oknie pojawiaj�cym si
 po zaznaczeniu indeksu, dla którego ma by� stworzone 
zamówienie. 

Generowanie dokumentów PZ z zamówienia 

Doł�czono now� Funkcj� Specjaln� w Ewidencji Zamówie	 w Zakupie: 

H Generowanie dok. PZ       Alt+F7 

Działa ona analogicznie do funkcji WZ ze zlece	. Podobnie jak w niej, jest tu mo�liwy 
wybór, czy PZ realizuje zamówienie oraz mo�liwo�� zaznaczenia pozycji zamówienia: 

������������������������������������������������������������������ 
�                         00000000000010                          � 
� Generowanie dokumentów PZ na podstawie specyfikacji zamówienia  � 
�                                                                 � 
�             PZ z dnia: 02.06.07                                 � 
�             [X] PZ realizuje pozycj� zamówienia                 � 
�             [X] wybór pozycji zamówienia                        � 
�                                                                 � 
�             Klient na PZ:                                       � 
�             (•) płatnik zamówienia: POLIFARB                    � 
�                                                                 � 
�                                                                 � 
�             [OK]                [Przerwij]                      � 
������������������������������������������������������������������� 

Generowanie nowych zlece	/zamówie	 na podstawie istniej�cych 

Generowanie nowych zlece	/zamówie	 na podstawie istniej�cych działa w Zakupie i 
Sprzeda�y. Umo�liwia dopisanie dokumentu zlecenia/zamówienia na podstawie 
zlecenia sprzeda�y lub zamówienia zakupu. Funkcja wywoływana jest kombinacj� 
klawiszy Ctrl+N w ewidencji Zlece	/Zamówie	. Działa analogicznie jak podobne 
funkcje w ewidencji faktur. 

Na pocz�tku nale�y wybra� ródło wzorca: zamówienia zakupu, czy zlecenia 
sprzeda�y. 
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���������������������������� 
� Dopisanie Zamówienia wg:  � 
�                           � 
�   Zlece� od klientów      � 
�   Zamówie� do dostawców   � 
����������������������������� 

Pojawia si
 okno z list� zlece	 (zamówie	):  

������������������������������������������������������������������� 
	                      ZLECENIA  - WG NUMERU 
	    Numer             Data     Nr zam.         Klient 
	�   ZN2002/0000001  Z 02.02.01                 BUGA            ZLN 
	    ZN2002/0000002  Z 02.02.07                 EXPORT-IMPORT   EUR 
	    ZN2002/0000003  P 02.03.01                 CYKLO           ZLN 
	    ZN2002/0000004  P 02.03.07                 EUROSPORT       ZLN 

Po wybraniu dokumentu program przechodzi do funkcji dopisywania nagłówka. Pola 
dopisywanego dokumentu domy�lnie s� ustawione wg wybranego wzorca. 

Po dopisaniu nagłówka pojawia si
 okno z list� pozycji specyfikacji do wyboru. 

Po zaznaczeniu pozycji s� one automatycznie dopisywane do zlecenia (zamówienia). 

Wydruk wybranych pozycji na formularzu zlecenia ze sprzeda�y  

Dodano mo�liwo�� wydruku wybranych pozycji zlecenia. Przed wydrukiem wyst�pi 
pytanie o zakres drukowanych pozycji.  

����������������������������������������� 
�            Drukuj pozycje:             � 
�                                        � 
� (•) wszystkie pozycje                  � 
� ( ) od pozycji:    1 do pozycji: 9999  � 
������������������������������������������ 

Drukowana na formularzu warto�� zlecenia jest sum� warto�ci wybranych pozycji. 

Wydruk ilo�ci do sprzeda�y na specyfikacji zlecenia  

Wydruk ilo�ci do sprzeda�y na specyfikacji zlecenia uzale�niony jest od parametru 
ustawianego w Administracja-> Parametry formularzy 

 [ ] Aktualny stan do sprzeda�y w magazynie 

Przy zaznaczonym, parametrze na drukowanej specyfikacji pojawi si
 kolumna „Stan 
magazynu” zamiast kolumny "Termin". 
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Ponadto w ewidencji specyfikacji faktur, w kolejnym trybie przegl�dania (F2), pojawia 
si
 kolumna wy�wietlaj�ca aktualny stan do sprzeda�y 'Stan Magazynu' (ilo�� aktualna 
- rezerwacje) dla indeksu i magazynu wpisanych na pozycji zlecenia. 

Podgl�d na list� rabatów w ewidencji produktów 

W ewidencji produktów na klawiszu Sh+F2 opcja "Cenniki indywidualne klientów" 
została zast�piona przez opcj
 "Cenniki", która rozwija si
 na: 

��������������������������������� 
� Cenniki indywidualne klientów  � 
� Listy rabatów                  � 
���������������������������������� 

Po wybraniu opcji "Lista rabatów" wy�wietlana jest lista rabatów dla aktualnego 
produktu: 

�����������������Indeks ABC  : LISTA RABATÓW������������������������ 
�                                                                   � 
�Klient          Cena  ZAKUPU WALUTOWA MINIMALNA HURTOWA DETALICZNA � 
�HURTOWNIA X             3.00%    0.00%     2.00%   1.00%      0.00%� 

Ilo�
 dni po terminie na li�cie zaległych płatno�ci 

W podgl�dzie na faktury (F5 z poziomu ewidencji klientów w Sprzeda�y) oraz w li�cie 
zaległych płatno�ci dodano kolumn
 „po terminie”, w której podawana jest ilo�� dni 
przeterminowania danej faktury. 

����������������������PŁATNIK EUROSPORT - FAKTURY���������������������� 
	     Faktura         z dnia      Warto�� Do zapłace     po terminie  	 
	 ������������������������������������������������������������������� 	 
	  FN FN2002/0000004* 05.10.04  16,305.30  16,305.30 ZLN      48 dni  	 
	  NW 00000000000001  05.10.15     300.00     300.00 ZLN       6 dni  	 

Ponadto zmodyfikowano funkcj
 wy�wietlania okna zaległych płatno�ci 
(pojawiaj�cego si
 podczas dopisywania faktury), dodaj�c symbol dokumentu (FA, 
FW, FP, ...) przed numerem dokumentu. 

����������������������������������������������������������� 
�                 Klient: EUROSPORT                        � 
�                  Zaległe płatno�ci!!!                    � 
�                                                          � 
� FA FN2002/0000004 termin 05.10.04:  16,305.30,   48 dni  � 
� NW 00000000000001 termin 05.10.15:     300.00,    6 dni  � 
�  _________________________RAZEM:    16,605.30            � 
������������������������������������������������������������ 
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Wybór ceny minimalnej  

W Administracji, w Parametrach systemu -> ustawienie rabatu i cen, do wyboru ceny 
minimalnej dodano dwie nowe mo�liwo�ci:  

- cen
 kartotekow� z kartoteki produktów,  

- cen
 kartotekow� z kartoteki magazynowej.  

Cena jest kontrolowana podczas dopisywania pozycji faktury i/lub zlecenia. 

Uwaga: 

Gdy podano, �e kontrola ma by� wg ceny z magazynu, to je�eli w podanym na pozycji 
faktury/zlecenia magazynie nie ma produktu, wówczas kontrola jest pomijana i 
program nie informuje o tym. 

Gdy podano inn� cen
, to je�eli w kartotece produktów nie ma produktu, to kontrola 
jest pomijana i program nie informuje o tym (tak jak było do tej pory). 

VAT w transporcie mi�dzynarodowym 

Dodano pole Eksport/Import na pozycji dokumentów faktur, zlece	/zamówie	 i korekt 
eksportowych po stronie sprzeda�y i zakupu. W czasie edycji faktury 
eksportowej/dostawy importowej nale�y zaznaczy� na pozycji, czy dotyczy 
eksportu/importu, czy nie. Dla pozycji nieeksportowych mo�na wpisa� dowolny kod i 
stop
 podatku. Podczas dopisywania takiej pozycji, program wpisuje kod EX 
oznaczaj�cy zerow� stawk
 VAT. Analogicznie jest dla zlece	 eksportowych i 
zamówie	 importowych. Podobnie, w korektach podczas dopisywania pozycji do 
korekty faktury eksportowej/dostawy importowej. Wydruk formularza faktury nie 
zmienił si
. W wydrukach VAT, filtr Pochodzenie analizowany jest dla warto�ci pola 
Eksport na pozycji dokumentu. W przypadku faktur zaliczkowych, przyjmuje si
 tak� 
warto�� eksport/import, jaka jest na nagłówku zlecenia. W dostawach importowych 
koszty dodatkowe dotycz� wszystkich pozycji importowych i krajowych. 

Faktura unijna bez kolumny PLN 

Dodano parametr, czy drukowa� kolumny PLN w tabelce podatkowej na formularzu 
faktury unijnej. 

Ustawianie parametru w Administracji Sprzeda�y, w Parametrach formularza: 

Na dokumentach UE:  [ ] Kod towaru wg CN 
                    [ ] w tabeli VAT nie drukuj kolumn [PLN] 

Kolumny s� drukowane wtedy, gdy waluta jest inna ni� PLN.  
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Funkcje z tabeli kursów  

Dodano nowe funkcje z tabeli kursów do wykorzystania w formularzach: 

FrmDateTbl(cWaluta, dData, lRodzajKursu) -> kurs 

FrmNrTbl(cWaluta, dData) -> numer tabeli 

FrmDateTbl(cWaluta, dData) -> data tabeli 

Wszystkie powy�sze funkcje odszukuj� tabel
 obowi�zuj�c� na dzie	 dData dla tabeli 
cWaluta i zwracaj� odpowiednie warto�ci. 

Funkcja FrmKurs pozwala ponadto na okre�lenie rodzaju zwracanego kursu poprzez 
parametr lRodzajKursu: 

.t. - kurs sprzeda�y 

.f. - kurs zakupu 

brak parametru  - kurs �redni. 

Przykład wywołania: 

FrmKurs(FA->waluta,FA->datafak) 

lub 

FrmKurs(FA->waluta,FA->datafak,.t.) 

Zmiana adresu 

Zmiana danych adresowych (miasto, ulica, kod pocztowy) na dokumencie jest mo�liwa 
w ewidencji faktur, korekt i zaliczek modułu Sprzeda�. Dla faktur i korekt, funkcja 
Aktualizacja adresu płatnika dost
pna jest w F-spec -> Inne, natomiast dla zaliczek w 
F-spec. Funkcja ta powoduje aktualizacj
 adresu (na podstawie danych z Ewidencji 
klientów) tylko dla wy�wietlanego dokumentu. 

W module Administrator -> Zarz�dzanie systemem -> Globalna zmiana symbolu 
klienta dodano opcj
 Zmiana adresu, umo�liwiaj�c� aktualizacj
 adresu klienta na 
wszystkich fakturach, korektach i zaliczkach. 

Aby podczas drukowania, zamiast danych czytanych z pliku KLIENCI.DBF wstawiane 
były dane adresowe z dokumentu, uległy zmianie formularze faktur, korekt, zaliczek i 
faktur wewn
trznych ({FAK* ,{KOR*, {FAZ* i {FWN*).  

Zmieniono w nich: 

KL->miasto  na *->kl_miasto 

KL->ulica  na *->kl_ulica 

KL->kod_pocz na *->kl_kodpocz 
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gdzie „*” to: 

„FA” w formularzach {FAK... 

„KF” w formularzach {KOR... 

„FAZ” w formularzach {FAZ... 

„FAW” w formularzach {FWN...  

Bank dla proformy 

Umo�liwiono wpisanie numeru rachunku bankowego dla zlece	 typu faktura proforma. 
Podczas dopisywania lub aktualizacji faktury proforma, po wypełnieniu nagłówka 
wy�wietlane jest okno Numer rachunku bankowego, pozwalaj�ce na wybór jednego z 
banków wpisanych do Kartoteki banków. Wy�wietlenie lub zmian
 wpisanego do 
faktury numeru rachunku bankowego umo�liwia opcja Numer rachunku bankowego 
Alt+F5 z F-spec. Zaktualizowano tak�e pliki formularza zlecenia {UMFFORM.*. 

Cena na WZ ze zwróconych opakowa	 

Zmodyfikowano funkcj
 generowania WZ ze zwróconych opakowa	. Obecnie 
wypełniana jest cena zakupu, w któr� wpisywana jest cena zwrotu opakowania. 

Wydruk zlecenia/faktury proforma z VAT-em liczonym jako suma VAT 
na pozycjach 

Umo�liwiono wydruk zlecenia/faktury proforma z VAT-em liczonym jako suma VAT 
na pozycjach. 

Parametr jest ustawiany w Parametrach formularzy dla ka�dego formularza zlecenia na 
ekranie drugim: 

[X] drukuj VAT liczony mechanizmem "po pozycjach" 
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Zmiany w modułach 
KASA/BANK/ROZRACHUNKI 

Rozbudowane szukanie kontrahenta podczas wprowadzania raportu 
kasowego/wyci�gu bankowego 

Rozszerzono działanie narz
dzia szukaj�cego tak, aby mo�na było wyszukiwa� według 
fragmentu ci�gu znaków oraz według miejsca szukanego fragmentu w polu. 
W wyszukiwaniu maj� zastosowanie znaki: 

„?” - dla zast�pienia pojedynczego znaku,  

„*” - dla zast�pienia ci�gu znaków.  

Przykład: 

*ABC* - wyszuka wszystkie pozycje zawieraj�ce w nazwie ci�g „ABC” 

??A* - wyszuka wszystkie pozycje posiadaj�ce liter
 „A” na trzecim znaku 

Przeł�czanie pomi
dzy now� metod� wyszukiwania a dotychczasow� jest mo�liwe po 
naci�ni
ciu klawisza Esc podczas wy�wietlania podpowiedzi. Wówczas pojawia si
 
okno Zmiany systemu podpowiedzi. 

������������������������������ 
� Zmiana systemu podpowiedzi  � 
�                             � 
�      Zmie�  Rezygnacja      � 
������������������������������� 

Drukarka do dokumentu KP   

Umo�liwiono wybór drukarki dla dokumentów KP/KW niezale�nie od tego, czy i jak� 
wybrano drukark
 domy�ln�. 

Parametr jest dost
pny w: Administracja-> Parametry modułu-> Parametry 
dokumentów kasowych.  

Pytanie o drukark� przed wydrukiem dokumentu: [ ] 

Uwaga: 

Wydruk z raportów kasowych mo�e by� poprzedzony standardowym pytaniem o 
drukark
/zestaw, o ile nie ma zaznaczonej drukarki domy�lnej. 
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Numer oryginału w rejestrze nale�no�ci i zobowi�za	 

Dodano mo�liwo�� wydruku kolumny z numerem oryginalnym dostawy na 
zestawieniu:  

Rozrachunki -> Raporty -> Raporty szczegółowe -> Rejestr zobowi�za	 

Parametr wł�czaj�cy numer oryginału dost
pny jest w: Administracja -> Parametry 
modułu -> Parametry przetwarzania: 

Numer oryginału na rejestrze nale�no�ci i zobowi�za� :[ ] 

Warto�ci powi�zanych dokumentów na KP/KW 

Wraz z wersj� 5.40 dostarczane s� pliki formularzy {kp4form i {kw4form 
umo�liwiaj�ce drukowanie na dokumentach KP/KW nie tylko numerów, ale i warto�ci 
powi�zanych dokumentów. Je�eli jest wi
cej ni� jeden formularz o nazwie 
rozpoczynaj�cej si
 od {kp lub {kw, to przed wydrukiem dokumentu kasowego 
wy�wietlane jest okno wyboru formularza. 

Wydruk rozrachunków z klientem w walucie oryginalnej 

Umo�liwiono wydruk rozrachunków z klientem na wybrany dzie	 w walucie 
oryginalnej dokumentu. W Raportach dodano Stan rozrachunków w walucie (w 
Raporty szczegółowe) oraz Kontrahenci - stan rozrachunków w walucie (w Raporty 
zbiorcze). 

Rozliczanie dokumentów 

Rozbudowano funkcj
 rozliczania dokumentów, dodaj�c informacj
 z pola Tre�� 
dokumentu kasowego/bankowego. Je�li dokument rozliczany (ten, którego dane s� 
widoczne w górnej cz
�ci okna rozliczania) jest dokumentem kasowym lub bankowym, 
to w nagłówku wy�wietlany jest wiersz z Tre�ci�, w przeciwnym wypadku - wiersz z 
oryginalnym numerem. Nie ma rozró�nienia na stron
 dokumentu. Podobnie w 
specyfikacji: je�li specyfikacja zawiera dokumenty kasowe i bankowe, to na ko	cu 
specyfikacji wyst
puje kolumna z Tre�ci�, je�li w specyfikacji nie ma dokumentów 
kasowych/bankowych, to specyfikacja si
 nie zmienia (poniewa� numer oryginału jest 
ju� uwzgl
dniony). 
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Wiek nale�no�ci 

W zestawieniu Wiek nale�no�ci/zobowi�za� (Raporty->Raporty zbiorcze) dodano 
wiersz Prawidłowy. Umieszczane w nim b
d� warto�ci nale�no�ci, których termin 
zapłaty jeszcze nie min�ł. W poprzednich wersjach warto�ci te sumowane były w 
wierszu 0-7. 

Potwierdzenie salda w walucie 

Umo�liwiono wydruk potwierdzenia salda w walucie innej ni� systemowa. Przed 
wydrukiem potwierdzenia wy�wietlane jest okno Waluta zestawienia, umo�liwiaj�ce 
wybór waluty i jej kursu. Domy�lnie kurs jest pobierany z Tabeli kursów. Naci�ni
cie 
klawisza Tab na polu Kurs pozwala na zmian
 kursu. 

Bilans otwarcia 

W Ewidencji klientów -> F-spec dodano opcj
 Bilans otwarcia (Ctrl+F9) pozwalaj�c� 
na wprowadzenie bilansu otwarcia, w szczególno�ci dla klientów nie posiadaj�cych 
�adnych rozrachunków. 

Kontrola zaliczki 

Przy próbie zmiany dokumentu dotycz�cego zaliczki na dostaw
 lub sprzeda� towaru 
wy�wietlane jest okno z ostrzegaj�cym komunikatem: „Uwaga! Dokument zawiera 
kwot
 zarezerwowan� na zaliczki.”, umo�liwiaj�ce rezygnacj
 lub te� kontynuowanie 
danej operacji. 

Klawisze funkcyjne 

 
Dla ujednolicenia „klawiszologii” zmieniono znaczenie klawiszy funkcyjnych:  

- Przej�cie do Ewidencji dowodów ksi
gowych dla raportów -  Shift+F12 
(w poprzedniej wersji:  Shift+F5), 

- Kasowanie raportu - Alt+F7 (w poprzedniej wersji:  Alt+F8). 
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Zmiany w module MAGAZYN 

Generowanie dokumentu z opakowaniami do dokumentu magazynowego 

Dodano F-spec w Obsłudze Dokumentów Roboczych:  

Dokument z opakowaniami.......Alt+F3 

Dla bie��cego dokumentu zostanie utworzony dokument z opakowaniami zwrotnymi, 
odpowiednio dla tych pozycji, które s� powi�zane z opakowaniem. Dokument 
powstanie do magazynu opakowa	 odpowiedniego dla bie��cego magazynu. Ilo�ci na 
pozycjach z opakowaniem b
d� takie jak na pozycji dokumentu pierwotnego. Je�li s� 
opakowania zbiorcze i ilo�� towaru jest odpowiednio du�a, to powstan� te� pozycje z 
opakowaniami zbiorczymi. 

������������������������������������������������������ 
�       DOPISANIE OPAKOWANIA  DLA: SU-0000002         � 
�                    NAKR�TKA M6                      � 
�               Ilo��:     120.00 szt                 � 
� --------------------------------------------------  � 
�                                                     � 
�            OPAKOWANIE : KARTON 1/1                  � 
�                     KARTON 10x15                    � 
�               Pełnych opakowa� : 120                � 
�             Zostaje: 0 (      0.0000)               � 
�                                                     � 
�                                                     � 
�      Ilo�� opakowa� :     120.00 szt                � 
�                                                     � 
�                                                     � 
�                [OK]                [Przerwij]       � 
������������������������������������������������������� 

Drukowanie na PZ: indeksu producenta, nr serii oraz daty wa�no�ci 

Rozszerzono działanie parametrów dokumentu WZ na dokumenty PZ: 

Administracja-> Parametry systemu-> str.5 

[X] Drukowa� seri� i dat� wa�no�ci na WZ i MM i PZ 
[X] Drukowa� indeks odbiorcy na WZ i indeks producenta na PZ 

Podpowied� numerów ze zlece	 na PW 

Podczas dopisywania PW do dokumentów roboczych w nagłówku na polu "Nr zlec" 
podł�czono podpowied numerów ze zlece	 wprowadzanych w module SPRZEDA�. 
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Wył�czenie obsługi pola Cena Zakupu na MM 

Dodano mo�liwo�� wył�czenia obsługi pola Cena Zakupu w funkcji Dopisz/Aktualizuj 
na pozycji dokumentu MM. Aby to uzyska�, nale�y w: Administracja->Parametry 
systemu->Pola pomijane przy dopisywaniu dokumentu zaznaczy� pole Cena zakupu 
jako pole pomijane przy dopisywaniu pozycji dokumentu MM. 

Rodzaj operacji na nagłówku 

Dodano pole: Rodzaj Operacji do nagłówka dokumentu. 

Obsługa: 

Pole mo�na ukry� w parametrach systemu - nie b
dzie wówczas obsługiwane. 
(Administracja->Parametry systemu-> Pola pomijane przy DOPISYWANIU 
dokumentu -str.8)   

Je�li jest obsługiwane, to wy�wietla si
 tylko rodzaj operacji, ale po wstawieniu kodu 
operacji program uzupełnia te� konto przeciwstawne i konto4 (ale ich nie od�wietla). 

Pole przyjmuje warto�� wg domy�lnego kodu operacji. Je�li nie jest wybrany 
domy�lny, to brany jest pierwszy w bazie rodzaj dla danego dokumentu. Nale�y w 
Administracji systemu wybra� miejsce wprowadzania rodzaju operacji: nagłówek czy 
pozycja. Je�li ukryjemy pole rodzaj operacji na pozycjach, to zapisane tam zostan� 
warto�ci z nagłówka. Je�li ukryjemy pole rodzaj operacji w nagłówku, to pole zostanie 
puste. 

Dokumenty generowane w module Produkcja b
d� miały kod operacji na nagłówku 
taki sam jak na pozycjach (konto przeciwstawne i konto4 tak�e). Dokumenty 
generowane w module Zakup/Sprzeda� b
d� miały na nagłówku taki kod operacji, jaki 
zostanie przypisany pierwszej pozycji dokumentu. 

Wybór rodzaju dokumentu naliczaj�cego ceny w KP inne ni� cena zakupu 

Ceny te mog� by� naliczane wg okre�lonej w Parametrach systemu mar�y/narzutu. 
Dodano parametr okre�laj�cy, które z dokumentów przychodowych maj� aktualizowa� 
te ceny. 

Administracja->Parametry systemu->str 2: 

Dokum.aktualizuj�ce ceny (oprócz ZAKUPU) w K.Prod.: 
[X]PZ   [X]PW   [X]MM 
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Konto rodzajowe w Kartotece Produktów  

Dodano pole "konto rodzajowe" w Kartotece Produktów, widoczne na drugim ekranie 
(po F6). Aktualizacja dost
pna jest tylko dla u�ytkowników z poziomem uprawnie	 
równym 0.  

��������������������������������������������� 
	 INDEKS 0P-0000001 
	 PKWiU                         Kod CN 123456 
	 Rodzaj towaru ODPAD 
	 Konto rodzajowe 305-666-121   [ ] Opakowanie 

Do wydruku z KP "6.Cennik wg wybranego rodzaju ceny" dodano kolumn
: „Konto 
rodzaj.”  

Mar�a na ekranie Kartoteki Produktów 

Obok pola %m (% mar�y) wprowadzono pole %n (%narzutu). Jest to procent narzutu 
danej ceny w odniesieniu do ceny ZAKUPU. 

� Cena ��� Bez podat Z podatki %m    %n���������� 
	ZAKUPU        24.00     29.28 
	WALUTOWA      30.00     36.60 20.00 25.00 
	MINIMALNA     25.00     30.50  4.00  4.17 
	HURTOWA       30.00     36.60 20.00 25.00 
	DETALICZNA    32.00     39.04 25.00 33.33 
	Cena kart.    30.00        Wart.        90.00 

Uwaga: 

Z powodu ograniczonej ilo�ci miejsca na ekranie kolumna narzutu jest wy�wietlana 
wtedy, gdy picture ceny na ekranie nie przekracza: 

- 12 znaków, gdy nie jest wy�wietlana waluta, 

- 10 znaków, gdy jest wy�wietlana waluta. 

Wydruki z Kartoteki Produktów i Magazynowej 

Nazwa towaru na wydrukach z kartotek 

Do  filtru wydruków z kartotek dodano wybór: 

Nazwa towaru: (•)krótka  ( )cała 

Wybór „cała” – wydruk bez zmian 

Po wybraniu „krótka” w zale�no�ci od wersji wydruku: 
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- je�li druga cz
�� nazwy drukowana była w drugiej linii, to b
dzie ona 
pomijana, 

- drukowana b
dzie tylko pierwsza cz
�� nazwy, dzi
ki czemu wydruk b
dzie 
w
�szy (dogodne dla firm, które maj� krótkie nazwy). 

Nie ma wyboru długo�ci nazwy na zestawieniach, które nie zawieraj� nazwy oraz 
takich, gdzie nazwa zawsze jest drukowana w cało�ci (1/3, 1/4 , 7, B, C).  

Stany i obroty sumaryczne 

Zmodyfikowano wydruk z Kartoteki Produktów Stany i obroty sumaryczne 
(W/1/3). 

Dodano mo�liwo�� ustawienia kolejno�ci według rodzaju towaru, nast
pnie nazwy. 

Dodano mo�liwo�� ustawienia wydruku, by ilo�ci były w wybranej jednostce 
miary. 

Wydruki wg Dostawcy   

Zmodyfikowano niektóre wydruki z Kartoteki Produktów i Magazynowej, tak by 
mo�na było filtrowa� je wg pola Główny Dostawca z Kartoteki Produktów. Opcja 
działa tylko dla zestawie	 na drukark
. S� to wydruki: 

1 Stan na kartotekach -> 3 Stany dla poszczególnych indeksów w magazynach 

2 Towary nie wykazuj�ce ruchu 

3 Zapasy poni�ej minimum (maksimum) 

Stany i obroty wg PKWiU 

Dodano nowy wydruk z Kartoteki Produktów i Magazynowej: Stany i obroty wg 
PKWiU na wybrany dzie�  (W->B->2). Zestawienie wykonane jest w układzie: 
magazyn, PKWiU, rodzaju towaru, indeks/ nazwa z podsumowaniami. Zestawienie 
mo�na wykona� na dowolny dzie	 z bie��cego roku, naliczy obroty od pocz�tku 
roku do podanego dnia. 

Zestawienie zawiera: stan pocz�tkowy miesi�ca, obroty do daty (wł�cznie), stan na 
dzie	 wydruku (ilo�� i warto��). Dost
pne s� dwie podwersje wydruku:  z 
wyszczególnionymi warto�ciami dla poszczególnych dokumentów lub z warto�ci� 
sumaryczn� dokumentów. 

Wydruki z Dokumentów  

Zestawienia wg rodzaju operacji  

W Obsłudze Dokumentów dodano wydruk wg rodzajów operacji magazynowych 
(Wydruki->A Zestawienia wg rodzaju operacji->Analityczne/Sumaryczne).  

W filtrze wydruku dodano pole Konto4 
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Filtr na zespół opiekuna klienta w raporcie sprzeda�y z dokumentów WZ 

W raporcie sprzeda�y z dokumentów WZ dodano filtr na zespół opiekuna klienta. 

��������������������������������������������������������� 
� Magazyn od          do     Przec.                      � 
�  Indeks od                                             � 
�         do                                             � 
����������������������������������                       � 
�	Zespół     U�ytkownik          	????                   � 
�	TEAM2       0                  	                       � 
�	TEAM2       1                  	                       � 
�	TEAM2       2                  	                       � 
�	KAPPA       3                  	                       � 
�	KAPPA       4                  	                       � 
����������������������������������                       � 
� Klient od                 do                           � 
� K.zawiera                Pocz�tek                      � 
� Odbiorca od                 do                         � 
� Zespół: TEAM2                                          � 
� Nr faktury od:                do:                      � 
� Waluta:[ZLN ZŁOTY NOWY          ]�                     � 
���������������������������������������������������������� 

Arkusz spisu z natury wg rodzaju towaru i nazwy  

Dodano mo�liwo�� wydrukowania arkusza spisu z natury uporz�dkowanego wg 
rodzaju towaru i nazwy.  

Raport bł�dów zbiorczego zatwierdzania wg magazynu lub listy 

Funkcja zbiorczego zatwierdzania wg magazynu lub listy wy�wietla na ekran zbiorczy 
raport o dokumentach, które nie zostały zatwierdzone. Raport zapisywany jest w 
katalogu u�ytkownika w zbiorze 'bnnngggg.txt', gdzie nnn- nr kolejny dnia w roku, 
gggg-godz. i minuty.  

O tym, czy taki raport ma powstawa� decyduje parametr ustawiany w: Administracja-> 
Parametry systemu. 

[ ] Czy tworzy� raport zbiorczego blokowania dokumentów 
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Zmiany w module PRODUKCJA 

Generowanie planu produkcyjnego ze zlece	 - raport o braku pozycji w 
magazynach 

Dotychczas, w przypadku gdy podczas generowania planu produkcyjnego ze zlece	 na 
magazynie brak było pozycji surowcowej, na ekranie wy�wietlany był raport z 
mo�liwo�ci� jego wydruku. 

Obecnie zmieniono obsług
 takiej sytuacji w ten sposób, �e mo�liwo�� wydruku 
poprzedzona jest standardowym oknem wyboru: ekran/drukarka/zbiór. 

Generowanie planu produkcyjnego z wybran� dat� 

Plan produkcyjny -> Generowanie planu ze zlece� (Alt+F4)) - dodano pytanie o dat
: 

Podaj dat� pozycji planu: 05.11.07 

Podpowied� przy dopisywaniu pozycji do zlecenia produkcyjnego 

Podczas dopisywania pozycji zlecenia produkcyjnego i wybierania indeksu z 
podpowiedzi, program zapami
tuje ostatnio wybrany indeks i przy dopisywaniu 
nast
pnej pozycji, po wybraniu podpowiedzi ustawia si
 na nim. 

Rozszerzenie zestawienia Lista pozycji zlece	 

Dodano mo�liwo�� rozszerzenia zestawienia Lista pozycji zlece	
ł
ó o kolumny:  

- warto�� pozycji, 

- symbol klienta, 

- wystawiaj�cy zlecenie w module Sprzeda� (kod). 

Pomimo du�ej ilo�ci znaków, ka�da pozycja drukowana jest w jednej linii, aby wydruk 
mógł by� łatwo przenoszony do Excela. 

Rodzaj operacji na nagłówku dokumentu magazynowego 

Poniewa� w module Magazyn wprowadzono mo�liwo�� obsługi rodzaju operacji w 
nagłówku dokumentu, w funkcjach generowania dokumentów magazynowych w 
Produkcji równie� jest on wpisywany. 
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Generowanie dokumentu rozchodowego dla partii towaru  

Nowa funkcja specjalna w Raportach:  

Generowanie dokumentów rozchodowych dla partii (Ctrl+F8) 

������������������������������������������������������������� 
� Podaj jaki procent lub jak� cz��� stanowi partia wykonana  � 
�             do ilo�ci pozostałej do wykonania              � 
�                                                            � 
�                                                            � 
�             ilo��   partii wykonanej:       2              � 
�             pozostało do wykonania  :     100              � 
�������������������������������������������������������������� 

Po podaniu wielko�ci, pojawi si
 okienko z proponowanym podziałem ilo�ciowym 
surowców na pozycj
 RW i pozostałego materiału (czyli ka�da pozycja materiałowa 
wyst�pi podwójnie a suma ich ilo�ci b
dzie ilo�ci� całego towaru). 

������������������������������������� 
�        Proponowany podział         � 
�                                    � 
� MP-0000001                 4.0000  � 
� MP-0000001               196.0000  � 
� SU-0000016                 3.0000  � 
� SU-0000016               147.0000  � 
�������������������������������������� 

Je�li zaakceptujemy taki podział, program wygeneruje dokument rozchodowy dla 
wykonanej partii. 

PRODUKCJA                    Raport produkcyjny              Solemis Group 
Zestaw danych:BAZA                                        Oddział:ANTYMOTO 
Szukaj Nast�pny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zako�cz 
�������������������      RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA    ����������������� 
	Nr raportu: RP/00010   Nr zlecenia: ZP/00004      Nr Karty: KW/0000401   	 
	Zmiana:     Data: 02.06.07    Godz.   .  -  .         J.M.:        SZT   	 
	Wyprod.:      2     Braki:      0     Testy:      0     Planow.:    100  	  
	ZU�YCIE MATERIAŁÓW�������������������������������������������������������� 
	 Indeks          Nazw Mag NrDok RW          Ilo�� J.M.   Uwagi           	 
	 MP-0000001      ELEK 001                196.0000 szt                    	 
	 MP-0000001      ELEK 001 02/0000015       4.0000 szt                    	 
	 SU-0000016      RURA 001                147.0000 kg                     	 
	 SU-0000016      RURA 001 02/0000015       3.0000 kg                     	 

Wprowadzono tak�e rozwi�zanie dla sytuacji, gdy do dokumentu RW nale�y równie� 
doliczy� nadwy�k
 materiału (np. skrawki z całego arkusza): 

Je�li nie da si
 równo podzieli� całego materiału, to program zapyta, czy zaokr�gli�. 

Po zaakceptowaniu zaokr�glania, program wyliczy sobie ilo�� materiału na 1 sztuk
, 
zaokr�glaj�c w dół (dokładno�� wg dokładno�ci dla ilo�ci materiału), a ilo�� pozostałej 
nadwy�ki materiału doda do pierwszej partii. 



SM-BOSS – Suplement do wersji 5.40  Str. 30  

Wybór kolejno�ci wydruku z Planu produkcyjnego 

Na wydruku z Planu Produkcyjnego dodano wybór kolejno�ci wg: daty, numeru 
zlecenia lub indeksu. 

Produkcja-> Bie��cy plan produkcyjny-> Wydruk: 

������������������������������������������������������ 
�                Podaj warto�ci pól:                  � 
�                                                     � 
� Data pocz�tkowa: 02.06.07  Data ko�cowa: 05.12.01   � 
� Nr zlecenia:           Nr karty wyrobu:             � 
� Indeks:   -       -                                 � 
�                                                     � 
�   (•) Nazwa z Kartoteki Produktów                   � 
�   ( ) Opis pozycji ze zlecenia                      � 
�                                                     � 
�   Kolejno��:  [Wg daty       ]�                     � 
������������������������������������������������������� 
                	Wg daty       	 
                	Wg nr zlecenia	 
                	Wg indeksu    	 
                ���������������� 
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Zmiany dotycz�ce CAŁEGO SYSTEMU 
SM-BOSS 

Szukanie w sumie nazw klienta 

W funkcji wyszukiwania klienta dodano pole reprezentuj�ce sum
 trzech nazw klienta. 
Wyszukiwanie fragmentu tekstu znajduje podany ła	cuch w sumie tych pól. 

������������������������������������������������������� 
�            Podaj parametry wyszukiwania.             � 
�                                                      � 
�  �Klient        :                                    � 
�  �Miasto        :                                    � 
�  �NIP           :                                    � 
�  �Konto ksi�gowe:                                    � 
�                                                      � 
�   Wszyscy klienci     ( )   Tylko dostawcy ( )       � 
�   Dostawcy i odbiorcy ( )   Tylko odbiorcy ( )       � 
�   Rodzaj klienta   �                                 � 
�   Nazwa klienta:   *HURTOWNIA*                       � 
�                                                      � 
�                                                      � 
�   Bran�a                                             � 
�   Centrala                                           � 
�   Zespół                                             � 
�                                                      � 
�  Uporz�dkowanie [Klient        ]�                    � 
�������������������������������������������������������� 

Po wpisaniu:*HURTOWNIA* w polu ‘Nazwa klienta’  program wy�wietli wszystkich 
klientów, którzy w dowolnej cz
�ci nazwy maj� słowo HURTOWNIA. 

Zwi�kszenie ilo�ci dopisywanych u�ytkowników 

Dotychczas kod u�ytkownika mógł zawiera� tylko cyfry. Aktualnie dopuszczono inne 
znaki, co pozwala na zwi
kszenie ilo�ci u�ytkowników, którzy pracuj� lub pracowali w 
systemie SM-BOSS. Je�li podamy jeden znak, jest on dosuwany do prawej strony. 

Ponadto, nowy u�ytkownik zaraz po zało�eniu nie ma �adnych uprawnie	 (dotychczas 
domy�lnie miał poziom uprawnie	 0 do wszystkich modułów). 
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Aktywni u�ytkownicy 

Podczas pracy w dowolnym module mo�emy uzyska� list
 aktywnych u�ytkowników. 
Wy�wietla j� kombinacja klawiszy Ctrl+O, okienko ga�nie po naci�ni
ciu klawisza Esc 
lub Enter 

�������������������������������� 
� Lista aktywnych u�ytkowników  � 
�                               � 
�            0 ADMIN            � 
�            1 KAROL            � 
��������������������������������� 

Funkcja: „gdzie jestem?” 

Dodano mo�liwo�� zapisania w zbiorze tekstowym informacji o tym, w jakim module 
wła�nie jest u�ytkownik. Informacje zapisywane jest w zbiorze gdzie.txt w katalogu 
u�ytkownika.  

Uruchamia j� kombinacja klawiszy Ctrl+Q. 

W zbiorze gdzie.txt zapisywane s� informacje zawarte w 3 górnych liniach ekranu 
(moduł, zestaw danych, oddział,...), pozycja kursora oraz lista u�ywanych zbiorów. 
Przy pierwszym wywołaniu funkcji, zbiór jest zakładany. Ka�de nast
pne wywołanie 
niszczy jego poprzedni� zawarto��. Informacje w nim zawarte mog� by� wykorzystane 
np. przez inne systemy. 

Przykładowa zawarto�� zbioru gdzie.txt, po wywołaniu tej funkcji w głównym menu 
modułu Magazyn jest nast
puj�ca: 

Module: GM/MAGAZYN/MAGAZYN/M-C 02.06 
 
cursorPos: 4,35 
 
MAGAZYN M-C 02.06     GOSPODARKA MATERIAŁOWA  - wer.5.00     Solemis Group 
Zestaw danych:BAZA                                        Oddział:ANTYMOTO 
 
     1. BOSSHELP 2126/2903[1]    \SM\INSTAL\BOSSHELP.DBF 
     3. UZ 2/2[1]                \SM\INSTAL\UZYTK.DBF 
    20.                          \SM\INSTAL\SETHEADS.DBF 
    21.                          \SM\INSTAL\SETITEMS.DBF 
    22.                          \SM\INSTAL\SETCLASS.DBF 
--> 23.                          \SM\INSTAL\SETGROUP.DBF 
    24.                          \SM\INSTAL\SETDEPTS.DBF 
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Funkcja podaj�ca warto�
 zewn�trzn� dla aktualnie dopisywanego pola 

Funkcja powstała w celu umo�liwienia uruchomienia programu zewn
trznego w czasie 
edycji pola. Program ten powinien obliczon� warto�� wstawi� do zbioru pomocniczego, 
a SM-BOSS warto�� t
 pobierze i wpisze do aktualnie edytowanego pola. 

Funkcj
 t
, wraz z jej parametrami wpisujemy w: Administracja->Definiowanie 
klawiszy w opisie dla wybranego klawisza funkcyjnego:  

F_zewn(program,zbiór) 

program - nazwa programu 
zbiór - nazwa zbioru z warto�ci� do pobrania 

Przykład: 

{||f_zewn(‘aaa’,’bbb’)} 

Program  aaa.exe  zapisze warto�� w zbiorze  bbb.txt 

Uwaga: Program podaj�cy warto�� musi by� mały (do 200kB) 

 


