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Wst�p 

Przekazujemy Pa�stwu wersj� 6.30 systemu SM-BOSS oraz wersj� 7.30 systemu 
WinBOSS.  

Wprowadzili�my w niej wiele zmian rozszerzaj�cych funkcjonalno�� systemu. 
Zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o 
zapoznanie si� z jego tre�ci� przed wykonaniem upgrade’u i przed rozpocz�ciem 
korzystania z nowej wersji. 

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 6.30/7.30 przez Autoryzowanego 
Partnera Boss Plus. 

�yczymy Pa�stwu przyjemnej pracy.  

 

 

Zespół BOSS PLUS  
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ZAKUP/SPRZEDA� 

Rozszerzenie numeracji o mo�liwo�� wstawiania aktualnej daty 

Rozszerzono automatyczn� numeracj� o mo�liwo�� wstawiania aktualnej daty po podaniu w 
cz��ci  pocz�tkowej jednego z ci�gów: DD - dzie�, MM - miesi�c, RRRR lub RR - rok. 
Administracja-> Sprzeda�/Zakup-> Parametry Systemu-> Numeracja dokumentów: 
dodano nowy parametr: 
[X] sekwencje RRRR, RR, MM, DD zamie� na składowe daty. 

Przykład: 

Pocz�tek numeru: RRMM/        Numer 1207/000000001 (w m-cu lipcu 2012) 

Pocz�tek numeru: RRRR/          Numer 2012/000000001 

Przy zmianie miesi�ca/roku numeracja zacznie si� od pocz�tku. 

OFERTY – nowy typ zlecenia w Sprzeda�y 

Wprowadzono Oferty jako nowy typ zlecenia w Sprzeda�y: 

ON – oferta netto 

OB – oferta brutto 

Dodano mo�liwo�� definiowania pocz�tku numeru dla ofert: Administracja-> Parametry 
systemu-> numeracja dokumentów2. Nowy rodzaj dokumentu widoczny jest przy wyborze 
rodzaju dokumentu dopisywanego oraz w filtrach wydruków ze Zlece�. 

Opis Grupy wybranych dokumentów w ewidencji Zlece� w 
Sprzeda�y 

W ewidencji zlece� po wybraniu Grupa mo�na zaw�zi� obsługiwan� list� zlece� do 
wybranych typów i stanu realizacji.  Teraz dodano informacj�, �e opcja Grupa została 
uaktywniona. W tytule ewidencji widocznym na górze ekranu zamiast tytułu:" ZLECENIA" 
znajduje si� napis 

"grupa: OFERTY" – je�eli zaw��ono list� tylko do ofert 
"grupa: FAKTURY PROF." – je�eli zaw��ono list� do faktur proforma 
"grupa: ZLECENIA" – je�eli zaw��ono list� do samych zlece�. 

Je�eli dodatkowo ograniczono list� do dokumentów o wybranym stanie realizacji to pojawi 
si� tam, te� informacja „stan: „ i symbol wybranego stanu, np. „grupa: FAKTURY PROF. 
stan: N” 

Ponadto w nowej podpowiedzi Zlece� dodano opcj� wyboru rodzaju dokumentu. 
��������������������������� 
�    Rodzaj zlecenia      � 
�                         � 
�   »Wszystkie            � 
�   Zlecenie netto        � 
�   Zlecenie brutto       � 
�   Faktura prof. netto   � 
�   Faktura prof. brutto  � 
�   Oferta netto          � 
�   Oferta brutto         � 
��������������������������� 
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Deklaracja  VAT7 

W menu modułu SPRZEDAZ i ZAKUP opcja WYDRUKI-> wydruki VAT została 
rozbudowana o dodatkowe okno: 

���������������������� 
� 0 Powrót           � 
� 1 Wydruki VAT      � 
� 2 Deklaracja VAT-7 � 
���������������������� 
Po wybraniu opcji 2 wy�wietla si� okno z wyborem 

���������������������� 
� Wydruk deklaracji  � 
� Parametry          � 
���������������������� 
Opcja Parametry pozwala zapisa� w pliku wzorca: 
 
- pola tekstowe deklaracji 

- tworzenia pól kwotowych 

Nale�y zaznaczy� z jakich plików maj� by� brane warto�ci: 
FAKTURY, FAKTURY ZALICZKOWE, DOSTAWY, FAKTURY ZALICZKOWE 
ZAKUPU, FAKTURY WEWN�TRZNE, FAKTURY WEWN�TRZNE WNT. 
oraz jakie warunki powinny by� spełnione: 

 
- pochodzenie dokumentu (KRAJ/UNIA/EKSPORT/IMPORT) 
- kod podatku VAT 
- grupa zakupu/sprzeda�y 
- cel zakupu 
- Towar/ Nie Towar 
������������������������������������������������������������������ 
�                     Budowanie deklaracji                       � 
�                                                                � 
� NIP                                                            � 
� A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI                          � 
� B1.DANE IDENTYFIKACYJNE                                        � 
� B2.ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA                          � 
� C. ROZLICZENIE PODATKU NALE�NEGO                               � 
� D2.NABYCIE TOWARÓW I USŁUG....                                 � 
� H. O�WIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJ	CEJ PODATNIKA  � 
� Wyj
cie                                                        � 
������������������������������������������������������������������ 
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��������������������������������������������������������������������� 
� POLE_20                                                           � 
� C. ROZLICZENIE PODATKU NALE�NEGO                                  � 
� 1. Dostawa towarów oraz 
wiadczenie usług, na terytorium kraju,   � 
� zwolnione od podatku                                              � 
�                                                                   � 
� ( )Pomi�                                                          � 
� (•)Pobierz z:                                                     � 
�    [X]Faktury sprzeda�y             [PARAMETRY]                   � 
�    [X]Faktury sprzeda�y zaliczkowe  [PARAMETRY]                   � 
�    [ ]Faktury zakupu                [PARAMETRY]                   � 
�    [ ]Faktury zakupu zaliczkowe     [PARAMETRY]                   � 
�    [ ]Faktury wewntrzne            [PARAMETRY]                   � 
�    [ ]Faktury wewntrzne WNT        [PARAMETRY]                   � 
�                                                                   � 
�      [OK]                                                         � 
��������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������� 
�           POLE_20             � 
�                               � 
�                               � 
� plik: FAKTURY SPRZEDA�Y       � 
�                               � 
� [Pochodzenie]                 � 
� [Grupy podatku VAT]           � 
� [Grupa]                       � 
� Pozycje: [wszystkie       ]�  � 
�                               � 
�      [OK] [Przerwij]          � 
��������������������������������� 

Po ustawieniu w Parametrach sposobu wyliczania pól do VAT 7 wybieramy opcj� Wydruk 
Deklaracji. Podajemy typ deklaracji: VAT-7/ VAT-7K oraz dat� deklaracji.  
W oparciu o podane we wzorcu warunki wypełniany jest plik roboczy i drukowana deklaracja 
VAT 7 przy u�yciu nowych formularzy {DVAT7s1 i {DVAT7s2. 

Plik wzorca D7WZOR.dbf jest zakładany w katalogu formularzy. 

Sprzeda� eksportowa 

W parametrach systemu u�ytkownik powinien poda� kod podatku dla pozycji eksportowych 
(stawka jest 0%):  

Moduł Sprzeda� Administracja ->Parametry Systemu -> Warto�ci domy�lne pól -2. 
Dost�pna jest podpowied	 z tabeli kodów VAT. 
Dotyczy to tych faktur, które maj� w nagłówku zaznaczony:  
[X]  podatek  i eksport oraz na pozycji te� maj� zaznaczony [X] eksport.  
(je�li w takim dokumencie na pozycji jest zaznaczone, �e nie ma [  ]eksportu wstawiany jest 
domy�lnie VAT z kodem EX).  
Dla faktur które maj� w nagłówku:  
[  ] podatek i eksport - pozostawiono jak było, �e kod pusty i 0%  
(na rejestrach VAT s� z pustym kodem i 0%) 

 

Słownik na formularzu zamówienia 

Dodano do  formularza zamówienia mo�liwo�� zdefiniowania słownika.  

ZAKUP-> Administracja -> Parametry formularzy-> Parametry formularza zamówienia: 
dodano parametr dotycz�cy słownika. 
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ZAKUP                      PARAMETRY FORMULARZA                        Boss Plus 
Zestaw danych: BAZA                                            Oddział: ANTYMOTO 
               PgDn - nastpna plansza, PgUp - ostatnia plansza. 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�Formularz: \SM\EKRANY\{ZAMFORM.DBF                                ekr. 1/ 2   � 
�������������������������������������������������������������������������������� 
� Ilo
� kopii 1                 Główka: 16 wierszy                             � 
� Stopka:[na dole strony               ]� [ ] tylko na ostatniej stronie       � 
�                                                                              � 
� [ ] Teksty na formularzu wg słownika:          [Wybór słownika]  [Edycja]    � 
�                                                                              � 

 
 

Raport sprzeda�y wg daty sprzeda�y/wg daty wystawienia 

Raport Sprzeda�y: Sprzeda�-> wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> ze zbioru faktur-> 
raport sprzeda�y wg daty dokumentu bez podatku był robiony wg daty wystawienia. 

Dodano mo�liwo�� wykonania wg daty wystawienia. Rozszerzono o: 

- dodatkowe okno przed filtrem z wyborem: wg daty wystawienia /wg daty sprzeda�y 

- w tytule wydruku opis wg jakiej daty jest wykonany 

������������������������ 
� wg daty wystawienia  � 
� wg daty sprzeda�y    � 
������������������������ 

 
============================================================================== 
|RAPORT SPRZEDA�Y WG DATY WYSTAWIENIA BEZ PODATKU | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS  | 
|       WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.              |FABRYKA ROWERÓW SP. Z 0.O.| 
|   Data wystawienia: od 12.04.01 do 12.07.05     |                          | 
------------------------------------------------------------------------------ 
Data     Wg ceny sprz   Wg ceny ew Wynik brutto        % 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 12.04            0.00         0.00         0.00          
 12.05       12,111.00     3,100.00     9,011.00   74.40% 
 12.06       39,525.00    17,600.00    21,925.00   55.47% 
 12.07            0.00         0.00         0.00          
 ======================================================== 
             51,636.00    20,700.00    30,936.00   59.91% 

 
Po wybraniu opcji: „wg daty sprzeda�y” wydruk jest ograniczony do podanego w filtrze 
zakresu dat sprzeda�y. Kolumna „Data” zawiera dat� sprzeda�y.  Pozostawienie „pustych” 
granic zakresu (data od, data do) spowoduje, �e zakres b�dzie od najwcze�niejszej (data od)  
do najpó	niejszej daty (data do) zapisanej w analizowanych dokumentach. 

 

 

Generowaniu WZ - wybór magazynu 

Przy generowaniu WZ pojawia si� pytanie czy zmienia� magazyn i czy generowa� WZ gdy 
ilo�ci na Magazynie  za mało. Po wywołaniu funkcji  Moduł Sprzeda�-> F-spec-> Inne-> 
Generowanie WZ wg listy pokazuje si� pytanie: 
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���������������������������������������������� 
� Gdy STAN TOWARU w magazynie jest MNIEJSZY  � 
� od ilo
ci na pozycji faktury:              � 
�                                            � 
� zmie� magazyn: [pytaj]�                    � 
� generuj  WZ  : [pytaj]�                    � 
�                     [OK]                   � 
���������������������������������������������� 

 

Odpowiedzi teraz zostały zapisane na stałe w parametrach: 

Administracja SPRZEDA�-> parametry systemu-> współpraca z magazynem: 
 

GENEROWANIE WZ wg LISTY gdy STAN TOWARU w magazynie jest MNIEJSZY 

                od ilo
ci na pozycji faktury:  zmie� magazyn:[TAK  ]� 

                                                 generuj  WZ:[TAK  ]� 

Mo�liwe odpowiedzi: 

Zmie� magazyn [TAK/NIE/pytaj] 

Generuj WZ [TAK/NIE/PYTAJ] 

 

Akcyza na wyroby w�glowe 

 

Wprowadzono zmiany zwi�zane z akcyz� na handel w�glem i koksem obowi�zuj�ce od 2 
stycznia 2012 r. Akcyza jest obsługiwana po ustawieniu parametru.  

Administracja-> Parametry systemu-> parametry inne dodano parametr: 
   [X] akcyza na wyroby wglowe. 

W modułach ZAKUP i SPRZEDA� dodano informacje o akcyzie w Kartotece 
Klientów i Kartotece Produktów. 

Kody zwolnienia z akcyzy uzupełniamy w Administracja-> Definiowanie kodów-> 
Zwolnienia z akcyzy WW����

ZAKUP                    AKCYZA WW - kod zwolnienia 
Zestaw danych: BAZA 
Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zako�cz 
���������������������������������������������������� 
�  Kod Nazwa 
���������������������������������������������������� 
� �H   Szpital 
�  P   Przedszkole 
�  S   Szkoła podstawowa 
 

Kartoteka Klientów-> F-spec-> Zmiana wy�wietlanych danych (Crtl+F2)->  na 3 ekranie 
jest znacznik „zwolniony z akcyzy” domy�lnie ustawiany na TAK i obok wybór tytułu 
zwolnienia, który zostanie wpisany na Dokumencie Dostawy Wyrobów W�glowych. 

[X] zwolniony z Akcyzy WW  [przedszkole                    ]� 
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Dodano mo�liwo�� ustawienia zwolnienia i tytułu zwolnienia dla wybranej grupy klientów: 
Kartoteka Klientów-> F-spec-> Inne-> Akcyza WW 

 
�������������������������������������������������������������������� 
�                            Uzupełnij                             � 
�                                                                  � 
� [ ] zwolniony z Akcyzy WW                                        � 
� z tytułu: [art.13                                            ]�  � 
�                                                                  � 
� [X] dla grupy klientów   [OK]      [Przerwij]                    � 
�������������������������������������������������������������������� 

 

Je�li wybierzemy grup�, pojawi si� lista klientów z multiwyborem.�

Nowe pola w Kartoteka Produktów-> F-spec- > Zmiana wy�wietlanych danych (F6) -> w 
lewej górnej cz��ci ekranu 

Przelicznik 1000kg=    1.0000 J.M.1 [      ] 

 Warto�� opałowa J.M.1 [GJ]:  27.0000 
���������������������������������������������������������� 
�        Warto
� opałowa wyrobu wglowego J.M.1          � 
�                                                        � 
� Warto
� opałowa wyrobu wglowego:   27.0000 GJ/1000kg  � 
� 1000 kg =    1.0000 tona                               � 
� Warto
� opałowa tona  :   27.0000 GJ                   � 
� [ ] Dolicz akcyz do ceny [ZAKUPU    ]�                � 
�                                                        � 
� [OK]                [Przerwij]                         � 
���������������������������������������������������������� 
 

Jest mo�liwo�� doliczania akcyzy do ceny w Kartotece Produktów  w oknie kalkulacji 
warto�ci opałowej (F6 – zmiana ekranu, Aktualizuj i TAB w polu Warto�� opałowa) oraz w 
funkcji specjalnej. Funkcja specjalna: Kartoteka Produktów-> F-spec-> Akcyza WW - 
uzupełnij (Sh+F12) daje mo�liwo�� wpisania wszystkich danych zwi�zanych z akcyz�: 

- uzupełnienia Warto�ci opałowej j.m1 wg ustawy,  

- przelicznika dla 1000 kg 

- zwi�kszenia wybranej ceny o akcyz� 

Funkcja robi to dla aktualnego produktu lub dla wszystkich (tylko tych, które maj� 
odpowiedni kod CN). Funkcja „dla wszystkich” tworzy raport ze zmianami zawieraj�cy 
Indeks i cen� z akcyz�. 

Uwaga:  funkcja nie kontroluje czy cena aktualizacja ceny była ju� wykonana czyli mo�na 
akcyz� dodawa� do wybranej ceny wielokrotnie. 

����������������������������������������������� 
�                 Uzupełnij                   � 
�                                             � 
� [ ] warto
� opałow� wg Ustawy               � 
�     przelicznik: 1000 kg =    1.0000 J.M.1  � 
� [X] Dolicz akcyz do ceny: [ZAKUPU    ]�    � 
�                                             � 
� [ ] dla wszystkich produktów                � 
�                                             � 
� [OK]                [Przerwij]              � 
����������������������������������������������� 

 
Przy zaznaczonych parametrach obsługa akcyzy w Zakupie/ Sprzeda�y dla klienta 
podlegaj�cego akcyzie i dla towaru maj�cego wpisan� warto�� opałow� podczas dopisywania/ 
aktualizacji pozycji faktury/ dostawy wy�wietli si� dodatkowe okno z mo�liwo�ci� wpisania 
kwoty akcyzy dla produktu (warto�� domy�lna i podpowiadana na TAB jest wyliczana wg 
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warto�ci opałowej podanej w karcie produktu i pami�tanej jako stała warto�� w systemie, 
stawki akcyzy=1.28). Kwoty akcyzy na pozycji widoczna na kolejnych F2 i Shift+F2 
specyfikacji. Kwota akcyzy na nagłówku widoczna na F-spec-> Inne (Ctrl+F8): akcyza na 
wyroby w�glowe.   

W funkcji ponownego przeliczania specyfikacji: Sprzeda�-> Faktury-> Specyfikacje-
> F-spec-> Ponowne przeliczenie warto�ci F5, wy�wietlane jest pytanie czy kwoty akcyzy na 
pozycjach maj� by� wyliczane na nowo, czy pozosta� bez zmian. 

������������������������������� 
� Czy na nowo policzy� kwoty  � 
�  AKCYZY NA WYROBY W�GLOWE   � 
�       na pozycjach?         � 
�                             � 
�    Pozostaw wpisane  TAK    � 
������������������������������� 
 

Informacja o wielko�ci akcyzy jest drukowana na formularzu faktury poni�ej kwoty słownie, 
np. „W warto�ci faktury uwzgl�dniono akcyz� na wyroby w�glowe w wysoko�ci: 13.42” 
W ewidencji faktur na fakturze dla klienta zwolnionego z akcyzy dost�pny jest wydruk 
Dokumentu Dostawy: F-spec-> Inne-> Dokument Dostawy wyr.w�glowych.  
 

���������������������     
� DOKUMENT DOSTAWY  � 
� nr D0000000000001 � 
�                   � 
�      Drukuj       � 
�      Zmie�        � 
�      Kasuj        � 
��������������������� 
�������������������������������������������������������������������� 
�               Dokument Dostawy wyrobów wglowych                 � 
�                                                                  � 
� Uzupełnij:                                                       � 
�  Dokument Dostawy Nr: FF000000000001                             � 
�  6.Data rozpoczcia przemieszczenia wyrobów wglowych: 12.07.06  � 
� 12.Data odbioru wyrobów wglowych: 12.07.06                      � 
� 15.PRZEMIESZCZANE WYROBY W�GLOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY             � 
�    5.Przeznaczenie uprawniaj�ce do zwolnienia:                   � 
�    [Szkoła podstawowa                                 ]�         � 
�    6.Adnotacje dotycz�ce odbioru wyrobów wglowych:              � 
�    transport własny                                              � 
�                                                                  � 
�           [OK]      [Przerwij]                                   � 
�������������������������������������������������������������������� 
 

Wydruk jest realizowany przy pomocy formularza {Fdd.*. Wi�kszo�� danych (nazwa, adres 
podmiotu wystawiaj�cego dokument, itd.) nale�y wpisa� na formularzu. Po wydrukowaniu 
dokumentu jego numer jest zapisywany w nagłówku faktury/dostawy a kod zwolnienia jest 
zapisywany na pozycji.. Wówczas funkcja wydruku i zmiany umo�liwia zmian� zapisanego 
w dokumencie faktury numeru i kodu zwolnienia. 
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������������������������������������������������������������� 
�    Dokument Dostawy wyrobów wglowych - zmiana danych     � 
�                                                           � 
� Uzupełnij:                                                � 
�  Dokument Dostawy Nr: FF000000000001                      � 
� 15.PRZEMIESZCZANE WYROBY W�GLOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY      � 
�    5.Przeznaczenie uprawniaj�ce do zwolnienia:            � 
�    [Art.31A pkt2 ppkt3 DZU 232 2011r                  ]�  � 
�                                                           � 
�           [OK]      [Przerwij]                            � 
������������������������������������������������������������� 

 
Domy�lny pocz�tek numeracji Dokumentu Dostawy dodano do parametrów 
SPRZEDA�->  ADMINISTRACJA-> Parametry systemu-> Numeracja dokumentów 2. Jest 
te� kontrola duplikatu na polu nr Dokumentu Dostawy.  
 
Wydruki z akcyzy s� w: SPRZEDA�/ZAKUP-> wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> ze 
zbioru faktur/dostaw-> WYROBY W�GLOWE: 
1 Akcyza na Wyroby W�glowe 
 2 Dokumenty Dostawy Wyrobów W�glowych - wykaz 
 3 Dokumenty Dostawy Wyrobów W�glowych – sumy 
 
Na wydruku znajd� si� TYLKO POZYCJE Z NALICZON
 AKCYZ
. Je�eli b�dzie kilka 
indeksów z takim samym kodem CN to b�d� widoczne jako osobne pozycje wydruku. 
=========================================================================== 
| AKCYZA NA WYROBY W�GLOWE                |WERSJA POKAZOWA SM-BOSS        | 
|WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.             |FABRYKA ROWERÓW  SP. z O.O.    | 
|Data wystawienia: od 12.01.01 do 12.07.06|                               | 
|Długo
� grupy indeksu: 13                |                               | 
--------------------------------------------------------------------------- 
Kod CN   Indeks        Nazwa                 W.opał[GJ] Stawka       Akcyza 
--------------------------------------------------------------------------- 
2702     BRYKIET       BRYKIET                   17.200   1.28        22.02 
2702     BRYKIETW      BRYKIET W WORKACH          8.600   1.28        11.01 
--------------------------------------------------------------------------- 
2702                                             25.800   1.28        33.03 
2704     KOKS          KOKS                      27.000   1.28        34.56 
--------------------------------------------------------------------------- 
2704                                             27.000   1.28        34.56 
                                                 52.800               67.59 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
|ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW DOSTAWY WYROBÓW W�GLOWYCH               
|objtych zwolnieniem od akcyzy prowadzone przez po
rednicz�cy podmiot wglowy 
|    ZA OKRES 12.01.01-12.07.06                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lp.Data dok Nr Dow.Dostawy Nr Faktury Nazwa wyrobu   Kod CN Jm    Ilo
�    Ilo
� 
    Odbiorca                                                      [jm] [1000 kg] 
    Podstawa prawna zwolnienia 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1  12.07.06 00000000000001 0000000002 KOKS           2704   tona   1.00     1.00 
    WSZ 81-123 GDYNIA, ul. Prosta 2 
    Szpital 
2  12.07.06 00000000000002 0000000003 BRYKIET        2702   tona   2.00     2.00 
    BiB 80-120 GDA�SK, ul. Spacerowa 1 
    Przedszkole 
------------------------------------------------ 
Filtr: WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG. 
       Data wystawienia: od 12.01.01 do 12.07.06 
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--------------------------------------------------------------------------- 
|    DOKUMENTY DOSTAWY WYROBÓW W�GLOWYCH   | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS      | 
|          PODSUMOWANIE WG ASORTYMENTU     |FABRYKA ROWERÓW SP. z O.O.    | 
|           ZA OKRES 12.01.01-12.07.06     |                              | 
-------------------------------------------------------------------------- 
Nazwa wyrobu                            Kod CN   Jm        Ilo
�      Ilo
� 
                                                            [jm]  [1000 kg] 
=========================================================================== 
BRYKIET                                 2702     tona       2.00       2.00 
BRYKIET W WORKACH                       2702     tona       1.00       1.00 
KOKS                                    2704     tona       1.00       1.00 
=========================================================================== 
 
Razem:                                                                 4.00 
=========================================================================== 
Podsumowanie wg Kodów CN: 
                                        2702                           3.00 
                                        2704                           1.00 
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MAGAZYN 

 

Drukowanie dokumentów wg lokalizacji  

 
 
Dodano klucz indeksowy wg lokalizacji oraz parametr. Wydruk dokumentu wg lokalizacji ma 
lokalizacj� w pierwszej kolumnie zamiast nr pozycji. Zaznaczenie parametru kolejno�� wg 
lokalizacji  wyklucza działanie poprzedniego parametru. 
  [X] Kolejno
� pozycji dokumentu wg lokalizacji 
  [ ] Lokalizacja na wydruku dokumentów  PZ, WZ, RW i MM 
 
Dokument PZ kolejno�� wg lokalizacji 
�������������� 
�������� �����                      WERSJA POKAZOWA SM-BOSS 
��������  �� �                FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. 
��       ����� 
� Przyjcie  �                     10 LUTEGO 11 GDYNIA 81-345 
� materiału  �                         Tel: 058 678 99 87 
�od dostawcy � 
��������������                                Nr faktury 10/123 
Nr 02/0000010 z dn.2002.01.22                 Nr zamówienia 
Dostawca KDX                                  Konto przeciwstawne 
Adres Hel, ul. Długa 10                       Uwagi  
Magazyn   1  Magazyn nr 1 
===========================================================================
Lokal. Nazwa                          Indeks       Ilo
� J.M. Cena  Warto
� 
===========================================================================
P01R02 SŁUPKI OGRODZENIOWE 60X40X2MB SO60X40X2MB 238.734 METR 7.58 1,809.60 
P02R03 SŁUPKI OGRODZENIOWE 60X50X2MB SO60X50X2MB 160.000 METR 7.59 1,214.40 
                                      ------------------------------------- 
                                      Razem:     398.734           3,024.00 
Słownie: trzy tysi�ce dwadzie
cia cztery złote zero groszy 
 
 
 
Dokument PZ kolejno�� wg pozycji z lokalizacj� 
=========================================================================== 
  Lp Nazwa                         Indeks        Ilo
� J.M.  Cena   Warto
� 
                                   Lokal. 
=========================================================================== 
   1 SŁUPKI OGRODZENIOWE 60X50X2MB SO60X50X2MB 160.000 METR  7.59  1,214.40 
                                   P02R03 
   2 SŁUPKI OGRODZENIOWE 60X40X2MB SO60X40X2MB 238.734 METR  7.58  1,809.60 
                                   P01R02 
                                    --------------------------------------- 
                                    Razem:     398.734             3,024.00 
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Domy�lna warto�� dla pola ZMCEN przy dopisywaniu nowej 
kartoteki produktu  

 
Dodano parametr domy�lnego ustawienia sposobu naliczania cen dla ka�dej kartoteki. W 
administracji dodano parametr z domy�ln� warto�ci� pola okre�laj�cego zmian� cen. Podczas  
dopisywania nowej kartoteki zapisywane s� ustawienia z parametrów. 

 Magazyn-> Obsługa kartotek-> kartoteka produktów-> F10 
Domy
lne ustawienie Cen w Kart.Produktów 

 naliczanych przy blokowaniu dokumentów przychodowych 

 w gór - w dół  Cena 

   [ ]      [ ]   MINIMALNA 

   [ ]      [X]   HURTOWA 

   [X]      [ ]   DETALICZNA 

 

Funkcja Szukaj w dokumentach – rozszerzenie podpowiedzi 

 

Dotychczasow�  podpowied	 rozszerzono o wy�wietlenie kolumny uwagi oraz dodano 
mo�liwo�� podpowiedzi „nowej”, gdzie jest wi�cej kolumn 

���������������������������������������������������� 
�          Podaj parametry wyszukiwania.           � 
�                                                  � 
�  �Klient        :                                � 
�                                                  � 
�  �Magazyn       :                                � 
�   Rodz.Dokumentu:    +-                          � 
�   Nr Dokumentu  :                                � 
�   Uwagi         :                                � 
�   Nr zlecenia   :                                � 
�                                                  � 
�  Uporz�dkowanie [Magazyn]�                       � 
���������������������������������������������������� 
 
�������������������������������Wybierz pozycj��������������������������������� 
�                                                                             � 
�    Klient          Mag RD P/R NrDok      Uwagi                              � 
�    ABRAXAS         001 PZ +   12/0000001                                    � 
�    AGRO STENDE     001 WZ -   12/0000001                                    � 
�    ARTI            001 WZ -   12/0000002                                    � 
�                                                                             � 
������������������������������������������������������������������������������� 
 

Funkcja Dopisz/Aktualizuj- podpowied	 na polu Klient/Dostawca: dodano mo�liwo�� 
podpowiedzi „nowej”. 

 

Wydruk Parametrów 

Zaktualizowano wydruk parametrów systemu GM. 
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PRODUKCJA 

Filtr na zakres dat w generowaniu dokumentów PW  

 
W funkcji generowania dokumentów PW z raportów produkcyjnych dodano filtr na raporty 
zawieraj�ce si� w zadanym zakresie dat. 

Raporty produkcyjne-> F-Spec-> Zbiorcze generowanie dokumentów PW 
������������������������� 
�     Podaj zakres      � 
�                       � 
� Zlecenie od:          � 
�          do:          � 
�                       � 
�     Data od:12.01.01  � 
�          do:12.06.26  � 
������������������������� 

 

Informacja o nr raportu na dokumentach generowanych z Produkcji 

 
Do dokumentów magazynowych generowanych z Produkcji dodano informacje o numerze 
raportu produkcyjnego. 

 

Przenoszenie nazwy wyrobu 

 
W funkcji dopisywania do planu na podstawie zamówienia dodano przenoszenie nazwy 
wyrobu do innych kosztów po�rednich. 

 

Mo�liwo�� omini�cia wydruku specyfikacji elementów 

 
Do wydruku bie��cej karty wyrobu dodano mo�liwo�� omini�cia wydruku specyfikacji 
elementów 
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ROZRACHUNKI 

Wydruk sald do potwierdze� na ekran 

 

Dodano mo�liwo�� wy�wietlenia wydruku sald na ekran. 

 

Uzupełnienie informacji o szczegółach rozliczenia o dat� wykonania 
rozliczenia 

(w ewidencji rozrachunków/dokumentów kasowych/dokumentów bankowych F6 -> enter) 
 
������������������������������������������������������������������� 
� Dokument zwi�zany z:                                            � 
�                                                                 � 
� Klient:CYKLO                                                    � 
� Rejestr Dokument          Data        Warto
� Rozliczono Wal    � 
� B01001  PO 00000000000001 14.03.20     200.00     200.00 ZLN    � 
�                                                                 � 
� FA      ANT001 FN2002/0000009 12.03.19     200.00 12.03.19 N    � 
� Data rozliczenia: 15.03.21                                      � 
�                                                                 � 
� Dane rozliczenia:                                               � 
�                   Warto
�       Kurs    Warto
�                 � 
�   Dokument FA  :     200.00     1.0000     200.00               � 
�   Dokument PO  :     200.00     1.0000     200.00               � 
� Ró�nica:       0.00                                             � 
�                                                                 � 
� Naci
nij ENTER lub ESC                                          � 
������������������������������������������������������������������� 

 

Kontrola daty rozliczenia  

 

Dodano kontrol� daty rozliczenia, aby nie przekraczała daty bie��cej. W takim przypadku 
otrzymamy komunikat ostrzegawczy. F4 z poziomu ewidencji rozrachunków i 
raportów/wyci�gów, Enter 
����������������������������������������������������������������������� 
�                      Podaj dane rozliczenia:                        � 
�                  Dotychczas rozliczono:    500.00                   � 
�                  ================================                   � 
�                                                                     � 
�          ��������������������������������������������������         � 
�          � Data rozliczenia pó�niejsza od daty bie��cej.  �         � 
�          �                                                �         � 
�          �              Akceptacja  Poprawka              �         � 
�          ��������������������������������������������������         � 
� Wart.                                                               � 
�   walucie tytułu :    500.00                                        � 
�   walucie zapłaty:    500.00    Kurs rozliczenia :      1.00000000  � 
�             EURO :      0.00    Data rozliczenia :14.03.20          � 
����������������������������������������������������������������������� 
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Kaucja budowlana 

 
Obsługa zmian jest aktywna przy ustawionym parametrze "Obsługa kaucji budowlanej" w 
parametrach przetwarzania. Kaucja zwi�ksza warto�� rozliczenia dokumentu w ewidencji 
oraz w wybranych zestawieniach, pozwalaj�c w ten sposób na symulacj� rozliczenia kwoty 
kaucji do czasu jej fizycznego rozliczenia. Pole jest dost�pne tylko dla dokumentów 
sprzeda�y (faktur) poprzez funkcj� "Aktualizuj", za jej pomoc� mo�na zmienia� warto�� pola, 
w szczególno�ci wyzerowa� warto�� pola. Warto�� kaucji nie jest uwzgl�dniana przy 
rozliczaniu dokumentu, kontrola warto�ci rozlicze� oraz kwoty kaucji le�y tylko w gestii 
u�ytkownika. 

W zwi�zku z nowym polem wprowadzono nowy sposób od�wietlania dokumentów dost�pny 
w opcji "Grupa" pod nazw� "uwzgl�dni� kaucj� budowlan�", po jej zaznaczeniu dokumenty z 
niezerow� warto�ci� kaucji s� sygnalizowane liter� "K" wy�wietlan� za kwot� "do 
rozliczenia", a sama kwota do rozliczenia jest zmniejszana o warto�� kaucji. Dodatkowo 
informacje szczegółowe o dokumencie wy�wietlane w dolnej cz��ci ekranu zawieraj� kwot� 
kaucji. Kwota kaucji nie wpływa na warto�� salda, za to w widoku z uwzgl�dnieniem kaucji 
obok salda jest wy�wietlana suma kaucji dla u�ytkownika. 

������������������������������������������������������� 
�                   Wybierz grup:                    � 
�                                                     � 
� ------------------Zakres-------------------         � 
�   Dokumenty: (•) nie rozliczone                     � 
�              ( ) wszystkie                          � 
�                                                     � 
� Kontrahenci: (•) do rozrachunków                    � 
�              ( ) wszyscy                            � 
� ---------------Wy
wietlanie----------------         � 
� Wy
wietla�: (•) nasz numer dokumentu                � 
�             ( ) oryginalny numer dokumentu          � 
�             [ ] oryginalne numery tyt. powi�zanych  � 
�             [ ] uwzgldni� kaucj budowlan�         � 
�        Rok: [<Wszystkie>]�                          � 
�    Miesi�c: [<Wszystkie>]�                          � 
������������������������������������������������������� 
 
KASA-BANK                         ROZRACHUNKI                          Boss Plus 
Zestaw danych:BAZA                                              Oddział:ANTYMOTO 
Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Grupa Wydrukuj F-spec Zako�cz 
�������������������������������������������������������������������������������� 
� Symbol: EUROSPORT      Nazwa: UWAGA!, brak klienta w rejestrze klientów      � 
� Notatki:                                                                     � 
�                      Winien         Ma      Saldo     Kaucja                 � 
� Warto
�:          15,928.32       0.00  15,928.32   1,000.00                 � 
� Przeterminowane:  15,928.32       0.00                                       � 
 �[Dok.nierozl.\wal.dok.]������������������������������������������������������! 
�  Identyfikator dokumentu  Data     Termin       Winien     Ma Do rozliczenia � 
�� FA ANT001 FN2002/0000004 02.06.10 02.06.24  16,305.30             15,305.30K� 
�  FA ANT001 KN2002/0000001 02.06.11 02.06.25    -376.98               -376.98 � 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
�                                                                              � 
 ������������������������������������������������������������������������������! 
� Tre
�:                                           Zlecenie  :                 � 
� Kaucja:    1,000.00                              Zamówienie:                 � 
�       Wprowadził: ADMIN     Zatwierdził:                                     � 
�������������������������������������������������������������������������������� 
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Kwota kaucji jest uwzgl�dniana na zestawieniach: 
1.Raporty szczegółowe 
1.1.Rozliczenia terminowe 
1.2.Stan rozrachunków 

 
2.Raporty zbiorcze 
2.1.Wiek nale�no�ci i zobowi�za� 

 
W kryteriach zakresu dla tych zestawie� istnieje flaga wskazuj�ca, czy warto�� kaucji ma w 
zestawieniach wpływa� na warto�� rozliczona dokumentu, czy nie. 

 ����������������������������������������������������� 
 �            Dodatkowe warunki wydruku              � 
 �                                                   � 
 �                                                   � 
 � waluta wydruku: [ZLN ZŁOTY NOWY          ]�       � 
 � miasto:                                           � 
 � bran�a:                                           � 
 � [ ] adres klienta na wydruku                      � 
 �  Od konta:               Do konta:                � 
 �  Tylko kontrahenci rozrachunkowi: [ ]             � 
 �     Uwzgldnia� kaucj budowlan�: [X]             � 
 ����������������������������������������������������� 

 
============================================================================================== 
|Rozliczenie terminowe                                 |WERSJA POKAZOWA SM-BOSS              | 
|Dok. wystawione do dnia:12.05.09                      |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.  | 
|Stan na dzie�: 12.05.09                               |                                     | 
|Waluta zest. ZŁOTY NOWY                               |                                     | 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klient    Nazwa       Rejestr  - - - - -D o k u m e n t- - - -        Termin         K w o t a       
Telefon                         Oryginał       Numer         Data     Płatno
ci    Winien   Ma 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROSPORT  "EUROSPORT"               Hurt i produkcja rowerów                                                
058 439-03-51 w.356                      
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA FN2002/0000004 FN2002/0000004 02.06.10 02.06.24 16,305.30 
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA KN2002/0000001 KN2002/0000001 02.06.11 02.06.25         376.98 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAZEM :                      ZŁ POLSKI                                          16,305.30  
                        376.98                                             
SALDO :                                                                              15,928.32 
============================================================================================== 
RAZEM :                      ZŁ POLSKI                                          16,305.30  
                  376.98 
SALDO                                                                                15,928.32 
============================================================================================== 
|Rozliczenie terminowe                                 |WERSJA POKAZOWA SM-BOSS              | 
|Dok. wystawione do dnia:12.05.09                      |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.  | 
|Stan na dzie�: 12.05.09                               |                                     | 
|Waluta zest. ZŁOTY NOWY            Z kaucj� budowlan� |                                     | 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klient    Nazwa       Rejestr  - - - - -D o k u m e n t- - - -         Termin        K w o t a        
Telefon                          Oryginał       Numer         Data     Płatno
ci   Winien   Ma 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROSPORT  "EUROSPORT"               Hurt i produkcja rowerów                                                
058 439-03-51 w.356                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA FN2002/0000004 FN2002/0000004 02.06.10 02.06.24 16,305.30            
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA KN2002/0000001 KN2002/0000001 02.06.11 02.06.25         376.98 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAZEM :                      ZŁ POLSKI                                          15,305.30   
                  376.98 
SALDO :                                                                              14,928.32 
============================================================================================== 
RAZEM :                      ZL POLSKI                                          15,305.30  
                  376.98 
SALDO                                                                                14,928.32 
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======================================================================================== 
|Wydruk wieku nale�no
ci  : Stan na dzie�: 12.05.09|      WERSJA POKAZOWA SM-BOSS      | 
|            za okres:12.01.01-12.05.09            |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.| 
| Waluta zestawienia ZŁOTY NOWY           Z kaucj� |                                   | 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Wiek                              Kwota Procent      Odsetki          Razem 
(dni)                          warto
ci         do odzyskania Kwota+odsetki 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
prawidłowy                     5,063.00    48.1          0.00      5,063.00 
     0-  7                     4,102.28    38.9          4.12      4,106.40 
     7- 30                     1,371.57    13.0          6.86      1,378.43 
    30- 90                         0.00     0.0          0.00          0.00 
    90-180                         0.00     0.0          0.00          0.00 
   180-                            0.00     0.0          0.00          0.00 
RAZEM :                       10,536.85   100.0         10.98     10,547.83 
 
 
 
 
======================================================================================== 
|Wydruk wieku nale�no
ci  : Stan na dzie�: 12.05.09|      WERSJA POKAZOWA SM-BOSS      | 
|            za okres:12.01.01-12.05.09            |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.| 
|     Waluta zestawienia ZŁOTY NOWY                |                                   | 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Wiek                              Kwota Procent      Odsetki          Razem 
(dni)                          warto
ci         do odzyskania Kwota+odsetki 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
prawidłowy                     5,063.00    45.9          0.00      5,063.00 
     0-  7                     4,602.28    41.7          4.68      4,606.96 
     7- 30                     1,371.57    12.4          6.86      1,378.43 
    30- 90                         0.00     0.0          0.00          0.00 
    90-180                         0.00     0.0          0.00          0.00 
   180-                            0.00     0.0          0.00          0.00 
RAZEM :                       11,036.85   100.0         11.54     11,048.39 

 

 

 

Kasa walutowa 

 

Realizacja obejmuje zarówno kasy jak i banki walutowe, takie same zmiany dotycz� banków i 
wyci�gów. Kurs wypłaty jest obliczany na podstawie zmian w obrotach i saldach, w walucie 
systemowej i walucie kasy jakie wprowadza ka�dy zarejestrowany dokument. 

Poniewa� mo�e istnie� wiele otwartych raportów, z ró�nymi datami, a dla ka�dego z nich 
warto�� kursu wypłaty b�dzie inna - uznano za istotne powi�zanie tego kursu z raportem, a 
nie kas�. Warto�� kursu wypłaty jest wyliczana dla ka�dego raportu na podstawie bilansu 
otwarcia raportu  oraz obrotów według wzoru: 

(bilansS + winienS - maS )/ (bilans + winien – ma) 

gdzie bilansS, winienS, maS to warto�ci wyra�one w walucie systemowej, a bilans, winien, 
ma to analogiczne warto�ci wyra�one w walucie kasy. 

Aktualna warto�� kursu wypłaty jest wstawiana do ka�dej operacji wypłaty i nie 
podlega aktualizacji przez u�ytkowników o poziomie uprawnie� mniejszym ni� 0 w 
zale�no�ci od parametru. Parametr pozwalaj�cy zdj�� blokad� z edycji pola kurs dla wypłat z 
kasy walutowej jest  dost�pny w �cie�ce Administracja-> Parametry modułu-> Parametry 
przetwarzania  

     Blokada edycji pola kurs dla dokumentów wypłaty: [X]  
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Ka�da operacja wpłaty zmienia warto�� kursu wypłaty dla bie��cego raportu oraz dla 
raportów kolejnych. Wypłaty teoretycznie nie powinny wpływa� na warto�� tego kursu, ale 
poniewa� salda i obroty kasy wyra�one s� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku, a 
kurs wypłaty z dokładno�ci� 8 miejsc po przecinku w praktyce równie� mog� mie� wpływ na 
niewielkie zmiany kursu.  

Dla pierwszego raportu w danej kasie obok istniej�cej dot�d mo�liwo�ci 
wprowadzenia bilansu dodano mo�liwo�� zmiany wyliczonej na ich podstawie pocz�tkowej 
warto�ci kursu wypłaty. 
 
KASA-BANK                        RAPORT KASOWY                         Boss Plus 
Zestaw danych:BAZA                                              Oddział:ANTYMOTO 
 Esc- rezygnacja z dopisywania 
�������������������������������������������������������������������������������� 
�KASA K03 Nr raportu 001 za okres od 12.05.16 do 12.05.16                      � 
�kasa walutowa                            St.ko�c.:        300.00    Waluta:USD� 
 [Rok 2012]��������������������������������������������������������������������! 
�    LP Data     Dokument          Kto/Komu                Przychód     Rozchód� 
�     1 12.05.16 KP 00000000000001 BUGA SPORT CENTRUM ROWE          100.00     � 
�                         Tre
�:                                               � 
�     2 12.05.16 KP 00000000000002 "CYKLO" S.C.                     100.00     � 
�                         Tre
�:                                               � 
�                                                                              � 
… 
�                                                                              � 
 ��������������������������� Dopisywanie pozycji  �����������������������������! 
�LP:    3 Data:12.05.16 Dokument:KW                Kontrahent:                 � 
�Kto/Komu:                                                                     � 
�Waluta:USD Kurs:     3.77446670     Warto
�:        0.00                      � 
�Tre
�:                                     Data zło�enia dyspozycji:12.05.16  � 
�Operacja:                                                                     � 
�������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

W przykładzie kasa ma BO 100 USD po kursie 4.0234, przyj�to KP 100 USD po kursie 3.80 i 
100 USD po kursie 3.50. Na dopisywanym dokumencie wypłaty KW podpowiadany jest kurs 
u�redniony. 

 



21 

ZATRUDNIENIE 

PITY w postaci elektronicznej 

PIT w postaci e-deklaracji mo�na zapisa� korzystaj�c z okna, z którego wywołuje si� wydruk 
formularza PIT lub emisj� na ekran, czyli Wydruki-> Wypełnianie formularzy PIT-> PIT-X 
lub Kartoteka Pracowników-> F9-> PIT-X. W oknie wydruku, oprócz opcji Ekran, Drukarka, 
Zbiór pojawia si� opcja E-deklaracja. Po wybraniu tej opcji i wyborze pracowników oraz 
parametrów formularza generuje si� plik P_nrewid.xml, gdzie nrewid to jest numer 
ewidencyjny pracownika (np. P_16.xml). Plik ten zapisuje si� w folderze z danymi KADPLA, 
w podfolderze E-DEKL, w podfolderze PX_RRRR, gdzie RRRR to jest rok, za który 
tworzone s� deklaracje (czyli formularze PIT11 b�d� w katalogu P11_2012). Program tworzy 
osobny plik XML dla ka�dego pracownika zaznaczonego na li�cie wyboru . Przy ponownym 
tworzeniu plików s� one zawsze zapisywane niezale�nie od tego, czy były ju� poprzednio 
tworzone bez ostrzegawczego komunikatu. 

 
 

W celu wysłania do Urz�du Skarbowego PITów utworzonych na podstawie plików XML 
nale�y skorzysta� z ogólnodost�pnych programów.  

Aby wysła� deklaracj� nale�y zainstalowa� oprogramowanie wtyczka e-Deklaracje 
dost�pne na stronie: http://e-deklaracje.gov.pl/files/dopobrania/e-Deklaracje-wtyczka_v2-0-1.exe. 
Plik XML zawieraj�cy dane deklaracji mo�na zaimportowa� do formularza interaktywnego 
PDF deklaracji. W celu dokonania importu danych XML nale�y �ci�gn��  formularz PDF 
deklaracji ze strony: www.e-deklaracje.gov.pl, nast�pnie otworzy� go przy pomocy Adobe Reader 
i wczyta� do formularza dane zapisane w pliku XML za pomoc� opcji Importuj dane 
dost�pnej (po zainstalowaniu wtyczki):  

- w menu Dokument i podmenu Formularze - w aplikacji Adobe Reader 8-9  
- pod przyciskiem Narz�dzia > Funkcje rozszerzone - w aplikacji Adobe Reader 10  
- pod przyciskiem Rozszerzone - w aplikacji Adobe Reader 10.1    

W postaci e-deklaracji mo�na zapisa� PIT-11 i PIT-40. 
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WinBOSS 7.30 

Obsługa poczty elektronicznej 

 
Obsługa poczty elektronicznej została dodana w celu wysyłania dowolnych plików z poziomu 
programu WINBoss. Proces wysyłania poczty jest wywoływany sekwencj� klawiszy Alt+S w 
dowolnym miejscu programu i wymaga wskazania zał�czników, okre�lenia odbiorcy, tematu, 
tre�ci i poziomu wa�no�ci poczty. Wysłanie poczty jest mo�liwe przy jednoczesnym 
spełnieniu warunków: 

- Obsługa poczty jest aktywna (parametr konfiguracji poczty) 

- Został wybrany przynajmniej jeden zał�cznik 

- Zostało zatwierdzone okno przygotowania poczty 

Konfiguracja parametrów poczty 

Konfiguracja poczty jest dost�pna w Administrator-> Zarz�dzanie systemem-> Obsługa 
poczty oraz w Administracji ka�dego modułu. 

Dla ka�dego z u�ytkowników istnieje indywidualny zestaw parametrów. Konfiguracja 
obejmuje nast�puj�ce parametry : 

- Flaga aktywno�ci poczty  

- Adres serwera poczty wychodz�cej 

- Hasło dost�pu do serwera poczty. Hasło zapisane w rejestrze jest zakodowane. 

- Adres mailowy nadawcy – na ten adres zostanie wysłany mail oprócz adresata, 
zalecane jest wpisanie własnego adresu, aby pozostała informacja o mailach 
wysłanych z WINBoss 

- Flaga �ledzenia procesu wysyłania poczty, je�li jest ustawiona to procedura wysyłania 
poczty zapisuje przebieg do pliku o nazwie smtp-{kolejny_numer}.log w folderze 
aplikacji. 

- Numer portu – domy�lnie 25 

- Folder plików do wysyłki 

- Kasowanie plików po wysłaniu 
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Wysyłanie wiadomo�ci 

Wysyłanie maila wywołane klawiszem ALT+S rozpoczyna okno z wyborem pliku, nast�pnie 
nale�y uzupełni� okno wiadomo�ci: 

 
 
Wybieraj�c Adresata mo�na skorzysta� z podpowiedzi z list� klientów – [Wybór]   

 

 
 
Mail jako F-spec z wypełnionym adresem i tematem 

 

Okienko pocztowe mo�e mie� domy�lnie wstawiony adres mailowy i temat je�li wywołamy 
je jako F-spec-> Mail w odpowiednich ewidencjach. 

W ewidencji Klientów (Rozrachunki, Magazyn) po wybraniu F-spec-> Mail 
domy�lnie ustawia si� w polu adresata poczty adres mailowy bie��cego klienta. 

W ewidencji Faktur i Dostaw po wybraniu F_spec-> Mail w okienko pocztowe 
wstawiany jest mail klienta z dokumentu oraz nr dokumentu jako Temat wiadomo�ci. 
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W ewidencji Dokumentów Magazynowych po wybraniu F_spec-> Mail w okienko 
pocztowe wstawiany jest mail klienta z dokumentu oraz rodzaj i nr dokumentu jako Temat 
wiadomo�ci. 

Parametry poczty zapisywane s� w rejestrze w kluczu: 
HKLM\Software\WINBOSS\MAIL\{identyfikator_u�ytkownika}. Wyczyszczenie rejestru 
mo�liwe jest w  module Administrator: Administrator-> Czyszczenie rejestru-> Usuni�cie 
parametrów poczty elektronicznej. 

 

 

Wydruki do Excela 

 
Wi�kszo�� zestawie� z wszystkich modułów mo�na eksportowa� do Excela. Wymagane jest 
posiadanie zainstalowanego Excela. 

   
 
 
Po wybraniu opcji Excel i przygotowaniu wydruku pojawia si� komunikat 

 
 
Konfiguracja wydruków do Excela jest dost�pna w Administrator-> Zarz�dzanie systemem-> 
Współpraca z Excelem oraz w Administracji ka�dego modułu. W konfiguracji okre�lamy 
domy�lny folder dla arkuszy Excelowych oraz to, czy arkusz otwiera� zawsze po wydruku, 
czy zapisywa� bez otwierania. 

 
 
W programie WINBoss liczby zapisywane s� w formacie z kropk� dziesi�tn�. Po 
przeniesieniu do Excela nale�y w kolumnach liczbowych zamieni� kropk� na przecinek. 
Uwaga: je�li separatorem jest przecinek nale�y najpierw usun�� wszystkie przecinki, a 
dopiero potem zamienia� kropk� na przecinek.  
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Wydruk z GM w Excelu:  

 

 
 
Ten sam wydruk na drukark� 
============================================================================================== 
|      Zapasy poni�ej stanu minimalnego dnia 12.06.28    |      WERSJA POKAZOWA SM-BOSS      | 
|                    Kartoteka Produktów                 |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.| 
|                  Stan ko�cowy m-ca 02.06               |                                   | 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waluta: ZŁ POLSKI  
============================================================================================== 
Indeks     Nazwa            JM     Cena Stan aktualny                Stan                   
                                �rednia          Ilo��  Warto��  minimalny       Ilo��   Warto�� 
============================================================================================== 
0P-0000001 ZŁOM STALOWY     KG     1.00       13.0000    13.00    20.0000     7.0000      7.00 
SU-0000003 NAKR�TKA M8      kg     6.50       19.3160   125.55    20.0000     0.6840      4.45 
              ================================================================================ 
                    OGÓŁEM:                   32.3160   138.55                7.6840     11.45 

 

 

Kopiuj/Wklej 

 
Funkcja Kopiuj/Wklej aktywna jest w polach dopisywania lub aktualizacji, aktywacja funkcji 
podobnie jak w systemie Windows odbywa si� poprzez ruch kursora myszki ł�cznie z 
wci�ni�tym lewym przyciskiem oraz z klawiatury poprzez ruchy kursora ł�cznie z wci�ni�tym 
przyciskiem Shift. Operacje kopiowania i wklejania wywoływane s� standardowymi 
kombinacjami Ctrl+C i Ctrl+V, niezale�nie od tego wci�ni�cie prawego przycisku myszki 
wywołuje menu kontekstowe z opcjami: Wytnij, Kopiuj, Wklej pod warunkiem, �e pole jest w 
trybie aktualizacji lub schowek systemowy nie jest pusty. Operacja kasowania dotyczy 
zaznaczonego fragmentu pola. Dla pól formatowanych (np. daty, numeryki z separatorami) 
znaki formatuj�ce, nie wchodz�ce w skład pola, podczas selekcji s� ignorowane podobnie jak 
przy ruchu kursora. 

 

 
 

 
 

 


