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Nowe opcje w oprogramowaniu PC-

POS 
 (C) INSOFT sp. z o.o.  

 7.3.053.182 

  Nowe opcje programu 

   
Na dokumencie "Reklamacja" wprowadzono 

zmiany i usprawnienia 
 

Opis wybranych zmian: 1) Dodane zostało uprawnienie na zmianę statusu reklamacji. Nazwa 
uprawnienia: "Edycja statusu reklamacji". Jest ono dostępne w konfiguracji uprawnień profilu 
operatora (dostępne po zalogowaniu na konto serwisowe i wybraniu z menu "Wykazy"--
>"Wykaz profili operatorów". 2) Zmieniony został sposób obsługi dokumentu, tak, aby  pracę z 

nim uczynić bardziej intuicyjną. 3) Dodano możliwość wyświetlenia reklamacji wyłącznie o 

statusie "Pozytywnie rozpatrzona - przyjęcie zwrotu" dla których nie został wygenerowany 
jeszcze zwrot. Służy do tego przycisk "Lista reklamacji do zwrotu". Dla takich reklamacji jest 
na nich dostępny przycisk "Generuj zwrot". 4) Na reklamacji jest pokazywany numer 
wygenerowanego zwrotu. 5) Komentarz na reklamacji jest wymagany tylko wtedy, gdy został 
zdefiniowany jako obowiązkowy i nie został wprowadzony w Mini-Market. 

   
Obsłużono nowy sposób wydruku rabatów 

do podsumowania paragonu 
 

Dodany został parametr "Wydruk rabatu w podsumowaniu (tryb on-line)". Jest on 
zlokalizowany w lokalnych parametrach programu (dostępne po zalogowaniu na konto 
serwisowe) na zakładce "Drukarka fiskalna". Parametr ma 2 wartości: "do objętej rabatem linii 
towaru" / "zgrupowany po stawkach VAT". Aby zadziałał, parametr "Drukuj rabat w każdej linii 
towaru" musi być ustawiony na "Nie". Ustawiając parametr "Wydruk rabatu w podsumowaniu 

(tryb on-line)" na "zgrupowany po stawkach VAT" rabaty drukowane w podsumowaniu 
paragonu zostaną zgrupowane według stawek VAT. Jeżeli rabaty są tylko w jednej stawce VAT 

wówczas opis jest skracany (bez informacji o rabacie do stawki). Dodatkowo obsłużono 
drukowanie sumarycznego rabatu udzielonego na paragon. Zmiany zostały wprowadzone dla 
sterowników następujących drukarek: 1) Posnet na protokole Thermal - wszystkie sterowniki 
za wyjątkiem Temo. 2) Posnet na protokole Posnet - wszystkie sterowniki 3)  Novitus - 
wszystkie sterowniki. 4) Innova - sterowniki od DF-1. 5) UPOS - wszystkie sterowniki. 6) Elzab 

- sterowniki od Elzab Mera 3.02 oraz Elzab Mera E i Elzab Mera EFV. 

 7.3.053.181 

  Nowe opcje programu 

   
Umożliwiono wielokrotny import towarów z 
inwentaryzatora Novitus CipherLab na 

dokument "Remanent" 

 
Po zmianach każdy kolejny import dokumentu z inwentaryzatora na "Remanent" będzie 
powodował dodanie (powielenie) tych samych towarów (będą wprowadzane jako oddzielne 

pozycje). 

 7.3.053.180 

  Nowe opcje programu 

   
Panele użytkownika - sprzedaż towarów 
ważonych oraz sprzedaż przez ilość 

 
Na zakładce paneli użytkownika dodano nowy klawisz umożliwiający wprowadzenie ilości przed 
wybraniem towaru.  

   
Dla dokumentu "Zwrot do dostawy 

wewnętrznej" tworzonego w Mini-Market 
 

Po utworzeniu dokumentu "Zwrot do dostawy wewnętrznej" w Mini-Market, po stronie PC-

Market 7 tworzone są dwa dokumenty: "Zwrot do dostawcy" i "Zwrot od odbiorcy". Na 
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dodano zapisywanie informacji o zwrocie po 
stronie odbiorcy z którym jest on powiązany 

dokumencie "Zwrot do dostawcy" dodano informację o dokumencie "Zwrot od odbiorcy" z 
którym jest powiązany. Informacja ta znajduje się w tekstach dodatkowych w polu "Dotyczy 
dokumentu". 

   
Na wybranych typach dokumentów została 
dodana kolumna pokazująca różnicę w 
cenie detalicznej 

 

Kolumna nazywa się "Różnica w cenie detalicznej" i jest dostępna na dokumentach: 

"Rozbieżność dostawy zewnętrznej (Rozbieżność przyjęcia zewnętrznego)", "Rozbieżność 
dostawy wewnętrznej" oraz "Dostawa zewnętrzna z rozbieżnością". Jeżeli jest ona niewidoczna 
należy ją dodać do wyświetlania w parametrach programu Mini-Market. Wartość w tej 
kolumnie jest obliczana następująco: (Ilość - Oryginalna ilość) * Cena detaliczna netto / brutto 
(o tym czy zostanie wzięta cena netto czy brutto decyduje wartość od której na dokumencie  
jest wyliczany podatek). 

   
Ujednolicono wygląd dokumentów Mini-

Market 
 

Modyfikacje miały na celu wizualne ujednolicenie wyglądu dokumentów. Uzgodnione zostały 
również opisy i układ pól, tak, aby wprowadzone informacje były prezentowane w przejrzysty i 
czytelny sposób. Zmiany objęły następujące dokumenty: 1.Rozbieżność dostawy wewnętrznej. 
2.Wydanie zewnętrzne 3.Wydanie wewnętrzne 4.Receptura 5.Przesunięcie towarów 
przecenionych. 6.Obrót opakowaniami. 

   

Dla dokumentów Mini-Market dodano 
wyświetlanie podsumowania w cenach 

zakupu (netto, vat, brutto) / w cenach 
sprzedaży (netto, vat, brutto) 

 

Za funkcjonalność odpowiada parametr "Czy pokazywać dodatkowe podsumowanie w cenach 
zakupu/sprzedaży na dokumencie". Jest on zlokalizowany w parametrach programu (dostępne 
po zalogowaniu na konto serwisowe). Decyzja o tym czy podsumowanie jest wyświetlane w 
cenach zakupu, w cenach sprzedaży czy jednocześnie w cenach zakupi i sprzedaży zależy od 
konfiguracji kolumn na dokumentach. 

   

W Scserver został dodany parametr, który 
pozwala definiować w jakich cenach będą 
zapisywane luźne zwroty do dostawy 
wewnętrznej 

 

Parametr nazywa się "Luźne zwroty do dostawy wewnętrznej zapisywać w cenach" i znajduje 

się w parametrach programu Scserver. Ma on 2 wartości: "Sprzedaży" / "Zakupu". Uwaga! Po 
zmianie wartości parametru (a więc po przestawieniu cen ze "Sprzedaży" na "Zakupu" lub 
odwrotnie) koniecznie należy zrestartować program Scserver. Zarówno podczas przeglądania, 
jak i podczas tworzenia dokumentu "Zwrot do dostawy wewnętrznej" w Mini-Market, pojawia 
się na nim informacja w jakich cenach został wystawiony. W ramach zadania dodatkowo został 

obsłużony parametr o nazwie "Poziom cen na dokumencie Zwrotu odbiorcy w c. zakupu" 
(znajduje się w PC-Market 7). Parametr ten jest uwzględniany tylko wówczas, gdy luźny zwrot 
do dostawy wewnętrznej jest wystawiany w Mini-Market w cenach zakupu. W takiej sytuacji 
"Zwrot od odbiorcy" zapisuje się w PC-Market 7 z takim poziomem cen, jaki został dla niego 
zdefiniowany w parametrach tego programu. Odpowiednie zmiany w mechanizmach 
obliczających powodują, że wartości na dokumentach pomiędzy PC-Market 7 i Mini-Market są 
zgodne. 

   
Umożliwić wydruk bonu na drukarce 

fiskalnej 
 

Obsłużono możliwość wydruku zlecenia kuchennego na drukarce fiskalnej. Obecnie zmiana 
dotyczy wybranych modelów drukarek -  Posnet HD, Novitus Delio 4.03 -  HD/ Innova DF-1 FV 
- Profit EJ. 

   dodanie ikony statusu dla reguł PC-Loyalty  Dodano ikonę statusu  informującą o aktywacji na paragonie reguły z systemu PC-Loyalty. 

 7.3.053.177 

  Nowe opcje programu 
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Na panelach klawiszy w programach z 
rodziny PC-POS 7 obsłużono sortowanie 
asortymentów i podasortymentów w 
porządku alfabetycznym 

 
Nowa opcja działa tylko dla paneli automatycznych. Wchodząc we właściwości panelu 
automatycznego, na dole okna pojawia się parametr "Sortuj", który pozwala wybrać opcję 

"Automatycznie". W efekcie klawisze zostaną posortowane w porządku alfabetycznym. 

 7.3.053.176 

  Nowe opcje programu 

   
Wygląd i układ dokumentu "Dostawa 
wewnętrzna" został ujednolicony na wzór 
dokumentu "Dostawa zewnętrzna" 

 
Wprowadzono przede wszystkim zmiany wizualne, które miały za zadanie uczynić dokument 
bardziej czytelnym. 

 7.3.053.175 

  Nowe opcje programu 

   
Ujednolicono drukowanie rabatów w liniach 
/ podsumowaniu paragonu, gdy wydruk jest 
realizowany w trybie on-line 

 

Zmiany dotyczą tylko wydruku paragonów w trybie on-line. W pierwszej kolejności 
sprawdzany jest parametr konfiguracji o nazwie "Drukuj rabat w każdej linii towaru". Jeżeli 

parametr ten jest ustawiony na "Tak" wówczas program działa bez zmian. Jeżeli parametr jest 
ustawiony na "Nie" wówczas podczas wydruku pozycji, na paragon jest wysyłana cena 
podstawowa towaru (bez rabatu). Dopiero zakańczając paragon, na drukarkę jest wysyłana 
informacja o rabacie w pełnej wysokości dla każdej pozycji paragonu. W ramach zadania 
obsłużono również łączenie rabatu kwotowego z ewentualnym rabatem procentowym, gdyby 
taki był wcześniej udzielony na którąś z pozycji paragonu. Dodatkowo dodano blokadę 

wprowadzania pozycji z rabatem na paragon, jeżeli parametr "Drukuj rabat w każdej linii 

towaru" jest ustawiony na "Nie" i wydruk jest realizowany w trybie on-line, a drukarka nie 
obsługuje dodatkowych linii na rabaty. 

   
Dodane zostały uprawnienia na 
pokazywanie, edycję i wydruk pól cenowych 
na dokumentach Mini-Market 

 

Dla dokumentów Mini-Market dotychczasowe uprawnienia na przeglądanie cen zostały 
oddzielone od uprawnień na ich edycję. Dodane zostało również nowe uprawnienie na wydruk 

cen. Uprawnieniami objętych zostało dużo więcej dokumentów niż dotychczas. Uprawnienia 
definiuje się w "Konfiguracji uprawnień profilu" (dostępne po zalogowaniu na konto serwisowe 
i wybraniu z głównego menu "Wykazy"-->"Wykaz profili operatorów"). Opis zmian: 1) Dla 
dokumentów: "PZ", "Zamówienie zewnętrzne", "Wydanie zewnętrzne", "Obrót opakowaniami", 
"Przesunięcie towarów" dodane zostały 3 parametry: "Czy pokazywać pola cenowe na 
dokumencie", "Czy edytować pola cenowe na dokumencie", "Czy drukować pola cenowe na 
wydruku". 2) Dla dokumentów: "Dostawa wewnętrzna", "Zamówienie wewnętrzne", "Strata", 

"Remanent", "Wydanie wewnętrzne", "Receptura" dodane zostały 2 parametry: "Czy 
pokazywać pola cenowe na dokumencie", "Czy drukować pola cenowe na wydruku". 

   
Dla dokumentu "Receptura" dodana została 
wizualna konfiguracja kolumn 

 
Kolumny można skonfigurować po zalogowaniu na konto serwisowe, wybierając z menu 
"Konfiguracja"-->"Parametry programu"-->parametr "Kolumny na dokumentach". 
Zrealizowano 

   
Dla parametrów: "Czy można do 
dokumentu dodać dowolny komentarz" i 
"Kolumny na dokumentach" wprowadzono 

 Wykonano 
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sortowanie alfabetyczne nazw dokumentów 
(po kolumnie "Nazwa") 

 7.3.053.174 

  Nowe opcje programu 

   

Dla zamówienia zewnętrznego i 
wewnętrznego ujednolicono wygląd oraz 
układ obu dokumentów, tak, aby były one 
spójne i czytelne przy różnych 
rozdzielczościach 

 Zrealizowano 

 7.3.053.173 

  Nowe opcje programu 

   
Dla dokumentu "Kontrakt" zostały 
wykonane poprawki 

 
Po wystawieniu w PC-Market 7 kontraktu na magazyn sklepu, próba jego otwarcia w Mini-
Market kończyła się komunikatem "Brak pola: Descriptions". W efekcie nie można było 

otworzyć dokumentu i pracować z nim. Poprawiono 

   

Na edytorze pozycji wprowadzono 

usprawnienia, tak, aby tworzenie 
dokumentów w oparciu o dostawy było 

szybkie i wygodne 

 

Zmiany dotyczą następujących typów dokumentów: 1. Zwrot do dostawcy. 2. Zwrot do 
dostawy wewnętrznej. 3. Rozbieżność z wydania. 4. Rozbieżność z dostawy. 5. Obrót 
opakowaniami. Na wymienionych typach dokumentów po wybraniu dokumentu w polu 
"Dostawa" i przy próbie dodania kolejnych pozycji wyświetla się okno z listą towarów w którym 

wprowadzono następujące zmiany: a) Można wprowadzić kod kreskowy produktu z czytnika 
lub wpisać go ręcznie (wprowadzenie przez czytnik automatycznie zamyka okno). b) Można 

użyć filtru (przycisk "Filtr"), aby wyfiltrować listę pozycji. c) Okno zapamiętuje ostatnio 
wybraną pozycję i gdy użytkownik otwiera je następnym razem to automatycznie zaznaczana 
jest kolejna pozycja. d) Jeżeli zostanie zmieniona wielkość okna lub szerokość kolumny to 
następne otwarcie okna zachowa te parametry. e) Wszystkie kolumny są sortowalne. 

   

PosAdmin - aktualizacja pola OperationTime 
przy edycji i ponownym zapisie dokumentu 
zmiany - Przeniesienie zmian do wersji 
7.3.53.173 

 

W przypadku edycji dokumentu rozliczenia zmiany kasjera i ponownym zapisie, czas zapisu w 

polu OperationTime nie jest już nadpisywany aktualnym czasem.                                                               
Aktualizowane jest tylko id użytkownika który edytował i zapisał ponownie dokument. 

 7.3.053.172 

  Nowe opcje programu 

   
Dla inwentaryzatorów Novitus i Torell 

dodano wyświetlanie domyślnej ścieżki do 

katalogu sterownika 

 

Ścieżka jest wyświetlana na zakładce "Inwentaryzatory" w zestawie parametrów dotyczących 

danego inwentaryzatora (parametr "Katalog sterownika"). Od wersji 7.3.54 możliwa będzie 

również zmiana katalogu sterownika. W wersji 7.3.53 możliwy jest tylko podgląd tych danych. 

   
Dodano nowy dokument "Rozbieżność 
dostawy zewnętrznej" 

 

Tworzenie tego dokumentu jest dostępne na specjalne uprawnienie o nazwie "Nowy dokument 
rozbieżności z dostawy zewnętrznej". Uprawnienie można nadać po zalogowaniu na konto 
serwisowe i wybraniu z menu "Wykazy"-->"Wykaz profili operatorów", sekcja "Parametry 
związane z dostawą zewnętrzną". 
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W konfiguracji uprawnień profilu operatora 
dodano przycisk "Wszystkie po autoryzacji" 

 
Działa on analogicznie, jak przyciski "Udostępnij wszystkie" i "Zablokuj wszystkie" z tą drobną 
różnicą, że ma zastosowanie tylko dla parametrów, które można ustawić na "dostępne po 
autoryzacji". 

   

Na listach dokumentów zamówień 

wewnętrznych dodano kolumnę "Status 
zamówienia" 

 
Kolumna została dodana dla: 1. Listy zamówień wewnętrznych. 2. Listy zamówień 
wewnętrznych do akceptacji. 3. Listy aktualizacji zamówień wewnętrznych do akceptacji. 

 7.3.053.170 

  Nowe opcje programu 

   

Jeżeli wydruk paragonów na drukarce 

fiskalnej był ustawiony na on-line, wówczas 
podczas płatności soft-terminalem Polskie 
ePłatności pojawiał się błąd 2038 

 

Problem wynikał z tego, że, gdy na drukarce była wydrukowana już jakaś część paragonu, 

blokowany był wydruk innych dokumentów. Efektem tego był poprawny wydruk paragonu oraz 

brak wydruku potwierdzeń. Poprawiono. 

   

Umożliwić wyłączenie komunikatu 

informującego o wysłaniu zlecenia 
kuchennego 

 Dodano możliwość wyłączenia komunikatu informującego o wysłaniu zlecenia na kuchnię 

 7.3.053.168 

  Nowe opcje programu 

   
Przycisk "Usuń" został zdeaktywowany w 
oknie z listą klientów wyświetlaną z 

poziomu interfejsu kasjera 

 

Przycisk "Usuń" jest od teraz wyszarzony jeżeli okno zostało wywołane w celu wybrania 
klienta. Możliwość usunięcia klienta nadal istnieje, ale została ona zabezpieczona. Aby usunąć 
klienta należy zalogować się na konto serwisowe i z menu wybrać "Wykazy-->Wykaz 

klientów". W tym miejscu przycisk "Usuń" jest aktywny. 

   
W Mini-Market dodany został parametr, 
który chroni przed powieleniem tej samej 
pozycji na dokumencie zamówienia 

 
Parametr nazywa się "Czy zezwalać na powielanie tej samej pozycji na dokumencie zamówień" 
i jest dostępny w parametrach programu po zalogowaniu na konto serwisowe. Domyślna 
wartość parametru: "Tak". Działa on tylko dla dokumentów zamówień. 

 7.3.053.167 

  Nowe opcje programu 

   
Dla Polskie ePłatności dodano obsługę 
terminali kart płatniczych Verifone VX510 
poprzez Ethernet 

 Zrealizowano 

   

Zmiana formy płatności na paragonie w 

PosAdminie i PcPosPremium. - Przeniesienie 
zmian do wersji 7.3.53.167 

 
Na liście dokumentów dodano przycisk umożliwiający zmianę formy płatności na zapisanym 

paragonie. 

   

Wprowadzono zmiany w mechanizmie 

obliczającym wartość rabatu kwotowego, 
gdy na paragonie znajduje się co najmniej 
jeden towar w ilości "1" 

 

Udzielając rabatu kwotowego na paragon jego pozycje zostaną zrabatowane zgodnie z nowymi 
zasadami (zmiana w rabatowaniu kwotowym została opisana w wersji 7.3.53.158). W ramach 

tego zadania wykonana została dodatkowa modyfikacja: Jeżeli na paragonie znajduje się co 
najmniej jedna pozycja w ilości "1", wówczas podczas udzielania rabatu kwotowego 
mechanizm próbuje zmienić ceny tak, aby w każdej takiej pozycji rozliczyć różnice groszowe 
wynikające z zaokrągleń. Jeżeli mechanizmowi uda się rozliczyć różnice groszowe, wówczas 
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np. udzielając na paragon o wartości 60 zł, rabatu kwotowego w wysokości 40 zł, system 
pokaże do zapłaty równo 20 zł. Jeżeli na paragonie nie będzie pozycji w których możliwe 
byłoby rozliczenie groszowych różnic mechanizm zastosuje zaokrąglanie zgodnie z 
parametrem "Kierunek zaokrąglania rabatu kwotowego w cenie towaru na paragonie". 

 7.3.053.166 

  Nowe opcje programu 

   
Zmieniono czas odczytu "bonów" 
(paragonów) z wag Bizerba BS 800 przez 
serwer wagowy 

 
W ramach prac zmieniono sposób obsługi głównego wątku komunikacyjnego. Od teraz 
paragony są odczytywane co 10 sekund. Wcześniej czas ten był różny - raz było to 10 sekund, 
a innym razem np. 30 sekund. Wykonano. 

 7.3.053.165 

  Nowe opcje programu 

   
W Mini-Market dla dokumentu "Reklamacja" 
dodano opcję automatycznego generowania 
zwrotu do paragonu 

 

Zwrot zostanie wygenerowany automatycznie tylko wówczas, gdy będą spełnione jednocześnie 
3 warunki: 1. "Reklamacja" będzie miała status "Przyjęcie zwrotu". 2. Do reklamacji zostanie 

przypisany dokładnie jeden paragon. 3. Na paragonie przypisanym do reklamacji będzie użyta 
tylko jedna forma płatności. 

   
Dodano nowy sterownik do obsługi wag 
Elzab serii CAT 27 na protokole CAS 

 Wykonano sterownik z obsługą automatycznego pobierania danych z wagi. 

   
Na wydruku dodać czas ostatniej 
aktualizacji zlecenia 

 W nagłówkach wszystkich formatów wydruków dodane zostało pole: Czas wydruku: godzina. 

 7.3.053.164 

  Nowe opcje programu 

   

Ulepszono i zoptymalizowano import 
towarów z PC-Market 7 do programów z 
rodziny PC-POS 7 (Mini-Market, PC-POS 7, 
PC-Petrol itd.) 

 
W wyniku optymalizacji udało się znacznie skrócić czas importu towarów. Zmiany powinny być 
szczególnie zauważalne dla baz z dużą liczbą towarów. Zrealizowano. 

   
Przywrócono synchronizację czasu 
pomiędzy PC-POS 7 / Mini-Market, a 
drukarkami z serii UPOS 

 Zrealizowano 

 7.3.053.162 

  Nowe opcje programu 

   

Wprowadzono zmianę, która działa w ten 
sposób, że przy połączeniu do PC-Market 7, 
programy z rodziny PC-POS 7 odczytują 
dane sklepu, przy czym następuje to tylko 

wówczas, gdy magazyn kasy jest 
powiązany ze sklepem 

 Zrealizowano 

 7.3.053.160 
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  Nowe opcje programu 

   
Należy dodać wydruk nazwy zestawu 

podczas drukowania zamówienia na 
drukarce kuchennej. 

 Zrealizowano 

   
Dodać uprawnienie na odczytywanie 
rachunków innych kelnerów 

 
Dodano dwa nowe uprawnienia umożliwiające przenoszenie i odczytywanie rachunków przez 
innych kelnerów. 

 7.3.053.157 

  Nowe opcje programu 

   
Polskie ePłatności - dodano obsługę kart 

płatniczych na soft-terminalach Ingenico 

iPP3XX 

 Zrealizowano 

 7.3.053.155 

  Nowe opcje programu 

   
Mechanizm automatu na Remanencie 
wyposażono w możliwość wczytywania 
towarów usuniętych 

 
Po kliknięciu w przycisk "Automat" na Remanencie pojawia się okno, które w prawym dolnym 
rogu ma nowy dodatkowy parametr "Wczytaj także towary usunięte". 

   

Dodano parametr pozwalający zablokować 

możliwość przełączania się z zakładki z 

dokumentem Remanentu na inne zakładki 

 

Parametr nazywa się "Czy blokować zakładkę z remanentem podczas jego edycji ?" i jest 
dostępny w parametrach programu po zalogowaniu na konto serwisowe. Domyślna wartość 

parametru: "Nie". Przestawiając parametr na "Tak" blokada zadziała w ten sposób, że dopóki 

dokument Remanentu będzie w trybie edycji nie będzie można przełączyć się na żadną inną 
zakładkę. 

 7.3.053.154 

  Nowe opcje programu 

   
Działanie parametru "Automatyczne 
receptury przy zapisie paragonu do bazy" 
rozszerzono na dokumenty RW i WZ 

 
Nazwa samego parametru również uległa zmianie. Poprzednia nazwa parametru: 
"Automatyczne receptury przy zapisie paragonu do bazy". Nowa nazwa: "Automatyczne 
receptury przy zapisie paragonu/RW/WZ do bazy". Wykonano 

 7.3.053.153 

  Nowe opcje programu 

   

Podczas fiskalnego wydania prezentu 

wprowadzono możliwość dokonania dopłaty, 
gdy ilość punktów zgromadzonych przez 

klienta jest zbyt mała do odebrania 
prezentu w najniższej cenie 

 
Aby mechanizm zadziałał, w regule definiowanej w PC-Market 7 muszą zostać narzucone 
odpowiednie warunki. 

 7.3.053.151 

  Nowe opcje programu 



              Nowe opcje w oprogramowaniu PC-POS       (C) INSOFT sp. z o.o. 

   
Dodano parametr pozwalający wyłączyć 
ramkę z podsumowaniem nadwyżki, braków 

i superaty na dokumencie Remanentu 

 

Parametr nazywa się "Czy pokazywać poniższe sumowanie w oknie remanentu" i jest 
zlokalizowany w parametrach programu w sekcji Mini Market. Jego aktywacja powoduje, że na 
dokumencie Remanentu pola: "Nadwyżka Brutto", "Braki Brutto" i "Superata Brutto" są 
niewidoczne. 

   
Dodano parametr pozwalający wyłączyć 
kolorowanie różnic na pozycjach 
Remanentu 

 
Parametr nazywa się "Czy kolorować różnice na dokumencie remanentu" i jest zlokalizowany 
w parametrach programu w sekcji Mini Market. 

 7.3.053.148 

  Nowe opcje programu 

   
Obsłużono "Zwrot do paragonu" dla 
paragonów typu "Fiskalne wydanie 
prezentu" 

 

Zwrot do paragonów typu "Fiskalne wydanie prezentu" jest dokonywany w identyczny sposób, 
jak zwrot do zwykłych paragonów. Punkty za zwracany towar wracają z powrotem na konto 
klienta. Dopuszczalny jest tylko zwrot ilości całkowitych. Zwrot jest zapisywany z wartością 
"dok. przych. - fiskalne wydanie prezentu" w polu "Interpretacja" dzięki czemu w PC-Market 7 
w łatwy sposób można wyfiltrować tylko tego typu zwroty. 

 7.3.053.146 

  Nowe opcje programu 

   
Zrealizowano mechanizm automatycznych 
aktualizacji dla oprogramowania PC-
Gastronom 

 

W ten sposób możliwa jest automatyczna aktualizacja oprogramowania na podstawie plików 
umieszczonych w sieci. Okno konfiguracji automatycznych aktualizacji można wywołać po 

zalogowaniu na konto serwisowe i wybraniu z menu "Konfiguracja"-->"Konfiguracja 
automatycznej aktualizacji". 

 7.3.053.144 

  Nowe opcje programu 

   
Od teraz poziom cenowy obowiązujący dla 

danego przedziału czasowego może działać 
również na kody dodatkowe 

 

Za funkcjonalność odpowiada parametr o nazwie "Czy cena wynikająca z przedziału czasowego 
ma pierwszeństwo przed ceną z kodu". Jest on zlokalizowany w parametrach programu. Jeżeli 
parametr jest ustawiony na "Nie" wówczas towar sprzedany kodem dodatkowym będzie miał 
na paragonie cenę wynikającą z poziomu cen powiązanego z kodem. Jeżeli parametr jest 
ustawiony na "Tak" wówczas towar na paragonie będzie miał cenę wynikającą z przedziału 

czasowego. Domyślna wartość parametru: "Nie". 

   
Na dokumentach "Zamówienie wewnętrzne" 
i "Zamówienie zewnętrzne" dodana została 
kolumna "Stan" 

 
Jeżeli kolumna nie jest widoczna należy ją dodać do wyświetlania. Można to zrobić wchodząc w 

"Parametry programu" i w sekcji "Mini Market" wybierając "Kolumny na dokumentach". 

 7.3.053.140 

  Nowe opcje programu 

   
Dodano parametr, który dla kasjera 
dodatkowego uwzględnia uprawnienia 
wynikające z jego profilu 

 

Przed zmianami po przełączeniu na kasjera dodatkowego dziedziczył on uprawnienia z kasjera 
podstawowego co skutkowało tym, że nie mógł wykonywać niektórych operacji, chociaż 
uprawnienia jego profilu na to pozwalały. W parametrach programu (dostępne po zalogowaniu 

na konto serwisowe) dodany został parametr "Czy uwzględniać uprawnienia kasjera 
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dodatkowego". Domyślnie jest on ustawiony na "Nie". Po przestawieniu parametru na "Tak" i 
przełączeniu na kasjera dodatkowego będą honorowane uprawnienia wynikające z jego profilu. 

   
Dodano nową funkcjonalność do obsługi 
wag Dibal serii 500, która umożliwia 

odczytywanie dodatkowych pól opisu 

 Zrealizowano 

   
PC-Gastronom - dodano obsługę dzwonka 
dla drukarki bonowej Posiflex PP-6900 
Thermal 

 
W ramach zadania dodano obsługę nowej sekwencji odpowiedzialnej za obsługę dzwonka w 

trybie tekstowym. 

   

Dodano parametr pozwalający włączać / 

wyłączać wczytywanie kontrahentów do 
bufora 

 

Parametr nazywa się "Czy ładować kontrahentów do bufora w pamięci" i jest zlokalizowany w 
parametrach programu (po zalogowaniu na konto serwisowe). Wyłączenie ładowania 

kontrahentów do bufora spowoduje, że lista kontrahentów nie będzie wyświetlana, ale nadal 
będzie działało ich wyszukiwanie, na przykład po kodzie karty. Domyślne ustawienie 
parametru: Y (a więc kontrahenci są ładowani do bufora). 

   
Podczas fiskalnego wydania prezentu 
umożliwiono wprowadzenie większej ilości 
sztuk tego samego towaru 

 

Wcześniej na jednym paragonie można było wydać tylko jedną sztukę danego towaru. Po 
zmianach można wprowadzić ilość większą niż 1. W przypadku podania ilości ułamkowej jest 
ona zaokrąglana do liczby całkowitej. Ograniczeniem na ilość sztuk danego towaru jest liczba 
punktów (jeżeli Klient chce odebrać prezenty w ilości, której nie jest w stanie pokryć z 
posiadanych przez siebie punktów, system obniży ilość towaru do maksymalnej możliwej). 

   Dodano obsługę bonów płatniczych ILC  Zrealizowano 

   

Dla pozycji na wydruku dokumentu "WZ" i 

"WZ Paliwowa" dodano informacje związane 
z rabatami 

 

Dodane zostały pola zawierające dane o: wartości rabatu, procentowej wartości rabatu i cenie 
brutto (przed rabatem). Jeżeli informacje te nie są widoczne na wydruku należy je dodać 

samodzielnie do szablonu wydruku dokumentu. Pole "if_LineValueOfDiscount" odpowiada za 
wyświetlanie wartości rabatu, pole "if_LineBasePrice" odpowiada za wyświetlanie ceny brutto 

(przed rabatem), a pole "if_LineDiscount" odpowiada za wyświetlanie procentowej wartości 
rabatu. 

   
PC-Gastronom - ujednolicono sposób edycji 
zestawów gastronomicznych pomiędzy PC-
Gastronom i PC-Market 7 

 Uzupełniono również mechanizm importu składników zestawu o niezbędne pola. 

 7.3.053.139 

  Nowe opcje programu 

   
Na drukarkach UPOS FP-T260FVA obsłużony 

został wydruk prepaidów 
 

W związku z ograniczeniami drukarki fiskalnej realizacja wydruku była możliwa dla drukarek 

UPOS FP-T260FVA (nowszy firmware) wzwyż. Wydruk jest realizowany za pomocą szablonu 

"Funkcji operatora". 

 7.3.053.137 

  Nowe opcje programu 

   
Zmieniono sposób odwoływania się do 
katalogu zamrożeń remanentu 

 

Wcześniej po wybraniu przycisku "Odmrożenie" na remanencie pokazywany był katalog o 
jeden poziom wyżej w stosunku do katalogu podanego w konfiguracji. Obecnie odmrożenie 
odwołuje się bezpośrednio do katalogu z konfiguracji co ułatwia dotarcie do pliku z 
remanentem. 
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 7.3.053.136 

  Nowe opcje programu 

   
Mini-Market - dodano oddzielny parametr, 
który pozwala zarządzać blokadą zejścia 
stanu poniżej wartości 0 dla dokumentów 

 

Wcześniej był to jeden parametr, który w obecnej wersji został rozdzielony. Nazwę 
dotychczasowego parametru zmieniono na "Dozwolony ujemny stan towaru w magazynie 

(paragon)" i ograniczono jego działanie tylko do paragonów. Dodano drugi parametr o nazwie 
"Dozwolony ujemny stan towaru w magazynie (dok. Minimarket)" zlokalizowany w sekcji Mini 
Market, który działa tylko na dokumenty. W ten sposób można zarządzać blokadą zejścia 
stanu oddzielnie dla paragonów i oddzielnie dla pozostałych dokumentów. 

   

Zrealizowano mechanizm automatycznych 

aktualizacji dla oprogramowania Mini-
Market i PC-POS 7 

 

W ten sposób możliwa jest automatyczna aktualizacja oprogramowania na podstawie plików 

umieszczonych w sieci. Okno konfiguracji automatycznych aktualizacji można wywołać po 
zalogowaniu na konto serwisowe i wybraniu z menu "Konfiguracja"-->"Konfiguracja 
automatycznej aktualizacji". 

 7.3.053.135 

  Nowe opcje programu 

   
Dodano uprawnienia na listy dokumentów 
kasowych 

 

Uprawnienia były dostępne, ale tylko w Mini-Market. W ramach zadania wprowadzono je do 
pozostałych programów z rodziny PC-POS 7. W ten sposób możliwe stało się wyświetlanie w 
nich list dokumentów obejmujących: paragony, WZ paragonowe, WZ, RW paragonowe, 
faktury do paragonów, zwroty do paragonów, faktury do zwrotów do paragonów, PW i RW. 
Uprawnienia są konfigurowane w menu "Wykazy"-->"Wykaz profili operatorów"-->sekcja 

"Listy dokumentów". Na zakładkę w PC-POS 7 należy również wyciągnąć przycisk otwierający 

daną listę dokumentów (na przykład listę paragonów). 

   
PC-Loyalty - obsługa drukowania opisu na 
kuponach w PC-POS 7. 

 
Reguły PC-Loyalty. Obsłużono wydruk na kuponie informacji wprowdzanych w definicji reguł 
kuponowych. 

   
Dodano możliwość umieszczenia opisu 
zakładki pod ikoną zamiast obok niej 

 
Dzięki temu przyciski zajmują mniej miejsca na ekranie. Za funkcjonalność odpowiada 
parametr "Czy opisy zakładek umieszczać pod ikoną?". 

   
PC-Gastronom - dodano możliwość 
przywołania rachunku po kodzie lub 
komentarzu 

 Zrealizowano 

   
Dodano obsługę nowej drukarki Novitus 
Delio E z wersją sterownika 4.03 

 Zrealizowano 

   
Obsłużono wyświetlanie produktów, które 
podczas importu z kolektora nie zostały 
dodane do dokumentu 

 

Jeżeli dany produkt nie został dodany do dokumentu wówczas w oknie wprowadzania 

produktów zostaje podświetlony na czerwono, a w kolumnie "Stan" ma wartość "Nie dodany". 
Na żółto zaznaczane są produkty które zostały dodane, ale zaraz przed nimi lub po nich jest 
produkt który nie został w prowadzony. Ma to na celu łatwiejsze odszukanie produktu w 
kolektorze.  

   
Zrealizowano automatyczny wydruk etykiet 

przy zapisie paragonu 
 

Za wydruk odpowiada parametr "Automatyczny wydruk etykiet przy zapisie paragonu" 

zlokalizowany w parametrach programu. Domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie". 
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Dodano możliwość wyboru kontrahenta 
podczas wystawiania faktury do wielu 

paragonów 

 

Mechanizm działa w ten sposób, że po naciśnięciu przycisku "Faktura do wielu paragonów" 
zostaje wyświetlone okno w którym można wybrać formę płatności oraz klienta. Następnie 
pojawia się okno z wykazem paragonów do powiązania z fakturą, które spełniają kryteria 
nałożone na formę płatności oraz klienta. 

   
Użyto nowych szablonów do wydruku 
bonów 

 Zmiany dotyczą drukarek: Posnet HD i Novitus Delio 4.03. 

 7.3.053.134 

  Nowe opcje programu 

   
Na drukarkach Novitus Delio dodano 

drukowanie słowa "NIP" na paragonie 
 Zrealizowano 

 7.3.053.132 

  Nowe opcje programu 

   
Wydruk zwrotu do paragonu poszerzono o 
drukowanie zawartości pola "Interpretacja" 

 Na wydruku dodano również sekcję z podpisem nabywcy. 

 7.3.053.131 

  Nowe opcje programu 

   
Mini-Market - dodano możliwość 
personalizacji ścieżki do zapisu plików 
zamrożeń remanentu 

 
Parametr jest dostępny po wejściu w "Lokalne parametry programu"-->zakładka 

"Inwentaryzacja". Nazwa parametru "Katalog zamrożeń remanentu". 

   
Wprowadzono wizualne zmiany w oknie 
Harmonogramu Zmian Cen (HZC) 

 Modyfikacje miały na celu poprawienie wyglądu i czytelności okna z HZC co udało się osiągnąć. 

   

Na dokumentach: "Przyjęcie zewnętrzne" i 
"Zwrot do dostawy wewnętrznej" dodano 
kolumny "Cena detaliczna brutto" oraz 

"Wartość detaliczna brutto" 

 
Jeżeli kolumny są niewidoczne należy zalogować się na konto serwisowe w programie Mini-
Market  i w parametrach programu dodać je na tych dokumentach. Parametr odpowiadający 
za wyświetlanie kolumn nosi nazwę "Kolumny na dokumentach". 

   

Dodany został nowy sposób wydania 

prezentu za zgromadzone punkty w 
systemie lojalnościowym ("Fiskalne wydanie 

prezentu") 

 

W programie PC-Market 7 w menu "Punkty"-->"Definiowanie reguł"-->"Reguły fiskalnego 
wydania prezentów PC-POS 7" dodana została definicja nowego sposobu na wydanie prezentu 
za zgromadzone punkty w systemie lojalnościowym. W regule można określić okres jej 
obowiązywania, wskazać towary, które mogą zostać wydane jako prezent, określić cenę 

prezentu, z jaką towar zostanie sprzedany oraz przelicznik ze złotówek dla punktów, które 

zostaną pobrane ze zgromadzonych przez klienta punktów przy wydaniu prezentu w PC-POS 7 
/ Mini-Market (te punkty zamieniane są na rabat kwotowy, jaki zostanie udzielony na towar-
prezent). Samo wydanie prezentu następuje w PC-POS 7 / Mini-Market i ma postać paragonu 
fiskalnego, na który można wprowadzić tylko jeden towar-prezent. Na zakładce z 
kontrahentem znajduje się przycisk "Fiskalne wydanie prezentu" po którego naciśnięciu 
wymagane jest przypisanie karty klienta. Dla fiskalnego wydania prezentu nie można wybrać 

przycisków dodających inne rabaty czy zmieniających cenę. W tym trybie nie są obsługiwane 
również inne reguły punktowe oraz PC-Loyalty. 
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PC-Loyalty - reguła rabat za wielopak -
rabat niepotrzebnie rozbijany jest na 
wszystkie towary - Przeniesienie zmian do 
wersji 7.3.53.131 

 
Rabat z reguły "rabat za wielopak" rozbijany był na wszystkie pozycje na paragonie (bez 
towarów z ceną zamkniętą).Po modyfikacjach rabat rozbijany jest tylko na pozycje objęte tą 

regułą. 

   
Dodano uprawnienie na zmianę poziomu 
cen 

 

Można do niego dotrzeć logując się na konto serwisowe, a następnie z głównego menu 
wybierając "Wykazy-->Wykaz profili operatorów". Uprawnienie znajduje się w profilu każdego 
operatora w sekcji "Parametry Posa" i nazywa się "Zmiana poziomu cen". Można nim 
zarządzać dla każdego profilu oddzielnie. Dzięki temu można na przykład uniemożliwić 
kasjerowi zmianę poziomu cen lub pozwolić na wykonanie tej operacji, ale dopiero po 
uzyskaniu autoryzacji. 

   
Umożliwiono dodanie przycisku "Ponowny 
wydruk WZ" do zakładki z przyciskami 
specjalnymi 

 
Wcześniej przycisk można było dodać tylko do zakładki funkcyjnej. Po zmianach można go 
dodać również do zakładki z klawiszami specjalnymi. 

   
Na zwrocie do paragonu obsłużono 
informację na temat typu zwracanego 
towaru (pole "Interpretacja") 

 

Po naciśnięciu przycisku "Zwrot do paragonu" pojawia się okno w którym dodane zostało pole 

"Interpretacja" pozwalające określić jakiego typu jest to zwrot: "dokument przychodowy - 
zwroty towarów" (wartość domyślna) / "dokument przychodowy - uznane reklamacje" / 
"dokument przychodowy - oczywiste pomyłki w ewidencji" / "potwierdzenie zwrotów na 
kasach". 

 7.3.053.130 

  Nowe opcje programu 

   
Wprowadzono ograniczenie czasowe na 
autoryzację kodem karty 

 

Ustawienie zostało dodane w parametrach programu i nazywa się "Ograniczenie czasowe na 

autoryzacje kodem karty - milisekundy". Domyślna wartość parametru: "0". Aby ograniczenie 
zaczęło działać wartość domyślną należy zmienić na większą od 0. 

   
Zwiększono liczbę zakładek na które można 
wyciągnąć przycisk do wyboru dodatkowego 
kasjera 

 
Są to zakładki: boczny panel, dolny lewy panel i dolny prawy panel. Zestaw przycisków 
dostępnych z poziomu interfejsu kasjera definiuje się w parametrach programu. 

   
Mini-Market - dodano możliwość 
zaprogramowania inwentaryzatora danych z 

poziomu interfejsu kasjera 

 
Przycisk do zaprogramowania kolektora został dodany w zakładce z dokumentami. Nazwa 
przycisku "Obsługa kolektora danych." 

   
Obsłużono wydruk raportu dobowego na 
drukarce paragonowej niefiskalnej 

 Zrealizowano 

 7.3.053.129 

  Nowe opcje programu 

   
Mini-Market - wprowadzono usprawnienia i 
ulepszenia na niezapisanym dokumencie 
Remanentu 

 

Wprowadzono następujące zmiany: 1. Umożliwiono wydruk niezapisanego i niezamrożonego 
remanentu (z opcją wydruku pełnego, wydruku niezgodności oraz parametrem pomijania 
pozycji zerowych). 2. Dodano możliwość sortowania pozycji niezapisanego remanentu. 3. 

Wprowadzono wyszukiwanie kontekstowe dla pozycji niezapisanego remanentu. 

   
PC-Loyalty - wydruk cyfry kontrolnej w 
kodzie kuponu 

 
Na kuponie generowanym na podstawie reguł PC-Loyalty drukowany jest kod 13 cyfrowy, taki 
jest wysyłany do drukarek. Ostatnia liczba na kuponie to liczba kontrolna kodu EAN13 
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Dodana została opcja ostrzegania kasjera 
przed ponownym otwarciem zmiany w 
obrębie jednej doby 

 

Parametr odpowiadający za tą funkcjonalność nazywa się "Czy informować o tym że tego 
samego dnia była już zamykana zmiana ?". Aby go włączyć należy zalogować się na konto 
serwisowe i z głównego menu wybrać "Konfiguracja"-->"Parametry programu". Następnie 
należy odnaleźć zestaw parametrów o nazwie "Opcje związane z otwarciem zmiany" i w polu 
obok nacisnąć "Otwórz edytor". Po włączeniu parametru, podczas próby ponownego otwarcia 
zmiany w obrębie jednej doby przez danego kasjera pojawi się komunikat "W tym samym dniu 

była już otwierana zmiana kasjera czy otworzyć nową zmianę" z opcjami: Tak / Nie / Sesja 
serwisowa. 

 7.3.053.128 

  Nowe opcje programu 

   
Mini-Market - dodano wyświetlanie stanów z 
magazynu centralnego na sklepie 

 

W "lokalnych parametrach programu" Mini-Market na zakładce "Wymiana danych" dodano 
parametr "Czy importować stany mag. (tylko format Pcm72)". Stany są pobierane tylko dla 
magazynu, który został wskazany jako magazyn centralny w konfiguracji programu PC-Market 
7, na zakładce "Firma" w polu "Centrala dla Minimarketa". 

 7.3.053.0 

  Nowe opcje programu 

   
Obsłużono wyszukiwanie kontrahentów po 
numerze NIP bez pauz (kresek) 

 

Zasady działania mechanizmu są następujące: NIP można wpisywać zarówno z kreskami, jak i 
bez nich. Jednak jeżeli użytkownik wprowadzi już jedną kreskę, to dalej musi wpisać pozostałe 
kreski, aby NIP został odnaleziony. Jeżeli wyszukiwanie ma się odbywać bez pauz wówczas 

należy skasować wszystkie kreski i pozostawić tylko ciąg cyfr. 

   
PC-Gastornom - na panelach sprzedaży 
dodać możliwość konfiguracji grup 
towarowych po nazwie 

 
Dodano możliwość konfiguracji paneli automatycznych poprzez nazwy asortymentów. 
Dotychczas odbywało się to tylko za pomocą ID grupy towarowej - co było skomplikowane, 
ponieważ ID lokalne było inne od ID bazy centralnej 

   
W programach z rodziny PC-POS 7 
wprowadzono obsługę drzewka 
asortymentów 

 

Obsłużono import asortymentów z PC-Market 7 do programów z rodziny PC-POS 7. Dzięki 
temu możliwe stało się zrealizowanie funkcjonalności, która pozwala tworzyć panele klawiszy 
na podstawie zaimportowanych asortymentów i podasortymentów. Aby włączyć zakładkę z 
panelami klawiszy należy wejść w parametry programu (są dostępne po zalogowaniu na konto 
serwisowe) i parametr "Pokazać zakładkę z panelami klawiszy" ustawić na "Tak". Do 
definiowania układu paneli służy parametr "Konfiguracja paneli użytkownika". Pozwala on 

wybrać jeden z predefiniowanych układów lub zdefiniować własne w pełni spersonalizowane 
panele. 

   
W wykazie profili operatorów dodano 
uprawnienie na usuwanie przez kod 
kreskowy 

 
Uprawnienie nazywa się "Kasowanie przez kod kreskowy" i znajduje się w konfiguracji 
uprawnień profilu w sekcji "Parametry Posa". Zrealizowano. 

   
PosPremium w pracy offlinowej - 
pokazywać status braku komunikacji z bazą 
PosAdmina 

 Zrealizowano 
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W Mini-Market dodany został Raport 
"Statystyki kasjerów" 

 
Raport znajduje się w zakładce z raportami. Jest dostępny na specjalne uprawnienie, które 
można włączyć w konfiguracji uprawnień operatora, sekcja "Parametry związane z raportami"-
->"Statystyki kasjerów". Wykonano 

   
W PC-POS 7 / Mini-Market dodany został 
"Raport godzinowy" 

 

Raport znajduje się w zakładce z raportami. Jest dostępny na specjalne uprawnienie, które 

można włączyć w konfiguracji uprawnień operatora, sekcja "Parametry związane z raportami"-
->"Raport godzinowy". Wykonano 

   
Na filtrze raportu "Raport sprzedaży" 
dodane zostały nowe parametry 

 
Dodane zostały 3 parametry: 1. Liczba wybranych kasjerów. 2. Czy uwzględniać zwroty. 3. 
Numer karty klienta. Zrealizowano 

   
PC-Gastronom - dodać przycisk WWW na 
panelu z zamrożeniami 

 
Obsłużono możliwość dodania przeglądarki do panelu gastronomicznego - w oknie z 
zamrożonymi rachunkami 

   
PC-Gastronom - wyodrębnienie zamrożeń 
stworzonych poprzez bonowniki 

 
Dodano nową ikonkę na zamrożonym rachunku informującą o pochodzeniu zlecenia z 
bonownika 

   
W PC-POS 7 / Mini-Market wprowadzono 
zabezpieczenie na wypadek przestawienia 
daty w przód na komputerze z PC-Market 7 

 

W sytuacji, gdy na komputerze z PC-Market 7 przestawiono datę w przód i po tej operacji 
dokonano aktualizacji w kartotece przynajmniej jednego towaru następowało wstrzymanie 
synchronizacji z PC-POS 7 / Mini-Market dla wszystkich towarów dopóki rzeczywista data nie 
pokryła się z tą z przyszłości. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, które w takiej sytuacji 
zapewni ciągłość i kontynuację synchronizacji.  

   
PC-Gastronom - obsłużono import składnika 
ukrytego na kasie oraz domyślnego 
składnika zestawów gastronomicznych 

 
W karcie towaru PC-Market 7 dodano znacznik umożliwiający ukrywanie towaru na PC-POS 7 
oraz obsłużono domyślny składnik dla zestawów gastronomicznych  

   

Na drukarce Posnet Thermal HD obsłużono 

wydruki: pokwitowań kart, prepaidów oraz 
rachunków 

 Zrealizowano 

   
PC-Gastronom - możliwość "ręcznej" 
konfiguracji wielkości siatki w panelach 
użytkownika. 

 Dodano możliwość zmiany rozmiaru siatki dla paneli sprzedaży za pomocą "suwaka"  

   
Dodano przycisk pozwalający przywrócić 
domyślne ustawienia konfiguracyjne 
aplikacji PC-POS 7 / Mini-Market 

 
Przycisk jest dostępny na pionowym pasku przycisków w prawej części okna po zalogowaniu 

na konto serwisowe. Zrealizowano. 

   
Dla pozycji na wydruku faktury dodano 
informację o cenie brutto przed rabatem 
oraz o wartości rabatu 

 
Odpowiednie pola należy dodać samodzielnie do szablonu wydruku faktury (plik FOdb.xml). 
Pole "if_LineValueOfDiscount" odpowiada za wyświetlanie wartości rabatu, natomiast pole 
"if_LineBasePrice" odpowiada za wyświetlanie ceny brutto (przed rabatem).  

   

Wykonana została integracja z systemem 

płatności Smoopay (płatność telefonem 

komórkowym) 

 Zrealizowano 

   
SCServer - rozbudowano log o 
raportowanie dodatkowych informacji 
wysyłanych z PC-POS 7 / Mini-Market 

 
Dzięki temu możliwe stało się śledzenie historii każdej sesji połączenia z osobna oraz 

identyfikacja i przypisanie zarejestrowanych zdarzeń do kasy, której dotyczą. 
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PC-Gastronom - umożliwić wydruk ceny 
oraz pól Opis1-Opis4 na drukarce 
kuchennej 

 
Dodano możliwość wydruku ceny oraz pól Opis 1 - Opis 4 na zleceniach kuchennych. Zmiany 
widoczne są po odpowiedniej modyfikacji szablonu przez użytkownika.  

   
SCServer - dodano możliwość konfiguracji 

ilości oraz wielkości plików logów 
 

Nowe parametry definiuje się w konfiguracji SCServer. Domyślna wartość dla parametru "Ilość 

plików logu" wynosi 64, a dla parametru "Wielkość pliku logu" wynosi 2 MB. Zrealizowano. 

   
PC-Gastronom - dodać możliwość 
wyświetlenia danych teleadresowych na 
zakładce klienta 

 
Na parametr dodano możliwość wyświetlania danych teleadresowych klienta w zakładce 

kontrahenta. Zmiana została zrealizowana w kontekście zmian niezbędnych dla „deliwerki”. 

   
PC-Gastronom - konfiguracja sposobu 
prezentowania rachunków na Ekranie 

Kuchennym 

 
Dodano konfigurację sposobu prezentowania zamówień na ekranie kuchennym. Teraz 
użytkownik ma możliwość wyboru sposobu prezentowania zamówień na ekranie. Została także 

dodana obsługa dziwięków.  

   
PC-Gastronom - wyróżnianie na liście 
zamrożeń rachunków, które został 

złożonych na klienta 

 
Na zamrożonych rachunkach, pojawiała się nowa ikona informująca o przypisanym kliencie do 
rachunku. Opcja została zrobiona w kontekście zmian związanych z dowozem zamówienia do 

klienta 

   
PC-Gastronom - optymalizacja interfejsu 
sprzedaży zestawów 

 
Zostało wprowadzonych szereg zmian dotyczących obsługi zestawu. W szczególności dotyczą 
one nowych parametrów podczas projektowania zestawu, a także interfejsu komponowania 
zestawu podczas sprzedaży. 

   
Mechanizm powiadamiania o dokumentach 
do akceptacji rozbudowano o obsługę 
wszystkich typów dokumentów 

 Zrealizowano 

   

PC-Gastronom - dodano i obsłużono 

parametr pozwalający sprzedawać towary z 
ceną zerową 

 

Parametr nazywa się "Czy dopuszczalne są zerowe pozycje paragonu" i jest dostępny po 

zalogowaniu na konto serwisowe w głównym menu "Konfiguracja-->Parametry programu". 
Domyślna wartość parametru: "Nie". Pozycje z ceną "0" dodane do paragonu zapiszą się w 
bazie natomiast nie zostaną wysyłane i wydrukowane na drukarce fiskalnej. 

   
Zoptymalizowano zapis dokumentu 
"Remanent" z Mini-Market do PC-Market 7 

 W wyniku optymalizacji udało się znacznie skrócić czas zapisu dokumentu. 

   

PC-POS 7 został dostosowany do zmian w 
przepisach dotyczących kas fiskalnych i 
paragonów, które weszły w życie z dniem 
01 kwietnia 2013 

 Zrealizowano 

   Dodano obsługę wag Dibal serii 500  Zrealizowano 

   
PC-Gastronom - umożliwić wydruk daty 
zamówienia kuchennego 

 Dodano nowe pole z datą wysłania zamówienia. Nazwa nowego pola: uf_date 

   
Wprowadzono obsługę wydruków 
pokwitowań kart płatniczych na drukarce 
Elzab Mera 

 Zrealizowano 

   
Umożliwiono wyświetlanie zdjęć produktów 
podczas ich dodawania na paragon. Dla 

oprogramowania Mini-Market dodatkowo 

 
Konfiguracja katalogu ze zdjęciami może odwoływać się zarówno do lokalnego folderu, jak i do 
adresu url. Zrealizowano 
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obsłużono wyświetlanie zdjęć produktów 
podczas ich dodawania na dokumenty 

   
Wprowadzono możliwość zarządzania 

zaokrąglaniem rabatu 
 

Możliwe jest włączenie zaokrąglania do 10 gr lub do 1 zł. Odpowiada za to parametr 
"Zaokrąglanie ceny po rabacie proc. ("w górę", tylko domyślny system lojal.)" umieszczony w 

"Parametrach" Mini-Market w sekcji "Parametry związane z kartami stałego klienta". 
Zrealizowano. 

   
Wprowadzono obsługę wydruków 
pokwitowań kart płatniczych na drukarce 
Elzab Mera 

 Zrealizowano 

   

Na dokumencie Zamówienia wewnętrznego 

dodano kolumny "Cena brutto" oraz 
"Wartość brutto" 

 
Obsłużono również wydruk tych kolumn (aby nowy wydruk zadziałał, należy usunąć stary 
szablon). 

   
PC- Loyalty - PC-POS 7 - uwzględnienie 

powiązań reguł ze sklepami 
 

Dodano opcję przypisania reguł do konkretnego sklepu. Można zdecydować na którym sklepie 

reguły będą aktywne. 

   
Zmieniono domyślną wartość parametru 
odpowiadającego za tworzenia zerowych 
rozbieżności z dostaw 

 

Dotychczas Mini-Market zawsze generował dokument rozbieżności, a więc nawet w przypadku 
zerowych rozbieżności z dostaw. W konfiguracji programu Mini-Market w sekcji "Mini Market" 
znajduje się parametr "Czy tworzyć zerowe rozbieżności z dostaw". Zmieniono jego domyślną 
wartość z "Tak" na "Nie". Uwaga! Wartość "Nie" jest ustawiana tylko dla nowych instalacji. 

Wartość parametru ustawiona na "Nie" wyłącza mechanizm tworzenia zerowych rozbieżności.  

   
Na dokumencie Dostawy wewnętrznej 
dodano kolumny z ceną detaliczną brutto i 

wartością brutto 

 Zrealizowano 

   
PC-Gastronom - estetyczne i funkcjonalne 
poprawki ekranu kuchennego 

 
Poprawiono wygląd graficzny oraz interfejs ekranu kuchennego. Znacząco uległa zmiana szaty 
graficznej oraz sposób prezentowania potraw. Możliwe jest uruchomienie ekranu w trybie 
demo - polegającym na losowym prezentowaniu zleceń na ekranie.  

   Data z godziną na liście paragonów.  
Na liście dokumentów dodano możliwość wyboru  kolumny "Data pełna", zawierającej 

dokładny czas. 

   

Obsłużono modyfikację wprowadzoną w 

regule proporcjonalnego naliczania punktów 
w PC-Market 7 

 

W programie PC-Market 7 w definicji reguły proporcjonalnego naliczania punktów 
wprowadzono opisaną poniżej modyfikację. Aby można było z niej korzystać należało ją 
obsłużyć i wykonać odpowiednie zmiany po stronie PC-POS 7 / Mini-Market co też zostało 
zrealizowane. Opis modyfikacji reguły w PC-Market 7: Dotychczas w definicji reguły określić 

można było "Ile ZŁ za 1 pkt", wstawiając odpowiednią liczbę ZŁ. Teraz ustawiamy zarówno 
punkty, jak i złotówki, co pozwala na nieco większe możliwości niż dotychczas, np. w prosty 

sposób zdefiniowanie reguły tj.: "100 punktów za każde wydane 20 zł". Zmianie przy okazji 
ulec musiał sposób zaokrąglania - dla przykładu dla reguły "100 punktów za każde wydane 20 
zł" i paragonu o wartości 50,12zł otrzymamy: "zawsze w dół" - zaokrągla do pełnych wartości 
zdefiniowanej wartości punktów w dół, zatem zostanie doliczone klientowi 200 punktów, 
"zawsze w górę" - zaokrągla do pełnych wartości zdefiniowanej wartości punktów w górę, 

zatem zostanie doliczone klientowi  300 pkt, "wg. reguły 0.5" - z zaokrąglenia do całkowitych 
punktów otrzymamy 251 pkt, zatem klientowi doliczone zostanie 300 pkt (gdyby wyszło 245 
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pkt, otrzymałby za zakup 200 pkt), "brak (ułamkowa ilość punktów" - zostanie doliczone 
klientowi 250,6 pkt. Zaokrąglanie zawsze jest wykonywane na końcu. Gdy ustawione jest 
naliczanie progresywne i dodatkowe punkty, to zaokrąglanie jest po dodaniu tych 
dodatkowych punktów. Pod opcją "Ctrl+I" umieszczony został krótki opis użycia reguły przez 
definicję ceny/punktów i zastosowania naliczania progresywnego. 

   
Dodano możliwość wydruku bonów na 
drukarkach Innova Profit, Profit EJ oraz DF1 

 Zrealizowano 

   
Dodano możliwość ponownego importu 
wszystkich wykazów z poziomu interfejsu 
kasjera 

 

W celu umożliwienia importu z poziomu interfejsu kasjera, do zakładki z przyciskami 
specjalnymi należy dodać przycisk "Wymuś przeładowanie wykazów". Uruchomienie tej akcji 

wymagania odpowiedniego uprawnienia, które znajduje się w wykazie profili operatorów. 

Nazwa uprawnienia: "Przeładowanie wszystkich wykazów". 

   
Obsłużono wydruk numeru NIP klienta na 
drukarkach Emar Printo 

 

Dodatkowo dodano parametr pozwalający drukować numer NIP klienta  na różnych 
drukarkach* w polu zawierającym dane kasjera (przed logo fiskalnym). Parametr ten znajduje 
się w lokalnych parametrach oprogramowania PC-POS 7 / Mini-Market na zakładce "Drukarka 

fiskalna" i nazywa się : "Czy drukować NIP klienta w polu Kasjer paragonu". W przypadku 
drukarek, które obsługują wydruk numeru NIP, zostanie on umieszczony w polu 
przeznaczonym na dane kasjera. Jeżeli brak numeru NIP wówczas zostaną wydrukowane dane 
kasjera. Dodatkowa linia stopki z numerem NIP nie zostanie wówczas wydrukowana. Uwaga! 
*Należy pamiętać, że wydruk numeru NIP zależy od możliwości drukarki fiskalnej stąd nawet 
po włączeniu tego parametru może się on nie pojawić na paragonie.   

   
Dodano obsługę drukarki Elzab Mera TM na 

protokole Thermal 
 Zrealizowano 

   
Dodano możliwość wydruku kuponów z PC-
Loyalty na drukarkach Elzab Mera 

 Zrealizowano 

   
PC-Gastronom - przygotować standardowy 
szablon zalecenia kuchennego na 78/80 
mm 

 Dodano nowy szablon dla wydruku zlecenia kuchennego o szerokości 80mm. 

   
Dodano parametr pozwalający zarządzać 
tworzeniem automatycznych MP podczas 

akceptacji MW 

 

Parametr jest zlokalizowany w konfiguracji programu Scserver (nie ma go w parametrach 

programu Mini-Market) i nazywa się "Czy automatycznie tworzyć MP do wysłanego MW na 
magazyny sklepowe". Parametr działa w następujący sposób: 1. Jeżeli jest ustawiony na "Tak" 
wówczas dokumenty MW są importowane z programu PC-Market 7 do programu Mini-Market 
tylko wtedy, gdy zostały wystawione na magazynie centralnym. 2. Jeżeli jest ustawiony na 
"Nie" wówczas importowane są wszystkie dokumenty MW niezależnie od tego na którym 

magazynie zostały wystawione (za wyjątkiem własnego magazynu sklepu). Domyślna wartość 

parametru: "Nie".  

   
PC-Loyalty - obsługa kuponów 
procentowych w PC-POS 7/MM 

 Dodano obsługę reguły "Kupon procentowy" w programach PC-POS 7 

   

PC-Gastronom - w aplikacji Bonownik 

dodano nowe opcje logowania (autoryzacji) 
użytkowników 

 

W ustawieniach aplikacji Bonownik dodano parametr o nazwie "Sposób logowania". Obecnie 

oferuje on wybór jednej z trzech opcji: 1. "Wybór z listy" (tak, jak to było dotychczas). 2. 
"Logowanie (litery i cyfry)" - domyślnie wyświetlana jest klawiatura alfanumeryczna. 3. 
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"Logowanie (cyfry)" - domyślnie wyświetlana jest klawiatura numeryczna. Wybór opcji 2 lub 3 
powoduje, że zamiast listy kasjerów wyświetlane jest okno logowania w którym należy wpisać 
identyfikator i hasło. 

 


