
  
Nowe opcje w oprogramowaniu PC-
Market 

 (C) INSOFT sp. z o.o. 

7.3.117.393 

 Nowe opcje programu 

  
Elzab STX - problem z asortymentami o 
numerach większych, niż 99 - Przeniesienie 
zmian do wersji 7.3.117.393 

 Dodano zabezpieczenie w eksporcie asortymentów o numerze większym niż 99 (ograniczenie kasy) 

7.3.117.391 

 Nowe opcje programu 

  
Dodanie do Edi PC-Market 5 nowych dat: 
data sprzedaży, data rejestru VAT, data 
wpływu 

 Zrealizowano 

  
Wyświetlanie odpowiedniej tapety w 
zależności od serializacji 

 
W zależności od wersji (Standard lub Lite) program będzie automatycznie ustawiał tapetę właściwą dla danej 
serializacji. Zmiana dotyczy programów PC Gastronom oraz PC Market. 

7.3.117.382 

 Nowe opcje programu 

  
OLServer - dodatkowe pola z OpisX 
przesyłane na sprawdzarkę - Przeniesienie 
zmian do wersji 7.3.117.382 

 
W OLServerze: dodano obsługę nowych pól w aplikacji : Opis1...4/Notatki, zmodyfikowano sterownik obsługi 
sprawdzarki dodając nowy parametr pozwalający wybrać źródło danych przekazywanych do wydruku oraz 
poprawiono wygląd okna aplikacji. 

7.3.117.381 

 Nowe opcje programu 

  
Na widoku dokumentu MP/MW - w cenach 
zakupu dodać podsumowanie w cenach 
sprzedaży brutto. 

 
Dodano nowy parametr: "Pokazać podsumowanie w cenach sprzedaży na dok MP i MW w cenach zakupu: nie / 
tak" 

  
Gastro: Na wykazie wzorców receptur dodać 
podgląd wzorca receptury 

 Zrealizowano 

  
W raporcie Cennik brak kolumny ze stawką 
VAT dla towaru 

 Dodano na stałe kolumnę ze stawką VAT dla towaru. 

  

Zablokować możliwość wystawienia 
Ręcznego dokumentu utargu na kasie w 
przypadku kiedy dla kasy w tym dniu istnieje 
już utarg 

 Zrealizowano 

  Raport nierotujących towarów - filtr towarów  

Dodano parametr do raportu towarów nierotujących w PC-Market i Konsola Kupca, który umożliwi prezentację 
tylko tych towarów które posiadały jakiekolwiek ruchy (przychody i/lub rozchody) przed lub w trakcie 
określonego zakresu dat. Wszystkie towary na których "pierwsze" ruchy magazynowe występowały po dacie 
końcowej raportu zostaną pominięte. 

  KK - menu operacje serwisowe  W Konsoli Kupca dodano opcję wejścia w przeglądanie zapisu monitoringu operacji. 



7.3.117.379 

 Nowe opcje programu 

  
Mechanizm serwisowy generujący zaległe 
receptury do dokumentów. 

 
Dodana nowa operacja serwisowa - "serwisowe tworzenie automatycznych receptur". Operacja obejmuje tylko 
aktywne wzorce receptur. 

7.3.117.377 

 Nowe opcje programu 

  

KKS KKedytor - Konfiguracja drukarek 
etykiet - dodać parametr czy zapisywać 
globalnie dla wszystkich czy tylko bieżącego 
użytkownika 

 
Przy konfiguracji drukarek etykiet dodano opcję: "Zapis konfiguracji dla wszystkich użytkowników", który został 
ustawiony jako domyślny. W przypadku niezaznaczenia tej opcji konfiguracja zostanie zapisana tylko dla 
bieżącego użytkownika. 

7.3.117.374 

 Nowe opcje programu 

  Nowa rola sklepu w KK: konsola kupca  Dodano czwartą wartość parametru "rola sklepu" - Centrala podsieci 

7.3.117.370 

 Nowe opcje programu 

  
Konsola Kupca - Brak pozycji towarowych na 
wydruku faktury dla typu faktury VAT RR 

 Poprawiono wydruk faktury VAT RR. Nie drukowały się pozycje na fakturze. 

7.3.117.366 

 Nowe opcje programu 

  
PCMRepl i problem z zatrzymywaniem się 
replikacji - sprawdza czy są zerowe pliki 
*.tmp na ftp i je usuwa 

 
Podczas wymiany danych PCMRepl sprawdza czy pozostały zerowej wielkości pliki tmp na serwerze FTP. 
Jeżeli są to usuwa takie pliki dla aktualnie obsługiwanego kierunku wymiany danych. 

  

Dla kolumny Stan (sumaryczny) uwzględniać 
przydział uprawnień użytkownika do 
magazynów w celu liczenia stanu dla tej 
kolumny wg magazynów do których 
użytkownik ma przydział. 

 Kolumna stan pokazuje stan towaru tylko z magazynów przydzielonych użytkownikowi. 

7.3.117.358 

 Nowe opcje programu 

  
PCMNpsl.exe - dodanie opcji na 
automatyczne uruchomienie "ponownego 
sumowania" (nowy opcjonalny parametr) 

 Dodana została możliwość uruchomienia ponownego sumowania po zakończeniu naliczania. 

  
Eksport danych do Excela - nie działa 
poprawnie gdy w systemie jako separator 

 
Poprawiono. Bez względu na separator dziesiętny ("kropka" lub "przecinek") program Excel odczyta format liczb 
eksportowany z programu. 



dziesiętny ustawiona kropka "." a nie 
przecinek 

7.3.117.348 

 Nowe opcje programu 

  
Gastro: Dodać filtr towaru na wykazach 
dokumentów receptur 

 
Dodano na wykazach możliwość filtrowania po towarze (wskazanie towaru - pokaże tylko dokumenty 
zawierające ten towar) 

  
Raport obrotu - fiskalne zwroty prezentu 
powinny być w sekcji zwroty a nie 
potwierdzenia zwrotów 

 Poprawiono 

7.3.117.344 

 Nowe opcje programu 

  
Na liście dokumentów receptur wyświetlać 
informację o dokumencie na podstawie 
którego powstała receptura. 

 
Na edytorze receptury dodane pole "Pochodzi z". Pole to pojawia się tylko gdy pole DotyczyDok jest wypełnione 
dla dokumentu, a przycisk Ctrl+D pojawia się tylko gdy uzupełnione jest pole w TekstDok, w którym znajduje się 
id dokumentu z którego pochodzi receptura. 

  

Zwrot do "fiskalnego wydania prezentu" - 
umożliwić realizację zwrotu w ramach opcji: 
Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów -> 
Zwrot do paragonu 

 
Możliwość zwrotu (niepowiązanego z kasą) dla fiskalnego wydania prezentu. Dodatkowo przy wejściu na nowy 
dokument zwrotu do paragonu powiązanego z kasą pokazuje okno wyboru kasy. 

7.3.117.340 

 Nowe opcje programu 

  
PC-Market 7 - umożliwić definiowanie 
towarów typu receptura tak samo jak towar - 
karton 

 
Została dodana opcja towaru: towar-receptura. Przy zapisie towaru z takim typem pojawia się pytanie, czy 
utworzyć nową recepturę. Jeżeli tak - pojawi się edytor receptury gdzie na pierwszej pozycji pojawi się nowo 
utworzony towar z ilością 1 (jako przychód). 

  

Zmiany na dokumentach Faktur sprzedaży / 
Rejestrze sprzedaży w związku z 
nowelizacją ustawą VAT 2014 cd. (Eksport 
usług, Odwrotne obciążenie) 

 

1) Zmiany w fakturach sprzedaży typu "Eksport usług": edytor dokumentu i wydruk zmodyfikowany został 
analogicznie do faktur typu "Odwrotne obciążenie"; zmiany objęły także szablon wydruku (uwzględnione 
wymagane teksty: "Reverse Charge"). 2) Faktury zakupu/sprzedaży typu "Odwrotne obciążenie": zmiany w 
szablonach wydruku (uwzględnione wymagane teksty: "Nabywca/Podatnik", "Reverse Charge"). 3) Rejestr 
sprzedaży VAT: faktury typu "Eksport usług" są uwzględniane teraz tak, jak dokumenty typu "Odwrotne 
obciążenie". 

  
Zmiany na dokumentach Faktur sprzedaży w 
związku z nowelizacją ustawą VAT 2014 cd. 
(okresy rozliczeniowe dla Odbiorców) 

 

W przypadku ustalenia "okresu rozliczeniowego" (nowe parametry kontrahenta na zakładce Odbiorcy - ilość 
dni/miesięcy), prezentowany zakres dokumentów magazynowych do wybrania na fakturze sprzedaży zwiększy 
się zgodnie z ilością ustaloną nowymi parametrami. Uwzględniany jest przy tym parametr konfiguracji: "Kontrola 
dat wciąganych dokumentów (mag., zaliczek, obrotu opak.) na Fakturę Sprzedaży VAT od 01.01.2014". 

7.3.117.334 

 Nowe opcje programu 



  
Wykaz dokumentów Wydań prezentów - 
dodanie filtrowania wg Kontrahenta 

 
Dodana możliwość zawężania wyników po wybranym kontrahencie (stałym kliencie). Dodatkowo na wykazie 
można wyświetlić dwie nowe kolumny: kontrahent (nazwa z kartoteki) i punkty (sumaryczna ilość punktów z dok. 
wydania prezentu). 

7.3.117.331 

 Nowe opcje programu 

  Obsługa kasy Posnet Bingo HS XL EJ 1.01  
Dodano obsługę modelu Bingo HS XL EJ 1.01, bazując na opisie protokołu wspólnego z NEO XL EJ 2.01. 
Dodatkowo dodano również obsługę nowszych wersji modeli Bingo HS oraz Mobile HS. 

7.3.117.329 

 Nowe opcje programu 

  
Przyspieszenie wydruku etykiet na drukarce 
Zebra 

 
Zmodyfikowane szybkości wydruku określane w protokole ^PRp,s,b (print/slew/backfeed speed - z domyślnych: 
"^PR2,6,6" na "^PR4,8,8"). 

7.3.117.325 

 Nowe opcje programu 

  
Przeglądanie pozycji HZC - dodanie w 
konfiguracji kolumn "Liczby Porządkowej LP" 

 Kolumna Lp dodana. 

  

Raport Obrotu - w nagłówku wyników (grid) 
dodane prezentowanie wybranych wartości z 
"podsumowania" (wartość 
początkowa/końcowa, przychody/rozchody) 

 
Dotychczas dane o wartości początkowej/końcowej i sumarycznych przychodach/rozchodach prezentowane 
były dopiero na wydruku. Teraz te dane są prezentowane już na wynikach (grid), co pozwala szybciej do nich 
dotrzeć. 

  

System lojalnościowy, wykluczone 
asortymenty z naliczania punktów - 
komunikat przy przenoszeniu towarów do 
"innego" asortymentu 

 

Przy zmianie na towarze asortymentu dodane jest sprawdzanie czy asortyment był użyty w regułach 
punktowego systemu lojalnościowego jako wykluczony. Po stwierdzeniu takiej sytuacji wyświetlany jest 
komunikat ostrzegawczy o możliwych problemach, które mogą się pojawić przy ewentualnym ponownym 
serwisowym naliczaniu punktów. Komunikat pojawia się tylko wtedy, gdy jest serializacja na system 
lojalnościowy, a edytowany jest już zapisany wcześniej towar. 

  
System lojalnościowy, raport Obroty 
punktami lojalnościowymi - nowa kolumny ze 
stanem początkowym/końcowym 

 

Na filtrze raportu dodany nowy parametr: "Wylicz wartości początkowe: tak/nie", które pozwalają szybko 
uzyskać stan punktów stałych klientów na wskazany dzień. Dla opcji "tak" w wynikach pojawiają się dwie nowe 
kolumny: stan początkowy i stan końcowy. Stan początkowy jest prezentowany na datę początkową raportu 
(chyba, że data ta jest przed datą inicjacji - wtedy jest to stan na dzień inicjacji), a w tytule kolumny jest podana 
data na który dzień jest to stan. Stan końcowy jest na koniec daty końcowej. Zmodyfikowany został szablon 
wydruku raportu, nowe kolumny pojawiają się jeżeli włączony został parametr na wyliczanie wartości 
początkowej. Dodatkowo dodane zostało pokazywanie na gridzie daty ostatniej inicjacji. 

  
Zmiany na dokumentach Faktur sprzedaży w 
związku z nowelizacją ustawą VAT 2014 

 

Na fakturach została dodana kontrola dokumentów jakie można na nią wciągnąć - dotyczy to dokumentów 
magazynowych, faktur zaliczkowych i dok. obrotu opakowaniami - zawężanie listy dokumentów do wciągnięcia 
odbywa się na podstawie daty wystawienia faktury i okresów wyznaczonych przepisami. Data sprzedaży na 
fakturze jest ustalana przez program zgodnie z datą najmłodszego wciągniętego dokumentu magazynowego lub 
faktury zaliczkowej. Opisana kontrola w programie odbywa się, gdy parametr konfiguracji: "Kontrola dat 
wciąganych dokumentów (mag., zaliczek, obrotu opak.) na Fakturę Sprzedaży VAT od 01.01.2014" ustawiony 
jest na TAK. 



  
Zmiany w raporcie Rejestr sprzedaży wg dat 
w związku z nowelizacją ustawy VAT 2014 

 
Domyślne raportowanie w Rejestrze sprzedaży odbywa się teraz wg daty sprzedaży (dotychczas - wg daty 
wystawienia). 

7.3.117.318 

 Nowe opcje programu 

  
Konsola Kupca, system lojalnościowy - 
dodanie raportu "Obrót punktami 
lojalnościowymi" 

 

Raport dostępny jest w centrali, w menu Punkty -> Raporty, funkcjonalność odpowiada sklepowej wersji. 
Dodatkowo na potrzeby analiz centralnych dodany został na filtrze raportu parametr: "Grupowanie danych po 
sklepach: tak/nie", który pozwala uzyskać dane zagregowane po wybranych sklepach. W tym trybie nie jest 
odczytywany stan początkowy punktów (jest on przypisany do kontrahenta, a nie sklepu). Przy okazji raport 
został zoptymalizowany do szybszej pracy. 

  

Rozbudowa raportów: Sprzedaż 
towarów/Sprzedaż towarów na kasach - na 
gridzie (i opcjonalnie na wydruku) dodana 
kolumna "Producent" 

 
Kolumna Producent dodana na wynikach raportów. Aby nazwa producenta była też widoczna na wydruku, 
trzeba w szablonie dodać pole o nazwie Producent (Pasmo: LiniaSprz w szablonie robrmag.m5p). 

  
System lojalnościowy - obsługa Zwrotu do 
paragonu dla paragonów typu Fiskalne 
wydanie prezentu 

 

"Zwrot do paragonu" typu "fiskalne wydanie prezentu" jest oznaczony nowym typem dla interpretacji zwrotu - 
"dokument przychodowy - fiskalne wydanie prezentu". Jeżeli taki właśnie zostanie wybrany typ na nowym 
dokumencie zwrotu, wchodząc na wykaz paragonów Ctrl+P wyświetlane są tylko dokumentu typu "fiskalne 
wydanie prezentu. Zwrot, z uwagi na specyfikę takiego paragonu tworzony jest tylko dla 1 paragonu, nie ma 
możliwości też wyboru towarów z wykazu. Nowy typ zwrotu obsłużony został w module punktowym systemu 
lojalnościowego (naliczanie/wycofanie/ponowne sumowanie punktów, raporty) oraz w replikacji danych do 
centrali sieci. 

  
Raport Nierotujące towary - opcjonalne 
ukrywanie towarów ze stanem zerowym 

 
Na filtrze raporty dodany nowy parametr: "Ukryj towary ze stanem zerowym", który służy do pomijania towarów, 
dla których suma stanów z wybranych magazynów jest równa 0. 

7.3.117.316 

 Nowe opcje programu 

  
CenyFifo.exe - opcjonalna możliwość 
wyłączenia sprawdzenia zgodności 
pomiędzy FV a WZ/Zwrotami odbiorcy 

 

Opcja szczególnie przydatna na użytek przejścia na rozliczanie bazy przy użyciu programu CenyFifo.exe, gdzie 
wcześniej nie było pilnowania zgodności dokumentów. Do wywołania programu CenyFifo.exe dodany został 
nowy parametr: "-beztestufaktur", gdy uruchomimy program z tym parametrem, to gdy pomijane są okna 
informacyjne, to do logu zapiszą się informacje o błędnych fakturach, a program rozliczy okres, a gdy są 
pokazywane okna informacyjne, to informacja zapisze się do logu i pokaże się okno z informacją o 
nieprawidłowych fakturach, ale program zapyta czy kontynuować rozliczanie, co spowoduje, że nagłówki dok. 
faktur odbiorcy zostaną zaktualizowane danymi z dok magazynowych. 

7.3.117.313 

 Nowe opcje programu 

  
Uprawnienia, Drukfisk - nowe uprawnienie na 
zmianę przypisanej karty stałego klienta w 
przeglądaniu dokumentów 

 Dodane nowe uprawnienie: Zmiana karty stałego klienta na paragonie, domyślnie uprawnienie jest wyłączone. 

  
Usprawnienie udzielania rabatów do pozycji 
na dokumentach takich jak: Faktura 

 
Rozbudowa funkcjonalności dodanej do wersji 7.3.117.305 - na oknie "Podaj parametry sprzedaży" dodana 
została prezentacja: spodziewanej ceny (jednostkowej) po rabacie (wyliczoną z ceny lub cenny zgrzewki przed 



sprzedaży, WZ, paragon DrukFisk, 
Rozbieżność z wydania - cd. 

rabatem, rabatu procentowego, dodatkowego ekstra rabatu itd.) oraz efektywny rabat % liczony od ceny 
detalicznej (zapisanej w pozycji) do ceny po rabacie. Pole jest puste, jeżeli cena detaliczna była zerowa albo 
niższa od ceny po rabacie. 

7.3.117.311 

 Nowe opcje programu 

  
Obsługa kas Elzab - dodatkowa opcja w 
sterowniku do ustawiania flagi rabatowania 

 
Dodano nową wartość parametru "Ustawienia flag towarów: cena otwarta/zamknięta - czy można zmieniać cenę 
| towar rabatowany". Parametr ustawia flagę cena otwarta/zamknięta w zależności od wartości w karcie towaru, 
oraz zawsze aktywna flagę rabatowania. 

7.3.117.306 

 Nowe opcje programu 

  
"Dodatkowy rabat na kasach" - podgląd na 
wykazie towarów, operacja grupowa na 
zmianę wartości parametru 

 

Parametr "Dod. rabat na kasach" z karty towaru (wykorzystywany np. dla niektórych kas ECR do określenia czy 
towar może być rabatowany) można już wyświetlić jako kolumnę na wykazie towarów (konfiguracja kolumn: 
Ctrl+F8). Dodatkowo, w ramach operacji grupowej: Towary -> Grupowe operacje na towarach -> Zmiana 
rabatów na kasach można już wartość tego parametru ustawić dla wszystkich lub wybranych (z wykazu) 
towarów. 

7.3.117.305 

 Nowe opcje programu 

  

Usprawnienie udzielania rabatów do pozycji 
na dokumentach takich jak: Faktura 
sprzedaży, WZ, paragon DrukFisk, 
Rozbieżność z wydania 

 

Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Wyświetlanie/edycja rabatu w formatce pozycji dokumentu: nie 
/ tak. Po jej włączeniu, na wymienionych dokumentach już na oknie "Podaj parametry sprzedaży" można ustalić 
rabat procentowy na pozycję. Uwaga: rabat jest tylko przy wystawianiu pozycji przez cenę lub przez cenę 
zgrzewki. Przy wystawianiu pozycji przez wartość nie widać kontrolki rabatu (należy wpisywać wartość po 
rabacie). 

7.3.117.303 

 Nowe opcje programu 

  
Nowa metoda importu z inwentaryzatora - 
"EDI wybrany format" 

 

Dla parametru konfiguracji "Metoda importu z kolektora" dodana została nowa opcja - "EDI wybrany format", 
który pozwala zaimportować wykorzystując mechanizmy obsługi inwentaryzatora dane z pliku zgodnego z 
wybranym formatem EDI (w domyśle - innym niż PC-Market 5). Wymaga to możliwości wygenerowania przez 
urządzenia plików w jednym z obsługiwanych formatów EDI. Opis parametrów i działania - Metoda importu z 
kolektora: 1) kod kreskowy i ilość- przetwarzany zostaje plik Inwent.imp w postaci standardowej 
(INW;<kod>;<ilosc>); 2) EDI - jeśli w pierwszej linii pliku Inwent.imp jest tekst INW_EDI_PCM5 dane z pliku 
traktowane są jako format EDI PC-Market 5 (pojawia się okno dopasowania towarów). W przypadku braku linii 
INW_EDI_PCM5 dane traktowane są jako standardowy format, podczas importu tworzony jest plik pośredni 
InwEDI.imp w formacie EDI PC Market 5 po czym następuje import na jego podstawie (pojawia się okno 
dopasowania towarów); 3) EDI wybrany format - dane z pliku Inwent.imp przetwarzane są jako format EDI 
wybrany za pomocą parametru "Metoda importu z kolektora - typ EDI" (nowy parametr konfiguracji do wyboru 
formatu EDI z listy dostępnych sterowników, jaki zostanie użyty do konwersji danych).  Na potrzeby obsługi 
dowolnego urządzenia/oprogramowania w ramach mechanizmów obsługi inwentaryzatora (czyli przede 



wszystkim dla obsługi EDI w formacie zgodnym z wybranym sterownikiem EDI) dodano nowy sterownik 
kolektora IWSpoof.dll - w konfiguracji: "Kolektor Spoof" - pozwalający korzystać z dowolnych exe-ków do 
komunikacji z urządzeniem. Programy do importu/eksportu wraz z ewentualnymi parametrami wywołania 
określane są w ustawieniach wybranego urządzenia (programy muszą się znajdować w katalogu instalacyjnym 
PC-Market 7), sterownik nie dokonuje żadnej konwersji odebranych/wysyłanych danych. Aby sterownik działał 
poprawnie: podczas importu kolektor powinien zwrócić dane w formacie EDI (określonym za pomocą parametru 
"Metoda importu z kolektora - typ EDI") do pliku Inwent.imp, a podczas eksportu kolektor powinien użyć pliku 
Inwent.exp (plik nie jest w żaden sposób przerabiany przez sterownik, oprogramowanie kolektora powinno 
poradzić sobie z obsługą pliku w takim formacie). 

7.3.117.298 

 Nowe opcje programu 

  
PC-Market Gastronom - rozbudowa 
"zestawu" o nowe możliwości 

 

W definicji "towaru - zestawu" dodana została możliwość wyboru: 1) sposobu ustalenia ceny składnika, tzn. czy 
jest jednakowa dla wszystkich produktów, czy indywidualna, ustalona dla każdego osobno ("R - dopuszczalne 
różne ceny w składniku"), 2) czy składnik jest obowiązkowy czy opcjonalny ("O - obowiązkowy"), 3) czy wolno 
wybrać wiele towarów w ramach tego składnika ("W - dopuszczalny wybór wielu towarów w składniku"). 
Program pilnuje przy tym odpowiednich zależności (np. jeżeli cena jednakowa dla wszystkich produktów, to 
żeby została określona w definicji tego składnika). Obliczona cena całego zestawu jest sumą cen produktów 
zaznaczonych jako domyślne (jeżeli cena produktów jest wspólna, to brana jest cena ustawiona w polu ceny 
składnika). Tak rozbudowany zestaw obsługiwany jest w wymianie i przy sprzedaży w PC-Gastronom od wersji 
7.3.53.0. 

  
Nowy raport ilościowo-wartościowy - 
"Nierotujące towary" 

 

Dodany raport pozwala wyświetlić informację o towarach, które nie były rozchodowane w podanym na filtrze 
raportu okresie od...do... Raport w wynikach prezentuje tylko towary, których we wskazanym okresie nie były na 
dokumentach sprzedaży (wybranych na filtrze). Raport prezentuje informacje o bieżącym stanie takich towarów 
oraz dla szerszego widoku dane z pierwszej i ostatniej dostawy dla nich. Na filtrze raportu jest wybór 
dokumentów zakupu i sprzedaży. Typy wybranych dok. zakupu są brane pod uwagę do ustalenia pierwszej i 
ostatniej dostawy. Raport dostępny jest w PC-Market 7 i w Konsoli Kupca, w centrali sieci sklepów, 
prezentowany w wynikach stan bieżący towaru wynika z aktualnego stanu w wybranych do raportu magazynów 
(raport sklepowy) lub sklepów (raport centralny). 

  
Konsola Kupca - wydruk w centrali kopii 
paragonu (DrukFisk/PC-POS 7) wykonanego 
w sklepie 

 
W centrali sieci sklepów dodana została obsługa wydruku kopii paragonu z replik sklepowych ("Ctrl+F4 Drukuj 
kopię"). 

7.3.117.296 

 Nowe opcje programu 

  
Obsługa inwentaryzatorów, sterownik 
iwnovit.dll - kontynuacja operacji, gdy pojawi 
się błędna linia w importowanym zbiorze 

 

Dla sterownika iwnovit.dll dodano zabezpieczenie pozwalające zakończyć poprawnie import pomimo błędu przy 
imporcie linii z błędnymi danymi (dotyczy linii z błędem typu zły znak, złe formatowanie - linie towarów z 
niepowiązanym kodem w bazie odrzucamy "poziom wyżej"). Jeżeli podczas importu pojawią się jakieś błędne 
linie, utworzony zostaje plik Inwent2.dif z datą, linią z błędem oraz przyczyną odrzucenia. 

7.3.117.285 



 Nowe opcje programu 

  

Rozbudowa raportów: Sprzedaż 
towarów/Sprzedaż towarów na kasach - 
możliwość grupowania wynikach po 
magazynach/kasach 

 
W raporcie Sprzedaż towarów w opcji wybór dodana została opcja grupowania wyników po magazynach 
(magazyn -> wartość), a w raporcie Sprzedaż towarów na kasach opcja grupowania po kasach (kasa -> 
wartość). 

  
Zdalne zarządzanie cenami na kasach, MW 
w cenach zakupu - prezentacja cen/wartości 
pozycji w cenach detalicznych 

 

Dodany nowy parametr konfiguracji na zakładce "Sprzedaż"  (obok dotyczącego MW w cenach sprzedaży): 
"Ceny det. na MW w cenach zakupu (przy zdalnym zarządzaniu cenami): ceny wspólne / ceny wg magazynu / 
ceny wg sklepu - odbiorcy albo wg magazynu". Pozwala to wyświetlić na dokumencie ceny detaliczne w 
pozycjach i umieścić je na wydruku. 

  
Karta towaru - informacja o cenie 
zakupu/sprzedaży z uwzględnieniem 
kosztów dodatkowych 

 

Rozbudowa funkcjonalności dodanej w wersji 7.3.117.201 ("Karta towaru - nowe pola z definicją dodatkowych 
kosztów") - do kosztów dodatkowych dodane zostały 2 pola: cena zakupu (wyliczana: cena ewidencyjna + 
koszty) i cena sprzedaży (wyliczana: cena ewidencyjna + koszty + marża, z uwzględnieniem marżownika). 
Nowe pola dostępne są na zakładce F4, po włączenie w konfiguracji prezentacji na niej kosztów dodatkowych. 
Informacje wpisane w tych polach mają charakter opisowy, nie są aktualnie wykorzystywane w innych miejscach 
w programie. 

  
Zamówienie - import z pliku oferty informacji 
o ilości w magazynie (centralnym) i czy 
aktualnie na towar jest promocja 

 

Funkcjonalność dodana na użytek obsługi pliku oferty generowanego z centrali sieci sklepów (magazynu 
centralnego sieci). Obsługa pliku oferty odbywa się automatycznie i bezpośrednio na dokumencie Zamówienia. 
Przy wejściu na dok. zamówienia program sprawdza czy ustawiony jest katalog odbiorczy (lok.) w sekcji 
"Wymiana dowolnych plików" w konfiguracji programu PCMRepl i jeżeli taki katalog jest skonfigurowany to 
wyszukiwany jest w nim plik o nazwie: SP_oferta.txt. Jeżeli taki plik tam jest i ma odpowiednią strukturę, to na 
zamówieniu pojawiają się dwie nowe kolumny: "Ilość z oferty" (domyślnie: ilość towaru w magazynie centralnym) 
oraz "Czy na promocji" (tak/nie). Towary z oferty rozpoznawane są po kodzie kreskowym (sprawdzane są kody 
główne towarów), a sam plik czytany jest linia po linii, każda linia jest interpretowana wg pól oddzielonych 
średnikiem. Struktura pliku jest określona, odczytywane są następujące wartości: na miejscu 1 - kod towaru, na 
miejscu 6 - ilość, na miejscu 19 - czy promocja (jeśli w tym polu jest pusty tekst, to towar nie jest na promocji). 
Przykładowy plik SP_oferta.txt (pojedyncza linia wewnątrz pliku: 
kod_towaru;;;;;ilosc_w_magazynie_centralnym;;;;;;;;;;;;;nazwa_promocji;;;;): 
5900352000206;;;;;50,00;;;;;;;;;;;;;PROMOCJA;;;; - jeżeli ilość pól w linii jest mniejsza niż 19 to linia jest pomijana 
(pól może być więcej). 

7.3.117.279 

 Nowe opcje programu 

  
DrukFisk - obsługa drukarki EPSON TM-
T801FV 

 W module obsługiwana jest już drukarka EPSON TM-T801FV (sterownik DFEpson.dll). 

  
PC-Market Lite: na karcie towaru przesunięto 
pole stawki VAT przed cenę detaliczną 

 
Po zmianie stawki VAT może zmienić się proponowana cena sprzedaży, dlatego ta zmiana układu pól pozwala 
czytelniej w wersji Lite zmienić stawkę VAT jeszcze przed ewentualnym ustaleniem końcowej ceny sprzedaży. 

7.3.117.277 

 Nowe opcje programu 

  
Wydruk faktury/zwrot do paragonu-dodanie 
pól numer systemowy i numer paragonu 

 Na wydruku faktury i zwrotu do paragonu dodano pole numer paragonu oraz numer systemowy. 



  
Nowy Rodzaj faktur "ODWROTNE 
OBCIĄŻENIE" dla faktur dostawcy, 
sprzedaży i ich korekt 

 

Dla faktury dostawcy i jej korekty oraz dla faktury odbiorcy i jej korekty dodano nowy rodzaj faktury o nazwie 
"odwrotne obciążenie". Wprowadzono osobny schemat numeracji dla tych faktur, czyli: - faktura dostawcy 
"odwrotne obciążenie" - faktura korygująca dostawcy "odwrotne obciążenie" - faktura sprzedaży "odwrotne 
obciążenie" - faktura korygująca sprzedaży "odwrotne obciążenie". 

  
Uwzględnienie w raportach rejestr 
zakupu/sprzedaży i korekt nowego rodzaju 
faktury "odwrotne obciążenie" 

 W raportach: rejestr zakupu/sprzedaży i korektach, uwzględniono nowy typ faktury "odwrotne obciążenie". 

  
PC-Petrol, raport RSS - rozbudowa o 
podsumowanie całkowitej sprzedaży 
(paragony + inne dokumenty) w litrach 

 Dzięki temu można porównać bezpośrednio sprzedaż wg dystrybutorów ze sprzedażą z dokumentów. 

7.3.117.269 

 Nowe opcje programu 

  
DrukFisk - drukowanie rabatu na wszystkich 
sterownikach drukarek fiskalnych i 
systemowej 

 
Kontynuacja zmian do wersji 7.3.117.257 - w sterownikach do obsługi drukarek w module DrukFisk obsłużona 
została opcja "Całkowita kwota rabatu w liniach paragonu". 

7.3.117.268 

 Nowe opcje programu 

  
Kasy Novitus (ksnovit.dll) - obsługa 
parametru importu zamówień z kasy dla 
importu awaryjnego z pliku 

 
Podczas importu awaryjnego (z pliku), import zamówień odbywa się tylko wtedy, gdy wartość parametru 
"NOVITUS ECR - Import zamówień" ustawiona jest na TAK. 

7.3.117.266 

 Nowe opcje programu 

  
Rejestr Sprzedaży wg dat - dodanie nowych 
podtypów dokumentu Zwrotu do paragonu 

 Składnik rozbity wg typów dokumentów Zwrotu do paragonu. 

  
Konsola Kupca - replikacja definicji tekstów 
dodatkowych dokumentów z centrali do 
sklepu 

 

W konfiguracji Konsoli Kupca, na zakładce Centrala, dodany został nowy parametr: "Replikacja stałych tekstów 
na dokumentach: tak/nie". Po włączeniu replikacji tekstów, na sklepach dotychczasowe dodatkowe stałe teksty 
na dokumentach są nadpisywane tymi z centrali. Uwzględniona została wartość parametru "Teksty dodatkowe" 
z zakładki Inne. 

  
Raport zbiorczy sklepu - uwzględnienie 
"Fiskalnego wydania prezentu" w sekcji 
"Punkty lojalnościowe" 

 
Raport zbiorczy uwzględnia już dokumenty Fiskalnego wydania prezentu, a także zwroty do paragonów (z 
naliczonymi punktami). 

7.3.117.263 

 Nowe opcje programu 

  
Obsługa kasy Posnet NEO - przywrócenie 
zerowych dokumentów importu z kasy (gdy 
nie było sprzedaży) 

 

Brak importu zerowej sprzedaży wynikał ze zmian w mechanizmie samego importu (gdzie dodano 
zabezpieczenie aby import następował tylko dla paragonów o numerach większych niż ostatnio poprawnie 
wczytanego do bazy, zmiany do wersji 7.3.116.165). Przywrócony zapis dokumentu importu dla każdego 
przypadku, także jeżeli nie było sprzedaży lub w bazie był już paragon, który znajduje się w pliku importu (import 



jest czyszczony i zapisywany pusty do bazy). Stąd import może być zerowy pomimo wpisów w combo.imp - 
oznacza to ze takie paragonu są już w bazie (parametr "Ostatnio wczytany wydruk"). 

7.3.117.260 

 Nowe opcje programu 

  

Konsola Kupca - centralna blokada 
zakładania nowych towarów na sklepach 
sieci, z jednoczesną możliwością edycji 
istniejących 

 

Na karcie sklepu (zakładka "F9 Sklep" w karcie kontrahenta) jest opcja "Blokada zakł. własnych" z dwiema 
wartościami "towar", "prasa", którymi można zablokować możliwość dodawania nowych towarów: pierwsza 
odpowiada za możliwość zablokowania zakładania wszystkich typów towarów za wyjątkiem towarów-prasa, a 
druga blokuje możliwość zakładania tylko towarów-prasa. Są to odpowiedniki istniejących uprawnień, przy czym 
włączenie blokady dla sklepu powoduje, że na tym sklepie nie można będzie dodawać towarów nawet mając 
odpowiednie uprawnienia. W ten sposób rozwiązany został problem związany z zależnościami uprawnień, 
ponieważ nie da się tak ustawić uprawnień, by użytkownik mógł edytować szczegóły towaru a nie mógł dodawać 
nowych towarów. Przy nowej blokadzie narzuconej z centrali, użytkownicy mogą mieć przydzielane uprawnienia 
do poprawiania towarów i równocześnie żaden z użytkowników nie może dodawać towarów. 

  
Na wydruku Zwrotu do paragonu dodanie 
pola "INTERPRETACJA" 

 Nowe słowo kluczowe w MPEdit: %InterpretacjaParagonu - pole dodane w domyślnym szablonie wydruku. 

7.3.117.257 

 Nowe opcje programu 

  
Dokument PZ i wybrane inne - nowa 
kolumna z marżą wyliczana jako 
"netto/brutto" 

 

1. Nowa kolumna "Marża n/b" dostępna w konfiguracji Ctrl+F8 na dokumencie. Kolumna jest na tych wszystkich 
edytorach dokumentów, na których była dostępna kolumna "Marża". Wartość procentowa jest wyliczana jako 
marża kwotowa netto (różnica między ceną detaliczną netto i ceną zakupu netto) podzielona przez cenę 
detaliczną brutto (i to wszystko razy 100 %). W podsumowaniu kolumny jest wyświetlana suma marży 
kwotowych netto, bez żadnych zmian w stosunku do kolumny "Marża". 2. Na wydrukach dokumentów jest nowe 
słowo kluczowe %MarzaNB(...) działające podobnie do słowa kluczowego %Marza(...). 

  
DrukFisk - dodanie funkcji drukowania 
całkowitego rabatu do pozycji 

 
Aby rabat się drukował, należy parametr "Całkowita kwota rabatu w liniach paragonu" w konfiguracji sterownika 
drukarki fiskalnej ustawić na "drukować". Zmiany w samych sterownikach zrealizowane w wersji 7.3.117.269. 

7.3.117.253 

 Nowe opcje programu 

  
Nowy raport ilościowo-wartości - Rejestr 
(ewidencja) zwrotów towarów i usług 

 

Został dodany nowy raport "Rejestr zwrotów" umieszczony w "Ilościowo-Wartościowych". Raport prezentuje 
dokumenty zwrotów do paragonów. Wyniki prezentowany w formie drzewka, gdzie jako główne gałęzie są 
rodzaje zwrotów ("interpretacja"). Jeśli danego rodzaju zwrotu nie ma w danych w zadanym okresie, gałąź nie 
jest prezentowana. Kolejne podgałęzie prezentują dane dok. zwrotów (oraz ich powiązanie z paragonami i 
reklamacjami). Końcowe elementy drzewka to pozycje dok. zwrotów. W podsumowaniu są też zebrane wartości 
po stawkach VAT. Wydruk domyślnie w tym raporcie jest generowany poziomo. 

  
PC-Market 7 MM, centrala dla Mini-Market - 
podgląd na dokumencie MW stanu towaru na 
docelowym sklepie-magazynie 

 

Nowa kolumna na dokumencie nosi nazwę "Stan mag. odbiorcy" (dostępna w konfiguracji kolumn - Ctrl+F8) - w 
kolumnie będzie widoczny stan magazynu-sklepu, który na tym dokumencie wybrany jest jako Odbiorca. 
Kolumnę da się włączyć tylko na dokumencie MW i tylko gdy jest serializacja na "Centralę dla Mini-Market". 
Jeżeli wybrany kontrahent nie będzie miał przypisanego sklepu, w kolumnie nie będzie żadnej wartości. 



  
PC-Market Lite, raport Sprzedaż towarów na 
kasach - możliwość grupowania wyników po 
Asortymentach 

 
Raport Sprzedaż towarów - dodana została możliwość grupowania wyników po asortymentach, co pozwala w 
przypadku sprzedaży produktów z grupy alkoholi szybkiego wyraportowania sprzedaży właśnie całej takiej 
grupy. 

7.3.117.252 

 Nowe opcje programu 

  
Novitus ECR (bezpośrednio) - możliwość 
wyboru poziomu cen 

 Dodany parametr na wybór poziomu cen towarów. 

7.3.117.251 

 Nowe opcje programu 

  
Dodać parametr konfiguracji: Rodzaj 
remanentu: cząstkowy/całościowy 

 
W nawiązaniu do zmian z wersji 7.3.117.208 ("Dokument Remanentu - możliwość określenia, czy wykonywany 
spis jest "całościowy" czy "cząstkowy"") dodany został nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": 
Remanent domyślnie: cząstkowy / całościowy. 

7.3.117.246 

 Nowe opcje programu 

  
Mechanizm naprawczy dla błędnie 
zapisanych dokumentów MP 

 

Przygotowany mechanizm naprawczy dla dokumentów MP utworzonych na podstawie MW, które miały 
nieprawidłowe ceny podstawowe (z uwagi na błąd poprawiony do wersji 7.3.117.227 - 'Zamówienie od Odbiorcy 
- nieprawidłowa realizacja zamówień dla "MW w cenach zakupu" ', zamiast cen zakupu w dokumencie jako ceny 
podstawowe umieszczane były ceny sprzedaży) - do poprawy takich dokumentów służy program 
PcmNap10.exe. 

7.3.117.245 

 Nowe opcje programu 

  Obsługa kasy Innova Presto  

Kasa obsługiwana jest w sterowniku "Innova Hit Plus, Presto" (ksinnova.dll), zarówno w PC-Market 7 jak i w PC-
Market Lite. Zaktualizowano dokument z instrukcją użytkowana kas Innova w Strefie dla Partnerów. Uwagi 
dotyczące sterownika: kasa nie posiada flagi "była sprzedaż", przez co z kasy muszą być odczytane wszystkie 
towary aby sprawdzić ich sprzedaż, obsługa importu sprzedaży polega na: odczycie pozycji towaru -> jeżeli 
sprzedaż nie zerowa import danych -> wysłanie aktualizacji towaru w której zerowana jest sprzedaż. Odczyt 
pozycji możliwy jest w trybie on-line, natomiast samo programowanie tylko w trybie off-line, co powoduje, że 
import jest możliwy tylko w trybie off-line. Oba ograniczenia powodują, że każda operacja importu sprzedaży jest 
wykonywana z pobraniem całej listy towarów. Konieczność programowania towaru w obu typach operacji 
(import/eksport) powoduje, że sterownik może pracować tylko z kasą w trybie off-line. 

7.3.117.242 

 Nowe opcje programu 

  
Mechanizm naprawczy dla błędnie 
zapisanych dokumentów MW w cenach 
zakupu 

 

Przygotowany mechanizm naprawczy dla dokumentów MW w cenach zakupu z nieprawidłowymi cenami (z 
uwagi na błąd poprawiony do wersji 7.3.117.227 - 'Zamówienie od Odbiorcy - nieprawidłowa realizacja 
zamówień dla "MW w cenach zakupu" ', zamiast cen zakupu w dokumencie jako ceny podstawowe 
umieszczane były ceny sprzedaży) - do poprawy takich dokumentów służy program PcmNapr9.exe. 



7.3.117.240 

 Nowe opcje programu 

  
KKEdytor i KKS_-y - przelicznik w etykietach 
na półkę dla cen hurtowych i nocnych 

 Dodano obsługę dwóch nowych pól: cena jednostkowa dla ceny hurtowej, cena jednostkowa dla ceny nocnej. 

  
KKEdytor - obsługa formatów i wydruków na 
kartkach: A3, A2, A1, A0 

 

Zmiany w KKEdytorze i serwerach wydruku: możliwość ustawienia większych formatów, maksymalnie A0+ 
(914mm x 1189mm), zmiany orientacji dla formatu użytkownika (wymagane użycie nowych wersji serwerów 
etykiet), ustawienie wielkości etykiety do maksymalnej wielkości kartki (max. 1189). Nowe rozmiary formatów 
należy określić odpowiedni format za pomocą formatu "Użytkownika". Przy okazji poprawione zostały zakresy 
ograniczeń dla każdego z parametrów oraz dodane zostało dodatkowe skalowanie 1:4 (dla większych 
wydruków), a także "hintów" z informacją o zakresach wartości dla parametrów "Układu strony wydruku". 
Poprawiono także linie skalujące edytora (dla mniejszych skal linie nie nachodzą na siebie) i korzystanie z 
poziomego scrolla. 

7.3.117.237 

 Nowe opcje programu 

  Obsługa kasy Posnet Mobile HS EJ 1.01  
Kasa obsługiwana jest w sterowniku "Posnet Combo, NEO" (kscombo.dll), zarówno w PC-Market 7 jak i w PC-
Market Lite. 

7.3.117.231 

 Nowe opcje programu 

  
Konsola Kupca, wykazy replik dokumentów - 
możliwość wybrania jednego/kilku/wszystkich 
sklepów 

 
Pod opcją "F5 Sklep" na replikach dokumentów możemy teraz wybrać jeden, kilka lub nawet wszystkie sklepy w 
sieci - po wybraniu sklepów odpowiednio wyświetlona zostanie z tych sklepów lista dokumentów. 

  
System lojalnościowy, punktowy - "fiskalne 
wydanie prezentu" (obsługa na kasach PC-
POS 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. Samo 
wydanie następuje w kasie PC-POS 7 (od wersji: 7..3.53.131), ma postać paragonu fiskalnego, na którym może 
się pojawić tylko jeden towar-prezent. W regule możemy 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 (te punkty zamieniane są na rabat kwotowy, jaki zostanie udzielony na towar-prezent). Przy 
zapisie nowej reguły program sprawdza, czy inna reguła na te same towary w tym samym czasie nie została już 
utworzona i zapisana. Nowy typ wydania prezentu obsłużony został w raportach punktowego systemu 
lojalnościowego: Obrót punktami lojalnościowymi, Historia karty, Skuteczność reguły lojalnościowej. 

  
Zwrot do paragonu - obsługa typów zwrotu 
towaru ("interpretacja") 

 

1) Dla Zwrotów do paragonów dodane pole "Interpretacja" pozwalające określić jakiego typu był to zwrot: 
"dokument przychodowy - zwroty towarów (wartość domyślna) / dokument przychodowy - uznane reklamacje / 
dokument przychodowy - oczywiste pomyłki w ewidencji / potwierdzenie zwrotów na kasach". 2) Na dokumencie 
zwrotu do paragonu wygenerowanego automatycznie z dokumentu reklamacji w pole "Komentarz 2" wpisywany 
jest nr dokumentu reklamacji. 3) Na wykazie zwrotów do paragonów dodany filtr po polu "Interpretacja". 4)  
Dodatkowo na wykazie reklamacji dodane kolumny: opis reklamacji, realizacja, decyzja. 

 


