
 

OPIS NOWOŚCI W PROGRAMACH 
PC-MARKET I KONSOLA KUPCA – WERSJA 7.3.119 

 
Nowe możliwości programu to m. in.: 
1) możliwość wykonywania grupowych akcji na asortymentach (analogiczne działanie 
mechanizmu jak w przypadku grupowych operacji na towarach); 

2) zdalna konfiguracja ustawień i uprawnień profili użytkowników PC-POS z poziomu programu 
PC-Market, a także możliwość zdalnej konfiguracji paneli sprzedaży na kasach (wymagana wersja 
programu PC-POS 7.3.54 oraz zainstalowanie środowiska Java); 

3) „mechanizm strat” – narzędzie wspomagające automatyczne wyliczanie ubytków dla towarów 
przypisanych do konkretnej grupy utworzonych wcześniej rodzajów strat; ich obliczanie 
następuje na podstawie udokumentowanego rozchodu towaru; 

4) możliwość rejestracji / aktywacji serializacji z poziomu menu programu; 

5) „opiekun sklepów” – możliwość przypisania opiekuna (regionalnego) do wielu sklepów; 
przypisanie do wybranych sklepów pozwala na przeglądanie wybranych wykazów w całej sieci 
bądź tylko na przypisanych do opiekuna sklepach; 

6) obsługa nowych urządzeń, m.in.: 
- drukarka fiskalna Novitus HDe (nowy sterownik dla modułu Drukfisk) 
- kasa fiskalna Posnet Revo 
- kolektor Denso BHT 300B, Argox PA-20 (dla portu USB) 
 
Od wersji PC-Market 7.3.119.171 wprowadzono także szereg zmian, mających na celu 
sprawniejsze funkcjonowanie programów. 
Wybrane zmiany w programach to m.in.: 
- zwiększenie ilości pola notatki podczas wydruku, 
- rozbudowa uprawnień dostępu do raportów w programie, 
- możliwość automatycznego eksportu na FTP zapisanych dokumentów (zamówień, faktur, itp.) 
 
Zachęcamy do zapoznania się z nowościami i zmianami w programie PC-Market. Najnowszą 

wersję oprogramowania można pobrać ze strony www.insoft.com.pl wybierając menu Dla 

użytkownika / Do pobrania 

 

 INSOFT SP. Z O. O. 
ul. Jasna 3A, 31-227 Kraków 

www.insoft.com.pl 

http://www.insoft.com.pl/
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7.3.119.224 

 Nowe opcje programu 

  Dodać możliwość wprowadzenia kilku numerów 
drukarki kuchennej do produktu 

 Zrealizowano: w karcie towaru, operacjach grupowych, w buforze towarów, na wykazie towarów oraz w replikacji (z 
replikacją też starego pola - dla zgodności wstecz) 

  Raport Obrotu: NIP kontrahenta na wydruku (dla 
opcji: "wydruk pełny: tak, z rozbiciem na 
kontrahentów") - uwzględnienie także dla opcji 
"nazwa kontrahenta na wydruku: nie" 

 Zrealizowano 

  Obsługa wydruku dokumentów Przecen z pomijaniem 
pozycji o zerowej ilości - uzupełnienie o nie 
drukowanie pustych dokumentów 

 Uzupełnienie funkcjonalności oddziaływania parametru konfiguracji: "Wydruk tylko niezerowych pozycji na przecenach: 
tak" - dokument przeceny nie jest drukowany automatycznie (a na dokumencie przeceny nie ma przycisku "F4 Drukuj") 
jeżeli wszystkie pozycje na przecenie są zerowe. Natomiast jeżeli pozycje na przecenie bilansują się i sumaryczna 
wartość przeceny wynosi 0, to taka przecena jest drukowana. 

  Raport kasowy - raportowanie wypłat CashBack (jako 
normalna wypłata kasowa) 

 Obsłużono, analogicznie jak zostało to zrobione dla tego typu wypłat w rozliczeniu kasjera. 

  PC-Market - parametr: Poprawa dokumentu PZ/MP 
propozycja przeceny - zmiana nazw wartości 

 Nowe wartości: nie (tylko modyfikacja w dokumencie), - pytać, - tak, - zawsze w poprawie i na nowym dokumencie, 
oraz nowa wartość: - blokada zmiany ceny sp. w zapisanym dokumencie. 

7.3.119.222 

 Nowe opcje programu 

  Programowanie asortymentów ważonych na kasach 
Posnet (Bingo XL) 

 Podczas programowania asortymentów, protokół nie uwzględnia obsługi parametru określającego czy asortyment jest 
asortymentem ważonym. Dodano parametr "COMBO/NEO - Nadpisywać grupy towarowe" opcji eksportu określający, 
czy wysyłany asortyment ma nadpisywać istniejący na kasie (domyślnie włączone). Wyłączenie parametru pozwoli na 
ręczne określenie na kasie czy asortyment jest ważony (PC-Market nie nadpisze takiej wartości) 

  Parametr ustawienia flag rabatowania na kasach 
Posnet 

 W sterowniku kscombo.dll obsłużono dwie opcje dla ustawienia flag rabatowania na towarach w kasach: "Cena 
otw/zam - czy można zmieniać cenę | dod. rabat - czy towar rabatowany" oraz "cena otw/zam - czy można zmieniać 
cenę | towar rabatowany" 

7.3.119.218 

 Nowe opcje programu 

  PC-Market - wydruk etykiet - zwiększenie ilości 
znaków pola notatki 

 Maksymalna długości pola możliwa do zapisania w oknie towaru dla pola Notatki wynosi 510 znaków, i taka jest 
możliwa do wydruk (pola "Opis" mają w dalszym ciągu ograniczenia do 60 znaków). 

7.3.119.213 

 Nowe opcje programu 

  Rozbudowa modułu rozliczania kasjerów  Dodano dwie nowe wartości wyliczane podczas analizy zmiany kasjera: - ilość sprzedanych sztuk (brana pod uwagę 
tylko ilość sprzedanych sztuk z dokumentów paragonów, Zwroty opakowań na paragonach nie są brane pod uwagę) - 
ilość paragonów z rabatami 
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  Raport zapasu towarów - nie pokaże danych gdy nie 
było dokumentu PZ lub MP na danym magazynie dla 
towaru 

 Poprawiono prezentowanie raportu zapasu towarów. 

7.3.119.212 

 Nowe opcje programu 

  Harmonogram Zmian Cen - filtrowanie  Dodano filtrowanie dla: towaru (analogicznie jak na dokumentach), typ wpisu harmonogramu (jednorazowa zmiana 
ceny / promocja) 

  PC-Market - dodać opcję rejestracji/aktywacji 
programu 

 W programie dodano opcje rejestracji / aktywacji serializacji. Można to uczynić z poziomu Menu/ Kontrola/ Rejestracja | 
aktywacja 

  Raporty - towary do zamówienia - dodano nowy 
parametr 

 Dodano parametr "Zamówienia zrealizowane gdy", z możliwością wyboru parametru "powiązane z PZ" lub "po dacie 
realizacji zamówienia", które określają, w jaki sposób sprawdzać, czy zamówienie zostało zrealizowane. 

7.3.119.209 

 Nowe opcje programu 

  Obsłużyć kasę Posnet Revo  Zrealizowano na sterowniku kscombo.dlll 

7.3.119.207 

 Nowe opcje programu 

  Dodać możliwość wydruku etykiet z pozycji 
dokumentu PW / RW 

 Zrealizowano 

  Możliwość automatycznego eksportu na FTP 
zapisanych dokumentów (zamówień, faktur i innych) 

 Dodano konfigurację Eksportu FTP na formularzu kontrahenta. Aby eksport na FTP zadziałał, należy zdefiniować 
katalog eksportu EDI (w konfiguracji EDI - pod katalogiem importu EDI). Dodano konfigurację automatycznego 
eksportu na FTP - jako kolejny parametr w oknie Auto importu / eksportu EDI. Opcję tą można włączyć tylko gdy 
włączony jest autoeksport danego typu dokumentu. Gdy włączona opcja autoeksportu na FTP to po zapisie Edi jest on 
przenoszony do katalogu lokalnego eksportu EDI. Przy ręcznym eksporcie EDI - gdy kontrahent ma zdefiniowanego 
FTP jest pytanie czy wysyłać na FTP (domyślnie TAK) 

  PC-Market / Konsola Kupca - nowy raport dla kart 
stałego klienta 

 Dodano raport o nazwie "Obroty według stałych klientów". Pole widoczne w tym raporcie to: imię i nazwisko klienta, 
jakie konkretnie produkty kupili (+ wartość zakupów i wysokość udzielonego rabatu) oraz na jakim stoisku 
zarejestrowano sprzedaż. Raport posiada układ malejący (czyli kolejność tych klientów od tych co kupują najwięcej do 
tych co kupują najmniej). 

  Raport zapasu z karty towaru - dodanie kolumny z 
sumaryczną sprzedażą 

 Zrealizowano. 

  Dodać możliwość filtrowania dokumentów 
zawierający dany towar w przeglądaniu zamówień 

 Zrealizowano dla Konsoli Kupca oraz PC-Market. Dodatkowo w Konsoli Kupca obsłużono filtrowanie na wykazie 
centralnych zamówień i MW, a także na wykazach "planów produkcji" 

  Raport karta magazynowa - dodanie wykazywania lini 
z rabatami dla dokumentu: zwrotu do paragonu i 
zwrotu odbiorcy 

 Zrealizowano. Dodano także kwoty rabatu w podsumowaniu na wydruku po typach dokumentów. 
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7.3.119.206 

 Nowe opcje programu 

  Dodać funkcjonalność programu "Grupowe operacje 
na asortymentach" 

 Zrealizowano. Funkcja grupowych akcji na asortymentach ma podobny charakter jak grupowe operacje na 
kontrahentach. Jak to działa? Najpierw należy wybrać z listy asortyment, na których wykonywana będzie zmiana, a 
następnie należy wybrać checkboxem te akcje które będą zmieniane (po zaznaczeniu danego chceckbox-a - 
podświetla się kontrolka - która oznacza, że ta wartość się zmieni w asortymentach). Na końcu operacji należy wpisać 
wartość lub zaznaczyć checkbox oraz zapisać ustawienia. Wszystkie dokonane zmiany wymagają wprowadzanie hasła 
celem potwierdzenia zmian. 

7.3.119.205 

 Nowe opcje programu 

  Generator zamówień - rozbudowa mechanizmu o 
wykorzystanie wskaźnika zapasu na asortymentach i 
narzucenie na asortymenty na sklepach 

 Zrealizowano dla serializacji na generator zamówień. Dodano parametr na zakładce Centrala: "Narzucać sklepom 
zapas dla generatora zamówień ustawiany w asortymentach" nie (domyślnie) / tak. Dodany parametr na asortymencie 
"Wskaźnik zapasu dla generatora zamówień", który można zedytować z trzech poziomów: - z centrali, - na sklepie, jeśli 
sklep nie jest sklepem w sieci, - na sklepie, gdy jest sklepem w sieci i przyszła replikacja z centrali, że nie jest włączone 
narzucanie sklepom zapasu dla generatora zamówień. Dodano także parametr na filtrze generatora - czy uwzględniać 
zapas ustawiony w asortymencie. Podczas przesyłania wskaźnika do sklepów, parametrem w zakładce centrala 
"Narzucać sklepom użycie zapasu dla generatora zamówień ustawianego w asortymentach" można ustawić 
następujące wartości: 1) nie narzucać - można dowolnie zmieniać na sklepie; 2) narzucać - z możliwością zmiany w 
generatorze zamówień; 3) narzucać - z blokadą zmiany w generatorze zamówień. Operację można wykonać dla wielu 
asortymentów za pomocą "grupowych akcji na asortymentach". 

  Raport zapasu z poziomu karty towaru - wymagana 
serializacja dla generatora zamówień 

 Szybki raport zapasu dla wybranego towaru, przedstawiający następujące dane: magazyn, stan magazynu, zapas (na 
ile dni powinno wystarczyć towaru), średnia sprzedaż (ostatnie 7 dni bez dnia bieżącego), ostatni dostawca, ostatni 
numer dokumentu, data ostatniego dokumentu. W podsumowaniu prezentowane są poniższe dane: suma stanów 
magazynów, przewidywany zapas z wszystkich magazynów, średnia sprzedaży z wszystkich magazynów, ostatni 
dostawca z najnowszego dokumentu, najnowszy dokument oraz data najnowszego dokumentu. Raport zapasu 
możliwy jest tylko, jeżeli ma wykupiony "generator zamówień". 

7.3.119.203 

 Nowe opcje programu 

  Raport Zestawienie Dokumentów - dodanie opcji 
wydruku dla każdego dokumentu i typu dokumentu 
rozbicia na stawki VAT w zakupie i sprzedaży 

 Dodano grid z łącznymi danymi dokumentów i rozbicia na stawki vat (pod każdym dokumentem jest prezentowane 
rozbicie. Aby na wydruku były rozbicia na stawki pod każdym dokumentem musi być wybrana trzecia opcja parametru 
na gridzie Rozbijanie danych: "wg dokumentów z rozbiciem na st. VAT" oraz na filtrze raportu musi być włączone 
wyciąganie rozbicia na stawki vat. 

  Obsługa mechanizmu strat w programie PC-Market i 
Konsola Kupca 

 „Mechanizm strat” to narzędzie wspomagające automatyczne wyliczanie ubytków dla towarów przypisanych do 
konkretnej grupy utworzonych wcześniej rodzajów strat. Ich obliczanie następuje na podstawie udokumentowanego 
rozchodu towaru, np. sprzedaży. 
Aby skorzystać z działania mechanizmu w programie PC-Market należy włączyć parametr "Straty ilościowe wg 
sprzedaży" na zakładce "Wykazy" w oknie konfiguracji. Kolejnym etapem jest stworzenie rodzajów strat (dla każdego 
rodzaju należy przypisać nazwę i domyślna % wartość współczynnika strat), które dostępne jest z poziomu Menu / 
Kontrola / Konfiguracja / Rodzaje strat ilościowych towaru. Następnie należy przypisać rodzaj straty dla wybranego 
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towaru (o statusie towar zwykły), który ma być objęty mechanizmem. Dodatkowo można wpisać inny współczynnik strat 
(domyślnie nadpisywany jest wskaźnik z przypisanego rodzaju straty), lub zaznaczyć opcję, że sprzedaż tego towaru 
ma być odliczana od strat innych towarów powiązanych z tym rodzajem straty (np. straty (skrawki) z towaru „kiełbasa” 
zostają odsprzedane jako towar "skrawki na bigos"). 
W bazie centrali (Konsola Kupca) okienko dla towaru jest dodatkowo wyposażone w listę wyjątków (widoczną tylko, 
jeśli nie zostało zaznaczone "odliczanie"). Na listę wyjątków można wciągnąć sklepy i dla każdego wpisać współczynnik 
strat, a dla pozostałych sklepów obowiązuje "ogólny" współczynnik ustawiony wyżej dla tego towaru. Dodatkowo 
można ustawić rodzaj straty i współczynnik strat (lub opcję "odliczanie", a w centrali dodatkowo wyjątki) równocześnie 
dla wielu towarów. Służy do tego nowa opcja w grupowych operacjach na towarach. 
Parametr na replikację danych z centrali na sklepy można włączyć na zakładce "Centrala", o nazwie "Narzucać 
ustawienia i normy strat ilościowych" – jeżeli parametr zostanie włączony w bazie centrali, to centrala będzie: 
replikować do sklepów ustawienia rodzajów strat, oraz replikować do sklepów przypisania towarów centralnych do 
rodzajów strat i ich współczynniki (uwzględniając wyjątki dla wybranych sklepów). 
Zasady działania: mechanizm pozwala na automatyczne generowanie dokumentu strat tylko dla jednego rodzaju strat 
oraz jednego magazynu (np. jeżeli sklep ma zdefiniowane dwa rodzaje strat na jednym magazynie to automatyczne 
generowanie dokumentu należy wykonać dla obu rodzajów osobno). Jeżeli daty sporządzanego dokumentu pokryją się 
z poprzednim dok. straty, program poinformuje o jego istnieniu i zablokuje możliwość zapisu nowego dokumentu strat. 
Użycie mechanizmu: należy wejść w menu „Towary / Sporządzanie dokumentów / automatyczne generowanie dok. 
Straty”, a następnie należy wybrać: dla jakiego rodzaju strat będzie sporządzany dokument straty, którego magazynu 
ma dotyczyć oraz jakiego okresu mają dotyczyć dane generowanego dokumentu. W oknie tworzenia automatycznego 
dokumentu program: analizuje wskazany okres pod kątem sprzedaży w wybranym magazynie towarów powiązanych z 
wybranym rodzajem strat, - sumuje sprzedaż poszczególnych towarów, liczy straty normatywne (wg współczynników z 
kart towarów), sumuje i odejmuje ewentualne straty odliczane (całkowitą sprzedaż towarów oznaczonych jako 
odliczane), - tak powstałą proponowaną ilość strat rzeczywistych rozdziela pomiędzy poszczególne sprzedane towary, 
uwzględniając (jako wagę) wielkość sprzedaży i współczynnik strat. - można zmodyfikować ilość strat rzeczywistych: 
albo dla konkretnych towarów (wyliczy się inna suma) albo sumę (zostanie ponownie odpowiednio rozdzielona między 
towary). - po uzyskaniu zadowalającego efektu można zaakceptować wpisane straty rzeczywiste i jest wystawiany 
nowy dokument Straty. 

  Raportu sprzedaży towarów - obsługa pola SWW  Poprawiono prezentowanie pola SWW na raporcie, a także na wydruku 

7.3.119.202 

 Nowe opcje programu 

  Umożliwić obsługę parametru "Wysyłać na 
urządzenia" jako "grupowe operacje na towarach" 

 Zrealizowano 

  Raport Ranking Dostawców - nowy parametr 
"pokazywać max najlepszych dostawców" 

 Dodano nowy parametr "Pokazywać max. najlepszych dostawców", który umożliwia określenie, ilu najlepszych 
dostawców ma zawierać raport. Dane raportu mogą zawierać najlepszych dostawców wg marży lub wg wartości 
sprzedaży brutto. 

  Rozbudowanie uprawnień dostępu do raportów w 
programie 

 Mając uprawnienia administracyjne, można przypisywać poszczególnym użytkownikom programu, do jakich raportów 
dany użytkownik może mieć dostęp. Obsługa programu, przy zaznaczonym checkboxie, może korzystać ze wszystkich 
raportów sklepowych, bądź tylko z wybranych: raporty systemu lojalnościowego, raporty dowolne SQL, raporty szybkie 
z karty towaru. 

  PC-Market 7 Lite Gastronom - odblokować 
dodawanie użytkowników dla kas PC-POS 7 

 Zrealizowano 
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  PC-Market: zamknięcie zmiany kasjera - nowy 
parametr umożliwiający generowanie dokumentu KW 
z podtypem zamknięcie zmiany kasjera 

 Dodano parametr "Zamknięcie zmiany kasjera - generować automatyczny dokument wypłaty na zamkniecie zmiany 
kasjera". Dokument wypłaty tworzy się w programie PC-Market tylko wtedy, gdy zamykana jest zmiana kasjera. Dla 
dokumentów zmiany kasjera, które już mają status zamknięta lub rozliczona i są edytowane - nie jest tworzona nowa 
wypłata na zamknięcie zmiany kasjera. Jeśli dokument rozliczenia zmian kasjera ma już utworzoną taką wypłatę na 
zamknięcie zmiany kasjera i jest ta wypłata powiązana przez TekstDok (136) to przy zmianie w kolumnie zamknięcie 
na rozliczeniu zmiany kasjera jest ten dokument również aktualizowany. 

  Konsola Kupca - kolumna Producent w raportach  Dodano dla następujących raportów sprzedaż towarów, stany towarów wg sklepów oraz zakupy towarów. Kolumna 
"Producent" widoczna jest także po eksporcie raportu do plików XLS oraz OO. 

  Raport Obrotu - dodać NIP na wydruku w przypadku 
grupowania po kontrahentach (wydruk pełny: "tak, z 
rozbiciem na kontrahentów") 

 Zrealizowane. Jeśli kontrahent nie ma NIP-u to linia nie jest drukowana. 

  Dodać kolumnę "Ilość z zamówienia" na wydruku i w 
przeglądaniu dokumentów - dla MW powiązanego z 
zamówieniem 

 Dodano zapisywanie na MW DokId zamówienia z którego powstało MW. Przy wejściu ponownym na MW odczytuje to 
DokId i wczytuję ilości z tego zamówienia aby pokazać je w kolumnie. 

  PC-Market 7 Lite Gastronom - odblokować możliwość 
definiowania walut oraz form płatności PC-POS 7 

 Zrealizowano 

  Konsola Kupca - przydział użytkowników do 
magazynów - ograniczyć dostęp na raportach 

 Do tej pory użytkownicy nie mieli ograniczeń w kwestii raportowania innych sklepów. Po zmianach ograniczono 
przydział użytkowników do wykonywania raportów. Mogą to robić tylko na tych magazynach, do których mają dostęp. 

  Raport kasowy: dodanie składnika KW odbiory 
częściowe jako wpłata do kasy głównej 

 Zrealizowane dla PC-Market i Konsoli Kupca 

7.3.119.200 

 Nowe opcje programu 

  Obsłużyć zdalny rozkaz wykonania raportu dobowego 
na kasach Posnet 

 Dodano możliwość wykonania zdalnie raportu fiskalnego przy operacjach importu. Podczas wykonywania raportu 
pobierana jest data z urządzenia i ta data jest wykorzystywana do wygenerowania raportu (nie jest konieczne 
potwierdzanie daty na urządzeniu). 

7.3.119.196 

 Nowe opcje programu 

  Możliwość wyłączenia z automatycznego wydruku 
etykiet towarów z wybranych asortymentów 

 Nowa funkcjonalność daje możliwość wykluczenia wybranych asortymentów z mechanizmu automatycznego 
drukowania etykiet. Funkcjonalność można ustawić dla pojedynczego asortymentu bądź poprzez grupową akcję dla 
asortymentów. W bazie centrali sieci sklepów (w zakładce "Centrala") można włączyć parametr "Narzucać w których 
asortymentach automatyczne etykiety". Po włączeniu tego parametru PcmRepl przesyła do sklepu informację o 
narzucaniu i (jeśli tylko jest replikowane drzewko asortymentów): nadpisuje w sklepie wartości flagi 
Asort.BezAutoEtykiet dla tych asortymentów, które mają nazwę taką samą jak nazwa któregoś asortymentu w centrali, 
oraz zapisuje w bazie sklepu, że edycja tej flagi ma być zablokowana. Blokada edycji tej flagi przez centralę jest 
zrealizowana niezależnie od uprawnień użytkowników. Blokada wydruku dla wskazanych asortymentów dotyczy tylko 
etykiet automatycznie drukowanych przy zakładaniu nowego towaru lub po zmianie ceny detalicznej w programach: 
"okienkowych" typu PC-Market, PcmRepl oraz PcmAgent. Dodatkowo, tylko dla PcmRepla i PcmAgenta jest możliwość 
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nie drukowania etykiet kiedy stan towaru we wszystkich magazynach jest zerowy. Taką możliwość włącza się nowym 
argumentem w linii wywołania programu PcmRepl lub PcmAgent: -niedrukujbezstanu. 

  Import dostawy z EDI przy blokadach ceny zakupu - 
dodanie obsługi tworzenia rozbieżności z dostaw, 
zamrożeń oraz rozbieżności z dostaw bez ostrzeżeń 

 Zrealizowano! Podczas zadania zwiększono poprawność działania importu Edi, a także rozbudowano parametr 
"Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP)" o wartość parametru: "automatyczna rozbieżność bez komunikatów". 
Analogiczne wartości wspomnianego parametru zaimplementowano w parametrze "Analiza kontraktów na dostawach". 

7.3.119.191 

 Nowe opcje programu 

  Konsola Kupca - nowa funkcja dla użytkowników 
centrali sieci sklepów: Opiekun sklepów (ograniczenie 
dostępu do danych ze sklepów) 

 W karcie użytkownika w Konsoli Kupca dodana została możliwość zdefiniowania, że dany użytkownik jest "Opiekunem 
sklepów". Dzięki tej funkcji możemy ograniczyć dostęp/wgląd w dane pochodzące ze sklepów, którego użytkownik jest 
opiekunem, czyli w następujących miejscach w programie: wykaz sklepów, repliki dokumentów, raporty, widoki do 
zarządzania towarami w sklepach, wpisy HZC, Kontrakty, dokumenty centralne (dostęp zgodnie z innymi 
uprawnieniami użytkownika). Po zaznaczeniu opcji w karcie użytkownika, na wyświetlonej nowej zakładce "F9 
Opiekun" możliwe jest wybranie sklepów, do których będzie miał dostęp ten użytkownik. Opcja przypisania opiekuna 
dostępna jest też z poziomu kartoteki sklepu. Dla danego sklepu może być przypisany więcej niż jeden opiekun. 
Możliwość przypisania/zmiany opiekuna jest dostępna na nowe uprawnienie: Administracja użytkownikami i 
uprawnieniami -> "Zmiana opiekuna sklepu". Dla zdefiniowanych już w Konsoli Kupca użytkowników, dla których nie 
została zaznaczona nowa opcja, dostęp do danych nie zmienia się. Dla zapisanych wcześniej w Konsoli Kupca 
dokumentów zbiorczych, dla wielu sklepów, np. w centralnych zamówieniach, jak też dla wpisów HZC, dane dotyczące 
sklepów, do których użytkownik jako opiekun nie ma dostępu, będą "zaciemnione" (w miejscu gdzie prezentowana jest 
informacja o nazwie sklepie i dane ilościowe/wartościowe dla tego sklepu, wpisywane są pytajniki). 

  Dokument rozliczenia kasjerów - automatyczne 
uwzględnianie nowych typów wpłat/wypłat 
(Cashback) wyliczać w ramach "normalnych" 
wpłat/wypłat 

 Zrealizowano. 

  PC-Market Gastronom: ustalenie ceny serwisu wg 
wcześniej zdefiniowanego narzutu procentowego 

 W wersji gastronomicznej PC-Market obsłużono usługę serwisową, która jest wcześniej zdefiniowanym procentem 
wartości rachunku. Aby można było naliczyć usługę serwisową, należy zdefiniować "towar" o statusie "usługa", a 
następnie w oknie "dolicz serwis" na zakładce "Ctrl+F9 Gastronomia" wpisać wartość od 0 do 100 (bez ułamków), która 
będzie wartością procentową wystawianego rachunku. W PC-Gastronom, na kasie, obsługa tej nowej własności 
dostępna jest od wersji 7.3.55.136. 

  Raport: stany ilościowo - wartościowe na dzień - 
dodanie parametrów dla "marży" 

 Teraz istnieje wybór parametrów z pięciu możliwości 1) brak, 2) netto, 3) brutto, 4) netto - zgodnie z wersją 7.3.117, 5) 
brutto - zgodnie z wersją 7.3.117. Nowe opcje pojawiają się w raporcie tylko wtedy, gdy nie ma włączonej obsługi partii 
towarów oraz gdy program nie pracuje na CenyFifo.exe. Wartości parametru działają tylko dla poziomu cen 
detalicznych (netto i brutto) oraz magazynowych. 

7.3.119.188 

 Nowe opcje programu 

  Dodano obsługę nowego modelu kolektora firmy 
Denso 

 Obsługiwany nowy model: "BHT 300B" obsługujący PC-Market w wersji 8.13 

7.3.119.187 



OPIS ZMIAN I NOWOŚCI W PROGRAMIE PC-MARKET WERSJA 7.3.119  

  
 

 Nowe opcje programu 

  Konsola Kupca - zbijanie kontrahentów z tym samym 
NIP - tylko gdy posiadają prawidłowy NIP 

 Przy włączonym parametrze "Replikacja kontrahentów - uzgadnianie tylko z prawidłowymi NIP" (znajdującego się w 
menu Konfiguracja, zakładka Centrala") program "zbija" tylko te NIPy, które zawierają dokładnie 10 cyfr. 

  Faktura sprzedaży WDT/eksport usług oraz faktura 
zakupu WNT i WNT 0% - odblokowanie możliwości 
wyboru innej waluty niż Euro i PLN 

 Rodzaj waluty wynika z waluty wybranego Kraju lub jak kraj nie został niewybrany (niezdefiniowany) to walutę da się 
wybrać z listy walut. Obsłużono dla - faktur dostawcy WNT, WNT 0% i ich odpowiednikach z zerowym VATem, - 
fakturze sprzedaży WDT i eksportu usług - na korektach tych dokumentów. 

  Mechanizm Partii towarów - nowy raport - Towary 
zagrożone przeterminowaniem 

 Zrealizowano. Dodatkowo:  - towary już przeterminowane prezentowane są na czerwono;  - jeżeli parametr "pomiń 
towary przeterminowane" ustawiony jest na "Nie" to program przyjmuje, że towary już przeterminowane i te które się 
przeterminują będą się dalej sprzedawały. Jeśli natomiast parametr ustawiony jest na "Tak" to program nie bierze dalej 
do analizy (do sprzedaży) towarów przeterminowanych i tych co się przeterminują; - dodano parametr "Na ile dni 
przeprowadzić analizę". 

  Raporty w PC-Market - w analizie koszyków dodać 
opcję dla dokumentów zwrotu paragonów, która 
decyduje w jakim okresie mają być raportowane 

 W raporcie "Analiza koszyków" dodano opcję: Zwroty ujmować wg: daty sprzedaży na powiązanym paragonie / datę 
realizacji zwrotu. Opcja odpowiada za prezentację raportu dla dokumentów zwrotu do paragonu. 

  Raport stany na dzień w cenach detalicznych 
netto/brutto - na parametr wykazywać wartość 
rabatów dla dokumentów rozchodowych 

 Obsłużono dla PC-Marketa oraz Konsoli Kupca. Domyślnie parametr "uwzględniać wartość rabatów" ustawiony jest na 
"Tak" 

  Raport - karta magazynowa w cenach sprzedaży 
netto/brutto - prezentacja rabatów na parametr 

 W karcie magazynowej towaru (Ctrl+M) dodano nowy parametr: "Uwzględnij wart. rabatów " - domyślnie ustawiony na 
tak. 

  Obsługa wzorców dokumentów na Zamówieniach do 
Dostawcy 

 Zrealizowano. Dodano możliwości zapisu zamówienia do dostawcy jako wzorca oraz import z wzorca na zamówienie. 

  PC-Market - rozbudowa mechanizmu szukania 
kontekstowego na wykazach 

 Zmiany umożliwiają szukanie kontekstowe na wykazach dokumentów, z wyszukiwaniem w posortowanej "aktualnie" 
kolumnie - dotyczy to tylko kolumn tekstowych. Szukanie kontekstowe możliwe jest po następujących kolumnach: 
numer dokumentu, nazwa kontrahenta, skrót kontrahenta, nazwa magazynu, nazwa kasy, autor, numer faktury, numer 
dokumentów powiązanych oraz wszystkie teksty z TekstDok (DotyczyDok, Komentarz, Tekst1, Tekst2 itd). Uwaga: 
mechanizm nie jest obsłużony na wykazie towarów. W ramach zadania zmieniono na wykazach dokumentów skrót 
klawiszowy umożliwiający szukanie kontekstowe  "Ctrl+F9 Kontekst". Dodano również szukanie kontekstowe po 
posortowanej kolumnie (Ctrl+F9) na wykazie kontrahentów, użytkowników, harmonogramu zmian cen, urządzeń (kas, 
drukarek itd.) oraz kategorii. 

  Obsługa wydruku dokumentów Przecen z pomijaniem 
zerowych ilości 

 Zrealizowano. Dodano nowy parametr konfiguracji w zakładce "Zakupy..." - obok innych parametrów na przeceny: 
Wydruk tylko niezerowych pozycji na przecenach: nie (domyślnie) / tak. Parametr działa przy ręcznym jak i 
automatycznym drukowaniu dokumentu. 

  Raport stany na dzień - wykazywać w podsumowaniu 
marżę kwotową i procentową dla odchyleń i 
uwzględniać ją w saldzie końcowym 

 Zrealizowano 

7.3.119.184 

 Nowe opcje programu 
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  Brak możliwości zmiany parametru "Zbijanie pozycji 
na zwrocie/fakturze pozycji z paragonów" na "Nie" 

 Program nie pozwala na zmianę parametru "Zbijanie pozycji na zwrocie/fakturze pozycji z paragonów" na "Nie", 
podczas gdy parametr "Kontrola dat wciąganych paragonów na fakturę do paragonu od xxxx-xx-xx" ustawiony jest na 
"Tak". Podczas próby zmiany pierwszego parametru, program informuje, dlaczego nie można go zmienić. 

  Ranking Dostawców - przeniesienie raportu po 
partiach 

 Zrealizowano, z dodaniem kolejnego poziomu drzewa z partiami. Dodano także akcję wykresu w raporcie Ranking 
Dostawców, dla raportu zwykłego oraz kiedy włączone partie. 

7.3.119.181 

 Nowe opcje programu 

  Komunikat przy zmianie i zapisie parametrów 
importów z kas 

 Komunikaty informują, jakie czynności serwisowe należy wykonać, aby uruchomiane importy (na różnych parametrach) 
nie powodowały niezgodności w wartościach raportu. 

7.3.119.179 

 Nowe opcje programu 

  Partie - Nowy raport Ranking Dostawców  Dodano nową opcję raportowania partii towarów - ranking dostawców 

  Eksport danych do systemu "Carmen eCar"  Stworzono interfejs, którego zadaniem jest eksport danych o fakturach sprzedaży VAT i fakturach do paragonu do 
systemu stanowiącego kompleksowe narzędzie do zarządzania własną flotą samochodową - Carmen eCar. Dane będą 
eksportowane po uprzednim wskazaniu przez użytkownika wyboru kontrahenta i zakresu dat. Moduł wymiany danych 
jest dodatkowo płatny. Aby uzyskać pełną informację o interfejsie "wymiana danych - Carmen eCar" prosimy o kontakt 
z Działem PC-Market - market@insoft.com.pl 

7.3.119.177 

 Nowe opcje programu 

  Blokada edycji ceny ewidencyjnej na MW w cenie 
zakupu 

 Zrealizowano. Rozbudowano parametr "Poziom cen na dok. MW w c.zak." o "ceny ewidencyjne - blokada edycji" 

  Raporty - rozbudowa możliwości raportów z 
dokumentami powiązanymi z partiami towarów 

 Dodano trzecią wartość parametru "Raport w karcie towaru - wyświetlać dok. korekt partii" brzmiący "tak, tylko 
zmieniające wartość". Przy tak ustawionym parametrze pokazywane są tylko pozycje korekt, które mają wpływ na 
zmianę wartości (czyli przenoszenie do partii o innej cenie lub stawce vat_. Poprawiono także sposób uwzględniania 
korekt na wzór innych raportów. teraz w raporcie "Przychód" będą pokazane pozycje korekt partii podpięte do 
dokumentów: Zwrot dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Rozliczenie prasy, Wymiana towaru. Pozostałe będą 
prezentowane w raporcie "Rozchód". 

  W oknie "wybierz pozycję dostawy" dla 
zwrotów/rozbieżności z dostaw, zwrotów odbiorcy, 
rozbieżności z wydania dodać kolumny: Kod 
kreskowy i SWW 

 Zrealizowano 

  Dodanie akcji udzielenia narzutu procentowego na 
wszystkie pozycje faktury sprzedaży VAT 

 Zrealizowano możliwość udzielania ujemnego rabatu, czyli "narzutu". Narzut to odwrócenie znaku rabatu, np. podczas 
udzielenia rabatu 10% wartość narzutu będzie wynosić -10%. Narzut z dodatnią wartością (lub inaczej: rabat z ujemną 
wartością) zwiększa cenę danego towaru, natomiast narzut z ujemną wartością (rabat z dodatnim znakiem wartości) 
zmniejsza cenę towaru. Aby podczas wystawiania dokumentu sprzedaży była możliwość ustalenia narzutu (zamiast 
rabatu) należy w konfiguracji programu, w zakładce "Sprzedaż" ustawić parametr "Narzut zamiast rabatu na 
dokumencie sprzedaży" na TAK (domyślnie ustawiony jest na NIE). Włączenie powyższego parametru umożliwia także 
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"przefakturowanie" przyjętej już dostawy na danego odbiorcę. Aby wykonać taką operację (bez konieczności 
wprowadzania wszystkich pozycji z konkretnej dostawy na dokument sprzedaży) należy podczas przeglądania 
dokumentu PZ (który musi być już zapisany) należy wybrać "Alt+F Sprzedaj dalej". Użycie skrótu powoduje 
wystawienie faktury sprzedaży z pozycjami, które zapisane są na bazowym dokumencie - PZ. Następnie zakładka z 
dokumentem PZ jest zamykana, a pozostaje otwarta nowa zakładka z nową, jeszcze niezapisaną fakturą. Tutaj należy 
ustawić narzut. Na dokumencie wydruku utworzona zostanie nowa kolumna o nazwie "Rabat", z wartościami 
ujemnymi, które podnoszą cenę towarów o ustalony narzut. Możliwe jest wykonanie akcji narzutu, wprowadzając wiele 
dokumentów PZ (jak i MP) na jedną fakturę sprzedaży. 

  Partie - dla usługi zamykania dnia w monitoringu 
dodać typ programu 

 Zrealizowano 

7.3.119.175 

 Nowe opcje programu 

  Kolektor PA-20 - obsługa portu USB  Dodano do sterownika obsługę portu USB dla kolektora Argox PA-20 

7.3.119.174 

 Nowe opcje programu 

  Raport Obrotu - dodanie na grid i wydruk do każdej 
sekcji wartości podatku w zakupie 

 Obsłużono także w Konsoli Kupca 

  Raport Analiza Koszyków - pokazywanie kodu 
kreskowego towaru dla kodu dodatkowego 

 Jeśli w TekstPoz (lub PozPar) jest wpisany kod - to kod kreskowy prezentowany jest w pozycji paragonu. 

  Raport sprzedaż towarów wg partii - czas 
wykonywania raportu 

 Dodano w raporcie sprzedaży wg partii parametr: "Pokaż stan prt. po każdej pozycji dokumentu" - wyłączenie tego 
parametru przyspiesza znacznie działanie raportu na specyficznych bazach (partie mające dużo RozPrtMag-ów, dużo 
sprzedaży na minus i korekt). Domyślnie parametr jest włączony. 

7.3.119.172 

 Nowe opcje programu 

  Dodać wybór magazynów na Raporcie Stanu Stacji 
(RSS) 

 Zrealizowano 

7.3.119.170 

 Nowe opcje programu 

  Partie - Nowy raport Towary Przeterminowane  Dodano nową opcję raportowania partii towarów - towary przeterminowane. 

  Podczas zapisu faktury/faktury korygującej 
dostawców na parametr konfiguracji dodać możliwość 
akcji zgodności wartościowej z dokumentami 
magazynowymi i jej ponownego wyliczenia 

 Dodano nowy parametr konfiguracji: "Kontrola zgodności wartościowej z dokumentami magazynowymi przy zapisie 
faktury/faktury korygującej dostawcy" z możliwymi trzema wartościami : 1) NIE,  2) TAK, z domyślną podpowiedzią na 
nie (domyślnie), 3) TAK, z domyślną podpowiedzią na tak. W przypadku niezgodności pomiędzy fakturą a dokumentem 
dostawy pojawi się komunikat, czy wyliczyć kwoty na podstawie wciągniętych dokumentów. 

  Parametr "Dostępny na Bonowniku" widoczny tylko 
na serializcję Gastronom. 

 Dodano checkbox na formularzu Asortymentu - "Dostępny na bonowniku". Zaznaczony parametr oznacza wysłanie 
asortymentu na bonownik. Parametr dostępny tylko na serializację Gastro. 
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  Konsola Kupca - w przeglądaniu replik dodać w menu 
Sprzedaż na DrukFisk podgląd zwrotów paragonów 

 Zrealizowano 

  Drukfisk - dodać nowy sterownik Novitus HD  Zrealizowano 

  Dodać możliwość uruchomienia raportu Towary 
przeterminowane - wg partii - z zakładki narzędzi. 

 Zrealizowano 

7.3.119.168 

 Nowe opcje programu 

  Kod Prefplu na wykazie towarów  Na wykazie towarów dodana kolumna "Pref. nr na kasie". Jest możliwość sortowania po tej kolumnie. 

7.3.119.165 

 Nowe opcje programu 

  Raport Obrotu - dodatkowa kolumna na gridzie 
(podatek w cenie zakupu), grupowanie danych po 
kontrahentach na wydruku 

 Dodana kolumna na gridzie: "Wartość podatku w cenie zak.". Dodana czwarta wartość parametru: Wydruk pełny - "tak, 
z rozbiciem na kontrahentów" (możliwy wydruk całości raportu, podsumowania). Dodatkowo parametry "czy Wydruk 
pełny" i "czy drukować tylko podsumowania" zostały umieszczone na oknie wyników raportu (domyślnie ustawione tak 
jak na filtrze raportu). Dzięki temu nie trzeba ponownie wykonywać raportu aby zmienić sposób wydruku. 

  Raport Obrotu - Dodanie na wydruk daty okresu 
zamkniętego kiedy inne poziomy cen 

 Zrealizowane. 

7.3.119.164 

 Nowe opcje programu 

  Konsola Kupca - w menu przeglądanie replik brak 
dokumentów: obrotu opakowań z odbiorcą, bilansu 
opakowań 

 Zrealizowano 

  "Grupowe zmiany na kontrahentach" - drobne zmiany 
w nowym mechanizmie 

 Dodano uruchamianie z poziomu: Menu -> Operacje serwisowe -> "Grupowe zmiany na kontrahentach". Dodatkowo 
każdą wykonaną operację w mechanizmie program zaznacza niebieską ramką. 

  Raport Obroty magazynowe -> Po towarach - dla 
wyników grupowanych wg producentów dodać opcję 
<producent nieokreślony> 

 Zrealizowano. Opcję dodano także dla innych rodzajów raportów: stany, sprzedaż towarów, sprzedaż towarów na 
kasach, zakupy towarów, towary zalegające, historia stanu towaru. 

7.3.119.161 

 Nowe opcje programu 

  Raport Zestawienie Dokumentów - możliwość 
filtrowania wg Tekstów Dodatkowych dokumentów 

 Zrealizowano. Dodano nowe okno do filtrowania tekstów w formie drzewka: - główne gałęzie typy dok lub grupy dok - 
jeśli włączone w konfiguracji; - 10 tekstów - na poziomie każdego tekstu możliwość wpisania dowolnego tekstu ze 
znakami %; - jeśli dany tekst ma zdefiniowane teksty z listy to dać kolejny poziom drzewa i z checkboxami wybór tych 
tekstów. 
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  Naprawa stanów i utargów - możliwość uruchomienia 
z linii poleceń z parametrami co ma być naprawiane 

 Zrealizowane. Dla PC-Market wykonano obsługę czterech operacji: naprawa stanów (i opcjonalnie cen 
magazynowych), naprawa blokad, naprawa utargów oraz zamykanie okresu. Szczegółowych instrukcji udziela Serwis 
PC-Market. 

  Grupowe operacje na towarach - wydruk etykiet  Dodano możliwość drukowania etykiet na dowolną liczbę wybranych towarów. 

  Grupowej operacje na towarach - dodać obsługę 
statusu: Aktywny/Nieaktywny, oraz przypisania 
producenta 

 Dodano nowe grupowe operacje na towarach - przypisanie producenta oraz zmiana statusu aktywny / usunięty 

  Grupowe operacje na kontrahentach  Dodano funkcję "grupowe operacje na kontrahentach". W PC-Market dostępny w menu Kontrola, w Konsoli Kupca w 
menu Kontrahenci. Pozwala wykonywać czynności na wielu kontrahentach. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
wymaga wprowadzenia hasła 

  Na karcie kontrahenta rozbudować opcję 
Kontakt/Charakter: "Centrala zatwierdzony" oraz 
"Centrala umowa" 

 Rozbudowano pole Kontakt/Charakter o opcje: "Centrala zatwierdzony" oraz "Centrala umowa" oraz dodano filtrowanie 
na wykazie kontrahentów wg pola Kontakt/Charakter. 

  Lista kontrahentów: dodać filtr Kontakty/Charakter: 
stały, tymczasowy... 

 Dodano filtrowanie na wykazie kontrahentów według pola Charakter/Kontakt. 

  Karta kontrahenta - dodać szybki raport obroty  Dodano możliwość szybkiego raportowania obrotów na karcie kontrahenta, analogicznie jak w przypadku karty towaru. 
Skrót klawiszowy raportu "Ctrl+O Obrót". Raport uwzględnia parametry dla szybkich raportów z karty towaru oraz 
przydział użytkowników do magazynów.  

  Konsola Kupca - dodać opcję wejścia na listę 
wszystkich kontrahentów 

 Dodano checkbox z opcją możliwości zaznaczenia wszystkich kontrahentów. 

7.3.119.159 

 Nowe opcje programu 

  Zakładać indeks na TekstDok na polu Tekst w 
ramach automatycznego upgrade'u 

 Zrealizowane 

7.3.119.157 

 Nowe opcje programu 

  Dokument Przeceny - możliwość przeceniania 
towarów wg marży 

 Dostępne (ale domyślnie wyłączone) dwie nowe kolumny: marża przed zmianą ceny i marża po zmianie ceny 
detalicznej. Zależnie od ustawienia konfiguracji parametru "edycja marży przy zmianie ceny det. na PZ, MP i 
Przecenie": w ogóle nie można edytować marży założonej, można ją zmienić tylko w oknie, po to żeby ustawić nową 
cenę detaliczną lub można ją zmienić w oknie, po to żeby ustawić nową cenę detaliczną, a w chwili zatwierdzania 
zmian w oknie nowa założona marża jest zapisywana do karty towaru (od razu, a nie dopiero po zapisaniu dokumentu). 

  Konsola Kupca: rozbudowa raportu: Stany na dzień, o 
parametr: W kolumnach 

 Zrealizowano analogicznie jak w raporcie: Sprzedaż towarów: . Wartości parametru: wybór sklepu / zbite sklepy 

  Dodanie nowej kolumny Sprzedaż Paragonowa, 
domyślna konfiguracja kolumn 

 Dodana została kolumna Sprzedaż paragonowa na gridzie rozliczenia zmiany kasjera (wydruk nieobsłużony!) oraz w 
raporcie płatności kasjerów na gridzie i wydruku. 
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  W oknie korygowania pozycji na fakturze korygującej 
sprzedaży brakuje informacji o cenie po rabatach 

 Zrealizowano dla faktury korygującej fakturę własną i dla faktury korygującej fakturę do paragonu. Jeśli jest włączona 
edycja rabatu na dok. sprzedaży, to okienko wygląda jak dla faktury odbiorcy - kontrolka rabatu jest ponad ilością i 
ceną, a poniżej jest cena po rabacie i rabat rzeczywisty od ceny det. Jeśli opcja jest wyłączona, to okienko jest takie jak 
dawniej - czyli rabat można edytować na fakturach korygujących, ale kontrolka jest poniżej ilości i ceny i nie jest 
wyświetlana cena po rabacie. 

  PcmEdi.exe - dodanie obsługi towarów kartonów i ich 
rozpakowania (tworzenia automatycznych receptur) 

 Zrealizowano. Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": PcmEDI - "rozpakować" kartony na dostawach: nie 
(domyślne) / tak. 

  Faktura korygująca sprzedaży - zwrot wszystkich 
pozycji 

 Dodano możliwość automatycznego zwrotu wszystkich pozycji z dokumentu faktura korygująca odbiorcy. Dodano skrót 
klawiszowy Ctrl+W "Zwróć wszystko z faktury". Podczas wyboru opcji pojawia się komunikat czy wyzerować wszystkie 
pozycje, domyślnie ustawione na Nie. 

7.3.119.156 

 Nowe opcje programu 

  Kartoteka użytkownika - dodanie opcji 
kopiowania/wklejania uprawnień 

 Dodano możliwość kopiowania i wklejania ze schowka uprawnień i ustawień zakładki Narzędzia. Nowe przyciski 
pojawiają się na wykazie użytkowników oraz na formularzu użytkownika. 

  Raport Obrotu w poziomie cen: magazynowej lub 
detalicznej netto/brutto - wartości KWS (zakupu netto, 
podatek, brutto) wyliczać z utargów z kas 

 Raport obrotu w poziomie cen "detaliczna" i "magazynowa" liczy wartości zakupu dla sprzedaży detalicznej KWS (koszt 
własny sprzedaży) wg dokumentów utargów z kas. Zostało to wykonane w celu optymalizacji raportu. W poprzednich 
wersjach PC-Market7 do 7.3.117.x włącznie te wartości w raporcie obrotu liczone były z dokumentów: paragonów( 
DrukFisk/Pc-Pos7) oraz import sprzedaży(kasy fiskalne). Uwaga: By te wartości były poprawne należy przed 
wykonaniem raportu obrotu w Pc-Market7 uruchomić operacje serwisowe: "naprawa stanów/cen 
magazynowych"(naprawa wartości KWS na paragonach/importach z kas) oraz "naprawy utargów" (naprawa KWS na 
utargach liczone z sumy wartości KWS paragonów/importów kas).   

7.3.119.155 

 Nowe opcje programu 

  KKEdytor - usunięto opcję wejścia do pomocy  Usunięto opcję wejścia do pomocy programu. Teraz instrukcje posiadają formę dokumentu PDF. 

7.3.119.154 

 Nowe opcje programu 

  Możliwość ustalania cen sprzedaży na sklepie w sieci 
przy pomocy HZC typu "promocja" (od...do...), 
pomimo narzuconej ceny sprzedaży z karty towaru z 
centrali 

 Zrealizowane!. Dodano nowy parametr na zakładce "Centrala" (ustawiany w centrali sieci sklepów): "Promocja HZC 
własna sklepu znosi blokadę cen sp.: nie (domyślnie) / tak. Wartość parametru PcmRepl przenosi do sklepu i zapisuje 
do bazy bez możliwości zmiany wartości parametru. Dodatkowo zmieniono w PcmRepl: jeśli jest blokada cen 
sprzedaży i trwa promocja własna cen sprzedaży to cena nie jest nadpisywana w karcie towaru, tylko jako 
"zapamiętana cena popromocyjna" (zachowanie takie, jakby to była promocja centralna cen sprzedaży). 

  Rozbudowa raportów w PC-Market  Dodane kolumny na gridzie: śr.koszyk brt. (nazwa pola wydruku: GodzSrBrutto) oraz ilość pozycji na koszyk (nazwa 
pola wydruku: GodzIlTowNaKosz). 

  Rozbudowa raportów w PC-Market - dodać kolumnę 
%Udział w marży 

 Zrealizowano. 
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  Rozbudowa raportów w PC-Market - analiza promocji, 
rozbudowa funkcjonalności 

 Dodano funkcjonalność z pozycji menu "Analiza promocji II", która pozwala zraportować promocję poprzez porównanie 
do okresu poprzedzającego promocję wraz z obliczeniem dynamiki sprzedaży (kolumna %up-lift). 

7.3.119.153 

 Nowe opcje programu 

  Centralne konfigurowanie jakiego rodzaju kody 
kreskowe można dodawać w sklepach 

 Dodano możliwość wyboru, jakie kody kreskowe mogą być dodawane na sklepach. Parametry w zakładce "Centrala": 
1) W sklepach wolno dodawać kody EAN 13 i 8: nie / tak (domyślnie). 2) W sklepach wolno dodawać kody ważone: nie 
/ tak (domyślnie). 3) W sklepach wolno dodawać kody pozostałe (własne i krótkie): nie / tak (domyślnie). Dodatkowo 
obsłużono blokady w PC-Market: - w karcie towaru (odpowiedni komunikat przy zatwierdzaniu okna i nie-generowanie 
kodów własnych, jeśli zablokowane), - w okienku wprowadzania kodu przed wyświetleniem wykazu towarów 
(odpowiedni komunikat po naciśnięciu "Nowy"), - przy dodawaniu towarów podczas importu EDI (odrzucenie kodów 
niezgodnych przy zakładaniu karty towaru). 

  Wykaz użytkowników - dodanie opcji klonowania 
użytkowników ("Ctrl+Ins Klonuj") 

 Na wzór klonowania towarów dodano opcję klonowania użytkowników oraz kopiowanie uprawnień pomiędzy 
użytkownikami. Pola, które podlegają uzupełnieniu podczas kopiowania to: identyfikator, nazwisko, kod karty 
identyfikacyjnej (zakładka: F6 Kasy). 

7.3.119.151 

 Nowe opcje programu 

  Obsługa zdjęć towarów w PC-Market w formacie 
PNG i GIF 

 Dodano możliwość obsługi formatów plików PNG i GIF. Zmiana zastosowana także w Konsoli Kupca. 

  Na parametr konfiguracji usunąć pytanie o wydruk 
dokumentu KP/KW kiedy gotówka 0 dni 

 Dodano parametr: "Pytać o wydruk KP / KW gdy gotówka 0 dni: nie (domyślnie) / tak. Parametr obsłużony na 
dokumentach. 

  Raport Dowolny SQL - na wydruku umieszczać 
wszystkie wybrane parametry początkowe 

 W stopce sporządzanego raportu - na wzór pozostałych raportów - umieszczane są parametry początkowe: data i 
godzina, program, wersja, autor i stanowisko - (na każdej stronie). 

  Usunąć komunikat z pytaniem czy wystawić 
automatyczny zwrot odbiorcy tworzony z zapisem 
faktury korygującej odbiorcy oraz dokument WZ 
tworzony z faktura sprzedaży 

 Zrealizowano. 

  Dodanie "Wszystkich rozbieżności z wydania i 
wszystkich zwrotów odbiorców i usunięcie składnika 
Korekta fifo w raportach (kiedy włączone partie)" w 
raportach ilościowo-wartościowych 

 Zrealizowano dla raportów: analiza tygodniowa; raport dzienny - analiza ogólna; raport dzienny - analiza szczegółowa; 
sprzedaż wg magazynów; ranking producentów; ranking dostawców; sprzedaż towarów (tylko usunięcie korekty fifo 
kiedy włączone partie) 

  Raport stany na dzień w poziomie cen detalicznych - 
zmiana algorytmu liczenia wartości magazynu 

 Raport zakup towarów - dla remanentu w poziomie cen detalicznych program wyciąga wartość sprzedaży z cen 
podstawowych (a nie jak do tej pory z cen detalicznych). Algorytm liczenia wartości przez raport dla poziomu cen 
detalicznych i detalicznych netto - teraz jest brana wartości z każdego dokumentu i sumowana, dzięki czemu występuje 
zgodność z innymi raportami. 

  Wykaz towarów - w polu "Status" dodanie nowej opcji: 
"towary nie będące w promocji" 

 W propozycjach zamówienia w polu "Status towaru" dodano nową opcję - "towary nie będące w promocji" 
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  Raport Kasowy - nowe składniki: "KP otwarcie zmiany 
na kasie - jako wypłata z kasy głównej" i "KW 
zamknięcie zmiany - jako wpłata do kasy głównej" 

 Zrealizowane 

  Kontrola daty sprzedaży na fakturze do paragonu 
wystawianej w Pc-Market7 

 Dodano nowy parametr: Kontrola dat wciąganych paragonów na fakturę do paragonu od 01-01-2014 i jego obsługa na 
fakturze do paragonu. Gdy parametr jest włączony to: wyłączone zostaje zbijanie pozycji na fakturze do paragonu, nie 
można robić mieszanej faktury do paragonu - część pozycji za pomocą importu z paragonu a część z listy towarów 
(jest to zablokowane z odpowiednim komentarzem), data sprzedaży na fakturze automatycznie ustawiana na datę 
najmłodszego paragonu, data wystawienia faktury - gdy są już wciągnięte paragony to pilnowane jest czy data nie 
będzie późniejsza niż 90 dni od data najstarszego paragonu, podczas wciągania pozycji z paragonów pilnowane jest 
czy data paragonu nie jest starsza niż 90 dni od daty wystawienia faktury, podczas usuwania pozycji z faktury z 
automatu są usuwane numery paragonów z pola Nr paragonu na fakturze - pole to jest też zablokowane do edycji 
(odblokowane jest tylko gdy dodajemy pozycje z listy towarów). 

  Raport Obrotu - nowe parametry: Luźne WZ / Luźne 
Zwroty Odbiorców / Luźne rozbieżności z wydania 
uwzględniaj jako zafakturowane wg dat sprzedaży z 
faktur 

 Dodano dwa parametry w Raporcie Obrotu: Luźne WZ - uwzględnij zafakturowanie oraz Luźne Zw. odb./Rozb. wyd - 
uwzględnij zafakturowanie. 

7.3.119.146 

 Nowe opcje programu 

  PCMRepl - pomijać towary do replikacji gdy 
SklepFlagi->Aktywny=NULL w PC-Cenniki 

 PCMRepl nie eksportuje towaru do sklepu, jeżeli są spełnione warunki: 1) włączone PC-Cenniki, 2) towar ma dla 
sklepu wpisany rekord w SklepFlagi z wartością NULL w kolumnie aktywny, 3) nie jest to towar z "nadcentrali", 
nieobsługiwany przez PC-Cenniki (Towar.CentrTowId <0). 

7.3.119.143 

 Nowe opcje programu 

  Dodać dodatkowe podsumowanie w cenach 
sprzedaży dla dokumentów ZWRD, PZ, ROZBD, 

 Zrealizowano. Po kliknięciu w parametr "pokazać podsumowanie w cenach sprzedaży na dokumentach" pojawia się 
pole wyboru, na których dokumentach ma się pojawiać podsumowanie w cenach sprzedaży. 

7.3.119.136 

 Nowe opcje programu 

  Do asortymentu dodać znacznik "ukryty na panelach 
PC-POS" 

 Dodano opcję ukrywania asortymentu na panelach PC-POS. Dodatkowo obsłużono dziedziczenie własności dla 
podasortymentów - jeżeli przy asortymencie zaznaczono ukrywanie, każdy podasortyment będzie także ukrywany. W 
przypadku przenoszenia asortymentu widocznego do "ukrytego na panelach" przenoszony asortyment (i jego 
podasortymenty) są automatycznie ukrywane. Operacja przenoszenia asortymentu wymaga potwierdzenia. 

7.3.119.0 

 Nowe opcje programu 

  Konsola Kupca, PCMRepl - replikacja z centrali do 
sklepów danych logistycznych i adresów 
dodatkowych kontrahenta 

 Zrealizowane. Dodano w konfiguracji nowy parametr: Zakładka "Dane logistyczne" (F12 na karcie kontrahenta) - na ten 
jeden parametr następuje replikacja na sklepy i zostają narzucane wszystkie parametry z tej zakładki kontrahentom w 
sklepie. Analogicznie z adresami (zakładka F4 na karcie kontrahenta) kontrahentów na parametrze Zakładka "Adresy".  
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  Obsługa akcyzy w PC-Market 7 - grupy akcyzowe i 
historia zmian stawek akcyzowych 

 Definiowanie towaru jako objętego akcyzą następuje z poziomu PC-Market: Kontrola -> Konfiguracja -> Grupy 
akcyzowe. W tej zakładce należy skonfigurować daną grupę akcyzową zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym 
(wykaz wyrobów akcyzowych, stawki akcyzy, kody CN, jednostki miary wyrobu akcyzowego, itp.). Po skonfigurowaniu 
grupy akcyzowej z pozycji karty towaru możemy ustawić towar jako wyrób akcyzowy. 

  Obsługa akcyzy w PC-Market 7 - karta towaru i 
zestawy 

 Definiowanie towaru jako objętego akcyzą następuje z poziomu PC-Market: Kontrola -> Konfiguracja -> Grupy 
akcyzowe. Po zdefiniowaniu grupy akcyzowej można przypisać dany towar do danej grupy akcyzowej w zakładce 
Akcyza (skrót Ctrl+F8). Istnieje także możliwość wykonania zestawów, które to zestawy będą zawierać dwa rodzaje 
towarów objętych akcyzą. Na dokumentach PZ będzie to jedna pozycja, natomiast akcyza musi być wyliczona osobno 
dla dwóch towarów a wynik zsumowany.  

  Obsługa akcyzy w PC-Market 7 - replikacja 
(PCMRepl) 

 Obsłużono replikację danych o akcyzie z centrali/do centrali: z centrali (definicja akcyzy w centralnej kartotece towaru 
(z opcją narzucania na sklep jak inne parametry z "Reguły repl. towarów") oraz do centrali (replikacja akcyzy wyliczonej 
na dokumentach dostaw w sklepie) 

  Obsługa akcyzy w PC-Market 7 - dostawy  Wykaz akcyzy na dokumentach dostawy (PZ, MP, RozbDost, ZwDost). Obliczanie i zapamiętywanie akcyzy w 
pozycjach dokumentu (wg. wcześniej zdefiniowanych grup akcyzowych) oraz nagłówku (na potrzeby eksportu danych 
do FK). Dodatkowo akcyza wykazana na gridzie i w podsumowaniu dokumentu. 

  Raport Obroty magazynowe (Sumaryczne, Po 
towarach) - ujednolicenie sposobu wyliczania 
wartości w cenach magazynowych z innymi raportami 

 Zrealizowano 

  Raport obrotu, analiza w cenach magazynowych - 
dodana możliwość uwzględniania składnika 
odchylenia 

 Jeśli dokument w poziomie cen podstawowych ma ceny magazynowe to program pokazuje na raporcie Wartości w 
cenach podstawowych (bez odchyleń), Jeśli dokument w poziomie cen podstawowych ma ceny ewidencyjne lub fifo to 
wartość cen jest również podstawowa ale dodatkowo odchylenia. Dla pozostałych poziomów cen wartości 
prezentowane są w cenach magazynowych. 

  Raporty Zakup/Sprzedaż towarów - ujednolicenie 
sposobu wyliczania wartości w cenach 
magazynowych z innymi raportami 

 Zrealizowano 

  Raport Stany il.-wart. -> Na dzień - ujednolicenie 
sposobu wyliczania wartości w cenach 
magazynowych z innymi raportami 

 Zrealizowano 

  Usunięcie nadmiarowego (do wyboru) poziomu cen 
"ceny FIFO" w raportach i dokumentach (rem/BO), 
gdy baza PC-Market 7 / Konsola Kupca ma włączoną 
obsługę rozliczeń poprzez cenyfifo.exe lub partie 
towarów 

 Podczas korzystania z cenyfifoe.exe (lub partii towarów) w raportach dostępny jest do wyboru poziom cen zakupu 
odpowiadający wybranemu sposobowi rozliczania się w cenie zakupu. Pozwala to na uniknięcie różnic wyników w 
raportach, które wynikały z innego sposoby wyliczania dla innych (niż wybrany) sposobów wyliczania wartości w 
cenach zakupu. 

  Raport obrotu - dodanie składnika Faktury korygujące 
faktur do paragonu 

 Dodano składnik w skecji raportów: Faktury korygujące do paragonów. Dodano także zabezpieczenie aby nie dało się 
wybrać jednocześnie faktur korygujących do paragonów i wszystkich zwrotów odbiorcy. 

  Konfiguracja w PC-Market 7 parametrów i profili 
operatorów dla kas POS 

 Dodano możliwość uruchomienia zdalnej konfiguracji dla kas PC-Pos 7 z poziomu PC-Market 7. Wejście do 
konfiguracji z poziomu" Odbiorcy/Sprzedaż det./Konfiguracja/Parametry PC-POS 7 i Mini-Market lub z poziomu: 
Kontrola/Obsługa kas.../Konfiguracja/Parametry PC-POS 7 i Mini Market. Do uruchomienia zdalnej konfiguracji 
niezbędne są dwa pliki jar: pcpos7.jar oraz jtds-1.2.jar, umieszczane w katalogu PC-Market 7 i dostarczane wraz z 
instalatorem programu. Do bazy MSSQL łączy się przez MSDE - wymagane uzupełnienie parametru konfiguracji 
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(Adres serwera bazy PCM 7.3 dla zapisu konfiguracji kas (adres:port)) lub do bazy Sybase (łączność przez ODBC - 
parametr nie jest wymagany). Sugerowana wersja PC-POS: 7.3.54.x. 

  Raport Analiza sprzedaży, marży i zapasu - 
ujednolicenie sposobu wyliczania wartości w cenach 
magazynowych z innymi raportami 

 Zrealizowano 

  Obsługa partii towaru w PC-Market 7  W programie dodane zostały mechanizmy obsługi partii towarów, pozwalające śledzić towar od wejścia na magazyn 
(wg dokumentu dostawy) aż do jego wyjścia. Utworzona z dostawą partia może zawierać specyficzne dla niej cechy, 
np. datę przydatności do spożycia. Wydanie towaru na dokumentach z PC-Market 7 pozwala opcjonalnie na rozchód 
wybranego towaru z danej dostawy-partii (alternatywnie towar rozchodowany będzie wg metody FIFO). Mechanizm 
przewiduje pracę z tworzeniem i rozliczaniem partii na bieżąco, wraz z zapisem dokumentu magazynowego, i/lub 
uzupełnienie partii towarów w ramach operacji "zamknięciu dnia" (zamknięcie to może wykonać się automatycznie). 
Dla potrzeb analizowania wyników zakupów/sprzedaży/stanów z wykazaniem ruchu przez partie, dodane zostały nowe 
raporty w programie. Używanie partii towarów jest opcjonalne i wymaga uruchomienia na bazie specjalnego programu, 
który zaktualizuje bazę danych (i tym samym "poinformuje" system, że korzystamy z partii towarów). 

 


