Nowe opcje w oprogramowaniu PCMarket
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7.3.119.170
Nowe opcje programu
Partie - Nowy raport Towary Przeterminowane
Podczas zapisu faktury/faktury korygującej
dostawców na parametr konfiguracji dodać
możliwość akcji zgodności wartościowej z
dokumentami magazynowymi i jej ponownego
wyliczenia
Parametr "Dostępny na Bonowniku" widoczny
tylko na serializcję Gastronom.
Konsola Kupca - w przeglądaniu replik dodać w
menu Sprzedaż na DrukFisk podgląd zwrotów
paragonów
Drukfisk - dodać nowy sterownik Novitus HD
Dodać możliwość uruchomienia raportu Towary
przeterminowane - wg partii - z zakładki narzędzi.

Dodano nową opcję raportowania partii towarów - towary przeterminowane.
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.
Dodano checkbox na formularzu Asortymentu - "Dostępny na bonowniku". Zaznaczony parametr oznacza wysłanie asortymentu na
bonownik. Parametr dostępny tylko na serializację Gastro.
Zrealizowano

Zrealizowano
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
Naprawa stanów - gdy włączona obsługa
programu cenyfifo.exe wyszarzyć i ustawić na NIE
opcję naprawy cen magazynowych
Raport Obrotu - Dodanie na wydruk daty okresu
zamkniętego kiedy inne poziomy cen

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.
Ustawiono zarówno dla naprawy wywołanej z menu jak i dla naprawy wywołanej z linii argumentów

Zrealizowane.

7.3.119.164
Nowe opcje programu
Konsola Kupca - w menu przeglądanie replik brak
dokumentów: obrotu opakowań z odbiorcą,
bilansu opakowań
"Grupowe zmiany na kontrahentach" - drobne
zmiany w nowym mechanizmie
Raport Obroty magazynowe -> Po towarach - dla
wyników grupowanych wg producentów dodać
opcję <producent nieokreślony>

7.3.119.161

Zrealizowano

Dodano uruchamianie z poziomu: Menu -> Operacje serwisowe -> "Grupowe zmiany na kontrahentach". Dodatkowo każdą wykonaną
operację w mechanizmie program zaznacza niebieską ramką.
Zrealizowano. Opcję dodano także dla innych rodzajów raportów: stany, sprzedaż towarów, sprzedaż towarów na kasach, zakupy towarów,
towary zalegające, historia stanu towaru.

Nowe opcje programu
Raport Zestawienie Dokumentów - możliwość
filtrowania wg Tekstów Dodatkowych dokumentów
Naprawa stanów i utargów - możliwość
uruchomienia z linii poleceń z parametrami co ma
być naprawiane
Grupowe operacje na towarach - wydruk etykiet
Grupowej operacje na towarach - dodać obsługę
statusu: Aktywny/Nieaktywny, oraz przypisania
producenta
Grupowe operacje na kontrahentach
Na karcie kontrahenta rozbudować opcję
Kontakt/Charakter: "Centrala zatwierdzony" oraz
"Centrala umowa"
Lista kontrahentów: dodać filtr
Kontakty/Charakter: stały, tymczasowy...
Karta kontrahenta - dodać szybki raport obroty
Konsola Kupca - dodać opcję wejścia na listę
wszystkich kontrahentów

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.
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.
Dodano możliwość drukowania etykiet na dowolną liczbę wybranych towarów.
Dodano nowe grupowe operacje na towarach - przypisanie producenta oraz zmiana statusu aktywny / usunięty

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

Konsola Kupca: rozbudowa raportu: Stany na
dzień, o parametr: W kolumnach
Dodanie nowej kolumny Sprzedaż Paragonowa,
domyślna konfiguracja kolumn
W oknie korygowania pozycji na fakturze
korygującej sprzedaży brakuje informacji o cenie
po rabatach

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).
Zrealizowano analogicznie jak w raporcie: Sprzedaż towarów: . Wartości parametru: wybór sklepu / zbite sklepy
Dodana została kolumna Sprzedaż paragonowa na gridzie rozliczenia zmiany kasjera (wydruk nieobsłużony!) oraz w raporcie płatności
kasjerów na gridzie i wydruku.
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.

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
Rozbudowa raportów w PC-Market
Rozbudowa raportów w PC-Market - dodać
kolumnę %Udział w marży
Rozbudowa raportów w PC-Market - analiza
promocji, rozbudowa funkcjonalności

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).
Dodane kolumny na gridzie: śr.koszyk brt. (nazwa pola wydruku: GodzSrBrutto) oraz ilość pozycji na koszyk (nazwa pola wydruku:
GodzIlTowNaKosz).
Zrealizowano.
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

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

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).
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
Na parametr konfiguracji usunąć pytanie o wydruk
dokumentu KP/KW kiedy gotówka 0 dni
Raport Dowolny SQL - na wydruku umieszczać
wszystkie wybrane parametry początkowe
Usunąć komunikat z pytaniem czy wystawić
automatyczny zwrot odbiorcy tworzony z zapisem
faktury korygującej odbiorcy oraz dokument WZ
tworzony z faktura sprzedaży
Dodanie "Wszystkich rozbieżności z wydania i
wszystkich zwrotów odbiorców i usunięcie
składnika Korekta fifo w raportach (kiedy

Dodano możliwość obsługi formatów plików PNG i GIF. Zmiana zastosowana także w Konsoli Kupca.
Dodano parametr: "Pytać o wydruk KP / KW gdy gotówka 0 dni: nie (domyślnie) / tak. Parametr obsłużony na dokumentach.
W stopce sporządzanego raportu - na wzór pozostałych raportów - umieszczane są parametry początkowe: data i godzina, program, wersja,
autor i stanowisko - (na każdej stronie).
Zrealizowano.

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)

włączone partie)" w raportach ilościowowartościowych
Raport stany na dzień w poziomie cen
detalicznych - zmiana algorytmu liczenia wartości
magazynu
Wykaz towarów - w polu "Status" dodanie nowej
opcji: "towary nie będące w promocji"
Raport Kasowy - nowe składniki: "KP otwarcie
zmiany na kasie - jako wypłata z kasy głównej" i
"KW zamknięcie zmiany - jako wpłata do kasy
głównej"
Kontrola daty sprzedaży na fakturze do paragonu
wystawianej w Pc-Market7

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

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.
W propozycjach zamówienia w polu "Status towaru" dodano nową opcję - "towary nie będące w promocji"
Zrealizowane

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).
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"

Dodać w bazie pole "Minimalna cena sprzedaży"

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.
Zrealizowano - obsłużono import do istniejącego już pola w Mini-Market

7.3.119.0
Nowe opcje programu
Konsola Kupca, PCMRepl - replikacja z centrali
do sklepów danych logistycznych i adresów
dodatkowych kontrahenta
Obsługa akcyzy w PC-Market 7 - grupy akcyzowe
i historia zmian stawek akcyzowych

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".
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

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

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

Raport Obroty magazynowe (Sumaryczne, Po
towarach) - ujednolicenie sposobu wyliczania
wartości w cenach magazynowych z innymi
raportami
Raport obrotu, analiza w cenach magazynowych dodana możliwość uwzględniania składnika
odchylenia
Raporty Zakup/Sprzedaż towarów - ujednolicenie
sposobu wyliczania wartości w cenach
magazynowych z innymi raportami
Raport Stany il.-wart. -> Na dzień - ujednolicenie
sposobu wyliczania wartości w cenach
magazynowych z innymi raportami
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
Raport obrotu - dodanie składnika Faktury
korygujące faktur do paragonu
Konfiguracja w PC-Market 7 parametrów i profili
operatorów dla kas POS

Raport Analiza sprzedaży, marży i zapasu ujednolicenie sposobu wyliczania wartości w
cenach magazynowych z innymi raportami
Obsługa partii towaru w PC-Market 7

CN, jednostki miary wyrobu akcyzowego, itp.). Po skonfigurowaniu grupy akcyzowej z pozycji karty towaru możemy ustawić towar jako
wyrób akcyzowy.
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.
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)
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.
Zrealizowano

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.
Zrealizowano

Zrealizowano
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) sposób wyliczania wartości w cenach zakupu.

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

