Nowe możliwości programu to m. in.:
1) nowe rodzaje raportów:
- „Raport sprzedaży, stanu, ilości zamówionej” – dostępny w module „Generator Zamówień”;
- „Raport Kontrakty” – dostępny z poziomu karty towaru tylko w przypadku sporządzonego
Kontraktu dla wybranego towaru;
- „Raport bilans wymiany opakowań” (w Konsoli Kupca)
2) Rozbudowa rozliczeń kasjerów o Prepaid, CashBack, karty podarunkowe
3) Zwiększenie pola notatki w karcie towaru i na wydruku etykiet
Od wersji PC-Market 7.3.120. wprowadzono także szereg zmian, mających na celu sprawniejsze
funkcjonowanie programów.
Wybrane zmiany w programach to m.in.:
- możliwość sporządzania faktury gastronomicznej (tylko dla baz zaserializowanych kluczem
„gastro”);
- możliwość wydruku wykresów raportu wraz z gridem do podglądu
W bieżącej wersji programu PC-Market obsłużono także nowe typy urządzeń:
- Elzab Eco Print – waga etykietująca
- Bizerba XC800 – waga z wyświetlaczem multimedialnym
- Posnet Neo XL EJ – nowy protokół dla wersji oprogramowania kasy 3.01
Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony www.insoft.com.pl wybierając
menu Dla użytkownika / Do pobrania
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7.3.120.210
Obsługa wagi Bizerba XC

Dodano nowy typ wagi Bizerba XC800 (bazuje na konfiguracji BS800 / SCII800) obsłużony
sterownikiem wgbizerb.dll

7.3.120.209
Raport obrotu - Rozbudowa parametru "drukuj tylko
podsumowania sekcji"

Trzecia możliwa wartość parametru do wyboru: "Tak - dla korekt partii i odchyleń", która umożliwia
pełny wydruk sekcji dla wszystkich dokumentów, a dla korekt partii i odchyleń tylko podsumowania
sekcji.

7.3.120.206
Odblokować możliwość wpisania ilości w opakowaniu
dla tandemów

Funkcjonalność obsłużono za pomocą parametru znajdującego się w wykazach "Edycja ilości w
opakowaniu dla tandemów - sprzedaż kontenerów w PC-POS" (domyślnie ustawiony na nie). Przy
włączonym parametrze istnieje możliwość wpisania ilości sztuk w opakowaniu z poziomu karty
danego towaru. Wyłączenie parametru przywróci wartość dla ilości w opakowaniu = 1.

7.3.120.204
Rozbudowa Raportu stali klienci

Dodano kolumnę "Imię i nazwisko"

7.3.120.203
Obsługa wagi Elzab Eco Print

Dodano nowy sterownik wagi Elzab ECO - wgelzabeco.dll

7.3.120.202
Serwisowe tworzenie receptur - rozbudowa o
dokumenty importu z kas fiskalnych

Dodane typy dokumentów tdParagon, tdStarta, tdMMW (część rozchodowa dokumentu MM).

7.3.120.194
Waga Medesa Grupo Epelsa - Proxima 30 - wysyłanie
opisów z pól dodatkowych

Dodano parametr "Czy wysyłać opisy z pól dodatkowych" - czy dane pole z opisem powinno być
wysyłane na wagę. Dodatkowo, podczas wysłania towaru z pól opisów określonych za pomocą
konfiguracji tworzony jest ciąg znaków, który rozdzielany jest na poszczególne pola opisu towaru.
Rozdzielenie pól następuje za pomocą znaku "&" - określającego przejście do kolejnego pola opisu.

7.3.120.192
1

OPIS ZMIAN I NOWOŚCI W PROGRAMIE PC-MARKET 7.3.120

Pcm2www.exe - wersja 7.3.120.x

Instalacja dostępna na naszej stronie internetowej:
http://www.insoft.com.pl/Publik.nsf/ece871686de51e57c12570ff0054cf6c/15f87bf0065eb702c1257
8f7002e4711?OpenDocument

7.3.120.186
Zakładka Narzędzia (Alt+N) - obsłużenie szukania
kontekstowego F9

Zrealizowano

Replikacja Kontraktów oraz Harmonogramu Zmian
Cen z centrali central do podcentrali

Parametry odpowiadające za replikację: "Centrala Central - aktualizacja kontraktów: nie/tak" oraz
"Centrala Central - aktualizacja HZC: nie/tak". Parametry domyślnie ustawione są na "nie".

7.3.120.183
Replikacji towarów i kontrahentów z Centrali central
do podcentrali

Parametry odpowiedzialne za replikację "Centrala Central - aktualizacja towarów: nie/tak" oraz
"Centrala Central - aktualizacja kontrahentów: nie/tak", które domyślnie ustawione na nie

Raport Straty, przeceny - rozbudowa kolumn

Obsłużono kolumny: Kod, SWW, Opis1, Opis2, Opis3, Opis 4.

7.3.120.181
Wykaz kontrahentów - dodanie kolumny Bank i Konto
w interfejsie do wysyłania płatności dla banków
MCash oraz M(C)Cash

Zrealizowano

7.3.120.180
Nowy raport w PC-Market (Generator zamówień) "Raport sprzedaży, stanu, ilości zamówionej"

Raport umożliwia prezentacje następujących danych: Nazwę towaru, Kod, Asortyment (grupę
asortymentową), Dostawcę, Stan (bieżący stan na magazynie), Ilość w zamówieniu (towary
zamówione u dostawcy, które jeszcze nie zostały dostarczone), Sprzedaż Netto (Sprzedaż ze
stanowisk kasowych oraz zwroty - sprzedaż sumaryczna), Aktualne cena zakupu oraz sprzedaży, a
także Marże procentowe oraz wartościowe.

PC-Market - rozbudowa parametru "wysyłać na
urządzenia inne kody dodatkowe"

Rozbudowano parametr "Wysyłać na urządzenia inne kody dodatkowe" o opcję wykluczania kodów
dodatkowych tylko dla wag.

7.3.120.178
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Raport kasowy - raportowanie wartościowe: Prepaid,
Moje Rachunki, Cashback i BonCard w
podsumowaniach na wydruku

Jeżeli raport liczony jest wg utargów program wyciąga wartości z dokumentów płatności
(tdPlatnoscDet=54) dla odpowiednich typów i prezentuje w dodatkowym podsumowaniu na
wydruku. Jeżeli natomiast raport liczony wg rozliczeń zmian kasjerów, to z rozliczeń program
wyciąga wartości prepaidów oraz Moje Rachunki, dla pozostałych dodatkowo doczytuję dokumenty
płatności tdPlatnoscDet i z nich wartości do podsumowania. W przypadku nowych podtypów
płatności (BonCard, CashBack, PaySafe) to będą zawsze widoczne na podsumowaniu - niezależnie
od wyboru składników na raporcie.

Nowy Raport - Kontrakty

Raport prezentuje wszystkie obowiązujące dokumenty Kontraktów dla danego towaru. Raport
dostępny jest z poziomu wprowadzania (lub edytowania) towaru na dokument (skrót klawiszowy
Ctrl+K) i do podglądnięcia tylko gdy wyświetlany kontrakt jest na pozostałych dostawców i istnieje
przynajmniej jeden kontrakt na konkretnego dostawce - dla danego towaru z pozycji na datę
dokumentu dostawy [PZ/MP]. Uwaga - raport nie jest dostępny z poziomu menu programu.

Wykaz wybranych dokumentów - dodanie możliwości
wyświetlenia kolumn "Netto" i "VAT"

Zrealizowano na wykazach dokumentów: faktur do paragonu, faktur korygujących do faktur
paragonowych, zwrotach do paragonów (zarówno z poziomu: Odbiorcy / Sporządzanie dok. jak i
Odbiorcy / Sprzedaż detaliczna / Przeglądanie dok.), paragonów DrukFisk oraz WZ paragonowych
DrukFisk (Odbiorcy / Sprzedaż detaliczna / Przeglądanie dok.), raportów dobowych (Odbiorcy /
Sprzedaż detaliczna / Przeglądanie dok.). Zmiany zrealizowano zarówno dla programu PC-Market
jak i Konsoli Kupca

Konfiguracja szablonu menu - obsłużyć akcję zaznacz
/ odznacz wszystko podczas konfigurowania

Zrealizowano

Wykaz kontrahentów - umożliwić wyszukiwanie tylko
po cyfrach

Wybierając "Ctrl+F9 Kontekst" na wykazie kontrahentów można wyszukać kontrahenta po numerze
NIP. W ramach zadania usprawniono wyszukiwanie - przy zaznaczonym parametrze "Przy
wyszukiwaniu uwzględniać tylko cyfry" program pomija inne znaki (najczęściej "pauzy" oddzielające
ciąg liczb) znajdujące się w kolumnie NIP na wykazie.

Raport zbiorczy sklepu - dodanie ikony w Zakładce
"Narzędzia"

Zrealizowano w programie PC-Market oraz w Konsoli Kupca

Wymuszenie zmiany hasła do logowania rozróżnianie wielkości znaków

W przypadku, gdy w parametrach konfiguracji (w sekcji Wykazy) "Co ile dni wymuszać zmianę hasła
użytkownika przy logowaniu" przyjmuje wartość co najmniej 1 dzień, użytkownik programu, tuż przed
logowaniem (i po czasie, jaki został ustawiony w konfiguracji) będzie musiał wprowadzić nowe hasło,
które musi się różnić od poprzedniego co najmniej jednym znakiem. W przypadku starego hasła np
"ADMIN" i wprowadzeniu nowego hasła "admin" program uniemożliwi wprowadzenie takiego hasła.
Program nie "blokuje" możliwości wprowadzania wcześniej użytych w historii haseł.

7.3.120.177
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PC-Market - obsługa dokumentu Kontraktów z centrali

W przypadku sklepu w sieci, który nie posiada blokad, program PC-Market analizuje dokumenty
kontraktów wystawionych w centrali z rodzajem "twardy". Kontrakty "twarde" przyjmują wartość 10199, natomiast miękkie 10-99. W przypadku tworzenia kontraktów na sklepie możliwe jest tworzenie
wyłącznie kontraktów o rodzaju "miękkim". Jeżeli w centrali Kontrakt został ustawiony jako "twardy",
w programie PC-Market zablokowana zostaje cena na PZ/MP z kontraktu jako maksymalna. Na
oknie edycji ceny i ilości na PZ/MP - (w miejscu wyświetlania informacji o kontrakcie) - dodano
informację, że są inne kontrakty z ustalonymi dostawcami

7.3.120.176
Raport Analiza promocji - obsługa nowych kolumn w
wynikach raportu

Dodano kolumny: Kod, SWW, Opis1, Opis2, Opis3, Opis4, oraz Producent.

Dokument "Przesunięcia z towaru na towar - gratisy" dodanie kolumny "Kod"

Zrealizowano

Naprawa cen detalicznych i ewidencyjnych w karcie
towaru - uwzględniać nowe typy dokumentów
przychodowych do ustalenia tych cen

Dotychczas, dla naprawy ceny ewidencyjnej, program pobierał cenę podstawową z ostatniej PZ/
MP/ Dostawy prasy/ Dostawy paliwa. Po zmianach, przy początkowej analizie BO, program
zaczytuje "CenaPrzedRab" (na BO i w remanencie w tym polu jest zapamiętywana bieżąca cena
ewidencyjna), chyba że BO jest wystawiony w poziomie ewidencyjnym - wtedy program bierze cenę
podstawową. Podczas analizy program zapamiętuje także cenę podstawową z ostatniego PW, a
także z przychodowych pozycji Rozbieżności z dostawy, Obrotu opakowaniami, Receptury.
Przesunięcia - gratisów, Przesunięcia - przeceny oraz Remanentu (tylko jeśli jest wystawiony w
poziomie ewidencyjnym). W naprawie ceny detalicznej program brał nową cenę detaliczną z
ostatniej Przeceny, oraz cenę detaliczną z dokumentów PZ, MP, Dostawy prasy, Dostawy paliwa.
Po zmianach, przy początkowej analizie BO, program bierze CenaDet, chyba że BO jest wystawiony
w poziomie detalicznym - wtedy brana jest cena podstawowa,

7.3.120.174
Konsola Kupca - możliwość tworzenia Kontraktów do
wielu Dostawców

Nowa funkcjonalność umożliwia tworzenie kontraktów dla dowolnej liczby kontrahentów.
Mechanizm działa analogicznie jak w przypadku tworzenia standardowego dokumentu "Kontraktu z
dostawcami" i dostępny jest z poziomu menu: Dokumenty / Sporządzanie dokumentów / Kontrakt z
wieloma dostawcami. Podczas sporządzania dokumentów istnie możliwość wyboru wielu
dostawców (po zapisie dokumentów program do bazy zapiszę dokument dla każdego dostawcy tak, jak w przypadku tworzenia dokumentu dla jednego dostawcy). Umożliwiono także tworzenie
Kontraktów dla pozostałych (nie wybranych) dostawców (parametr: "Dodatkowy kontrakt dla
pozostałych dostawców" tak/nie) - w tym przypadku zostanie stworzony dokument bez przypisanego
dostawcy. Mechanizm pozwala na tworzenie blokady miękkiej (tak jak do tej pory - wg ustawień
konfiguracji sklepu) lub twardej, która powoduje całkowitą blokadę (bez względu na ustawiony
parametr konfiguracji w programie PC-Market). Podczas wejścia w edycję pozycji dokumentu
prezentowana jest lista kontrahentów wraz z cenami zakupu (lub rabat) oraz sprzedaży. Taki sam
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podgląd dostępny będzie dla pozostałych dostawców, jeżeli wcześniej wybrano ten parametr. W
liniach edytora ceny będą prezentowane tylko, gdy został wybrany jeden dostawca. Edycja cen
sprzedaży na dokumencie jest wspólna, dla wszystkich dostawców, którzy zostali wybrani. Po
zapisaniu możliwość edycji dostępna jest tylko z poziomu pojedynczego dokumentu (liczba
dostawców wybranych w Kontraktach = liczba dokumentów) - nie ma możliwości edycji "wspólnego"
dokumentu. W ramach mechanizmu tworzenia wielu kontraktów obsłużono także parametr "Generuj
HZC sprzedaży przy zapisie kontraktu" z możliwościami: nie / pytaj - domyślnie nie / pytaj domyślnie tak. Parametr dostępny jest w zakładce Centrala menu konfiguracji.
Zakładka Narzędzia - dodanie ikony Generator
Zamówień (propozycja zamówienia)

Zrealizowano. Dodano także ikonę dla Generowania zamówień dla wielu dostawców (w Konsoli
Kupca)

Raport dowolny SQL - wyłączyć domyślne sortowanie
po pierwszej kolumnie

Zrealizowano przez co zwiększyła się wydajność wyliczenia raportów.

Rozbudowa parametrów konfiguracji automatycznych
receptur wg wzorca

Dla parametrów "Tworzyć dokument receptur przy sprzedaży na: fakturze własnej, WZ, MW,
proforma", "Tworzyć dokumenty receptur przy sprzedaży w Drukfisku" oraz "Tworzyć dokumenty
receptur przy imporcie sprzedaży z kas" dodano możliwość tworzenia osobnego dokumentu
receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towary dla jedynej pozycji
przychodowej.

7.3.120.172
PC-Market - zwiększenie pola notatki do 1020 znaków

Dotychczas w zakładce "F6 Opis dod." w karcie towaru w polu "Notatka" można było wpisać łącznie
255 znaków. Teraz możliwe będzie wpisanie 1020 znaków, oraz wydrukowanie tego pola za pomocą
aplikacji KKS

7.3.120.170
Zamówienia - obsługa kolumn stanów min. i max.
towarów

Kolumny "Stan min" oraz "Stan max" dostępne są po wyborze tych kolumn w konfiguracji
dokumentów, wybierając "Ctrl+F8 Kolumny" i zaznaczając odpowiednie checkboxy. Wartości do tej
kolumny wczytywane są z pola "Stan min./max.", które znajdują się zakładce "F7 Stan w mag." w
karcie towaru. Kolumny obsłużono podczas: "ręcznego" tworzenia zamówienia oraz jego
przeglądania, tworzenia propozycji zamówienia w Generatorze Zamówień (także w Konsoli Kupca),
generowania zamówień do wielu dostawców (także w Konsoli Kupca) oraz przeglądania
automatycznych propozycji.

Zmiana domyślnych parametrów konfiguracji PCMarket dla nowych baz

Zrealizowano. Aby uzyskać pełny wykaz zmian domyślnych ustawień, prosimy o kontakt:
market@insoft.com.pl
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Operacje serwisowe - rozbudowa mechanizmu
"Serwisowe tworzenie automatycznych receptur"

W ramach zadania przerobiony został mechanizm operacji. Wcześniej mechanizm sprawdzał tylko
czy dla danego dokumentu (paragonu, WZ itd) był już utworzony jakikolwiek dokument receptury
automatycznej. Teraz mechanizm sprawdza po towarach i czy suma ilości towaru z dokumentu
(paragonu, WZ, itd) jest większa niż ilość odczytana z dokumentów receptur automatycznych. Po
zmianach automat, dla dokumentów MW lub WZ w cenach zakupu pobiera cenę sprzedaży z
CenaDet (przed zmianą pobierał z CenaPoRab). Obsłużono także przesuwanie kolejności
dokumentów (wszystkie dokumentu włącznie z tym dla którego jest generowana receptura są
przesuwane o jeden kolejnyWDniu, a dokument receptury jest tworzony na taki kolejnyWDniu jaki
miał dokument (paragonu, WZ itd)). Dodano możliwość wyboru wzorców receptur, dla których ma
zostać wykonana operacja. Do operacji serwisowej dodano także parametr: "Dla każdego
dokumentu rozchodowego tworzyć" z możliwością wyboru: "jeden zbiorczy dokument receptury" lub
"osobny dokument receptury dla każdego wzorca" (w przypadku, gdy baza rozliczana jest za
pomocą cenyfifo lub partii towarów to program uniemożliwia wybranie jednego dokumentu
receptury). W parametrach konfiguracji operacji dodano wybór ceny detalicznej pozycji
rozchodowych receptury - opcje do wyboru: "z ostatniego dokumentu przed recepturą" lub "aktualna
karty towaru". W parametrach umożliwiono także wybór poziomu cen na recepturach (ewidencyjne
lub magazynowe) - przy pierwszym wejściu ustawia się taki typ ceny, jaki jest ustawiony w
konfiguracji poziomu cen na dokumentach receptur. W przypadku wyboru cen ewidencyjnych,
mechanizm szuka dla towarów ostatnich cen ewidencyjnych przed dokumentem dla którego tworzy
recepturę. Mechanizm, po zakończeniu operacji tworzy osobny dokument dla każdego towaru z
danego dokumentu. Na samym końcu wykonywania operacji program poinformuje, że należy
wykonać (uruchomić) operację serwisową naprawy cen magazynowych wraz z możliwością
natychmiastowego uruchomienia napraw

7.3.120.167
Rozliczanie zmian kasjerów - obsłużyć opcję szukania
kontekstowego w przeglądaniu dokumentów
rozliczeń zmian kasjerów

Zrealizowano dla kolumny "Kasjer" - szukanie kontekstowe możliwe jest poprzez wybór "Ctrl+F9
Kontekst".

PC-Market - dodanie na wykazach towarów kolumny z
typem ceny podczas sprzedaży

Zrealizowano. Nazwa kolumny "Przy sprzedaży".

7.3.120.166
Centralny Generator Zamówień - modyfikacja ceny
zakupu

Dodano nowy parametr "Modyfikacja cen zakupu w zamówieniu centralnym" domyślnie ustawiony
na nie. Funkcjonalność parametru umożliwia edycję ceny zakupu w "Zamówienia" oraz "Generator
zamówień".

Partie Towarów - w monitoringu dodać akcje o
zmianach konfiguracji profili partii towarów

Zrealizowano. Szczegółowy opis użytych skrótów w zapisie wartości: N- Nazwa profilu, T - Obsługa
partii towarów, P - Wprowadzanie szczegółów partii na nowej dostawie, W - Weryfikacja unikalności
wprowadzonego numeru partii, O - Dodatkowy opcjonalny opis partii towaru, K - Wybór partii przy
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wprowadzaniu pozycji korekty dostawy, A - Wybór partii przy wprowadzaniu pozycji paragonu (drukfisk), R - Wybór partii przy wprowadzaniu pozycji innego dok. rozchodowego.

7.3.120.163
PC-Market - Dostawa PZ/MP - możliwość generowania
automatycznej 'Rozbieżności z dostawy' na towary
bez CKU

Zrealizowano. Parametr odpowiadający za tę funkcjonalność znajduje się w zakładce konfiguracji:
Zakupy / przeceny / zamówienia - "Generować automatyczną rozbieżność dla towarów bez CKU na
dok. PZ/MP" - domyślnie ustawiony na "nie". Jeżeli wprowadzony towar na PZ/MP nie posiada CKU
- program wystosuje komunikat: "Dostawa obejmuje niedozwolone towary - bez identyfikatora
centralnego CKU. Towary te należy zwrócić dostawcy, w tym celu wygenerowany zostanie
dokument Rozbieżności z dostawy."

7.3.120.161
Waga Elzab Proxima - nowy parametr sterownika

Dodano nowy parametr "Timeout połączenia (sek.)" określający timeout komunikacji oraz
komunikaty pośrednie w logach informujące o przebiegu inicjalizacji połączenia

7.3.120.157
Harmonogram Zmian Cen - obsługa za pomocą
kolektorów

Zrealizowano

PC-Market: DrukFisk - automatyczne tworzenie KW za
zwrot do paragonu

Dodano nowy parametr o nazwie "Automatyczne KW dla zwrotu do paragonu dostępnego w sekcji
"DrukFisk" w parametrach konfiguracji. Parametr domyślnie ustawiony jest na "nie". Automatyczne
KW tworzone jest tylko przy tworzeniu zwrotu do paragonu z poziomu "Odbiorcy -> Sprzedaż
detaliczna -> Zwrot do paragonu"

Eksport danych na kolektor - rozbudowa parametrów
dla wysyłanych towarów

Dzięki nowym parametrom możliwe jest ograniczenie wysyłania zbędnych towarów na kolektor.
Nowe parametry "filtracji" towarów: 1. "Eksport kodów własnych" - wartości parametru, które można
wybrać z listy za pomocą chceckboxa to: Kody krótkie, Kody Ean8, Kody EAN 13, lub wybrać opcję
"Wszystkie", który spowoduje zaznaczenie ( i wysłanie) wszystkich trzech rodzajów kodów. 2.
"Eksport towarów ze stanem" - w przypadku tego parametru do wyboru mamy eksport towarów ze
stanem: dodatnim, zerowym, niezerowym oraz ujemnych. Możliwe jest także wybranie opcji
"Wszystkie", który spowoduje zaznaczenie wszystkich wcześniejszych opcji 3. "Eksport towarów z
ceną" - z możliwością zaznaczenia towaru z ceną niezerową, zerową, oraz z zakresu "od ... zł do ...
zł" lub wszystkich tychże opcji 4. "Usługi" - możliwość wysłania tego rodzaju "towaru" poprzez
zaznaczenie checkboxa (tak samo jak w przypadku opakowań) Wszystkie powyższe ustawienia
można zapisać jako domyślne, wybierając / klikając "Ctrl+F2 Zapisz jako domyślne". Nowych
parametrów można używać zarówno w programie PC-Market jak i Konsola Kupca
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Partie - dostępność funkcji "Ustawienia usługi
zamykania dnia" z poziomu menu konfiguracji

W przypadku gdy partie nie są włączone to w menu konfiguracji nie jest widoczna funkcja
"ustawienia usługi zamykania dnia", natomiast gdy mechanizm partii jest włączony, a użytkownik
nie ma włączonych uprawnień "Konfiguracji" - funkcja "ustawienia usługi zamykania dnia" będzie
widoczna ale nie będzie aktywna.

PC-Market / Konsola Kupca - wyróżnianie kolorem w
zamówieniach towarów "obowiązkowych"

W przypadku tworzenia zamówienia możliwe jest "podświetlenie" zdefiniowanym wcześniej kolorem
towarów obowiązkowych, czyli towarów, które w karcie towaru w zakładce "F7 Stan w mag."
wprowadzaną mają wartość stanu minimalnego większą od zera. Funkcja podświetlania dostępna
jest tylko przy włączonym parametrze "Wyróżnianie na dok. zamówień kolorem towarów o stanie
minimalnym > 0". Aby włączyć parametr należy kliknąć w wybór wartości parametru, a następnie
zdefiniować kolor. Aby wyłączyć parametr należy ponownie ustawić kolor biały.

Możliwość blokady wprowadzania "pojedynczych"
ilości w dokumencie zamówienia, jeżeli w kartotece
towaru zdefiniowana jest ilość w op. zbiorczym

Dodano nowy parametr konfiguracji "Blokada zmiany sposobu wprowadzania pozycji w
zamówieniach jeżeli w kartotece wpisana jest ilość w op. zbiorczym" w zakładce "Zakupy, przeceny,
zamówienia", który domyślnie ustawiony jest na "nie. W przypadku ustawienia parametru na "tak"
sklep będzie miał możliwość zamówienia towaru tylko jako wielokrotność opakowania zbiorczego.
Nowy parametr obsłużono zarówno w programie PC-Market jak i Konsola Kupca w dokumentach
zamówień tworzonych ręcznie oraz automatycznie.

Grupowe operacje na asortymentach - odkrywanie
asortymentów na PC-POS

Dodano opis wyboru, który jednoznacznie informuje, czy dany asortyment będzie widoczny na
panelach czy też nie. Jeżeli przy opcji "Ukryty na panelach PC-POS" zostanie zaznaczony tylko
chceckbox po lewej stronie - wybrane asortymenty będą widoczne na PC-POSie. W przypadku, gdy
zaznaczone będą oba chceckboxy (ten po lewej oraz po prawej stronie) towar zostanie ukryty na
panelach PC-POS.

7.3.120.156
Konsola Kupca - możliwość blokowania importu na
urządzenia towarów bez CKU

Obsłużono za pomocą nowej opcji konfiguracji w zakładce "Urządzenia" za pomocą parametru
"Wysyłać na urządzenia tylko towary centralny (z CKU). Parametr domyślnie ustawiony jest na "nie".
Uwaga: jest to parametr nadrzędny nad parametrem z kartotek "wysyłać na urządzenia". Ważne opcję tą ustawia się w sklepach sieciowych (nie w centrali).

Konsola Kupca - dodać wydruk daty okresu
zamkniętego dla sklepów w sekcji parametrów
początkowych raportów

Zrealizowano dla raportów: obrotu, stacje paliw -> raport kontrolny sprzedaży, obroty magazynowe
(po towarach oraz sumarycznie), stany towarów na dzień, oraz w raporcie zbiorczym sklepu (PCMarket od wersji 7.3.120, w Konsoli Kupca natomiast od wersji 7.4.121). W przypadku braku danych
okresów zamkniętych w bazie Konsoli Kupca data wyświetlana jest jako "-"

7.3.120.155
Kasa Posnet Neo XL EJ - obsługa nowego protokołu

Zrealizowano dla wersji oprogramowania kasy 3.01
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7.3.120.154
Import danych o sprzedaży - dodanie parametru
pozwalającego wyłączenie zbijania dokumentu
importu sprzedaży

Dodano parametr "Doklej dane do ostatniego dokumentu PARAGON z dnia importu". Domyślnie
parametr dla operacji okresowego importu jest ustawiany po staremu na TAK. Parametr obsłużono
dla następujących sterowników: kscombo.dll, kselzab.dll, kaelzabstx.dll, kseuropo.dll, ksminiftp.dll,
ksnovit.dll, kspcpos.dll, kssharp.dll, kstaftp.dll, kstango.dll,

7.3.120.152
Nowy parametr "Opuszczać edycję dokumentu po
zamrożeniu"

Dotychczas po wykonaniu zamrożenia dokumentu możliwe było kontynuowanie pracy na tym
dokumencie, co mogło powodować np. dublowanie tego samego dokumentu. Nowy parametr, który
znajduje się w zakładce "Inne" pozwala ustawić, czy po wykonaniu zamrożenia dokumentu, np.
PZ/MP do pliku od razu opuszczać edycję dokumentu lub czyścic pozycję zamrożone. Domyślna
opcja parametru ustawiona jest na "Tak".

PC-Market - nowy typ faktury - Faktura
gastronomiczna

Podczas tworzenia wydruku pojawia się wybór rodzaju faktury: gastronomiczna lub tradycyjna.
Faktura gastronomiczna dostępna jest tylko dla baz zaserializowanych na gastro.

Dodanie pola z marżą rzeczywistą w oknie z
parametrami sprzedaży

Zrealizowano. Marża liczona jest na podstawie "cena jednostkowa po rabacie" oraz "cena
ewidencyjna netto". Podgląd marży możliwy jest jedynie przy ustawionym na "tak" parametrze
"Wyświetlanie / edycja rabatu w formatce pozycji dokumentu", który znajduje się w zakładce
"Sprzedaż".

Replikacja do centrali daty okresu zamkniętego ze
sklepów

Dodano do replikacji zapis daty okresu zamkniętego do tabeli Sklep w centrali. Zapis jest robiony na
zakończenie sesji tylko dla trybu sklep - centrala.

Zakładanie nowych towarów przez EDI PC-Market 5

Dodano obsługę pola IleWOpak dla nowo zakładanego towaru importowanego z pliku.

Raport Cennik - na parametr wyciągać ceny dla
sklepów z modułu "Zdalne zarządzaniu cenami"

Dodano w konfiguracji raportu parametru umożliwiającego wybranie sklepu i wydrukowanie dla
niego indywidualnych cen.

Konsola Kupca - dodać parametr nadpisujący
domyślną marżę na asortyment sklepu

Zrealizowane, Parametr "Narzucać domyślną marżę na asortyment" znajduje się w zakładce
Centrala - domyślnie wyłączony.

Rozbudowa parametru "Blokada wprowadzania
zerowych ilości i cen na dokumentach" o kolejną
opcję

Dodaną (czwartą) wartością parametru jest "TAK, dla niezerowych ilości na remanencie". Parametr
pomija podczas kontroli wartości z zerowymi cenami, kiedy ilość początkowa i końcowa jest równa
zero na dokumencie remanentu. Na innych dokumentach nowy parametr działa jak wartość TAK
przy ich zapisie.
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Wykaz kontrahentów - dodać kolumnę "Ost. zmiana"
(data-czas)

Kolumna "Ost. zmiana" przedstawia ostatnią datę (rok/miesiąc/dzień; godzina/minuta/sekunda), w
którym edytowane były dane kontrahentów. Kolumnę można wstawić / ukryć wybierając "Ctrl+F8
Ustawienia" - zaznaczając (lub odznaczając) checkbox przy opisie "Ost. zmiana".

Wydruk cennika z dokumentu - dodanie kolumny ze
stawką VAT

Zrealizowano. Kolumna "stawka VAT" znajduje się po kolumnie "Jednostka Miary". W ramach
zadania dodano nowe słowa kluczowe do wykorzystania opcjonalnie przez użytkowników,
umożliwiające wydruk kolumn: asortyment (%CenAsortyment), kategoria (%CenKategoria), SWW
(%CenIndeks1) oraz PKWiU (%CenIndeks2).

Dokument przesunięcia z towaru na towar - przecena
- zablokować możliwość wprowadzenia ujemnych
wartości

Zabezpieczono dokumenty takie jak MP, PZ itp. przed wczytaniem ze wzorca "przesunięcie z
towaru na towar-gratisy" pozycji z ujemnymi wartościami ilości. Przy próbie wczytania z wzorca z
ujemnymi ilościami program zakomunikuje niemożność zapisania takiego dokumentu dając do
wyboru: usunięcie pozycji z ujemnymi ilościami lub wyzerowanie ujemnych ilości.

PC-Market / Raporty - obsługa jednoczesnego
wydruku grida i wykresu

Zrealizowano. Obsługa jednoczesnego wydruku zarówno grida jak i wydruku możliwa jest tylko przy
widoku w jednym oknie (Skrót "F10 W tym samym oknie"). Po wyborze "F4 Drukuj" wyświetlone
zostaną 3 możliwości druku: 1. Wydruk standardowy, 2. Wykres oraz 3. Wydruk standardowy z
wykresem. W przypadku wydruku grida i wykresu - wykres drukowany jest na osobnej stronie po
wydruku grida. Dodatkowo, dla akcji drukowania wykresu obsłużono wydruk stopki (dokładnie takiej
samej jak dla wydruków raportu) oraz nagłówka wykresu, który zawiera parametry początkowe z
raportu (teraz są wypisywane już na drukowaniu raportu) oraz parametry ustawień wykresu z
momentu jego wydruku.

PC-Market - zamówienia do dostawców - dodanie
kolumny "Producent" w dokumencie "Propozycje
zamówienia"

Obsłużono z możliwością alfabetycznego (A-Z i Z-A) sortowania wyników po tejże kolumnie

Konsola Kupca - obsługa nazw skróconych dla
sklepów na wydrukach raportów i dokumentów

Dodano nowe parametry dla raportów i dokumentów: "Skrócona nazwa sklepu wyświetlana w
raportach" (domyślnie ustawiony na "nie") oraz "Skrócona nazwa sklepu wyświetlana w
dokumentach" (domyślnie ustawiony na "tak").. W przypadku, gdy nazwa skrócona nie została
przypisana prezentowana będzie pełna nazwa sklepu. Parametr dotyczący raportów nie ma
zastosowania przy raportach ilościowo - wartościowych: zbiorcze zestawienie sprzedaży, sieciowy
raport sprzedaży oraz towary zalegające - w przypadku tych raportów, w opcjach parametrów
początkowych raportu jest określane czy nazwa sklepu ma być skrótem (brak reakcji na parametr
globalny). Dokumenty obsłużone parametrem to: zamówienia, generator zamówień, dokument MW,
oraz magazyn -> podział dostawy.

PC-Market / Konsola Kupca - nowy raport: Bilans
wymiany opakowań

Raport umożliwia analizę "obrotu" opakowaniami z kontrahentami. Raport przedstawia dane
ilościowe dotyczące przychodu jak i rozchodu opakowań z wyodrębnieniem kolumn dotyczących
zafakturowanych ilości opakowań.
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Przypisanie jednostki miary do towaru ze
zdefiniowanym kodem ważonym

Zrealizowano. Podczas dodawania nowego towaru po wpisaniu w pole Kod prefixu i zatwierdzeniu
go, jednostka miary automatycznie zostaje przestawiona na taką, jaka została zdefiniowana w
definicji kodu ważonego. W przypadku dodania nowego kodu ważonego jednostka tego kodu
automatycznie ustawiana jest na "kg" - i taka też zostanie przypisana towarom z tym prefiksem kodu.

Zamówienie do dostawców - możliwość zerowania
ilości wprowadzonych pozycji

Za pomocą klawisza "Zerowanie ilości Ctrl+W" istnieje możliwość wyzerowania ilości wszystkich
wprowadzonych pozycji. Operacja dostępna jest tylko z poziomu tworzenia / edycji dokumentu
zamówienia.

Automatyczny dokument Rozbieżności do PZ dla
towaru zablokowanego centralnie dla danego
dostawcy

Dokument rozbieżności tworzony jest automatycznie w przypadku, gdy jeden z wielu towarów na
dokumencie dostawy PZ jest przypisany do innego dostawcy. Przykład: w centrali do towaru A
przypisany zostaje dostawca X. Podczas dostawy od firmy X, na którą został wystawiony dokument
PZ, znajduje się towar A. W momencie zapisu PZ program automatycznie wygeneruje dokument
rozbieżności ilościowej tylko na towar A. W takim przypadku program wyświetla komunikat
ostrzegający o stworzeniu takiego dokumentu.

Raport Towary (wykazy) - dodanie nowych kolumn w
raporcie

W raporcie Towary (wykazy) wstawiono dodatkowe kolumny do prezentacji danych: cena nocna,
cena dodatkowa oraz cena magazynowej. Cena magazynowa prezentowana jest tylko w przypadku,
gdy w parametrach raportu wskazano jeden magazyn oraz nie jest włączone rozliczanie bazy przez
mechanizm partii towarów oraz przez program cenyfifo.exe. W ramach zadania dodano także w
szablonach wydruku dodatkowych kolumn.

Raport Wykazy / Cennik - uwzględniać nowe
parametry konfiguracji ustalania cen

Zrealizowano. Ceny na cenniku uwzględniają ustawienia dla odbiorcy dotyczące dodatkowego
rabatu/stałej ceny dla wybranych towarów. Uwzględniane są również parametry ustawione w polach
konfiguracji: "Gdy rabat na dokumencie i uzgodniony z odbiorca dla towaru" oraz "gdy rabat na
dokumencie i cena towaru uzgodniona z odbiorcą". W przypadku pola "Ma u nas rabat %"
(znajdującego się w karcie kontrahenta), brane jest ono pod uwagę tylko wtedy, gdy pole "Przy
sprzedaży" (w karcie towaru) jest ustawione na "Cena otwarta" lub "tylko rabat z karty".

Raport Sprzedaż towarów - dodanie kolumny "cen z
karty towaru"

Dodatkowe kolumny prezentują cenę jednostkową zarówno zakupu jak i sprzedaży. Konieczne jest
ustawienie parametru filtru raportu "Prezentować aktualne ceny z karty towaru" na "tak".

7.3.120.149
Dokument Remanentu - dodanie nowych kolumn

Dodano kolumny "różnica ilościowa" oraz "różnica wartościowa brutto/netto. Zrealizowano także
sortowanie dla tych kolumn.

Wykazy - dodać nowy filtr daty - "wczorajszy"

Zrealizowano. Umożliwia to podgląd wykazu np. faktur wystawionych tylko w dniu "wczorajszym".
Dla tej "daty" istnieje także możliwość prezentowania dokumentów z datą "późniejszą."

Umożliwić wysyłanie na urządzenia towarów
przyjętych dokumentami wewnętrznymi

Zrealizowano nowa opcją konfiguracji na zakładce "Wykazy": "Wysyłać na urządzenia towar
przychodowany dok. wewnętrznymi (PW, przesunięcia, receptury)" dla wartości parametrów: nigdy
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/ pytać, domyślnie "nie" / pytać, domyślnie "tak" / zawsze, bez pytania. Obsługa w dokumentach:
PW, Przesunięcie przecena, Przesunięcie gratisy, Receptura, Remanent. Parametr jest domyślnie
wyłączony. Podczas realizacji zadania - wcześniej istniejący parametr "Wysyłać na urządzenia
towary przyjęte (PZ, MP)" obsłużono na dokumentach Rozbieżność z dostawy, dla towarów
efektywnie przychodowanych takimi dokumentami.
Obsłużyć kolumnę "Kategoria" w pozycjach
dokumentów

Zrealizowano

Towary akcyzowe w PC-Market - oznaczyć towary
akcyzowe bez wskazania grupy akcyzowej

W konfiguracji, na zakładce "Wykazy" dodano parametr "Oznaczanie towarów akcyzowych bez
wskazania grupy akcyzowej: nie (domyślnie) / tak". Dzięki niemu, pod kątem pracy na towarach
akcyzowych, można skonfigurować PC-Marketa na 4 różne sposoby: - w ogóle wyłączona zakładka
"akcyza" w karcie towarów (parametr wyłączony i brak grup akcyzowych), - towary akcyzowe muszą
być powiązane z grupami akcyzowymi (parametr wyłączony i zdefiniowana przynajmniej jedna
grupa akcyzowa), - oznaczanie towarów jako akcyzowe bez możliwości wiązania z grupami
akcyzowymi (parametr włączony i brak grup akcyzowych), - obie możliwości jednocześnie (parametr
włączony i zdefiniowana przynajmniej jedna grupa akcyzowa). Jeżeli zadecydujemy, że towar ma
być "zestawem" to wszystkie składniki zestawu muszą być powiązane z grupami akcyzowymi
(automatycznie muszą być zdefiniowane grupy akcyzowe).

Konsola Kupca - raport "Historia dostaw" z kartoteki
towaru - dodać możliwość wyświetlenia wyników dla
sklepów w sieci

Zrealizowano

PC-Market - raport stany bieżące - nowy parametr:
odchylenia od stanów minimalnych / maksymalnych

Dla parametru można ustalić następujące wartości: 1) nie, 2) stan min, 3) stan max, a także 4) stan
min/max. W zależności od wyboru wartości w raporcie prezentowane są dodatkowe kolumny:
odchylenia od min. oraz stan min. (dla wartości 2 i 4), a także odchylenia od max i stan max. (dla
wartości 3 i 4). Dodatkowo raport wyróżnia (poprzez podświetlenie komórki) te wartości, gdzie stan
nie zawiera się w obliczonym odchyleniu.

Edycja dokumentu WZ - zmiana domyślnego wyboru

Dotychczas przy potwierdzeniu modyfikacji dokumentu WZ domyślnym przyciskiem było "Nie" - po
zmianach domyślny wybór ustawiono na "Tak"

Monitoring - dodanie historii Harmonogramu Zmiany
Cen

Dodano w filtrze przeglądania zapisów monitoringu rodzaj zapisu: "Harmonogram zmian cen" z
możliwością wyboru z listy harmonogramu lub poprzez wpisanie konkretnego Id.

Konsola Kupca - dodanie zapisów monitoringu dla
operacji grupowych na towarach

Zrealizowane

7.3.120.144
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Przeglądanie dok. Remanentu - na wykazie dodać
kolumnę "rodzaj remanentu" - całościowy lub
cząstkowy

Zrealizowano

Raport obroty magazynowe sumaryczne - dodać na
parametr opcję sortowania kolumn

Zrealizowano

7.3.120.141
Drukfisk - umożliwić otwieranie listy kontrahentów z
możliwością ich wyboru

Zrealizowano

7.3.120.140
Raport dowolny SQL - dodać parametr/kontrolkę
"Raport za:"

Zrealizowano

Raport dowolny SQL - umożliwić wystawienie ikonki
na pulpicie

Raport "umieszczany" na pulpicie zapamiętuje wcześniej zdefiniowane parametry dla raportu
dowolny SQL

Dodanie możliwości zapisania wzorca dla innych
typów dokumentów.

Na podstawie wzorca, jaki jest zapisywany dla np. PZ umożliwiono obsługę wzorca dla dokumentów:
- MP (Magazyn Przyjmie), MW w cenach zakupu, MW w cenach sprzedaży, faktura ProForma,
przesunięcie z towaru na towar-gratisy, a także paragonu (TypDok=21). We wzorcu zapisywany jest
tylko stan końcowy, natomiast stan początkowy pobierany jest jako aktualny z bazy.

Raport - przeglądanie zapisów monitoringu - dodać
opcję sortowania po kolumnach oraz szukania
kontekstowego po wybranej kolumnie

Zrealizowano. Raport dostępny jest z poziomu menu Kontrola / Operacje serwisowe / Przeglądanie
zapisów monitoringu. Szukanie kontekstowe funkcjonuje jedynie wtedy, jeżeli posortujemy kolumny
wg szczegółów lub wg wersji.

Raporty w PC-Market / Konsoli Kupca - dodanie
uprawnień na wybrane grupy raportów

Rozbudowano uprawnienia dostępu do raportów. Z dotychczas dostępnych uprawnień do raportów
systemu lojalnościowego, dowolnego SQL oraz szybkiego z karty towarów dodano osobne
uprawnienia dla "głównych" grup raportów. Dla raportów centrali sklepów wyodrębniono: finansowe,
ilościowo - wartościowe, wykazy, koszykowe, stali klienci, rozliczenia kasjerów, uproszczone,
generator zamówień, dowolne SQL. Dla raportów sklepowych, poza wcześniej wymienionymi
wyodrębniono także raporty: eksporty, zbiorczy sklepu. Uwzględniono jest także specyficzna
konfiguracja raportów: partie towarów oraz dla programu PC-Petrol - dostępne także dla
uprawnionych do ich wykonywania.

7.3.120.139
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Raporty w PC-Market i Konsoli Kupca - rozbudowa
funkcjonalności

W ramach rozbudowy dodano możliwość: - prezentowania wykresu w jednym oknie, razem z
wynikami raportu (w oknie wyników raportu należy wybrać / kliknąć "F10 Wykres w tym oknie"), zbijania wartości na wykresie poniżej pewnego procenta jako "pozostałe", - pominięcia zerowych
pozycji na wykresie - zmiany typu wykresu (tortowy, słupkowy, obszarowy) - już w samym oknie
wykresu. Umożliwiono także "obracanie" wykresem za pomocą przycisków na samym gridzie bądź
za pomocą myszki.

7.3.120.138
Waluty - ukrywanie na stanowiskach PC-POS

Umożliwiono ukrywanie zdefiniowanych wcześniej walut w PC-Market na stanowiskach sprzedaży
PC-POS. Aby ukryć walutę na POSach (w PC-Market będzie można wykonywać operacje w tej
walucie), należy wybrać daną walutę z poziomu Kontrola / Konfiguracja / Waluty - a następnie
zaznaczyć chceckbox - "Ukryj na PC-POS". Aby była możliwość szybkiego podglądu, która waluta
jest ukryta na POSach, a która nie - należy wybrać "Ctrl+F8 Ustawienia" i zaznaczyć checkbox
kolumny wykazu "Ukryj na PC-POS"

Umożliwić konfigurację kolumn raportów

Dodano konfigurację kolumn na wszystkich raportach. Gdy raport jest uruchamiany z menu
(parametry filtru raportu są w rejestrze) to ustawienie kolumn jest zapisane w rejestrze, natomiast
gdy raport uruchomiony jest z przycisku z zakładki Narzędzia to ustawienia kolumn są "trzymane" w
bazie pod danym przyciskiem (dzięki temu jeden raport można sobie dodać kilka razy z różnym
ustawieniem kolumn).

Raporty - ograniczenie eksportu do plików xls, txt, oo
wybranych kolumn raportu

Zrealizowano

Raporty w PC-Market: dodać opcję wyróżniania
wybranych wyników raportu

Umożliwiono wyróżnienie wartości i/lub tekstu w wynikach raportu. Komórki z wynikami raportu
można wyróżnić za pomocą koloru tła komórki lub czcionki. Dostępnych jest 16 kolorów wyróżnień.
W ramach zadania dodano także przyciski: "Poprzednia wyróżniona wartość" (skrót: Ctrl+P) oraz
"Następna wyróżniona wartość" (skrót: Ctrl+N) - umożliwiające sprawne przejście do kolejnej /
poprzedniej wyróżnionej wartości na gridzie.

7.3.120.135
Dodać nowe pseudo sterownik drukarki fiskalnej Mini-Market/PC-Gastronom/PC-Gastronom NET/PCPetrol

Dodano osobne typy sterowników dla stanowisk sprzedaży Mini-Market/PC-Gastronom/PCGastronom NET/PC-Petrol

7.3.120.134
Faktury WNT, WDT, Eksp./Imp. usług - automatyczny
dok. KP/KW w walucie

Dodano 2 parametry na wystawienie automatycznych KP/KW w walucie: - automatyczne KP/KW w
walucie dla faktur/korekt dostawcy WDT, WDT 0%, Import spoza UE - nie / tak oraz -automatyczne
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KP/KW w walucie dla faktur/korekt odbiorcy: WNT, Eksport usług - nie / tak Parametry działają na
fakturze, korekcie faktury dostawcy oraz fakturze i korekcie faktury odbiorcy.

7.3.120.129
PC-Market i Konsola Kupca - wersja angielska

W programie PC-Market oraz Konsoli Kupca umożliwiono pracę programu w angielskiej wersji
językowej. Podczas instalacji/upgrade'u instalator umożliwi wybór języka programu na polski lub
angielski. Wybrany język będzie domyślnym językiem programu (pod warunkiem, , ze nie ustalono
innych uprawnień. Aby umożliwić użytkownikowi pracę w innej (polskiej lub angielskiej) wersji przy
zainstalowany już programie. należy w uprawnieniach użytkownika zmienić parametr o nazwie język
na ten, który ma być stosowany. Ustawiając parametr jako domyślny, podczas logowania do
konkretnej bazy danych, program zaczytuje parametr serializacji, a w przypadku braku tego
parametru program będzie działał w polskojęzycznej wersji.

Elzab Delta Lux - automatyczne potwierdzanie
wydruku zmian na kasie

Obsłużono automatyczne potwierdzenie wydruku zmian na kasie

Dodać obsługę języków w wersji demo PC-Marketa

Zrealizowano

7.3.120.0
OLServer - poziom cen dla kodów dodatkowych

Dodano nowy parametr, pozwalający na określenie źródła konfiguracji poziomu cen dla kodów
dodatkowych: - z konfiguracji aplikacji (identycznej jak dla zwykłych kodów -> z głównej konfiguracji
lub z konfiguracji sprawdzarki), - z konfiguracji kodu dodatkowego znajdującej się w karcie towaru
PC-Marketa. Dodano również opisy opcji w oknie aplikacji.

CenyFifo.exe - wywołanie operacji w PC-Market
naprawy utargów z programu CenyFifo.exe

CenyFifo.exe wywołują funkcje z PC-Marketa do liczenia wartości zakupu(KWS): NettoMag,
PodatekMag, Kwota11 oraz wartości sprzed rabatu: NettoDet, PodatekDet
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