Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE

SYSTEM FIRMA XBASE
WERSJA 22.02
Przesyłamy pierwszą wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną
numerem 22.02. Funkcjonalnie wersja ta odpowiada wersji 22.02 systemu FIRMA,
dedykowana jest jednak do pracy pod systemami operacyjnymi Windows XP/VISTA/7.
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej
stronie internetowej po wersji 21.10 systemu FIRMA.

►

Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię
istniejącego systemu.

1. Moduł NADZORCA
•

Ze względu na zapisy ustawy o ochronie danych osobowych dodano 2 nowe parametry
(Parametry / Systemu 2):
-

„Ochrona danych osobowych” – przy ustawieniu na TAK, w trakcie dodawania nowego
kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje go z informacją o operatorze
i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.

-

„Ważność hasła operatora (dni)” – jeżeli parametr będzie miał przypisaną wartość większą
od 0, wówczas w trakcie logowania do systemu będzie sprawdzana data ważności hasła.
Jeżeli hasło straciło ważność, wówczas operator będzie musiał wprowadzić nowe hasło.

•

W menu Parametry dodana została opcja Czcionki, w której można zadeklarować parametry
(szerokość i wysokość) czcionki wykorzystywanej w systemie, tak aby jak najlepiej dopasować
okno programu do posiadanego monitora. Pełne okno włączamy kombinacją klawiszy ALT+PAGE
UP, okno zwykłe kombinacją klawiszy ALT+PAGE DOWN.

•

W menu Parametry dodana została opcja Zmienne środowiskowe, w której można zdefiniować
parametry danego stanowiska (danego komputera). Parametry te zapisane są w pliku firma.ini
znajdującym się w katalogu C:\SOFT_EKS:
-

EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,

-

EKS_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,

-

PIKOPERATOR - domyślny operator przy logowaniu na danym stanowisku,

-

EKS_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz
biblioteki) na komputerze lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
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2. Moduł OBRÓT TOWAROWY
•

W trakcie wystawiania dokumentu ogólnej korekty sprzedaży wprowadzono możliwość dodawania
nowych pozycji.

•

Dodano obsługę nowych kas fiskalnych ELZAB: Alfa Max, Alfa Eco i Delta Max.

•

Jeżeli w module NADZORCA parametr „Ochrona danych osobowych” ustawiony jest na TAK,
wówczas w trakcie dodawania nowego kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje
go z informacją o operatorze i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.

•

Wprowadzono zmiany w opcji wymiany dokumentów przez XML. Obecnie kojarzenie kontrahentów
odbywa się po skrócie oraz po NIP.

•

Wprowadzono modyfikacje do opcji kontroli odnośnika w przypadku pracy sieciowej.

•

Wprowadzono zmianę dotyczącą przesyłu dokumentów do modułu ROZRACHUMKI polegającą na
tym, że data zapłaty dokumentu może być wcześniejsza od daty wystawienia dokumentu. Do
poprawnego działania konieczne jest odpowiednie ustawienie w module ROZRACHUNKI
parametru "Możliwość zapłaty dokumentu przed datą wystawienia" (Narzędzia / Parametry /
Programu).

•

Dodano nowy parametr „Edycja danych dla rozrachunków” (Narzędzia / Parametry / Przesyłów /
Rozrachunki). W zależności od jego ustawienia oraz od tego czy wypełnione zostały forma i data
płatności, w trakcie przesyłu dokumentu do modułu ROZRACHUNKI pojawi się lub nie okno
z możliwością edycji formy i daty płatności.

•

Zwiększono kontrolę edycji dokumentu zamkniętego. Obecnie nie można edytować takiego
dokumentu nawet gdy jego numer jest wprowadzony ręcznie.

3. Moduł VAT
•

Wprowadzono modyfikacje do opcji wyliczania współczynnika proporcji. Obecnie można
wprowadzić współczynnik proporcji w wysokości 1%, 2% i 99%.

•

W trakcie wyliczania współczynnika proporcji uwzględnione zostały stawki 23% oraz 8%.

•

W przypadku gdy przedsiębiorstwo rozlicza się zgodnie z art. 84/85, poprawiono wydruk rozliczenia
sprzedaży. Wcześniej, w pewnych sytuacjach, nie były drukowane podsumowania.

•

Jeżeli w module NADZORCA parametr „Ochrona danych osobowych” ustawiony jest na TAK,
wówczas w trakcie dodawania nowego kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje
go z informacją o operatorze i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.

•

Poprawiono „szeroki” wydruk ewidencji VAT. Wprowadzono możliwość zdefiniowania maksymalnej
szerokości (maksymalnej ilości znaków) dla tego rodzaju wydruku.

•

Poprawiono zapis e-deklaracji w przypadku konwersji polskich znaków ze standardu „Brak polskich
znaków”.

•

Wprowadzono zmianę dotyczącą przesyłu dokumentów do modułu ROZRACHUMKI polegającą na
tym, że data zapłaty dokumentu może być wcześniejsza od daty wystawienia dokumentu. Do
poprawnego działania konieczne jest odpowiednie ustawienie w module ROZRACHUNKI
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parametru "Możliwość zapłaty dokumentu przed datą wystawienia" (Narzędzia / Parametry /
Programu).

•

Poprawiono pracę sieciową w ewidencjach lustrzanych oraz przy przesyle do modułu RYCZAŁT.

4. Moduł FK
•

Jeżeli w module NADZORCA parametr „Ochrona danych osobowych” ustawiony jest na TAK,
wówczas w trakcie dodawania nowego kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje
go z informacją o operatorze i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.

5. Moduł KSIĘGA
•

Wprowadzono zmianę dotyczącą przesyłu dokumentów do modułu ROZRACHUMKI polegającą na
tym, że data zapłaty dokumentu może być wcześniejsza od daty wystawienia dokumentu. Do
poprawnego działania konieczne jest odpowiednie ustawienie w module ROZRACHUNKI
parametru "Możliwość zapłaty dokumentu przed datą wystawienia" (Narzędzia / Parametry /
Programu).

•

Jeżeli w module NADZORCA parametr „Ochrona danych osobowych” ustawiony jest na TAK,
wówczas w trakcie dodawania nowego kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje
go z informacją o operatorze i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.

6. Moduł ŚRODKI TRWAŁE
•

Jeżeli w module NADZORCA parametr „Ochrona danych osobowych” ustawiony jest na TAK,
wówczas w trakcie dodawania nowego kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje
go z informacją o operatorze i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.

•

Poprawiono algorytm obliczania amortyzacji liniowej w przypadku nowych środków trwałych.

7. Moduł ROZRACHUNKI
•

Wprowadzono zmianę dotyczącą przesyłu dokumentów z innych modułów polegającą na tym,
że data zapłaty dokumentu może być wcześniejsza od daty wystawienia dokumentu. Do
poprawnego działania konieczne jest odpowiednie ustawienie parametru "Możliwość zapłaty
dokumentu przed datą wystawienia" (Narzędzia / Parametry / Programu).

•

Jeżeli w module NADZORCA parametr „Ochrona danych osobowych” ustawiony jest na TAK,
wówczas w trakcie dodawania nowego kontrahenta system pyta o powód jego dodania i zapisuje
go z informacją o operatorze i dacie dodania tego kontrahenta do bazy danych.
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