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            Dla użytkowników na 2018 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2018 
instalatora programu pod nazwą FK2018 i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji do 
bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu. 
Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik 
licencji na 2018 rok o nazwie _FK_NOW.DBF lub _FK_NOW.
Nie posiadając licencji na 2018 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK-STA, FAKTURY, RAPORT, PRODUKCJA, 
PŁACE, HURT oraz SPRZEDAŻ, ponieważ nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi 
programami.

Wprowadzono następujące zmiany:

 JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK_VAT)
Dalsze modyfikacje i dostosowanie pod nową strukturę JPK_VAT(3), która będzie obowiązywać  za miesiąc 
01.2018 r.

- Podczas rejestracji faktur do rejestrów zakupu i sprzedaży, dodano mechanizm kontroli poprawności numerów
NIP.
 

 DANE STATYSTYCZNE
RELACJA ZOBOWIĄZANIA/SPRZEDAŻ oraz RELACJA ZOBOWIĄZANIA/ZAPASY możliwość uzyskania
wykresów na Windowsach 64-o bitowych
Teraz użytkownik ma do wyboru: WYKRES PRZESTRZENNY (dla nowych systemów operacyjnych) lub 
WYKRES DWUWYMIAROWY (dla starszych)
W zależności od posiadanej wersji systemu Windows użytkownik będzie mógł zawsze z tego korzystać.

 ROZRACHUNKI 
ZMIANY NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ 
Możliwość uzyskania wykresów na Windowsach 64-o bitowych
Teraz użytkownik ma do wyboru: WYKRES PRZESTRZENNY (dla nowych systemów operacyjnych) lub 
WYKRES DWUWYMIAROWY (dla starszych)
W zależności od posiadanej wersji systemu Windows użytkownik będzie mógł zawsze z tego korzystać.
               
-  System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2018 rok.

-  Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
   32-u i 64-bitowej

Wycofujemy wsparcie techniczne dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz 
VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na Windows 7, 8, 
8.1 lub 10.
  
Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl
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