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04.07.2017
Podczas wystawiania faktur do paragonów, przy próbie rejestracji danych odbiorcy system sprawdza 
poprawność rejestrowanego numeru NIP. Taka kontrola została wprowadzona również podczas korekty jego 
danych. System każdorazowo kontroluje poprawność wprowadzonego numeru NIP.
Jeśli stwierdzi błąd, wyświetli ostrzegawczy komunikat.

KONTROLA PRZECEN PROMOCYJNYCH
W części Przychody (zarówno ręczne jak i z nośnika) wprowadzona została taka kontrola.
Podczas próby zmiany ceny detalicznej (klawisz Enter), korekty marży (F9) lub podczas dodawania nowego 
produktu, system analizuje czy dany produkt nie jest jeszcze w aktywnej (niezlikwidowanej) promocji.
Jeśli stwierdzi, że jest, wówczas pojawi się informacja, wraz z ceną promocyjną.
20.01.2017
Przed instalacją wykonać zapasową kopię.
Konieczne INDEKSOWANIE każdego sklepu.
W związku z centralizacją rozliczeń VAT w gminach wprowadzona została możliwość wystawiania faktur 
zawierających dane Nabywcy i Odbiorcy.
Dopuszczono możliwość zakładania kilku odbiorców z tym samym numerem NIP, do tej pory nie było to 
możliwe.
W programie na dane adresowe odbiorcy przewidziane są 4 linie. Jeśli wykorzystane zostaną wszystkie linie i 
dane adresowe zapisane będą np.:
w 2 pierwszych: 
URZĄD MIEJSKI w Skoczowie
43-430 SKOCZÓW, ul. Rynek 1
w 3 i 4 linii:
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w Skoczowie
43-430 SKOCZÓW, ul. Mickiewicza 1
to uruchamiając korektę danych F2 i akceptując wszystkie dane, wyświetlony zostanie komunikat:
„Dodatkowe linie adresowe mają być traktowane jako dane odbiorcy?” 
Jeśli odpowiedź będzie T(ak) wówczas na fakturze pojawi się NABYWCA i wyłącznie dane gminy, NIP gminy 
oraz OBIORCA  i dane wyłącznie jednostki, zakładu budżetowego bez NIP-u tej jednostki.
Jeśli odpowiedź będzie N(ie) lub pole będzie puste, a 3 i 4 linia danych adresowych będzie również pusta, 
wówczas faktury będą drukowane jak dotychczas.
W związku z tym, że dotychczas poszukiwanie i wyświetlanie danych kontrahenta odbywało się wyłącznie po 
zapisach z 2 pierwszych linii, poszukiwanie i wyświetlanie danych zostało poszerzone o 3 linię, czyli tą, która 
dokładnie identyfikuje odbiorcę. 
Nowe poszukiwanie działa w punkcie Wystawianie faktur oraz Przegląd faktur wg odbiorców.
_________________________________________________________________________
          Dla użytkowników na 2017 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2017 
instalatora programu pod nazwą Detal2017 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 2017 rok o nazwie _SKLEPY.DBF lub _SKLEPY.
Nie posiadając licencji na 2017 rok, program się nie uruchomi.
Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FAKTURY, OFERTY i RAPORT, ponieważ nie 
będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Należy uruchomić każdy sklep i wykonać INDEKSOWANIE.
Proszę wykonać zapasową kopię danych, ponieważ będzie wykonywana konwersja baz danych.

W wersji wprowadzono następujące zmiany:

http://www.procomp.com.pl/
mailto:pc@procomp.com.pl


 JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
Program dostosowano aby możliwy był eksport danych do JPK, konkretnie rejestrów sprzedaży, sprzedaży 
detalicznej (paragonowej) oraz zwrotów ze wszystkich sklepów (z komputerem i bez komputera).
Za pomocą zewnętrznej aplikacji o nazwie GENERATOR JPK możliwy jest eksport w formacie JPK_VAT 
(rejestry), JPK_FA (faktury i ich szczegóły) oraz JPK_MAG (operacje magazynowe).
 
Nie będzie konieczności eksportować tych danych z oddalonych sklepów skomputeryzowanych.
W tym celu, aby to zafunkcjonowało konieczna jest wymiana systemu Sklep i Transtel.
Przy pierwszej transmisji przeniesione zostaną dane dotyczące rejestrów sprzedaży do Detalu, a następnie już 
bieżący import będzie zawierał te dane.
Od tego momentu z programu będzie możliwość uzyskania WYDRUKU REJESTRÓW SPRZEDAŻY dla 
SKLEPÓW SKOMPUTERYZOWANYCH.
- Podczas rejestracji przychodów (ręcznie, z nośnika, siecią) oraz korekt, stworzono możliwość 
rejestracji/korekty pełnego numeru dokumentu dostawy. Dotychczas można było wprowadzić max. 10 znaków, 
w tej chwili jest 30. Zmiana ta podyktowana jest potrzebami do JPK oraz dalszych celów rozwojowych 
oprogramowania.
Jeśli zapisana jest ścieżka dostępu do systemu FAKTURY to ten pełny numer automatycznie jest przenoszony i 
zapisywany w tym systemie. Wszystkie możliwe opcje importu faktur uwzględniają długi numer faktury.
- Pod potrzeby JPK dodano zestawienie STRUKTURA SPRZEDAŻY WG STAWEK VAT. System zestawia 
dane z rejestrów z możliwością wydruku, aby ułatwić użytkownikowi kontrolę poprawności danych do JPK.
- WYDRUK REJESTRU SPRZEDAŻY 
Dla drukarek Windowsowych, na wydruku tego rejestru dodano informacje RAZEM NETTO i RAZEM VAT 
aby przyśpieszyć weryfikację poprawności danych do JPK.
- Wydruk rejestru faktur korygujących
Możliwość wydruku wg daty potwierdzenia/otrzymania faktury korygującej.
Domyślnie system przyjmuje datę sprzedaży, jeśli data potwierdzenia/otrzymania jest inna i użytkownik ją 
zarejestruje, wówczas w wydruku uwzględniona zostanie ta data.
Datę potwierdzenia/otrzymania faktury korygujące można wprowadzić w punkcie Przegląd faktur w okresie i 
Wg odbiorców za pomocą klawisza F4.
- Podczas wykonywania przychodów, przy ustalaniu ceny detalicznej, istniała możliwość podglądu cen na 
innych sklepach wraz z możliwością skorygowania tej ceny na wyświetlanych sklepach. 
Teraz ta lista została rozbudowana o kolumnę stanu kartoteki na sklepie.
-  Przy przecenach częściowych, po wybraniu kartoteki do przeceny, teraz system w dolnej linii tabeli podaje 
dodatkowo informację o aktualnym stanie kartoteki przecenianej.
- W przeglądzie kartotek na sklepie, wchodząc do obrotów kartoteki, dla zapisów dotyczących inwentaryzacji, w
kolumnie numeru system pisał STRONA i dodawał numer strony.
Teraz system “wyczuwa”, czy jest to strona pisana ręcznie, czy z kolektora i jeśli z kolektora to pisze STR. plus 
skrótowo numer kolektora i numer strony.
- PRZYDZIAŁ UPRAWNIEŃ
Wprowadzona została możliwość przydzielenia uprawnień do poszczególnych funkcji.
Domyślnie wszyscy mają wszystko, aby ograniczyć dostęp trzeba odebrać niektóre funkcje, hasło standardowe 
jak w innych systemach. W związku z tym w menu głównym dodano punkt PRZYDZIAŁ UPRAWNIEŃ.
- W punkcie DOSTAWY KONKRETNEGO PRODUCENTA w punkcie Przychody można uzupełniać 
producentów i dodawać dla każdego do 10 przedrostków kodów.
Funkcja bardzo przydatna do ustalania wielkości obrotu do wyliczenia premii z tytułu usług 
marketingowych/retro.
Można ręcznie definiować kody kreskowe, korygować i usuwać programowo.
Po wybraniu producenta, można typować, które kody mają wziąć udział w liczeniu przychodów i po podaniu 
okresu uzyskujemy szczegółową statystykę.
Wszystko wynika z podpowiedzi zamieszczonej w dolnej linii ekranu.
Jest również możliwość importowania producenta z systemu OFERTY, poprzez wskazanie pliku z ofertą 
“OFERTA.TXT”.
Import jest błyskawiczny, system „zbiera” wszystkie kody z pliku (unikalne przedrostki kodów) i zakłada za nas 
producenta . Import działa u tych użytkowników, którzy wykorzystują system OFERTY.
 Przy przecenach częściowych, po wybraniu kartoteki do przeceny, teraz system w dolnej linii tabeli podaje 

aktualny stan kartoteki przecenianej.
 STOSOWANE CENY TOWARÓW oraz SPRZEDAŻ i ZAPASY BIEŻĄCE – dodano możliwość 

poszukiwania towaru wg fragmentu nazwy za pomocą klawisza F7
 System dodatkowo przenosi informacje o BRAKACH TOWARÓW ze sklepów skomputeryzowanych.



 ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE – ZBIORCZE WG PLACÓWEK dodano nowe zestawienie o wielkości 
sprzedaży w dni wolne (sobota, niedziela i święta) UKŁAD DNI ROBOCZE, WOLNE.

 Wprowadzono mechanizm, który przekazuje komunikat między stacjami i blokuje inne stanowiska podczas 
wykonywania indeksowania bazy wspólnej

Zdarzały się przypadki, że ktoś w sieci uruchomił indeksowanie, a na innych stanowiskach pracowano, co 
powodowało niepotrzebne zamieszanie.
-      Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
       32-u i 64-bitowej.   

Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl


