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Dla użytkowników na 2021 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2021
instalatora programu pod nazwą Detal2021 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 2021 rok o nazwie _SKLEPY.DBF lub _SKLEPY.
Nie posiadając licencji na 2021 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.
System jest ciągle aktualizowany, aby wesprzeć Państwa w niezbędnych działaniach związanych ze zmianami w
przepisach. Od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać nowe regulacje i proszę zadbać o zaktualizowanie programu.
Dlatego też, bardzo ważne jest, aby system DETAL został wymieniony na wersję roku 2021 przed
01.01.2021 roku, przed rejestracją pierwszych faktur uproszczonych. W przypadku podmiany wersji po
01.01.2021 roku, koniecznie najpierw trzeba zaktualizować system Detal, a dopiero później system Sklep
na sklepach.
Aktualizacja obejmuje między innymi:
FAKTURY UPROSZCZONE
Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 16 października 2020 roku, wydanymi przez MF,
dotyczącymi uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone, przygotowano w systemie odpowiednie
rozwiązania. W zawiązku z tym, że obecnie stosowane kasy fiskalne na sklepach, nie posiadają możliwości
przesyłania do komputera danych o numerze NIP na paragonie, od 01.01.2021 roku będzie można w systemie
rejestrować takie paragony do 450 zł z numerem NIP nabywcy i oznaczać jako faktury uproszczone.
Konieczność rejestracji systemowej takich faktur uproszczonych wynika z obowiązku raportowaniu
ich w JPK_V7M.
Rejestrację faktur uproszczonych można wykonać w systemie DETAL w punkcie:
SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY/PARAGONY FISK -FAKTURY VAT/REKLAMACJE
Po wskazaniu sklepu i odszukaniu paragonu, analogicznie jak do tej pory podczas wystawienia faktury VAT,
podając jego datę, numer wydruku i kasę, fakturę uproszczoną zapisujemy poprzez wybranie funkcji pod
klawiszem F3. Rejestracja faktury uproszczonej polega na podaniu pełnego numeru paragonu i numeru NIP
kontrahenta. W związku z tym, że pełny numer paragonu nie jest odsyłany przez kasy, trzeba go
uzupełnić ręcznie. Składa się on z dwóch części: numeru paragonu fiskalnego i numeru raportu
fiskalnego, do którego zostanie zapisana sprzedaż, np. 0005/0023 (paragon fiskalny numer
0005, ujęty w raporcie fiskalnym numer 0023). Numer paragonu fiskalnego zostanie uzupełniony
automatycznie przez system, natomiast numer raportu fiskalnego, do którego zostanie zapisana sprzedaż, trzeba
uzupełnić ręcznie. Następnie trzeba wpisać numer NIP kontrahenta.
Po potwierdzeniu chęci zarejestrowania takiego paragonu z NIP, system zarejestruje fakturę
uproszczoną.
System uniemożliwia wielokrotne zarejestrowanie paragonu jako faktury uproszczonej, a ponowne
wywołanie paragonu pozwala na ewentualne poprawienie błędnie zarejestrowanego numeru NIP kontrahenta.
Po podaniu pełnego numeru paragonu możemy edytować ten błędny numer NIP. Można również usunąć z
systemu błędnie zarejestrowaną fakturę uproszczoną, poprzez wywołanie paragonu na ekran, wyzerowaniu
wszystkich pozycji klawiszem F8 (wyłączanie pozycji sprzedaży z faktury) i zarejestrowanie zerowej faktury
uproszczonej.
Ważne jest, aby wszystkie rejestracje faktur uproszczonych z danego dnia, były wykonane
przed jego rozliczeniem, w punkcie „DZIENNY WYDRUK ZESTAWIENIA SPRZEDAŻY”.
Wszystkie faktury uproszczone będą w systemie wykazywane analogicznie jak normalne faktury
do paragonów, czyli na wydruku zakończenia dnia, na rejestrach sprzedaży, w przeglądach

faktur. Możliwe będzie również oznaczanie symboli GTU dla takich faktury uproszczonych,
czy wystawienie do nich faktur korygujących.
Aby możliwe było wykonanie rejestracji faktury uproszczonych w systemie, musimy posiadać
kopię takiego paragonu z NIP, ponieważ oryginał zabiera klient.
Każda kasa fiskalna ma możliwość wydrukowania kopii dowolnego paragonu z pamięci kasy. Najlepiej jest od
razu, po wydaniu klientowi paragonu, wydrukować na jego podstawie kopię.
MENU (Funkcje kierownika)
- 03 RAPORTY NIEZERUJĄCE (Zatwierdź)
- 16 Z KOPII ELEKTRONICZNEJ (Zatwierdź) - to ostatni punkt w tym menu, więc można
użyć strzałkę w górę
- Zatwierdzić numer raportu dobowego - tu można zmienić na inny raport, jednak kasa podpowiadany
aktualny
- 3 POJEDYNCZY PARAGON (lub) 4 POJEDYNCZY WYDRUK
- Zatwierdzić podpowiadany numer paragonu lub numer wydruku, w zależności od punktu
wyżej.
Można to również wykonać szybko na podstawie skrótów numerycznych:
MENU > 03 > 16 > ZATWIERDŹ (numer raportu) > 3 >ZATWIERDŹ (numer paragonu)
Do ponownego wydruku paragonu z kasy fiskalnej konieczny jest klucz kierownika.
Innym rozwiązaniem jest zapisywanie ręczne numerów paragonów, w celu późniejszego wydruku
ich kopii przez kierownika.
Chociaż wydruki kopii paragonów z NIP wydają się najrozsądniejszym rozwiązaniem, to
można również, przed wydaniem takiego paragonu z NIP kontrahenta, zarejestrować go ręcznie,
np. w zeszycie, zapisując pełny numer takiego paragonu, wraz z numerem raportu fiskalnego
oraz numerem NIP i na podstawie tak zapisanych danych zarejestrować fakturę uproszczoną
w systemie.
System dostosowano do współpracy z nowymi rozwiązaniami programów firmy INFOKOMP (SKLEP)
umożliwiając poprawną wymianę informacji pomiędzy tymi systemami. Teraz dane o fakturach
uproszczonych będą automatycznie przenoszone z systemu SKLEP do systemu Detal, w celu ich poprawnego
eksportowania do JPK, za pomocą systemu Generator JPK _V7.
Zmieniono sposób wyszukiwania kontrahentów po numerze NIP, podczas fakturowania sprzedaży
i w przeglądzie faktur wg nabywców. Teraz wyszukiwanie kontrahenta za pomocą jego
numeru NIP, daje możliwość wyboru z listy zarejestrowanych nabywców, żeby ułatwić wyszukiwanie,
np. dla kilku szkół w danej gminie, gdzie mamy kilka punktów odbioru dla tego
samego płatnika. Funkcja teraz działa w analogiczny sposób, jak przy wyborze kontrahenta na
podstawie fragmentu jego nazwy.
W związku z tym wprowadzono szereg modyfikacji. Staraliśmy się zachować dotychczasowe przyzwyczajenia
w obsłudze nowych funkcji i uważamy, że z obsługą nie będzie problemów.
- Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows, zarówno w wersji
32-u i 64-bitowej
- System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2021 rok
Nie udzielamy wsparcia technicznego dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP
oraz VISTA. Microsoft przestaje również wspierać Windows 7. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania
tych systemów, zalecamy przejście na Windows 8, 8.1 lub 10.
Aby optymalnie wykorzystywać możliwości programu należy regularnie sprawdzać aktualizację
oprogramowania na naszej stronie www.procomp.com.pl
W programie, w punkcie AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA można automatycznie pobrać aktualizację.

