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Zmiany:
04.07.2017
Podczas rejestracji nowego dostawcy lub korekty jego danych dodano mechanizm kontroli poprawności numerów NIP.
W punkcie Korekta/zmiana danych dodano nowy punkt KONTROLA NUMERÓW NIP DOSTAWCÓW.
System kontroluje całą bazę dostawców i wyświetla zestawienie z błędami, które można wydrukować i na jego podstawie 
wprowadzić korekty.
08.06.2017
Dodano kontrolę ponownej rejestracji faktury wg pełnego numeru faktury do JPK.
17.02.2017
W związku z przypadkami niekompletnej rejestracji danych adresowych dostawców, co ma istotne znaczenie na 
przygotowanie danych do JPK, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia i komunikaty dla użytkownika, aby 
starannie wykonywał rejestracje i korekty tych danych.
18.01.2017
Dodano możliwość rejestracji korekt z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych p. 44.
Rejestracja odbywa się analogicznie jak w przypadku p.46.
Należy zarejestrować dokument podając wyłącznie kwotę do korekty (bez podstawy i vat), a w korekcie, w polu 
JPK określić numer pola 44.
_________________________________________________________________________________________
       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 Faktury2017 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 _FAKTURY.DBF lub _FAKTURY.
Nie posiadając licencji na 2017 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK ponieważ nie będzie możliwa automatyczna 
współpraca między tymi programami.

Wprowadzono następujące zmiany:

- JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)
Jest to podstawowa zmiana w programie.
Program dostosowano pod wymogi  ustawy z dnia 10.09.2015 r. oraz nowego brzmienia ust. 3 art. 109, który 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.
Z programu można wyeksportować dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) tj. JPK_VAT.
Do wygenerowanie danych w formacie JPK niezbędna jest zewnętrzna aplikacja o nazwie Generator JPK.

- Podczas rejestracji faktur (ręcznie, z nośnika, siecią) oraz korekt, stworzono możliwość rejestracji/korekty 
pełnego numeru faktury. Dotychczas można było wprowadzić max. 10 znaków, w tej chwili jest 30. Zmiana ta 
podyktowana jest potrzebami do JPK oraz dalszych celów rozwojowych oprogramowania.
Podczas importu faktur ze Sklepu, Detalu, z obcych systemów za pomocą nośnika, sieci lub Transtela system 
dodatkowo przenosi długi numer (jeśli został zarejestrowany). 
Aby dostosować dane pod wymogi JPK w niektórych przypadkach takich jak: 
     - korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych - pole 46 deklaracji VAT 
     - korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć – pole 47 deklaracji VAT 
     - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy – pole 48 deklaracji VAT
lub

 podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt tylko w polu 45 lub 44 i 45 deklaracji VAT np. z tytułu 
rozliczenia ubytków naturalnych lub innych

aby poprawnie ustalić i wykazać te kwoty należy stworzyć wewnętrzny dokument i dokonać jego rejestracji w 
programie. Sugeruje się również wydzielić odrębny rejestr do tego typu operacji.
Rejestrujemy tylko KWOTĘ bez rozbicia na podstawę i vat. System zakomunikuje o niezgodności, którą należy 
zignorować.
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W punkcie KOREKTA/ZMIANA DANYCH należy wywołać ten dokument i w dodatkowym polu POLE JPK 
wpisać właściwy numer z deklaracji VAT (z zakresu od 45 – 48), ten numer pola, do którego ma trafić zapis.

Jeśli korekta ma obejmować podstawę i vat (p. 44 i 45 ) należy wykonać taką rejestrację, ale w tym przypadku 
nie wprowadzamy opisu w dodatkowym polu do JPK. Jest to standardowa rejestracja.
Uzupełnienie pola do JPK nie jest wymagane dla pozostałych dokumentów dot. nabycia towarów i usług.

- W związku z wymianą wersji w sklepach i biurze, powstawały komplikacje podczas importu danych
jeśli w którymś miejscu była jeszcze stara wersja, a w drugich już nowa. 
Teraz nie ma już konieczności jednoczesnej wymiany wersji systemu Sklep i systemu Faktury . W miesiącu 
grudniu i styczniu system Faktury podczas przenoszenia danych za pomocą nośnika poradzi sobie z tym 
automatycznie. Dlatego na przełomie roku nie muszą być jednocześnie wymienione wersje Sklepu (na
wszystkich sklepach)  i Faktur, można to wykonywać sukcesywnie.

 Podczas importu danych z systemu Sklep i Detal, system wyświetla dodatkową informację o kontach 
bankowych do zapłaty z możliwością zmiany tego konta na inne pod klawiszem F5.

               Dotychczas domyślnie zawsze był pierwszy w kolejności rachunek bankowy (mimo, że kontrahent    
               miał ich kilka)

 Przydział uprawnień w systemie
Wydzielona została funkcja KOREKTY FAKTURY.
Domyślnie każdy użytkownik nie ma dostępu do tej funkcji. Dopiero „ręczne” nadanie uprawnienia 
konkretnemu użytkownikowi spowoduje odblokowanie tej możliwości.

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

- System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2017 rok.

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


