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Zmiany:
18.07.2018
Alior Bank zmienił format importowanych danych do systemu Bankowości Elektronicznej, w związku z czym 
użytkownicy utracili możliwość importowania faktur do przelewu.
Aby ponownie zapewnić automatyczny import faktur, należy w punkcie KOREKTA/ZMIANA DANYCH – 
DANE FIRMY I BANKU potwierdzić wszystkie dane, aż ukaże się tabela FORMAT DANYCH W PLIKU, w 
której należy wskazać NOWY FORMAT ALIOR BANK.
Od momentu zmiany plik z fakturami będzie już w nowym formacie.

05.06.2018 
Konieczne Indeksowanie danych.
PODZIELONA PŁATNOŚĆ
W programie wykonano następujące zmiany:
WYDRUKI/PRZELEWY BANKOWE możliwość typowania faktur do zapłaty w celu podzielonej płatności za 
pomocą klawisza F7.
Najpierw taką fakturę typuje do przelewu (nie może to być częściowa zapłat) a następnie należy ją dodatkowo 
zatwierdzić klawiszem F7. System wykonana dodatkowe oznaczenie takiej faktury za pomocą *
W Korektach zapisów takie faktury (podzielonej płatności) są specjalnie oznaczane (obok sposobu zapłaty P*)
Korekta faktury, która została zapłacona jako podzielona płatność, posiada dodatkowe pytanie o sposób 
wykonania zapłaty.
W Przeglądach dodano możliwość wydruku zestawienia faktur zapłaconych podzieloną płatnością w punkcie 
Zestawienie faktur w okresie.
__________________________________________________________________________________________
      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 Faktury2018 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 _FAKTURY.DBF lub _FAKTURY.
Nie posiadając licencji na 2018 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_VAT)
Dalsze modyfikacje i dostosowanie pod nową strukturę JPK_VAT(3), która będzie obowiązywać  za miesiąc 
01.2018 r.

W punkcie KOREKTA ZAREJESTROWANYCH DANYCH uruchamiając F8 korektę zapisu dostępne jest 
nowe pole DATA VAT.
Występują szczególne przypadki, gdzie zachodzi potrzeba rozliczenia podatku vat w innym okresie niż data 
wpływu faktury np. niektóre faktury korygujące, za media i inne.
Dlatego jeśli to pole zostanie uzupełnione i wpisana zostanie tam jakaś data, to według tej daty zostanie 
wydrukowany rejestr, zostanie wykonany eksport do JPK.
Domyślnie, dla przeważające ilości faktur tego pola nie należy uzupełniać, należy zostawić puste.
W związku z tym wydruk rejestru zakupu możliwy jest również w układzie WG DATY DO VAT.

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.
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System kontroluje całą bazę dostawców i wyświetla zestawienie z błędami, które można wydrukować i na jego 
podstawie wprowadzić korekty.

Dodano kontrolę ponownej rejestracji faktury wg pełnego numeru faktury do JPK.

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.

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

System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2018 rok.

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


