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Zmiany:
09.10.2019
MF zmieniło mechanizm dostępu do danych (Biała lista), w związku z czym  funkcja kontrolna w systemie przestała działać.
System dostosowano do tych zmian.

19.09.2019
Biała lista podatników VAT
W związku z uruchomieniem od 01.09.2019 r. nowego wykazu podatników VAT tzw. „biała lista” w programie dodana 
została możliwość kontroli rachunków na wykazie podatników VAT MF. Ten obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na 
wykazie podatników wejdzie w życie od 01.01.2020 r. i dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza 
wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym.
W programie w punkcie Wydruki – Przelewy bankowe po wytypowaniu faktur do zapłaty, ale jeszcze przed zakończeniem 
typowania należy wcisnąć klawisz F2 Lista firm i kwot.
Aby sprawdzić konto na wykazie MF, należy za pomocą strzałki kierunkowej wskazać firmę i zgodnie z podpowiedzią 
nacisnąć klawisz F5 Kontrola numeru konta.
Aby działała kontrola, komputer, na którym jest to wykonywane musi mieć dostęp do internetu.
System automatycznie połączy się z serwerem MF i dokona weryfikacji danych wyświetlając stosowny komunikat
numer NIP, numer konta oraz odpowiedź serwera o poprawności powiązania.
Należy pamiętać o ograniczeniu co do ilości złożenia zapytań w danym dniu, o którym informuje MF.
System Faktury tworzy miesięczne logi z połączenia z serwerem i zapisuje w podkatalogu LOGI, co pozwoli na ewentualne 
odtworzenie zadanych zapytań na serwer i odpowiedzi z unikatowymi numerami.

Obowiązkowy split payment w podatku - mechanizm podzielonej płatności MPP
W programie podczas rejestracji faktury dodano możliwość wyboru sposobu zapłaty MPP.
Tak zarejestrowane faktury, podczas wykonywania przelewów będą już zaznaczone z tym sposobem zapłaty (MPP).
W korekcie faktur również dodana została forma płatności MPP.
Import faktur z systemu Sklep, Detal dopuszcza również możliwość rejestracji sposobu zapłaty MPP, zarówno przy imporcie 
z nośnika jak i siecią.
Rozliczanie faktur zbiorczych w systemie RAPORT również posiada możliwość wskazania i zarejestrowania formy przelewu
MPP.

Rejestracja faktur i rachunków
Podczas zakładania nowego dostawcy lub korekty dotychczasowych danych istieje możliwość zdefiniowania sposobu zapłaty
(PRZELEW, GOTÓWKA, MPP). Do tej pory była możliwość rejestracji tylko wynegocjowanego terminu zapłaty.
Podczas rejestracji faktur (dla tych dostawców) system będzie kontrolował te zapisy i wyświetlane będą ostrzegawcze 
komunikaty jeśli rejestracja będzie inna od zdeklarowanej.

04.02.2019
System dostosowano do zmian wprowadzonych na stronie MF, w związku z czym ponownie działa możliwość pobierania 
danych z GUS.

__________________________________________________________________________________________________

      Dla użytkowników na 2019 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2019 
instalatora programu pod nazwą Faktury2019 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 2019 rok o nazwie _FAKTURY.DBF lub _FAKTURY.
Nie posiadając licencji na 2019 rok, program się nie uruchomi.

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

Aktualizacja obejmuje między innymi:
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-             Możliwość wykonania przelewu do pliku SPLIT PAYMENT w formacie ELIXIR-0 oraz dla nowego 
formatu Alior Banku. W programie nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji.
Sposób typowania nie zmienił się, z tym, że jeśli ma to być podzielona płatność wówczas dodatkowo (dla danej 
faktury) naciskamy klawisz F7. System dla takiej faktury w kolumnie V zaznaczy * (gwiazdkę).
Należy pamiętać, że podzieloną płatnością można zapłacić tylko 1 fakturę, nie można płacić faktury w ratach.
Płatność zapisywana jest w pliku o takiej samej nazwie jaka jest dotychczas.

 KOREKTA/ZMIANA DANYCH-DANE FIRMY I BANKÓW
Dla formatu Elixir 0 (ING BankOnline) dodano nowy format danych w pliku zwykłego przelewu dla Alior 
Banku.

 PRZEGLĄDY EKRANOWE – PRZEGLĄD FAKTUR dodano WG KWOTY NETTO
ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE – DOSTAWY WG WARTOŚCI dodano możliwość wydruku dla zestawienia
Faktury tego dostawcy
-            KOREKTA/ZMIANA DANYCH faktury zapłacone sposobem podzielonej płatności oznaczane są 
gwiazdką ( * ) obok sposobu zapłaty (litery P).
Korekta faktury, która jest zapłacona przelewem i ma uzupełnioną datę zapłaty, ma teraz dodatkowe  pytanie o 
sposób wykonania przelewu.    
Można tu skorygować zapłatę podzielonej płatności na zwykłą zapłatę  i odwrotnie.
-           PRZEGLĄDY EKRANOWE – ZESTAWIENIE FAKTUR W OKRESIE dodano możliwość zestawienia 
faktur zapłaconych mechanizmem podzielonej płatności z możliwością wydruku.
-          Usprawnienie stabilności oraz wydajności

     Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
32-u i 64-bitowej   
-        System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2019 rok

Nie udzielamy już wsparcia technicznego 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.

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.
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