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Zmiany:
04.07.2017
W Danych o odbiorcach (przy korekcie i rejestracji nowego) dodano kontrolę poprawności rejestrowanego 
numeru NIP.
Dodatkowo w części wystawiania faktur, po akceptacji odbiorcy, jeśli system stwierdzi brak numeru NIP lub 
błąd w jego numerze, wyświetli ostrzegawczy komunikat.
16.01.2017
Kolejne dostosowanie pod oczekiwania odbiorców ze szkół i przedszkoli.
W rejestracji danych o odbiorcach, w dodatkowych danych F2,  jeśli określi się dodatkowe dane adresowe, to 
system dodatkowo zada pytanie: „Czy dodatkowe linie adresowe mają być traktowane jako dane odbiorcy?”
Jeśli odpowiedź będzie T(ak), wówczas na fakturach te dane będą drukowane ze słowem ODBIORCA, poniżej 
numeru NIP, a jeśli nie, to tak jak dotychczas czyli przed numerem NIPu.
Jeśli dodatkowe linie adresowe nie będą uzupełnione, to pytanie się nie pojawi.
02.01.2017
Na Dowodzie Wydania drukowane są również 2 dodatkowe linie rozszerzonych danych o odbiorcy, jeśli zostały 
wypełnione.
30.12.2016
Dodano 2 dodatkowe linie na poszerzone dane o Odbiorcy.
W punkcie REJESTRACJA DANYCH O ODBIORCACH po wskazaniu odbiorcy naciskając klawisz F2 
Dodatkowe dane, poniżej tabeli pojawią 2 linie, w których można wpisać rozszerzone dane.
Możliwość ta dotyczy wyłącznie odbiorców przypisanych do grupy odbiorców „obcych”.
_________________________________________________________________________
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 Hurt2017 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 _HURT.DBF lub _HURT.
Nie posiadając licencji na 2017 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, RAPORT, DETAL i FAKTURY, ponieważ 
nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Przed instalacją nowej wersji należy wykonać zapasową kopię danych, ponieważ będzie wykonywana konwersja baz.
Niezbędne Indeksowanie danych.

W wersji 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 
(rejestry), JPK_FA (faktury i ich szczegóły) oraz JPK_MAG.(operacje magazynowe).

Do wygenerowanie danych w formacie JPK niezbędna jest zewnętrzna aplikacja o nazwie Generator JPK.

Podczas rejestracji przychodów (ręcznie, z nośnika) 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.

-  FAKTURY KORYGUJĄCE  oraz rejestr sprzedaży faktur korygujących
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W punkcie Operacje z kontrahentem i w ustalonym dniu dodano możliwość korekty/zapisu DATY 
POTWIERDZENIA/OTRZYMANIA faktury korygującej.
Standardowo, czyli jak dotychczas system za datę potwierdzenia przyjmuje datę faktury korygującej i w tym przypadku pole 
z datą potwierdzenia jest puste. Jeśli data potwierdzenia/odbioru jest inna wówczas należy wskazać tą fakturę i za pomocą 
klawisza F4 zarejestrować właściwą.
Na wydruku rejestru faktur korygujących drukowana jest teraz data potwierdzenia (o ile istnieje), a jeśli jej nie ma, to data 
wystawienia (tak jak dotychczas).

-   Na wydrukach dokumentów Magazyn Wyda, w nazwie towarów, dodano dodatkowe (rozszerzone) informacje, 
analogicznie jak na fakturach

 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


