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         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 Ksiega2017 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 _KSIEGA.DBF.
Nie posiadając licencji na 2017 rok, program się nie uruchomi.

Wprowadzono następujące zmiany:

Do urzędowego wzoru księgi podatkowej (PKPIR) dodano dwie kolumny związane z działalnością innowacyjną.
Jeśli podatnik nie ma wydatków na innowacje, to nowy wzór również go obowiązuje i nowe kolumny 
zmniejszają szerokość pozostałych 16 kolumn, co utrudnienia ich wypełnianie i drukowanie z komputera.

Zmiana obowiązuje od 08.04.2016 r. przy czym:
 osoby rozpoczynające działalność po tym dniu powinny stosować nowy wzór od początku
 wszyscy inni powinni stosować nowy wzór najpóźniej od 01.01.2017 r.

Dwie nowe kolumny to:
- Opis kosztu działalności badawczo-rozwojowej 
- Wartość kosztu działalności badawczo-rozwojowej 
Kolumny te będą oczywiście używane bardzo rzadko. 
Przy prowadzeniu za pomocą komputera nadal istnieje obowiązek drukowania księgi zgodnie z wzorem, przy 
czym problem zwężonych kolumn istnieje i nie można go wyeliminować.

W Rozporządzeniu o prowadzeniu PKPiR wprowadzono także inne drobne zmiany np.:
- Drukowanie księgi do 20-go następnego miesiąca
Zniesiono obowiązek tak punktualnego drukowania. Używany program musi jednak zapewniać ochronę danych 
przed zniekształceniem do czasu wydrukowania księgi i pozwalać na wydrukowanie na każde żądanie. 
Nasz program pozwala użytkownikowi na tworzenie zapasowych kopii na trwałe nośniki. Częstotliwość ich 
tworzenia jest dowolna, wszystko zależy od użytkownika.
Wydruk PKPiR można wykonać w każdym momencie.
Inaczej niż w pełnej księgowości, przy prowadzeniu PKPiR nadal nie przewiduje się przeniesienia wydruku na 
trwały nośnik (np. na płytę CD) zamiast drukowania.
Ponadto:
- Podczas wykonywania zapisu w rejestrach zakupu 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.

- Z programu można wykonać eksport danych zgodnych ze strukturą JPK_PKPIR(2) oraz JPK_VAT (rejestry 
zakupu i sprzedaży) za pomocą zewnętrznej aplikacji o nazwie GENERATOR JPK.

- Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
  32-u i 64-bitowej
   
Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl
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