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         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 Majatek2018 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 _MAJATEK.DBF lub _MAJATEK.
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:

- KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 została przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny w związku ze 
zmianami wprowadzonymi do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz nowelizacją przepisów 
dotyczących ewidencji gruntów i budynków. 
Klasyfikacja ta zastępuje KŚT 2010 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 

KŚT 2016 obejmie trzy poziomy:
pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem jednocyfrowym (grupy); 
drugi poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem dwucyfrowym (podgrupy); 
trzeci poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem trzycyfrowym (rodzaje).
Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych polega na:
zmianie tytułu grupowania; 
zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału 
grupowania (tj. utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania; z którego utworzono nowe), scalenia dwóch 
lub kilku grupowań w jedno; 
przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu jego tytułu i zakresu); 
rozszerzeniu opisów lub wprowadzeniu opisów wyjaśnień do niektórych rodzajów KŚT.
Nie sposób to wszystko opisać.

W punkcie REJESTRACJA DANYCH dodano punkt WŁĄCZENIE KŚT 2016
Sugerujemy aby funkcję włączyć po wykonaniu PRZEJŚCIA DO NOWEGO ROKU.
Następnie w punkcie WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH należy poprzez F8 korekta danych zmienić 
przypisanie środka do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju.

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
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