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07.06.2019
Faktura korygująca
Numer faktury, do której wystawiana jest korekta został rozszerzony o symbol zakładu

04.03.2019
ZESTAWIENIA i WYDRUKI – WYSTAWIONE DOKUMENTY
Wchodząc na szczegóły wystawionej faktury korygującej, została dodana możliwość jej usunięcia (klawisz F2)

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 Prod2019 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 _PRODUKT.DBF lub _PRODUKT.
Nie posiadając licencji na 2019 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, RAPORT oraz VAT, 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.

Aktualizacja obejmuje między innymi:

- Rozszerzono Dodatkowe informacje na fakturach.
W związku z obowiązkiem informacyjnym RODO można wykorzystać tą część i wprowadzić takie informacje,
nr BDO i inne.

- DOSTAWY SUROWCÓW
Dodano możliwość rejestracji Daty przydatności.
Jeśli użytkownik nie chce rejestrować tej daty, wystarczy potwierdzić puste pole.
Wydruk Dowodu dostawy zawiera dodatkową kolumnę z Datą przydatności.
Ponowne wywołanie zarejestrowanej dostawy surowców umożliwia skorygowanie Daty przydatności.

- Faktury zbiorcze
Specyfikacja numerów dowodów, które obejmuje faktura uwzględnia pełny numer dowodu  łącznie z symbolem 
zakładu. 

- Zestawienia i wydruki – Przegląd wystawionych dokumentów
Dodano możliwość wydruku DUPLIKATU faktury.

-      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

http://www.procomp.com.pl/
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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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