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Podczas rozliczania faktur zbiorczych oraz wprowadzania faktur z automatyczną rejestracją w programie Faktury, dodano 
możliwość wyboru konta bankowego (w przypadku posiadania przez dostawcę kilku rachunków).
W tym celu dodano pod klawiszem F5 możliwość wskazania i wyboru innego rachunku.
____________________________________________________________________________________________________

          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 Raport2017 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 _RAPORT.DBF lub _RAPORT.
Nie posiadając licencji na 2017 rok, program się nie uruchomi.
Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, HURT, PRODUKCJA oraz VAT, ponieważ 
nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Wprowadzono następujące zmiany:

 Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows,  zarówno w wersji 
       32-u i 64-bitowej
   
-      Rozszerzono zakres importu danych  z systemu DETAL.
Dodatkowo, dla celów statystycznych system pobiera ilości paragonów z poszczególnych kas, przez co możliwa 
jest do uzyskania statystyka sprzedaży i średniego koszyka.
Dotychczas ta informacja była możliwa tylko dla sklepów rejestrowanych ręcznie i importowanych 
bezpośrednio z systemu Sklep.

- JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)
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 
dotyczące (rejestrowanych ręcznie czy też dołączanych ze Sklepu lub Detalu) sprzedaży wg kas fiskalnych w 
poszczególnych sklepach oraz zwrotów/reklamacji.
Warunek: wskazanie w systemie w punkcie Sposób rejestracji danych finansowych – DANE KOMPLETNE.
Do wygenerowanie danych w formacie JPK niezbędna jest zewnętrzna aplikacja o nazwie Generator JPK.

- Podczas rejestracji przychodów (ręcznie, z nośnika, siecią) 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.

-  System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2017 rok.

Zaleca się bieżące pobieranie aktualizacji oprogramowania z naszej strony www.procomp.com.pl
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