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          Dla użytkowników na 2021 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.
Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2021 
instalatora programu pod nazwą Sprzed2021 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 2021 rok o nazwie _SPRZEDA.DBF lub _SPRZEDA.
Nie posiadając licencji na 2021 rok, program się nie uruchomi.
Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, FAKTURY oraz VAT, ponieważ nie będzie 
możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Aktualizacja obejmuje między innymi:
 Dalsze modyfikacje związane z nowym JPK_V7.

System jest ciągle aktualizowany, aby wesprzeć Państwa w niezbędnych działaniach związanych ze 
zmianami w przepisach.

 FAKTURY WEWNĘTRZNE
Po akceptacji punktu, widoczne są wystawione faktury. 
Dodano nowe kolumny POLE i OZNACZENIA DLA JPK, w których widoczne są wprowadzone przez 
użytkownika oznaczenia procedur lub numer pola JPK.
Naciskając klawisz F7 można uzyskać wydruk.

 Wprowadzono nowy mechanizm, który pozwala na automatyczne wczytanie pozycji do faktury, na 
podstawie formatu pliku DOWODOY.TXT
Ta możliwość może bardzo usprawnić pracę.
Np. w Detalu lub Sklepie wykonuje się rozchód (np. wewnętrzny) i ten dowód można zapisać na 
dowolny nośnik np. pendrive. Można łączyć wiele dowodów, tworząc w tym samym pliku sumę 
wszystkich pozycji.
Jeśli taki plik wkopiuje się do katalogu głównego z programem SPRZEDAŻ, to wystawiając fakturę, w 
momencie kiedy nie ma jeszcze żadnej pozycji, należy nacisnąć klwiasz F4, wówczas automatycznie 
zostaną wczytane pozycje z takiego pliku, a następnie wydrukować fakturę.

 Dalsze 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 2021 rok;

Nie udzielamy wsparcia technicznego dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP 
oraz VISTA. Microsoft przestaje również wspierać Windows 7. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania 
tych systemów, zalecamy przejście na Windows 8, 8.1 lub 10. 

Aby optymalnie wykorzystywać możliwości programu należy regularnie sprawdzać aktualizację 
oprogramowania na naszej stronie www.procomp.co  m.pl
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