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Zlecenie produkcyjne Dodaliśmy nową 

czynność: "Generuj podzlecenia", dostępną z 

poziomu listy zleceń produkcyjnych. 

Zamienniki Wprowadziliśmy możliwość 

definiowania zamienników dla towaru na 

licencji modułu Produkcja, a dodatkowo z 

poziomu zlecenia produkcyjnego, w zakładce 

"Surowce" dodaliśmy nową czynność: 

"Zastosuj zamiennik", która umożliwia 

wprowadzenie zamiennika na etapie 

zlecenia. 

Koszty Do kalkulacji kosztu zlecenia 

dodaliśmy dwie nowe opcje szacowania 

kosztu surowców: wg średniej ceny zasobów 

oraz wg średniej ceny zakupu z możliwością 

wyboru okresu. 

Technologia W obszarze Produkcja 

dodaliśmy nowy moduł o nazwie "Parametry 

produktu", w którym możliwe jest 

powiązanie produktu z technologią 

domyślną, w sytuacji, gdy dany produkt 

występuje w wielu technologiach. 

 

Praca hybrydowa Dodaliśmy dodatkowe 

automatycznie wysyłane powiadomienia do 

Zadań pracy hybrydowej.  

Praca hybrydowa Dodaliśmy funkcjonal-

ność, która na podstawie rejestrowanych 

czasów pracy ułatwia rozliczanie podwyższo-

nych kosztów przychodu.  

Praca hybrydowa Do modułu Pracy Hybry-

dowej oraz Pulpitu Pracownika dodaliśmy li-

stę Rejestrowane czasy pracy pokazującą 

wszystkie wpisy RCP pracowników. 
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WMS Konektor Udostępniliśmy integrację z 

systemem ExpertWMS. 

Kurierzy Umożliwiliśmy edycję danych 

punktu odbioru (paczkomatu) w 

dokumencie z obsługą przesyłek. 

Kurierzy Zablokowaliśmy edycję adresu 

dostawy w dokumencie z obsługą przesyłek 

po wygenerowaniu listu przewozowego. 

Dokumenty magazynowe Udostępniliśmy 

czynność Zmień pozycje zatwierdzonego 

dokumentu na ofertach. 

Zamówienia i oferty Dodaliśmy opcję 

Odrzucony dla pola Potwierdzenie, 

widocznego na formularzu 

zamówienia/oferty. 

 

e-mail Dodaliśmy możliwość autoryzowania 

skrzynek pocztowych gmail za pomocą 

OAUTH 2.0. 

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania 

po rozwinięciu Dodatkowych filtrów zostały 

dodane domyślnie zaznaczone filtry: 

Zadanie, Zlecenie serwisowe, Wypożyczenie 

oraz Zadanie pracy hybrydowej. 

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania 

znajdującej się w obszarze CRM 

udostępniliśmy Zadania z obszaru Pracy 

hybrydowej. 

 

 

 

RMK Umożliwiliśmy naliczenie oraz 

wydrukowanie Planu RMK.  

RMK Dodaliśmy nowy algorytm rozliczania 

międzyokresowych kosztów (RMK) - Dzienny 

(wg obrotów). 

JPK Dodaliśmy wydruk Informacja JPK_VAT. 

Wydruk jest dostępny na formularzu 

JPK_VAT i umożliwia równoczesne 

wydrukowanie części deklaracyjnej, 

ewidencyjnej oraz UPO pliku JPK_V7M oraz 

JPK_V7K. 

Sprzedaż Umożliwiliśmy użytkownikom 

Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego 

samodzielne wprowadzanie szablonów 

numeracji własnych dokumentów sprzedaży. 

Funkcjonalność dostępna jest tylko w 

rozszerzonej wersji Pulpitu. 

 

 

Parametry wskaźników i raportów 

Wprowadzona została możliwość 

zapisywania zestawów parametrów na 

panelach BI oraz panelach BI formularzy. 

Parametry wskaźników i raportów 

Wprowadzona została możliwość 

udostępniania zapisanych zestawów 

parametrów innym użytkownikom - dotyczy 

to zestawów zapisywanych w kontekście 

publicznych paneli BI. 

 


