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Nowe funkcje w programie
SYMFONIA® Finanse i Księgowość Forte w wersji 2009
Spis treści:
1. Rozliczenia masowe – wygoda i szybkość w rozliczaniu transakcji
2. Zapis dokumentu – ‘Szybki Zapis’ – bezpieczeństwo i wygoda
3. Znaczniki dla podmiotów – nowe moŜliwości analizy i grupowania danych
4. Lista rozrachunków – rozbudowana analiza, otwarcie na własne rozwiązania
5. Znaczniki dla dokumentów, rejestrów i transakcji – poprawa ergonomii pracy z dokumentem
6. Okres sprawozdawczy dla FVZ – dostosowanie do indywidualnych potrzeb
7. Funkcja Przeksięgowania – przeksięgowanie dla kont bilansowych
8. Wymiana słowników w planie kont – elastyczność w przebudowie planu kont
9. Konsolidacja Systemu Forte
10. Informacje o zmianach w bazie
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W wersji 2009 modułu Finanse i Księgowość Forte został dodany szereg nowych
uprawnień uŜytkownika, które domyślnie po konwersji są oznaczone jako
nieaktywne.
Rozliczenia masowe – wygoda i szybkość w rozliczaniu transakcji
Wyobraźmy sobie, Ŝe otrzymujemy od kontrahenta, wpłatę za naleŜności w wysokości kilkuset tysięcy
złotych. Jest to płatność za wiele transakcji, znajdujących się na róŜnych kontach księgowych. Rozliczenie
takiej wpłaty poprzez wyszukiwanie na kontach księgowych trwałoby zdecydowanie zbyt długo.
Aby przyspieszyć tego typu operacje, w programie udostępniono nowy mechanizm rozliczania transakcji.
Oparty został on o nową listę rozrachunków, dzięki czemu jest całkowicie niezaleŜny od konta
księgowego, na którym znajduje się naleŜność do rozliczenia.
ZałoŜenia:
1. ‘Rozliczenia masowe’ dostępne są z okna dokumentów typu ‘Wyciąg bankowy’ oraz ‘Dokument
prosty’ pod guzikiem ‘Rozliczenia’:
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2. Nadal dostępny jest dawny mechanizm rozliczania transakcji z dokumentów pod guzikiem
‘Rozrachunki’.
3. ‘Rozliczenia masowe’ przewidziane zostały głównie do rozliczania duŜych wpłat/wypłat za wiele
transakcji. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by korzystać z tego mechanizmu zamiast
dotychczasowego.
4. Aby skorzystać z rozliczania masowego, nie trzeba wpisywać numeru konta w dekrecie!
5. Aby skorzystać z rozliczania masowego, nie trzeba wpisywać kwoty w dekrecie!
6. Po wejściu w ‘Rozliczenia masowe’ dostępne jest okno podobne do ‘Listy rozrachunków’:

jeŜeli na dokumencie wpisano numer konta, lub numer kontrahenta, wówczas okno jest
automatycznie napełniane transakcjami nierozliczonymi dla tego kontrahenta,
o uwaga! JeŜeli numer kontrahenta jest dłuŜszy niŜ 3 znaki, naleŜy wpisać go po myślniku,
np.: 2-111111, 201-111111, itp.
- okno napełniane jest automatycznie transakcjami po przeciwnej stronie niŜ strona z dokumentu (z
której nastąpiło wejście w ‘Rozliczenia masowe’),
- rozliczeń moŜna dokonywać niezaleŜnie od numeru konta, na którym znajdują się transakcje,
- za pomocą parametrów wyszukiwania, moŜna dowolnie przeszukiwać rozrachunki w
poszukiwaniu potrzebnych transakcji (podobnie jak na liście rozrachunków),
- jeŜeli rozliczono kilka transakcji, a następnie ponownie następuje wyszukiwanie według innych
parametrów, to rozliczone wcześniej transakcje nie znikają z listy (widoczne są, niezaleŜnie od
ustawień parametrów wyszukiwania),
- jeŜeli z pozostałej kwoty do rozliczenia ma zostać utworzona nowa transakcja, wówczas naleŜy
oznaczyć pole ‘Nowa transakcja’ i podać numer konta, na którym nowa transakcja powinna być
zaksięgowana.
7. Po dokonaniu rozliczeń w oknie ‘Rozliczenia masowe’ i powrocie do dokumentu, program
automatycznie wykonuje rozksięgowania na właściwe konta księgowe.
8. Za pomocą ‘Rozliczeń masowych’ moŜna równieŜ wprowadzić cały dokument: z pustego
‘Wyciągu bankowego’ naleŜy wejść w ‘Rozliczenia masowe’, dokonać niezbędnych rozliczeń
(wykorzystując mechanizm wyszukiwania transakcji do rozliczenia), zapisać zmiany, a
rozksięgowania wykonają się automatycznie po powrocie do dokumentu.
-

Uwagi:
- jeŜeli zapis w dokumencie posiada rozrachunki (rozliczenie lub nową transakcję), wówczas nie
ma moŜliwości przejścia w okno ‘Rozliczeń masowych’,
- w tej wersji mechanizm nie pozwala na rozliczanie transakcji walutowych.

Zapis dokumentu – ‘Szybki Zapis’ – bezpieczeństwo i wygoda
Aby ułatwić i przyspieszyć pracę z dokumentami, dodano moŜliwość Szybkiego Zapisu. Oznacza te, Ŝe w
kaŜdym momencie pracy z dokumentem moŜna go zapisać do bufora jako wersję roboczą:
- bez konieczności zamykania formatki dokumentu,
- bez sprawdzania poprawności dokumentu,
i powrócić natychmiast do uzupełniania danych.
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Funkcja przydatna szczególnie przy wprowadzaniu dokumentów z duŜą ilością zapisów. Dzięki niej moŜna
sukcesywnie zapisywać postęp prac na dokumencie, bez konieczności jego zamykania czy rozpraszania
się istniejącymi błędami.
Szybki Zapis dostępny jest za pomocą nowego guzika na formatce dokumentu, jak równieŜ
skrótem klawiszowym Ctrl +S.

Nadal dostępny jest zwykły zapis za pomocą opcji Zapisz/Do bufora lub Do ksiąg. Podczas tej operacji
program nadal sprawdza poprawność dokumentu i informuje o ewentualnych błędach lub
nieprawidłowościach.
Aby przyspieszyć zapis dokumentu do bufora z jednoczesną kontrolą poprawności dokumentu,
udostępniony został nowy skrót klawiaturowy do zapisu do bufora: Shift+Enter. Obecnie jest to
najszybszy sposób zapisania dokumentu do bufora z jednoczesną kontrolą poprawności.

Znaczniki dla podmiotów – nowe moŜliwości analizy i grupowania danych
Dla podmiotów takich jak kontrahenci, pracownicy i urzędy, dodano moŜliwość oznaczania za pomocą
znaczników. Definiowanie znaczników dostępne jest w Ustawienia/Znaczniki. Dzięki znacznikom
uŜytkownik ma nowe moŜliwości:
- grupowania,
- segregowania,
- wyszukiwania,
- analizowania.
Za pomocą znaczników dla podmiotów, moŜna wyszukiwać dane w oknach:
- lista rozrachunków,
- lista dokumentów,
- kartoteki kontrahentów, pracowników i urzędów.
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Dzięki znacznikom, moŜna grupować kontrahentów według wybranej kategorii i zapisać tak utworzony filtr
w kartotece, by w przyszłości wyszukanie i badanie tych kontrahentów było łatwiejsze. Tak samo z
rozrachunkami jak i dokumentami.

Lista rozrachunków – rozbudowana analiza, otwarcie na własne rozwiązania
Okno z listą rozrachunków zostało utworzone w nowej technologii, dzięki czemu posiada liczne
udogodnienia w ramach ergonomii jak i analizy oraz badania stanu rozrachunków:
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Do nowego okna rozrachunków powstało równieŜ nowe okno z kryteriami/filtrami wyszukiwania. Jest ono
niezaleŜne od okna z listą rozrachunków. Jest takŜe bardziej elastyczne, dzięki czemu umoŜliwia
wyświetlanie i badanie rozrachunków w większym zakresie niŜ dotychczas:

Nowe moŜliwości okna z listą rozrachunków w ramach ergonomii:
- włączanie i wyłączanie kolumn,
- sortowanie rosnąco i malejąco,
- wyłączanie podsumowań,
- wybory zapisane przez UŜytkownika, są dostępne bezpośrednio w lewym panelu okna, bez
potrzeby przechodzenia do innych okien,
- w zapisanych wyborach (filtrach) moŜliwość ustawienia domyślnej kolumny, według której będzie
następowało pierwsze sortowanie listy,
- okno z kryteriami wyboru wyświetlane jest niezaleŜnie od listy rozrachunków, dzięki czemu raz
wygenerowana lista nie ulega natychmiast zniszczeniu podczas próby nowego szukania z nowymi
filtrami; wybór Anuluj w oknie wyszukiwania pozwala na powrót do poprzedniej listy bez utraty
poprzedniego filtrowania.
Dzięki nowemu układowi okna z listą rozrachunków jak i nowym moŜliwościom filtrowania, poszerzył się
znacznie zakres prezentowania i analizy rozrachunków:
- znacznik podmiotu (kontrahenta, pracownika, urzędu) widoczny w dodatkowej kolumnie –
moŜliwość wyszukiwania rozrachunków tylko dla podmiotów oznaczonych danym znacznikiem,
- znacznik dokumentu widoczny w dodatkowej kolumnie – moŜliwość wyszukiwania
rozrachunków na dokumentach oznaczonych danym znacznikiem,
- róŜne kryteria wyszukiwania z moŜliwością ustawienia filtrów w przedziałach od... do..., np:
o numeru podmiotu,
o kod podmiotu,
o znaczniki (podmiotu, transakcji, dokumentu)
i inne,
dzięki czemu badanie rozrachunków staje się zdecydowanie bardziej precyzyjne i moŜna je
zawęzić do Ŝądanego przedziału danych,
- z kartoteki podmiotów (kontrahentów, pracowników, urzędów) moŜna wybrać równieŜ kilka
róŜnych, np. z numerem 10, 24 i 15170 – i dla nich przeprowadzić analizę rozrachunków,
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dzięki opcji „Załaduj dane: widoczne” napełnianie listy rozrachunków trwa 10x szybciej niŜ
dotychczas (na rysunku powyŜej opcja dostępna w miejscu „Załaduj dane: wszystkie” po kliknięciu
w słowo „wszystkie”).

Dodatkowe ustawienia dla okna z listą rozrachunków
W Ustawienia/Parametry stałe/Rozrachunki – funkcje dodatkowe... dostępny jest nowy parametr „Lista
rozrachunków z dodatkową kolumną do selekcji”. Jego wyłączenie powoduje ukrycie kolumny do
zaznaczania transakcji na liście:

Po wyłączeniu kolumny, zaznaczanie transakcji odbywa się przy pomocy myszy:
- dla transakcji znajdujących się liście obok siebie – trzymając klawisz Shift naleŜy lewym
klawiszem myszy wybrać transakcje pierwszą i ostatnią, które chcemy zaznaczyć,
- dla transakcji nie znajdujących się na liście obok siebie – trzymając klawisz Ctrl naleŜy lewym
klawiszem myszy wybrać dowolne transakcje.

Znaczniki dla dokumentów, rejestrów i transakcji – poprawa ergonomii pracy z
dokumentem
Aby ułatwić i przyspieszyć pracę ze znacznikami, operację przypisywania znaczników udostępniono
bezpośrednio podczas pracy z oknem dokumentu.
Znaczniki dla dokumentu moŜna nadać za pomocą jednego kliknięcia podczas wprowadzania
dokumentu:
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Znaczniki dla rejestrów dostępne są podczas wypełniania danych w rejestrach VAT dokumentu. Jeden
znacznik dla kaŜdego rejestru:

Podobnie znaczniki dla transakcji – umoŜliwiono nadawanie ich bezpośrednio z okna dokumentu po
przejściu w edycję rozrachunków (jak na obrazku poniŜej).

Podczas edycji rozrachunków z dokumentu na liście transakcji dodana została nowa kolumna, w której
prezentowany jest znacznik przypisany danej transakcji. Dzięki temu wyszukanie właściwej transakcji do
rozliczenia moŜe stać się szybsze.
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Okres sprawozdawczy dla FVZ – dostosowanie do indywidualnych potrzeb
Dla dokumentów obsługiwanych jak:
- Faktura VAT zakup,
- Rachunek uproszczony zakup,
- Faktura korygująca zakup,
- Rachunek korygujący zakup,
umoŜliwiono zdefiniowanie, według jakiej daty powinien być podpowiadany okres sprawozdawczy
podczas wprowadzania tych dokumentów.
Okres sprawozdawczy moŜe być sterowany:
- datą wpływu,
- datą dokumentu,
- datą operacji gospodarczej.
Dzięki temu UŜytkownik moŜe dostosować działanie programu do własnych potrzeb związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
Ustawienia dostępne są w oknie ‘Definicje dokumentów’:

Funkcja Przeksięgowania – przeksięgowanie dla kont bilansowych
Aby poszerzyć moŜliwości przeksięgowywania wartości pomiędzy kontami, w funkcji Przeksięgowania
udostępniono wykonywanie przeksięgowań równieŜ dla kont bilansowych złotówkowych.
Uwaga!
JeŜeli na koncie są zarejestrowane rozrachunki, wówczas:
- program o tym informuje i odpowiednio wyróŜnia takie zapisy,
- przeksięgowanie rozrachunków nie jest moŜliwe,
- aby przeksięgować zapisy na kontach z rozrachunkami, UŜytkownik musi mieć nadane w
programie odpowiednie uprawnienie.
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Wymiana słowników w planie kont – elastyczność w przebudowie planu kont
UmoŜliwiono grupową wymianę słowników w planie kont. Operacja ma za zadanie ułatwienie
dostosowania planu kont do zmian zaistniałych na przełomie roku w słownikach.
1. Wymiana słowników jest moŜliwa z Planu Kont (rysunek poniŜej).
2. Wymiana słownika moŜliwa jest tylko dla posiadaczy nowego uprawnienia ‘Wymiana słowników w
planie kont’.
3. Słownik moŜna wymienić:
a. jeŜeli na elementach słownika nie istnieją Ŝadne zapisy w bieŜącym roku,
b. jeŜeli na starym słowniku są zapisy, ale nowy słownik posiada wszystkie elementy, na
których istnieją zapisy w starym słowniku,
c. gdy na elementach starego słownika są zapisy tylko w buforze, ale jest konflikt pomiędzy
elementami nowego i starego słownika – taka wymiana jest moŜliwa za dodatkową zgodą
uŜytkownika.
4. Wymiana słownika jest niemoŜliwa, jeŜeli na elementach starego słownika istnieją zapisy w
księgach, a w nowym słowniku nie ma numerów elementów, na których są te zapisy. Czyli gdy
istnieje konflikt pomiędzy elementami nowego i starego słownika.

5. Elementy powodujące konflikt to takie, na których istnieją zapisy (w buforze lub księgach), a
których numery nie istnieją w nowym słowników. Lista takich elementów jest wyświetlana podczas
wykonywania operacji wymiany słownika tak, aby UŜytkownik mógł uzupełnić brakujące numery
elementów w nowym słowniku:
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Konsolidacja Systemu Forte
System Forte od wersji 2009 moŜe pracować w modelu jednolitych danych kontrahentów, pracowników i
słowników. Zintegrowanie danych wspólnych pozwala, np. na jednokrotne wprowadzanie danych nowego
kontrahenta w wybranym module systemu, a wykorzystanie ich przez uŜytkowników innych aplikacji. To
samo dotyczy modyfikacji danych np. adres wystarczy zaktualizować raz, a ta informacja stanie się
dostępna dla wszystkich. W modelu jednolitych danych mogą aktualnie współpracować Finanse i
Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe.
Opisywany powyŜej model pracy wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności profesjonalnej
konfiguracji systemu. Procedura obejmuje jednorazowe scalenie danych i konfigurację mechanizmów
kontroli spójności w systemie. Specjaliści z Działu WdroŜeń Sage Symfonia Sp. z o.o., oraz specjaliści od
wdroŜeń Partnerów pomogą Państwu w przeprowadzeniu tego procesu szybko i skutecznie.
Jednym z przejawów konsolidacji systemu są nie tylko zmiany w strukturze danych, ale równieŜ zmiany w
obsłudze operacyjnej niektórych obszarów. W module Finanse i Księgowość Forte duŜe modyfikacje
moŜna zauwaŜyć w obszarze słowników. Słowniki uŜytkownika w skonsolidowanym Systemie Symfonia
Forte będą prezentować listę słowników oraz ich elementów uŜywanych w całym systemie Forte, a nie
tylko w module Finanse i Księgowość Forte. Ponadto w wersji 2009 udostępnione zostało nowe okno
słowników, wspólne dla wszystkich modułów Systemu Forte:
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W systemie skonsolidowanym pojawia się nowe pojęcie ‘Zatwierdzenia’:
- kontrahent, pracownik, słownik lub element słownika zatwierdzony to taki, który jest uŜywany
przez moduł Finanse i Księgowość Forte (np. w księgowaniach),
- kontrahent, pracownik, słownik lub element słownika niezatwierdzony to taki, który istnieje w
skonsolidowanym Systemie Symfonia Forte, ale nie był nigdy uŜyty w module Finanse i
Księgowość Forte (ale jest uŜywany w innym module Systemu Symfonia Forte); taki kontrahent
lub słownik moŜe zostać w kaŜdym momencie uŜyty w module Finanse i Księgowość Forte.

Informacje o zmianach w bazie
Schemat bazy danych SQL jest zmieniony do wymagań aplikacji wersji 2009. NajwaŜniejszymi są zmiany
w przestrzeni nazw [SSCommon], czyli odpowiadające zakresowi danych obsługiwanych przez część
wspólną Symfonia.Common i z tego powodu nie są tu wylistowane.
Mniejsze zmiany dotyczą obiektów bazy zarządzanych przez aplikację FKF.
W wersji 2009 zaszły śladowe zmiany w schemacie danych – takie jak usunięcie nieuŜywanych tabel
(kontrahenci, pracownicy, i danych im pokrewnych). Ponadto upgradowano widoki na tabele danych,
poprzez rozszerzenie o nowe pola aby wypełnić zakres funkcjonalny wersji 2009. Dodatkowo baza jest
zasilona większą ilością danych predefiniowanych odpowiadających za obsługę znaczników - patrz wyŜej.

Koniec pliku

