Nowe funkcje SYMFONIA Handel Forte 2008
1. Możliwość definiowania dowolnej liczby cenników cenowych lub rabatowych. Pojedynczy
cennik może obowiązywać wszystkich kontrahentów lub tylko wybranych. Może mieć podany
zakres dat obowiązywania lub obowiązywać bezterminowo. Może być przypisany do
konkretnego działu firmy lub dla całej firmy. W trakcie wystawiania dokumentu (oraz po jego
wystawieniu) możliwe jest podejrzenie listy zastosowanych cenników.
2. Rozbudowa algorytmu szacowania kosztu przy wyznaczaniu rentowności sprzedaży, dla
której towary nie zostały jeszcze wydane.
3. Możliwość oddzielenia powiązania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową. Odznaczenie
powiązania powoduje, że cena ulegnie zmianie tylko przy dokonaniu zmiany ręcznie przez
użytkownika w polu z marżą/narzutem lub wartością ceny.
4. Rozbudowa możliwości łączenia między sobą dokumentów poprzez przeciągnięcie
zaznaczonej (jednej lub więcej) pozycji z kartoteki na otwarte okno dokumentu. Dodano
możliwość łączenia dokumentów płatności, zleceń produkcyjnych, towarów, kontrahentów,
pracowników i urzędów. Lista połączonych dokumentów widoczna jest z poziomu okna
dokumentu pod przyciskiem dokumenty w sekcji INNE. Usuwanie połączenia odbywa się
poprzez klawisz Delete na rozwiniętej liście połączeń.
5. Rozbudowa funkcjonalności domyślnej jednostki miary. Możliwość wykorzystywania jednostki
domyślnej w zestawieniach, w kartotece towarów, dostaw towarów (także na formatce towaru
w polu ilość oraz na formatce dostawy), na listach opuszczanych z ilościami, w zestawach
kompletach, w rezerwacjach, inwentaryzacji oraz własnościach pozycji dokumentu.
W parametrach pracy w gałęzi „Inne” dodany nowy parametr pracy „Jednostka używana jako
miano ilości” z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej lub jednostki domyślnej.
6. Zwiększenie możliwości wykorzystania jednostek miary dla Intrastatu. Możliwość wyboru
jednostek intrastatowych na zestawieniach. W przypadku, gdy jednostki nie są określone –
przyjmowany jest przelicznik równy 1.0, i jednostka ewidencyjna dla jednostki uzupełniającej
(dla jednostki ‘masa’ – zawsze jest to kg). Na formatce towaru, w zakładce ‘Parametry’, dla
jednostek intrastatowych została dodana możliwość wskazania, która z jednostek ma być
używana w deklaracji, aby można było wprowadzić przeliczniki dla obu jednostek.
7. Dodanie możliwości ustalenia działu w rodzajach dokumentów handlowych oraz magazynu
w rodzajach dokumentów magazynowych. Dokument tworzony z rodzaju tworzy się domyślnie
w zdefiniowanym w rodzaju magazynie, a jeśli to pole jest niewypełnione, jak dotąd,
w magazynie bieżącym.
8. Dodano możliwość zmiany kursu waluty na fakturze wewnętrznej, wystawianej do dokumentu
walutowego (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).
9. Dodatkowe statusy rozliczeń dokumentów.
Dla dokumentu magazynowego – przyjęcie/wydanie przygotowane, częściowo
przyjęty/wydany,
Dla dokumentu pieniężnego – rozliczenie przygotowane, częściowo rozliczony,
Dla zamówień – realizacja przygotowana, realizacja częściowa.
10. Status „przygotowany” oznacza, że dokument rozliczający znajduje się w buforze. Dodatkowe
możliwości wyszukiwania dokumentów. Możliwość wyszukiwania dokumentów:
wyeksportowanych, nie wyeksportowanych,
zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych,
skorygowanych, nie skorygowanych,
sprzedaży alternatywnie według daty sprzedaży lub daty wystawienia,
sprzedaży i zamówień obcych po kodzie odbiorcy,
zakupu i zamówień własnych po kodzie nabywcy.
11. W kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu:
artykuł, usługa, zestaw, komplet.
12. Dodano nowe możliwości podsumowań w zestawieniach:
z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok,
dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień dodano podsumowanie co typ płatności
(rejestr pieniężny).
13. Nowe opcje w zastawieniach:
zakupu - pozwalająca na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty
wprowadzenia, wpływu lub wystawienia (przez sprzedawcę),
sprzedaży - pozwalająca na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty
sprzedaży.

14. Wprowadzenie oprócz trybów ręcznego i automatycznego, dodatkowego półautomatycznego
trybu importu danych. W trybie półautomatycznym program honoruje wszystkie istniejące
uzgodnienia, natomiast sam nie tworzy nowych uzgodnień, są one tworzone wskazaniem
odpowiednich danych przez Użytkownika.
15. Dodanie możliwości szybkiego wyszukania Katalogu na liście rozwijalnej w formatce
Kontrahenta, Towaru itp., poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy.
16. W opisie rozrachunku dotyczącego dokumentu zakupu prezentowany jest numer obcy
dokumentu zamiast numeru własnego.
17. Pojawiła się możliwość grupowej zmiany parametru księgowania dla kontrahentów
i pracowników.
18. Dodanie dla dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych, zamówień własnych i obcych
nowej procedury int Sub OnAfterDelete(long lId) do wykorzystania w tworzonych
rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu pod potrzeby
konkretnego klienta.
19. Nowy mechanizm procedur zdarzeniowych języka raportów oparty na obiektach biznesowych.
Procedury można podpinać pod obiekty biznesowe. W trakcie wykonania procedury, dostępne
są pełne dane obiektu który wygenerował zdarzenie.
20. Do importu dokumentów przy pomocy rekordu IORec z poziomu języka raportów doszła
możliwość wyspecyfikowania dostaw, które ma tworzyć dokument w przypadku dokumentów
przychodowych, lub z których ma rezerwować dokument w przypadku dokumentów
rozchodowych. Opis dodatkowych pól znajduje się w dokumencie AmHm-Import_specjalny.rtf
21. Zwiększona ergonomia okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami,
dodatkowo kliknięcie na rok lub miesiąc pozwala ustalić/wybrać go z listy.

