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Nowe funkcje w programie
SYMFONIA® Kontroling Forte w wersji 2008
Import danych o sprzedaży
Rozbudowano możliwości importu danych z aplikacji operacyjnych systemu Symfonia Forte.
Standardowa wersja programu pobiera dane z SYMFONIA® HANDEL FORTE 2007 lub 2008
a. Możemy zaimportować następujące słowniki z HM Forte:
• Towary
• Kontrahenci
• Rodzaje towarów
• Rodzaje kontrahentów
• Rodzaje dokumentów
• Znaczniki kontrahentów
• Znaczniki Towarów
• Znaczniki dokumentów
• Działy handlowe
• Waluty
• Jednostki miar
b. Importujemy następujące dokumenty:
• Dokumenty sprzedaży
• Dokumenty zakupu

Import budżetów
Dodano możliwość import budżetów przygotowanych w specjalnej aplikacji systemu przeznaczonej do przygotowywania budżetów, z SYMFONIA® BUDŻETOWANIE FORTE 2007
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Usprawnienia dotychczasowego importu danych
1. Zmodyfikowano menu aplikacji wydobywając wyżej obszar obsługi importu danych zewnętrznych.
2. Rozbudowano klasyfikację Kontrolingu o wymiar jednostki np. tona dla przetwarzanych wartości.
3. Dodany został słownik typów firm. Dodając nową firmę mamy do wyboru czy jest to baza
programu FK, BUF, HM. Słownik zawiera:
a. Budżetowanie - BUF
b. Finanse i Księgowość - FK
c. Handel – HM

4. Usprawnienie i optymalizacja importu danych z modułu SYMFONIA® FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ FORTE 2007 lub 2008.
a. Usprawniono mapowania kont na wymiary w Kontrolingu
b. Dodane zostało mapowanie kont syntetycznych na wymiar jednostek
c. Przyśpieszenie przebiegu procesu importu
Dostęp danych z raportów z poziomu MS Excel
MS Excel, jako interfejs do pobierania raportów z Kontrolingu Wraz z BCIOClientem dołączony
jest plik Excela „Kontroling_reporting.xls”, w którym znajduje się makro łączące się z aplikacją
Kontrolingu i pobierające wybrany raport zgodny z formatem Excela 2003 / 2007. Mechanizm
ten zastępuje eksport raportów do MS Excel, wymagający skomplikowanej konfiguracji i wysokich uprawnień.
Współpraca z serwerem OLAP
1. Usprawniono eksport danych raportowych do kostek OLAP dla Analysis Services 2000
a. Możliwość odświeżania uprawnień na serwerze OLAP
b. Eksport praw do danych
2. Umożliwienie eksportu do kostek OLAP dla Analysis Services 2005
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Administracja i bieżąca praca z aplikacją
1. Przebudowano i usprawniono mechanizmy otwierania i zamykania okresów sprawozdawczych. Aktualnie okresy sprawozdawcze grupujące dane w bazie danych Kontrolingu mogą
mieć następujące statusy:
• do raportowania
• do edycji
• do raportowania i edycji
2. Wprowadzono możliwość administrowania (zarządzania) procesami inicjowanymi przez
aplikację na serwerze.

3. Uproszczono i usprawniono procesy kontroli użytkowników serwera SQL podczas tworzenia
bazy głównej i operacyjnej.
4. Usprawniono obiekt integracji realizujący, podgląd dokumentu z modułu FKF. Funkcja podglądu dokumentu źródłowego bezpośrednio w Kontroling Forte dostępna we współpracy z
Finanse i Księgowość wersja 2008.
5. Wprowadzono poprawki na bazie doświadczeń z dotychczasowych wdrożeń.
6. Zaktualizowano i rozbudowano podręcznik użytkownika i dokumentację pomocniczą (wdrożeniową).

