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Nowe funkcje w programie
SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium
w wersji 2009
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.
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.
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Lista rozrachunków – rozbudowana analiza i wygodne filtrowanie
Okno z listą rozrachunków zostało utworzone w nowej technologii, dzięki czemu posiada liczne
udogodnienia w ramach ergonomii jak i analizy oraz badania stanu rozrachunków:

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:
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Nowe moŜliwości okna z listą rozrachunków w ramach ergonomii:
- włączanie i wyłączanie kolumn,
- sortowanie rosnąco i malejąco,
- wyłączanie podsumowań, dzięki czemu widoczne są dodatkowe wiersze,
- 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,
- moŜliwość wyszukiwania transakcji według znacznika dla transakcji,
- wyszukanie podmiotów w przedziale od... do... według:
o numeru pozycji,
o kodu podmiotu,
o znacznika,
dzięki czemu badanie rozrachunków staje się zdecydowanie bardziej precyzyjne i moŜna je
zawęzić do Ŝądanego przedziału danych.

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:

Znaczniki dla rejestrów dostępne są podczas wypełniania danych w rejestrach VAT dokumentu. Jeden
znacznik dla kaŜdego rejestru:
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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 rozliczenie właściwej transakcji moŜe
stać się szybsze i łatwiejsze.
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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 specyficznych potrzeb
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

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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Informacje o zmianach w bazie
Zmiany struktury bazy danych wersji 2009 względem wersji 2008:
Zmiana tabeli Pracownicy: 07PRAC.DAT -> 08PRAC.DAT
Dodane nowe indeksy: nip oraz pesel
Zmiana tabeli Transakcje: 07TRANS.DAT -> 08TRANS.DAT
dodano indeks kontoBufor – na potrzeby wykonywania przeksięgowań.

Koniec pliku

Strona 6 z 6

