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Nowe funkcje w programie
SYMFONIA® Środki Trwałe Forte w wersji 2008
Automatyczne ulepszenie z kosztów eksploatacji
W wersji 2008 zautomatyzowano możliwość ulepszenia środka trwałego o wartości ewidencjonowane w
kosztach eksploatacji. W momencie, gdy wartość ulepszeń przekroczy 3500 PLN w ciągu roku, wówczas
program automatycznie zaproponuje zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o wartość
ulepszeń.
Proces ulepszenia przebiega następująco:
1. W oknie środka trwałego, na
zakładce Inne istnieje możliwości
wpisywania kosztów eksploatacji.
2. Jeżeli uznamy, iż któryś z kosztów
eksploatacji może w przyszłości
stanowić podstawę do podwyższenia
wartości środka (jest ulepszeniem),
wówczas należy oznaczyć go jako
ulepszenie (patrz obrazek z prawej).
3. Takie koszty można wpisywać
również od strony okna „Centra
kosztów”.
Jeżeli koszty oznaczone jako „Ulepszenie” w
danym roku podatkowym przekroczą wartość
3500, wówczas program automatycznie
zaproponuje
zwiększenie
wartości
początkowej środka trwałego o te kwotę:

4. Wartość środka można zwiększyć o oznaczone ulepszenia również wówczas, jeśli nie zostanie
przekroczona wartość 3500 zł w ciągu roku podatkowego. Można to zrobić za pomocą klawisza
„Wybierz ulepszenia” –
5. Przed dokonaniem zwiększenia wartości początkowej środka, istnieje możliwość wybrania
ulepszeń, które mają wziąć udział w operacji zwiększenia:
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6. Można wybrać zwiększenie tylko podatkowe lub tylko bilansowe, lub oba jednocześnie (jeżeli
środek posiada oddzielną amortyzację podatkową).
7. Po wybraniu wartości do zwiększenia i po kliknięciu klawisza
, można wykonać operację
zwiększenia wartości początkowej.
8. Po zwiększeniu, ulepszenia zostają wyszarzone na liście kosztów eksploatacji, oraz nie są
dodawane do sumy kosztów eksploatacji:

UWAGA!
Po aktualizacji do wersji 2008, koszty eksploatacji wprowadzone w poprzednich wersjach nie będą
posiadały opisu. Aby uzupełnić opis i ewentualnie oznaczenie ‘Ulepsz’, należy kliknąć w pole
‘Ulepsz’ na liście kosztów eksploatacji. Wówczas dostępna stanie się formatka, na której będzie
można uzupełnić brakujące informacje. Należy pamiętać, że opis i ‘Ulepsz’ można uzupełnić tylko
raz po aktualizacji do wersji 2008.

Raport prezentujący koszty eksploatacji
W ramach nowych możliwości ewidencji kosztów eksploatacji dla środków, powstał również nowy raport,
w czytelny sposób prezentujący zmiany i wartości dokonywane w tej ewidencji. Raport o nazwie ‘Koszty
eksploatacji środków trwałych’ prezentuje koszty w podziale na:
- tylko ulepszenia
- tylko koszty
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- ulepszenia i koszty razem
Raport pokazuje również szczegółowe zestawienie kosztów oraz podsumowania.

Inwentaryzacja – nowe możliwości raportowania
Aby ułatwić i poszerzyć możliwości raportowania z inwentaryzacji, dodano kilka użytecznych funkcji:
Raport ‘Inwentaryzacja – rozliczenie’
- umożliwiono wysyłanie raportu do programu MSExcel, dzięki czemu zwiększa się
elastyczność raportowania o przebiegu inwentaryzacji
- do raportu dodano opcję ‘Tylko różnice’, dzięki czemu raport ten staje się bardziej
czytelny, jeśli użytkownik potrzebuje jedynie informację o różnicach wynikłych w czasie
inwentaryzacji
- na raporcie dodano możliwość grupowania według miejsc użytkowania

Inwentaryzacja – zapis do pliku
Dla ułatwienia procesu inwentaryzacji przy pomocy czytników kodów kreskowych (kolektorów),
umożliwiono zapisanie danych z inwentaryzacji do pliku tekstowego. Jeżeli urządzenie wykorzystywane
do inwentaryzacji posiada możliwość zaimportowania takiego pliku, wówczas w łatwy sposób można
jeszcze przed wykonaniem czynności inwentaryzacyjnych, wprowadzić dane do czytnika (kolektora).
Dzięki temu już podczas zczytywania kodów kreskowych użytkownik wie jakie środki posiada w ewidencji i
czego ewentualnie brakuje lub jest w nadmiarze.

Eksport do pliku posiada również możliwość wysłania tylko środków niezinwentaryzowanych. Jeśli
podczas pierwszego podejścia do inwentaryzacji pewne środki zostały pominięte, wówczas użytkownik
ma możliwość wysłania do pliku i zaimportowania do czytnika (kolektora) tylko środków
niezinwentaryzowanych, by przy następnym zczytywaniu zajmować się tylko nimi.
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Przejrzystość danych
Aby ułatwić pracę z aplikacją i uczynić ją bardziej czytelną, wprowadzono mechanizm dezaktywacji kont
oraz szablonów księgowania. Dzięki temu nieaktywne szablony i konta nie są widoczne na rozwijanych
listach, co powoduje, że są one bardziej przejrzyste.

Również praca z oknem Miejsca Użytkowania stanie się bardziej przejrzysta. Dodano w nim możliwość
wyłączenia środków, które zostały sprzedane lub zlikwidowane:

Dodano również nowe oznaczenia w module Umowy LWD, gdzie umowy, w których raty są niezgodne z
parametrami posiadają oznaczenie żółtym trójkątem ostrzegawczym, natomiast dla umów opłaconych w
całości pojawia się oznaczenie literą R – rozliczone:

SYMFONIA® Środki Trwałe Forte

Strona 5 z 5

Dodatkowe informacje na liście kontrahentów i osób
Na liście kontrahentów dodano pola:
- kod
- NIP
Na liście osób dodano pola:
- kod
- NIP
- PESEL
oraz rozdzielono imię i nazwisko.
Dodano również nowe uprawnienie ‘Ochrona danych osobowych’. Użytkownik bez tego prawa nie będzie
miał wglądu w NIP i PESEL na liście osób.
Wszystkie dodatkowe pola są pobierane za pomocą Integracji z modułu Symfonia Finanse i Księgowość
Forte.

Informacje o zmianach w bazie
Zmiana struktury bazy danych względem wersji 2007:
1. Przeniesienie danych do tabel SCommon
Dane z tabel tblOSOBY, tblKONTRAHENCI, tblCENTRA, tblCENTRAkoszty zostały przeniesione do
danych obiektów wspólnych. Dane te są dostępne poprzez metody serwisów obiektów wspólnych.
W celu zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami zewnętrznymi w zakresie odczytu danych zamiast
wyżej wymienionych tabel zostały stworzone view o takich samych nazwach oraz zawierające pola takie
jak usunięte tabele. View służą tylko do odczytu danych, próba modyfikacji zakończy się błędem SQL
serwera.
2. Pozostałe zmiany w tabelach:
- dodanie pola flNieaktywny do tabel tblKONTA i tblSZABLONY
- dodanie pola Guid do tabel tblSRODKI i tblOPERACJE
- w view tblKONTRAHENCI (zastępującym tabelę) dodano pola: NIP, Skrót, flReferencja
(znacznik, że kontrahent jest/był używany w STF)
- w view tblOSOBY (zastępującym tabelę) dodano pola: Imię, Nazwisko, Identyfikator,
flReferencja (znacznik, że osoba jest/była używana w STF), flOsobaKontaktowa
(znacznik, że jest to osoba przypisana do kontaktów kontrahenta) , Pesel, NIP
3. Zmiany w danych:
- do tabeli tblOPERACJEparam dla każdej operacji wpisania kosztów eksploatacji dodany
rekord zawierający:
i. id operacji i id środka
ii. znaczniki zaliczone do kosztów bilansowo, zaliczone do kosztów podatkowo,
ulepszenie
iii. id operacji zwiększenia wartości na podstawie tego ulepszenia

Koniec pliku

