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Nowe funkcje w programie
SYMFONIA® Środki Trwałe Forte w wersji 2009
Spis treści:
1. Ewidencja części składowych – automatyzacja
2. Import/Eksport danych w formacie XML
3. Konsolidacja Systemu Forte
4. Informacje o zmianach w bazie
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Ewidencja części składowych – automatyzacja
UmoŜliwiono wykonywanie operacji na częściach składowych środka trwałego. Dzięki temu moŜliwa jest
pełna automatyzacja zmian na wartości początkowej środka poprzez wykonywanie operacji na częściach
składowych.

Włączenie pełnej
ewidencji części
składowych oznacza, Ŝe
zmiany w częściach
składowych mogą mieć
wpływ na zmianę wartości
początkowej środka.

W ten sposób naleŜy
oznaczyć część składową,
która stanowi główny
trzon środka i nie moŜe
być przenoszona/usuwana.

Operacja przeniesienia części
składowej pomiędzy środkami.
JeŜeli UŜytkownik tak
zadecyduje, moŜe ona
automatycznie wyliczać
wartość początkową środka po
zmianach.

Korekta kwoty umorzenia –
przydatna do ręcznego
wyznaczenia umorzeń dla
części w środkach, które były
umarzane przed wersją 2009.

W opcji z ‘Pełną ewidencją’ dostępne są następujące operacje na częściach:
- dodanie nowej części – czyli rozbudowa środka z jednoczesnym podwyŜszeniem wartości
początkowej,
- usunięcie części – czyli częściowa likwidacja z jednoczesnym zmniejszeniem wartości
początkowej,
- przeniesienie części do innego środka – czyli zmniejszenie wartości początkowej jednego środka
z jednoczesnym podwyŜszeniem wartości początkowej drugiego.
Zmiany w wartości początkowej wyliczane są w oparciu o przepisy Ustawy o podatku dochodowym.
Części składowe przenoszone są pomiędzy środkami bez umorzenia. Oznacza to, Ŝe

SYMFONIA® Środki Trwałe Forte

Strona 2 z 2

zmniejszenie/zwiększenie wartości środka następuje o wartość netto części (czyli wartość początkową
pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne).
Uwagi:
- pełna ewidencja nie jest obowiązkowa i moŜe być włączana tylko dla wybranych środków,
- włączenie pełnej ewidencji części składowych oznacza, Ŝe nie będzie moŜna jej juŜ nigdy
wyłączyć,
- wykonanie operacji na częściach, przy włączonej pełnej ewidencji, moŜe, ale nie musi skutkować
zmianą wartości początkowej środka – zaleŜy to od decyzji UŜytkownika,
- jeŜeli środek posiada oddzielną amortyzację podatkową, wówczas umorzenie dla części liczone
jest oddzielnie dla amortyzacji podatkowej i bilansowej,
- operacja przeniesienia części jest grupowa, oznacza to, Ŝe kilka zaznaczonych części moŜna
jednocześnie przenosić do innego środka,
- operacje na częściach składowych moŜe wykonywać tylko UŜytkownik posiadający nowe
uprawnienia:
o Zmiana części składowych,
o Zmiana umorzeń części składowych.

Import/Eksport danych w formacie XML
Przede wszystkim by ułatwić i przyspieszyć etap wdroŜenia Systemu Symfonia® Forte i modułu Środki
Trwałe, umoŜliwiono eksport oraz import danych do/z plików w formacie XML. Funkcja umoŜliwia
import/eksport większości istotnych danych przechowywanych w programie:
- cechy środków,
- grupy środków,
- Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT),
- lista kont księgowych,
- kontrahenci,
- miejsca uŜytkowania,
- osoby (osoby odpowiedzialne),
- rodzaje środków trwałych,
- szablony księgowania,
- środki trwałe,
- umowy LWD.

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.
Dla modelu pracy w trybie danych wspólnych wprowadzone zostały równieŜ zmiany w module Środki
Trwałe Forte:
1. Nowy parametr, pozwalający na przestawienie interfejsu uŜytkownika na współpracę w trybie
danych wspólnych:
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2. Po włączeniu tego parametru
a. w kartotece kontrahentów nie jest dostępna opcja integracji z modułem Finanse i
Księgowość Forte,
b. okno z listą osób posiada znacznie więcej opcji i moŜliwości – niezbędnych do
zarządzania listą przy pracy na danych wspólnych:

W systemie skonsolidowanym pojawia się nowe pojęcie ‘Zatwierdzenia’:
- osoba lub kontrahent zatwierdzony to taki, który jest uŜywany przez moduł Środki Trwałe Forte
(np. jako osoba odpowiedzialna w danych środka trwałego),
- osoba lub kontrahent niezatwierdzony to taki, który istnieje w skonsolidowanym Systemie
Symfonia Forte, ale nie był nigdy uŜyty w module Środki Trwałe Forte (ale jest uŜywany w innym
module Systemu Symfonia Forte); taka osoba lub kontrahent moŜe zostać w kaŜdym momencie
uŜyty w module Środki Trwałe Forte.
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Informacje o zmianach w bazie
Zmiany w bazie spowodowane były głównie koniecznością rozszerzenia zakresu informacji o częściach
składowych w związku z automatyzacją ewidencji części. Zmiany te to:
1.
2.

Nowe pola w tabeli tblSRODKIczesci:
NrEwidencyjny
NiePodlegaUmBil, NiePodlegaUmPod
IdOperZmianyCz
CalkUmorzBil i CalkUmorzPod
znaczniki flRdzenna i flDodana.
Nowa tabela tblCZESCIwartosci, w tabeli są przechowywane wartości części składowych przed
wykonaniem operacji zmiany.
3. Nowa tabela tblCZESCIumorz zawiera szczegółowe kwoty amortyzacji przypadające na daną
część.
4. Nowa operacja zmiany części składowych dodana do listy operacji moŜliwych do
przeprowadzenia w programie (tabela tblOPERACJEtypy).
5. Dodatkowy znacznik flPelnaEwidCzSkl w tabeli tblSRODKI zawierający informację czy dla środka
została włączona pełna ewidencja części składowych.
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