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Nowe funkcje w module
Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010
Dostęp do rozrachunków z okien kartotek
Aby dostęp do stanów rozrachunków uczynić bardziej intuicyjnym i wszechstronnym, umożliwiono
przejście do nich z okien kartotek pracowników, kontrahentów i urzędów. Po wyszukaniu i wskazaniu
kontrahenta (lub wielu kontrahentów) Użytkownik może obejrzeć stany rozrachunków bez przechodzenia
do innych okien.

Rys. 1. Kartoteka

Aby przejść do badania rozrachunków z wybranym podmiotem, należy w oknie kartoteki wybrać polecenie
Zestawienia, a z rozwijanej listy polecenie Wyszukiwanie rozrachunków. Akcja zostanie przeniesiona do
okna z listą rozrachunków dla wskazanych podmiotów, gdzie Użytkownik może doprecyzować parametry
wyszukiwania.
Dodatkowo udostępnione zostały predefiniowane zestawienia rozrachunków dostępne z okien kartotek.
Użytkownik ma do wyboru następujące zestawienia:
• Należności nierozliczone
• Należności nierozliczone przeterminowane
• Należności nierozliczone terminowe
• Należności rozliczone
• Należności wszystkie
• Zobowiązania nierozliczone
• Zobowiązania nierozliczone przeterminowane
• Zobowiązania i nierozliczone terminowe
• Zobowiązania i rozliczone
• Zobowiązania wszystkie
• Wszystkie (należności i zobowiązania wszystkie, kiedykolwiek zapisane na danego kontrahenta)
• Saldo – to zestawienie prezentuje rozrachunki, które tworzą aktualne saldo dla danego
kontrahenta, czyli zobowiązania i należności nierozliczone niezależnie od konta księgowego, na
jakim zostały zaksięgowane.
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Kontrola rozrachunków – szybciej i wszechstronniej
Aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie rozrachunków w oknie Rozrachunki, wprowadzono następujące
udogodnienia funkcjonalne i ergonomiczne:

Okno Rozrachunki

Rys. 2. Okno Rozrachunki

1. Aby przejść do listy rozrachunków, w funkcji ‘Rozrachunki’ zrezygnowano z tradycyjnego przejścia
przez okno zakładki (pokazującym się przed otwarciem listy Rozrachunki) – otwarcie docelowego
okna następuje od razu po użyciu funkcji.
2. W oknie Rozrachunki, w lewym panelu Wybory dodano predefiniowane wybory (które
dotychczas dostępne były w okienku zakładki – przed otwarcie listy Rozrachunki). Dzięki temu
dostęp do podstawowych zestawień jest możliwy bezpośrednio w oknie Rozrachunki.
3. Pod guzikiem Parametry (lewy górny róg nad Wyborami) dostępne są parametry wyszukiwania
(okno Wyszukiwanie rozrachunków) – skrót klawiszowy Alt+X.

Okno Wyszukiwanie rozrachunków

Rys. 3. Wyszukiwanie rozrachunków.
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1. Dodano guzik Wyczyść, który czyści wszystkie parametry w oknie do stanu pierwotnego. Dzięki
temu po wykonaniu jednego kliknięcia można rozpocząć kolejne szukanie.
2. Ulepszono poruszanie się w tym oknie za pomocą klawiatury. Przechodzenie po polach przy
pomocy klawisza TAB odbywa się obecnie w kierunku góra-dół.
3. Pole ‘Pokazuj parametry wyszukiwania’ – jego zaznaczenie powoduje, że po wybraniu z menu
polecenia Rozrachunki, razem z oknem Rozrachunki otwiera się okno parametrów Wyszukiwania
rozrachunków.
Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań zmniejsza się ilość kliknięć w klawiaturę. Prowadzi to do
zwiększonej wydajności w procesie wyszukiwania i weryfikacji stanów rozrachunków.

Funkcja podatkowa ZestR1()
Dodano nowe możliwości w zakresie definiowania formuł na deklaracjach. W tym celu utworzona została
nowa funkcja ZestR1() zwracająca wartości rejestrów VAT:
ZestR1( string sKwota, string stawka, string rName, string abc, int zakres )
Skrót ZestR1 oznacza ‘Zestawienie pojedynczego rejestru VAT’. Funkcja powstała z modyfikacji funkcji
ZestRej. Znaczenie argumentów funkcji jest w większości takie samo jak dla funkcji ZestRej (szczegółowo
opisane w Help’ie):
sKwota – ‘Netto’ lub ‘Vat’
Stawka – procentowa wartość stawki VAT (oraz inne nie procentowe: bez podziału, nieopodatkowane,
zwolnione).
rName – nazwa wybranego rejestru
abc – przeznaczenie zakupu / importu (czyli czy związany ze sprzedażą opodatkowaną czy zwolnioną)
zakres – miesiące, za które ma zostać zwrócona kwota
Podając nazwę rejestru VAT, można w deklaracji wstawić sumę wartości (netto lub VAT) z tego jednego
rejestru VAT. Takie rozwiązanie daje zupełnie nowe możliwości przy budowaniu formuł na deklaracjach.
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