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1 Obrazy dla użytkowników

Dodane  do  programu  obrazy  można  przypisać  do  konkretnych  użytkowników.  Należy 
wejść w „Słowniki” – „Obrazy”, wybrać obraz i nacisnąć przycisk „Użytkownicy”. Następnie 
trzeba zaznaczyć którzy użytkownicy programu mają do niego dostęp. Jeżeli przy obrazie 
żaden użytkownik nie jest wybrany to wszyscy maja do niego dostęp. 

Funkcja szczególnie przydatna jeżeli mamy wielu użytkowników i każdy ma dodaną swoją 
pieczątkę. Wówczas wszystkie pieczątki  należy przypisać do konkretnego użytkownika. 
Takie przypisanie spowoduje, że przy generacji raportów program nie będzie już pytał o 
wybranie  pieczątki i automatycznie wczyta tą przypisaną to użytkownika.

2 Podstawienia funduszy

Lokale  2.4  pozwalają  na  podstawianie  funduszy przy  księgowaniu  zaliczek.  Jeżeli  na 
wydruku chcemy mieć osobno podsumowaną eksploatacje a osobno remonty to musimy 
mięć wybrane dwa fundusze. Takie ustawienie powoduje, że w księgowości  tworzą się 
osobne dokumenty na każdy fundusz i są dwa salda. Natomiast jeżeli taki podział chcemy 
tylko na wydruku zaliczek a w księgowości już jako jeden dokument należy użyć funkcji 
podstawienie funduszy, w którym należy wybrać najpierw nazwę funduszu który jest na 
wydruku np. remontowy a następnie fundusz na jaki ma być księgowany np. eksploatacja. 
Podstawienia dokonujemy w „Ustawienia” → „Podstawienia funduszy”
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3 Podział danych obiektów

Z „danych obiektów” zostały wyodrębnione pewne funkcje, które trafiły do nowego działu 
„dane masowe”. Obecnie obydwa działy przedstawiają się następująco:

Dane obiektów Dane masowe

Wspólnoty/spółdzielnie Tabele ogólne

Obiekty Płatności masowe

Osiedla Wyliczanie masowe

Drzewo obiektów Zatwierdzanie masowe

Mapa Porównanie masowe

Przypomnienia Korespondencja masowa

Trasy odczytowe Raport windykacji

Operacje na WWW Obroty masowe

Zatwierdzanie paczki listów Kasa masowa

Sprawdź zbiory Bank masowy

Kody kreskowe Koszty masowe

Odsetki masowe

Dziennik masowy

Rachunki/noty masowe

Polecenia zapłaty masowe

Zamkniecie miesiąca

Zestawienia

4 Rachunki/noty masowe

Za  pomocą  funkcji  „Rachunki/noty  masowe”  można  wydrukować  z  jednego  miejsca 
wszystkie zatwierdzone dokumenty dla wybranych wspólnot.

5 Dziennik masowy

Funkcja  „dziennik  masowy”  pozwala  wydrukować  dziennik  rejestru  sprzedaży  dla 
wybranych  wspólnot.  Dzięki  temu  można  szybko  zobaczyć  jakie  rachunki  zostały  już 
wystawione w danym miesiącu
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6 Zamknięcie miesiąca masowe

Funkcja pozwala zamknąć miesiąc w księgowości dla wybranych wspólnot

7 Odsetki masowe

Funkcja pozwala zatwierdzić do księgowości noty odsetkowe dla wybranych wspólnot.

8 Kasa masowa

Została rozbudowana opcja „kasy masowej”. Dodane zostały nowe opcje w wydrukach 
oraz szybki podgląd stanu kasy na wspólnotach.

9 Tabele ogólne

Nowa funkcja „tabele ogólne” ma na celu tworzenie tabel, które mogą wykorzystywać dane 
ze wszystkich wspólnot. Dzięki temu można dostać wydruk, na którym w wierszach będą 
np. wspólnoty a w poszczególnych kolumnach dane księgowe bądź dane obiektów. Można 
również  wydrukować  z  jednego  miejsca  np.  sprawozdanie  finansowe  dla  wszystkich 
wspólnot.

10 Tabele ogólne – pierwsza strona, ostatnia strona

Chcąc uzyskać w jednej  tabeli  dane z wielu wspólnot  konieczne jest  określenie,  które 
wiersze  są  stałe  dla  tabeli  (nagłówki)  oraz  który  wiersz  odpowiedzialny  jest  za  sumę 
danych z tabeli.  Za nagłówek odpowiedzialny jest  parametr  „<pierwsza strona>”,  a  za 
sumę „<ostatnia strona>”. Parametry te należy wpisać jako treść w pierwszej kolumnie 
danego wiersza.

11 Tabele globalne

Rozszerzeniem tabel ogólnych są „tabele globalne”. Funkcja ta ma na celu wyeliminować 
konieczność dodawania (powielania) tabel do nowych wspólnoty. Raz utworzona tabela 
globalna będzie dostępna automatycznie dla wszystkich istniejących wspólnot jak i  dla 
przyszłych. Aby zobaczyć tabele globalne należy w Tabelach z poziomu wspólnoty lub z 
tabel  ogólnych  nacisnąć  funkcję  Globalne.  Możliwość  edycji  takich  tabel  jest  tylko  z 
poziomu Tabel ogólnych.
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Dodany został również nowy parametr „Domyślnie globalne=T” dzięki czemu wchodząc w 
tabele pokazywane są od razu tabele globalne.

12 Tabele – nowe funkcje

▪ Zapis tabeli

Podczas edycji  tabeli  program co 5 minut  przypomina o zapisie  tabeli  aby nie  utracić  
wprowadzonych zmian. Można zaznaczyć „Zawsze nie” wówczas program nie będzie już 
pytał o zapis podczas bieżącej edycji.

▪ MM,WM,WN,MA

Wpisując po numerze konta po przecinku kod rodzaju dokumentu, można otrzymać dla 
podanych funkcji wartości z kont dla konkretnych dokumentów. Np. jeżeli chcemy z konta 
131 dostać tylko wpłaty bankowe to wpisujemy formułę WN(131,BP)

Kody dla podstawowych rodzajów dokumentów:

AP Polecenie księg. BZ Odsetki bankowe FN Naliczona zaliczka

AT Dodatek mieszkaniowy BZ0 Przyjął ze środ. pie FO Nota odsetkowa

BP Bank przyjął CP Kasa przyjęła FR Rozliczenie zaliczek

BW Bank wydał CW Kasa wydała FX Korekta naliczenia

Bx US - bank wydał FF Faktura sprzedaży FY Korekta rozliczenia

BX ZUS - bank wydał FG Rachunek sprzedaży GF Faktura zakupu

BY Prowizje bankowe FH Nota sprzedaży GG Rachunek zakupu

BY0 Wydał na środki pien FK Korekta sprzedaży FN Naliczona zaliczka

▪ Orientacja pozioma

W  edycji  tabeli  w  „ustawienia”  ->   „parametry”  można  w  funkcji  „domyślna  orientacja 
wydruku” ustawić jak ma być drukowana tabela (poziomo,pionowo)
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◦ Max 15 listowanych kolumn

Używając listowania w tabelach (formuły LSN,LSS,LSK) można listować maksymalnie 15 
kolumn.

▪ Formuły ND+,ND-,ZD+,ZD-,ZD0

Nowe formuły służące do ukrywania wierszy.

ND+ - ukrywa cały wiersz jeżeli we wszystkich kolumnach w danym wierszu są wartości  
dodatnie

ND- - ukrywa cały wiersz jeżeli we wszystkich kolumnach w danym wierszu są wartości 
ujemne

ZD+ - ukrywa cały wiersz jeżeli w obojętnie której kolumnie w danym wierszu są wartości 
dodatnie

ZD- - ukrywa cały wiersz jeżeli w obojętnie której kolumnie w danym wierszu są wartości 
ujemne

ZD0 - ukrywa cały wiersz jeżeli w obojętnie której kolumnie w danym wierszu jest wartość 
zero

▪ Podział tabeli na zakresy

Istnieje możliwość podziału tabeli  na zakresy. Należy w Kolumnie A w każdym wierszu 
wpisać tekst:  „<zakres:  nazwa>”,  gdzie  za  słowo nazwa wpisujemy swoje oznaczenie. 
Program przy wydruku tabeli pyta jaki zakres chcemy wyświetlić.

Dzięki tej funkcji możemy podzielić np. sprawozdanie finansowe na eksploatacje, media 
oraz remonty wpisując ww. tekst w każdym wierszu odpowiednią nazwę zakresu. Dzięki 
temu będziemy mogli wydrukować tylko cześć dotyczącą remontu albo mediów. Można 
również np. podzielić takie sprawozdanie na przychody i koszty i drukować później same 
koszty.

▪ Formuły BO,BM,BW

Nowe formuły pozwalają pobierać dane z bilansu otwarcia:

BO(X) - Persaldo konta na BO

BW(X) - Suma zapisów konta po stronie winien na BO

BM(X)  - Suma zapisów konta po stronie ma na BO
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▪ Listowanie z rozbiciem na dokumenty

Istnieje możliwość ustawienia listwowania kont w ten sposób aby program listował od razu 
dokumenty, które zostały zaksięgowane na podane konto. Aby tą funkcję włączyć należy w 
„Edycji  tabeli”  → „Ustawienia”  → „Parametry”  → „  Pozycji  słownikowych  listy  kont”  w 
trzecim  kroku  wybrać  ustawienie  „w  rozbiciu  na  dokumenty”  lub  „pytaj  o  rozbijanie”.  
Wówczas dla wszystkich formuł  w tabeli  gdzie używane jest listownie pojawią się listy 
dokumentów zaksięgowanych na dane konta.

13 Dodawanie praw dla nowych wspólnot

W firmach gdzie poszczególni użytkownicy mają dostęp do wybranych wspólnot konieczne 
jest  przydzielenie  praw dla  nowo  dodawanej  wspólnoty.  W nowej  wersji  w  momencie 
wprowadzania danych program pyta czy nowa wspólnota ma być dodana dla konkretnego 
użytkownika czy dla wybranej grupy.

14 Tryb aktualizacji

W celu  przyśpieszenia  zmieniania  parametrów i  cen w taryfach została  dodana opcja 
aktualizacji. Funkcję tą można włączyć w „ustawieniach”, w oknie „parametrów” lub „cen 
świadczeń”, wybierając opcję „Tryb aktualizacji”. W nowym oknie trzeba zaznaczyć czy 
tryb ma być włączony oraz na jaką datę mają być robione zmiany.

Po włączeniu tej funkcji dodając nowy parametr lub cenę program przepisuje parametr na 
którym  aktualnie  stoimy  i  wpisuje  wybraną  w  ustawieniach  datę.  Wystarczy  wówczas 
wpisać tylko nową ilość i zatwierdzić zmianę parametru lub ceny.
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15 Zestawienia parametry obiektów – filtr na kontrahenta

W „zestawieniach”  w  opcji  „parametry  obiektów”  została  dodana  możliwość  filtrowania 
danych dla wybranych kontrahentów.

16 Zakup/sprzedaż

Stara  funkcja  „Dane  zebrane”  dostępna  z  poziomu  obiektów  zmieniła  nazwę  na 
„Zakup/sprzedaż”

17 Dane zebrane

Nowa  funkcja  „Dane  zebrane”  pozwala  na  szybki  podgląd  podstawowych  danych 
kontrahenta.  Dostępna  jest  z  poziomu  obiektu  oraz  z  poziomu  kontrahenta.  Okno 
podzielone jest na cztery strefy,  które przedstawiają wybrane dane. Pierwsza pokazuje 
aktualne  saldo  kontrahenta,  kolejna  ostatnią  wyliczoną  zaliczkę,  następna  dane 
teleadresowa wraz z kontami bankowymi a ostatnia aktualne parametry.

Z okna „Danych zebranych„ można także wydrukować zwykły raport  o zaliczkach oraz 
raport rozrachunków 1.

W  „ustawieniach”  w  „opcjach  włącz/wyłącz”  można  uruchomić  dodatkowe  funkcje. 
Pierwsza z nich - „Banki tylko internetu” - powoduje, że w danych teleadresowych jest 
wyświetlane tylko rachunek bankowy, który ma ustawione pole „Internet” na „Tak”. Druga 
opcja - „Odsetki w saldzie” - pozwala na podgląd odsetek od zaległości, które program 
aktualnie mógłby wyliczyć. Odsetki te są liczone zawsze od ostatniej noty odsetkowej do 
bieżącego dnia, dlatego przy tej funkcji ważne jest systematyczne księgowanie wyciągów 
bankowych.  Odsetki  te  są  tylko  informacyjne  i  nie  są  księgowane.  W  celu 
zautomatyzowania naliczania odsetek można za pomocą parametru „Parametry odsetek” 
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ustawić domyślne wartości dla wyliczania (opis dostępnych opcji w rozdziale  Parametry 
odsetek)

18 Wczytywanie wyciągów bankowych

Dołożone zostały nowe parametry które mają na celu sprawniejsze wczytywanie wyciągów 
bankowych:

▪ Rodzaj w treści

Jeżeli  w  treści  operacje  pojawia  się  jej  rodzaj  to  można  użyć  parametr  Rodzaj  w 
treści:nazwa_rodzaju=tekst, gdzie za nazwę rodzaju wstawiamy rodzaj dokumentu a za 
teks wstawiamy opis który jest na wyciągu bankowym. Ważne! Jeżeli wykorzystujemy ten 
parametr w CSV to nie można użyć kolumnach R

np. dla wyciągu dla banku Getin można wprowadzić parametr:
Rodzaj w treści:Prowizje bankowe=Oplaty i prowizje

      dla wyciągu dla banku Alior można wprowadzić parametr:
Rodzaj w treści:Prowizje bankowe=Opłata za transakcję
Rodzaj w treści:Prowizje bankowe=Autoryzacje SMS:
Rodzaj w treści:Wpłata masowa=sesja MPT:

▪ Dziel miesiąc

Jeżeli  otrzymujemy wyciągi  w  których  operacje  są  na  przełomie  miesiąca  lub  z  kilku 
miesięcy a chcemy aby były zaksięgowane w odpowiadających im miesiącach to należy 
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wprowadzić w opisie formatu parametr „Dziel miesiąc=T”

▪ Wyciąg PKO BP

W związku ze zmianą formatu wyciągów bankowych dla PKO BP wprowadzona została 
poprawka która prawidłowo rozpoznaje kontrahentów. Z kolumny w której  wpisany jest 
kontrahent zostaje usunięte wyrażenie: Nazwa odbiorcy: oraz Nazwa dostawcy:

▪ Rodzaj masowy

Jeżeli  w  wyciągu  głównym  powtarzane  są  wszystkie  wpłaty  mieszkańców  z  wyciągu 
masowego  można  automatycznie  podmieniać  rodzaj  operacji.  Trzeba  dodać  parametr 
„Rodzaj masowy=nazwa_rodzaju” gdzie zamiast nazwa_rodzaju należy wpisać któryś z 
dostępnych w programie rodzajów dokumentu.

19 Korekta odsetek

W „księgowości” została dodana funkcja „korekta odsetek”. Należy wykonać takie same 
operacje jak przy naliczaniu odsetek.  Program sprawdza jakie  noty odsetkowe zostały 
wystawione w podanym okresie, liczy je na nowo i wystawia notę odsetkową na różnicę.

20 Konfiguracja – nowe parametry

▪ Dodatek mieszkaniowy na raporcie

Za  pomocą  parametru  „Dodatki  mieszkaniowe=tekst”  można  wyświetlić  na  raporcie 
zaliczek wielkość przyznanego dodatku mieszkaniowego.
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np. Dodatki mieszkaniowe=W okresie %s miesięczne opłaty należy pomniejszyć o kwotę 
dodatku mieszkaniowego tj:

▪ Zatwierdzanie dodatków z miesiącem

W  celu  zatwierdzania  jednocześnie  z  zaliczkami  dodatków  mieszkaniowych  należy 
wprowadzić w konfiguracji parametr „Dodatki z opłatami=T”. Wówczas przy zatwierdzaniu 
miesięcy przy wyborze świadczeń pojawia się także dodatek mieszkaniowy, który jeżeli 
jest zaznaczony od razu się zatwierdza.

▪ Parametr dodatek mieszkaniowy

Dodając  w  „Parametrach”  na  obiekcie  dodatek  mieszkaniowy  i  wybierając  „Od  daty”  
program może od razu zamykać go. Należy tylko w konfiguracji programu wpisać parametr 
„Dodatki  przez=ilość_miesięcy”,  podając  za  ilość_miesięcy  liczbę  kolejnych  miesięcy 
obowiązywania dodatku. 

▪ Konta bankowe na raporcie

Jeżeli  chcemy  aby  na  raporcie  pokazywały  się  tylko  np.  konta  indywidualne  można 
wprowadzić parametr „Banki tylko internetu=T” i w „Kontach bankowych” ustawić przy nim 
pole „Internet”  na „TAK”.  Spowoduje to,  że program w ogóle nie  będzie pytał  o konto 
bankowe  które  chcemy  wydrukować  dla  kontrahenta  tylko  z  automatu  weźmie  to  z 
ustawieniem internet.  Jeżeli  będziemy mieli  więcej  kont  zaznaczonych jako internet  to 
wówczas program będzie pytał, z których chcemy skorzystać ale już tylko w ramach tych 
oznaczonych.

▪ Domyśle grupowanie na raporcie

Jeżeli  korzystamy  na  raportach  z  grupowania  (  na  właściciela,  świadczenie  lub 
podstawienie świadczeń) można ustawić, która z opcji jest domyślna. Należy wprowadzić 
w  konfiguracji  „Grupuj  kontrahenta=numer_opcji”.  Za  numer_opcji  należy  podstawić 
odpowiedni numer.
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Numer Opcja

0 Nic

1 Właściciela, świadczenia

2 Właściciela

3 Podstawienie świadczeń

4 Właściciela, Podstawienie świadczeń

5 Właściciela, Rodzaj obiektu, świadczenia

6 Właściciela, Szczegóły obiektu

▪ Cofanie miesięcy

W  związku  z  częstymi  problemami  z  cofaniem  miesięcy  wprowadzone  zostało 
udogodnienie,  które  nie  wymaga usuwania  danych z  księgowości  a  jedynie  wystarczy 
cofnąć  miesiąc  na  „wspólnocie”  lub  „obiekcie”.  Program  przy  cofaniu  nie  usuwa 
dokumentów ze sprzedaży a jedynie je zeruje. Dzięki czemu nie ma konieczności cofania 
wyciągów bankowych.  Jeżeli  zatwierdzimy nowe zaliczki  na  tą  sama datę  to  program 
poprawi wyzerowane dokumenty na właściwe.

Funkcja  jest  również  bardzo  przydatna  jeżeli  kontrahent  ma  kilka  obiektów  a  w 
księgowości otrzymuje jeden dokument. Wówczas cofając naliczenie z jednego obiektu, 
dokument sprzedażowy jest pomniejszany tylko o zaliczkę tego obiektu. 

Z tym parametrem należy jednak uważać jeżeli  wpłata bankowa rozbijana jest na dwa 
fundusze. Cofając miesiąc dla zaliczki która została powiązana z bankiem program nie 
cofa rozbicia wpłaty. Jeżeli nowa zaliczka będzie w innej wartości, a tym samym powinno 
być inne rozbicie pomiędzy funduszami, należy ponownie zadekretować wpłatę bankową.

▪ Autodotyczy – zatrzymanie

Czasem  jest  konieczność  ręcznego  powiązania  dokumentów  w  autodotyczy.  Można 
wówczas skorzystać z dwóch parametrów aby program przy wyborze „autodotyczy” → „ok 
dla wszystkich” zatrzymał się na konkretnych pozycjach.

„Ostrzegaj  dla  wpłat=tekst”   -  program zatrzyma się  jeżeli  w treści  operacji  pojawi  się 
wpisany tekst

„Ostrzegaj dla kontrahenta=tekst”  -  program zatrzyma się jeżeli  w nazwie kontrahenta 
pojawi się wpisany tekst
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▪ Kolejność wpłat

Dodano  nowy  parametr  „Kolejność  wpłat=termin  proporcjonalnie  i  nadpłata”,  który 
powoduje, że oprócz podziału proporcjonalnie wpłaty mieszkańca na fundusze, również 
nadpłata zostanie podzielona proporcjonalnie do ostatnio wyliczonej stawki miesięcznej

▪ Opisy stron

Istnieje możliwość dodania w lewym dolnym rogu strony informacji o tym, że są jeszcze 
następne  strony.  Służą  do  tego  dwa  parametry:  „Strona  kolejna=tekst”,  „Strona 
ostatnia=tekst”

▪ Naliczanie odsetek

W  celu  zmniejszenia  ilości  pytań  przy  wyliczaniu  odsetek,  można  ustawić  niektóre 
domyślne parametry.

„Parametry odsetek=X,Y” gdzie:

X  – ilość dni przesunięcia

Y – uwzględnić saldo (T,N)

„Fundusz odsetek=X” gdzie:

X  - podać fundusz na jaki mają się zaksięgować odsetki, wstawiając znak „-” program 
będzie księgował noty odsetkowe zgodnie z funduszami na podstawie,  których zostały 
wyliczone ( dla każdego funduszu stworzy osobną notę odsetkową)

▪ Fundusz wpłat

Parametr „Fundusz wpłat”  został  rozszerzony o możliwość ustawiania parowań dla not 
odsetkowych. Należy w tym parametrze wprowadzić drugą literę.

„Fundusz wpłat=XY” gdzie Y może przyjmować wartość:

K – noty odsetkowe spłacane są jako ostatnie,

T –  noty odsetkowe pokazywane są tylko  w autodotyczy ale  nigdy automatycznie nie 
wiązane. Należy ręcznie wybrać, że chcemy spłacić notę odsetkową

▪ Przypomnienie o wybraniu słowników dla kontrahentach

Wstawiając parametr „Pytaj o słowniki kontrahenta=X” program przy dodawaniu nowych 
kontrahentów  wymusza  na  użytkowniku  ustawienie  mu  dodatkowych  danych 
słownikowych. Za X należy wstawić:
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K – odpowiada za kategorie kontrahentach

1 – pierwszy słownik kontrahenta ( domyślnie w nowych wersjach słownik „forma wysyłki”)

2 – drugi słownik kontrahenta

Po przecinku można wymieniać kilka parametrów np.  Pytaj o słowniki kontrahenta=K,1,2 
wówczas program będzie pytał o przypisanie każdej informacji.

▪ Raport roz. 1  - na dzień

W  celu  ustawienia  w  „Raporcie  rozrachunków  1”  domyślnie  włączonej  opcji  „Termin” 
„Salda” należy w konfiguracji przy parametrze „WNMA” dopisać „ZD”

▪ Takie same numery dokumentów dla różnych funduszy

Standardowo program dla każdego wystawionego dokumentu wprowadza numer zgodny z 
formatem numeru. Powoduje to, że dla jednego kontrahenta w ramach jednego miesiąca 
dostajemy tyle numerów dokumentów ile jest funduszy. Wprowadzając parametr „Grupuj 
numer not=T” program dla każdego dokumentu kontrahenta wpisze taki sam numer. W 
program będzie tyle dokumentów ile jest funduszy ale każdy z nich będzie miał ten sam 
numer

▪ Część okresu/miesiąca na rachunku

Wstawiając  parametr  „Opis  przedziałów=X”  program  na  wydruku  rachunku  będzie 
pokazywał za jaki okres zostało wyliczone świadczenie a dla świadczeń korzystających z 
cen przedziałowych pojawi się opis przedziałów. Pod nazwą świadczenia pojawi się opis 
wyliczenia np. 0,789 mies. * 54,12 m2 natomiast w ilości będzie wymnożona wartość.

▪ Zaokrąglenia w udziałach

W związku  z  podziałem udziału  wpisanego przy obiekcie  na  współudziałowców mogą 
pojawić się problemy z zaokrągleniami. Przykładem może być tutaj obiekt z udziałem 10 
na  trzech  udziałowców o  takim  samym  udziale.  Wówczas  każdy  z  nich  dostaje  3,33 
udziału. Do pełnej wartości braknie 0,01. Program w nowej wersji na końcu generowania 
udziałów  oraz  wydruku  udziałów  wyświetli  dodatkowy  wiersz  z  sumą  zaokrągleń  ze 
wszystkich  obiektów.  Nazwę  dla  tego  wiersza  można  ustalić  wprowadzając  parametr 
„Udziały bez kontrahenta=nazwa”, gdzie za nazwa wpisujemy dowolny tekst.
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21 Szablony

▪ Nagłówki dla szablonów

Został dodany nowy typ szablonów - „Podstawienia”. Za jego pomocą możemy stworzyć 
wzór nagłówka dla pozostałych szablonów. 

Należy dodać szablon o typie „Podstawienia”. W nim stworzyć jak ma wyglądać nagłówek 
dla pozostałych szablonów. Następnie we wszystkich szablonach gdzie ma wystąpić nowy 
nagłówek  należy  dodać  „tekst  zmienny”  →  „Podstawienia”.  Pole  to  może  być  małe, 
program rozszerzy je do tego co wprowadzone zostało we wzorze.

Dzięki  takiemu  ułożeniu  szablonów  łatwo  można  tylko  we  wzorze  zmienić  układ  lub 
zawartość nagłówka aby zmiany pojawiły się na wszystkich szablonach.

▪ Korespondencja 

Dodano w tekstach zmiennych pola „e-mail” i „telefon”. 

▪ Udziały

Dodano „separator” dzięki czemu można w szablonie ustawić najpierw tekst formatowany 
a następnie pod nim wstawić separator. Spowoduje to, że na wydruku będziemy mogli 
najpierw wpisać dowolną treść a pod nią dostaniemy tabelkę z udziałami lub głosowaniem. 
Aby separator prawidłowo zadziałał należy wprowadzić również Podział nagłówka.

▪ Obrazy

Przy dodawaniu do szablonu obrazu możemy wybrać z trzech dostępnych opcji:

„Obraz w wielkości pola” – domyślna opcja, program pokazuje tyle pliku graficznego ile 
mieści się w polu na szablonie.

„Dopasuj pole do obrazu” – program dopasuje wielkość pola na szablonie do wielkości 
wprowadzanego pliku graficznego

„Dopasuj obraz do pola” – program dopasuje plik graficzny do wielkości pola jakie jest w 
szablonie

▪ Tekst w zależności od rodzaju obiektu

W  „szablonach”  w  tekstach  zmiennych  pojawiła  się  opcja  „Odpowiednik  dla  rodzaju 
obiektu”.  Wstawiając to pole możemy wpisać jaki  tekst ma się pojawić na raportach w 
zależności z jakiego obiektu pochodzi.
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22 Dodatki mieszkaniowego

Oprócz opisanych wyżej  parametrów możliwych do ustawienia  w „konfiguracji”  zostały 
dodane nowe możliwości.

Program może  w  momencie  księgowania  dodatku  mieszkaniowego  wyksięgowywać  z 
funduszu  eksploatacyjnego  wartość  dodatku  i  przeksięgowywać  go  na  inny  fundusz. 
Dzięki temu mieszkaniec widzi, że na eksploatacji ma saldo pomniejszone, natomiast jest 
zaległość  na  dodatkowym  funduszu.  Zaległość  ta  jest  wykazywana  do  momentu,  aż 
zostanie  zaksięgowana  wpłata  z  urzędu  przyznającego  dodatki  mieszkaniowe.  Aby  ta 
funkcja  zadziałała  należy  w  „Dodatkach  mieszkaniowych”  w  polu  „kontrahent”  wybrać 
„Brak” a w polu „fundusz” wybrać fundusz na jaki ma być przeksięgowanie.

Stosując powyższe metodę w banku księgujemy wpłatę na mieszkańca (nie na urząd) a 
program w „autodotyczy” sam paruje wpłatę z dodatkiem mieszkaniowym.

23 Tekst zamiast nazwy świadczenia na rachunku i fakturze

Wpisując na „obiekcie„ w „świadczeniach” w polu „charakter” jakiś tekst program przenosi 
go do wydruku rachunku lub faktury i  dopisuje po nazwie świadczenia. Jeżeli  wpisany 
tekst będzie zaczynał się od znaku zapytania to wówczas na wydruku pojawi się tylko 
tekst wpisany w pole ”charakter” (bez nazwy świadczenia).
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24 Raporty – nowe funkcje

▪ Zawijanie wierszy

Wybierając  przy  generowaniu  raportu  „szczegółowość”  →  „zbiorczo”  program  będzie 
zawijał  wiersze  w  ramach  kontrahenta  tak  aby  wszystkie  kolumny  zmieściły  się  na 
wydruku. W poprzednich wersjach zdarzało się, że przy większej ilości kolumn wychodziły 
one poza szerokość strony i nie były widoczne.

▪ Kolumny wyświetlające ilości

W nowej wersji istnieje możliwość pokazania przy wydruku raportu zbiorczo dodatkowych 
kolumn  przedstawiających  ilości  na  podstawie,  których  zostały  wyliczone  wartości 
świadczeń.  Po  naciśnięciu  przycisku  „Podgląd”  należy  zaznaczyć  „Kolumny  ilości”  a 
następnie wybrać „świadczenia”, z których mają być pokazane ilości.

▪ Ukryj opisy

Jeżeli  chcemy  na  raporcie  ukryć  opisy  dla  wybranych  świadczeń  to  należy  przed 
wygenerowaniem  raportu  nacisnąć  przycisk  „Ukryj  opisy”  a  następnie  zaznaczyć 
„świadczenia” dla których nie chcemy pokazywać opisu. 

Funkcja szczególnie przydatna przy drukowaniu rozliczeń gdzie czasami może być bardzo 
skomplikowany wzór rozliczenie, a tym samym rozbudowany opis, niekoniecznie czytelny 
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dla mieszkańca. Można wtedy ukryć taki opis dla konkretnego świadczenia.

25 Raport rozrachunków 2

Raport rozrachunków 2 został rozszerzony o możliwość podpinania do 3 tabel na jednym 
wydruku.  Nowe tabele  pokazywane są  jako kolejne  wiersze  przy kontrahencie.  Dzięki 
temu można np. przy dużej liczbie świadczeń podzielić je na dwie tabele tak aby część 
była wyświetlana w pierwszym wierszu a część w drugim.

Aby podpiąć  tabele  należy wejść  w „Rap.  Rozrach.  2”→ „  Wybór  danych”  zaznaczyć 
tabelę główną( ta która ma być jako pierwsza) a następnie nacisnąć przycisk „Podpięcie” i  
wybrać z listy tabelę która ma się pokazywać w kolejnym wierszu. 

Następnie generując raport należy wybrać tabelę główną i nacisnąć „Podgląd”. 

26 Raporty z poziomu kontrahenci razem

W „Słownikach” → „Kontrahenci razem” został dodany przycisk „Raporty” z którego można 
wygenerować raport z zaliczkami, dla wszystkich wspólnot do których jest podpięty. Dzięki 
temu  można  szybko  wygenerować  „Raporty”  np.  dla  Gminy,  która  występuje  w  wielu 
wspólnotach.

27 Tekst wstępu i zakończenia dla raportu z poziomu kontrahenci 
razem

Rozszerzeniem  możliwości  wydruku  raportów  z  poziomu  „kontrahenci  razem”  jest 
dodawanie  tekstów  wstępu  i  zakończenia  niezależnie  od  tego  jaki  jest  ustawiony  na 
wspólnocie. Standardowo program pobiera „teksty wstępu” i „zakończenia” takie jakie są 
wpisane na konkretnych wspólnotach danego kontrahenta. Zaznaczając przed podglądem 
opcję  „Indw.”  można  wpisać  tekst,  który  pojawi  się  zamiast  tego  ustawionego  na 
wspólnotach. Tekst ten będzie jeden dla wszystkich wydruków.

28 Ikony w kartotece kontrahentów

W  „kontrahentach”  została  dodana  ikona  reprezentująca  status  danego  kontrahenta. 
Rozróżniony jest dostawca od odbiorcy a w ramach odbiorców rozróżnione jest to czy 
posiada obiekt  i  rodzaj  obiektu  jaki  posiada.  Jeżeli  odbiorca  posiada kilka  obiektów o 
różnych rodzajach to wyświetlana jest ikonka reprezentująca rodzaj obiektu w kolejności: 
mieszkanie, lokal użytkowy, garaż
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29 Saldo na dzień w raporcie rozrachunków 1

Została  dodana  nowa  funkcja  umożliwiająca  wygenerowania  raportu  rozrachunków 
informująca  o  saldzie  na  konkretny  dzień.  Program  dla  dokumentów  sprzedażowych, 
zakupowych i poleceń księgowania bierze datę wystawienia natomiast dla banków i kasy 
bierze termin zapłaty. 

30 Saldo na dzień w raporcie o zaliczkach

Wstawiając  w  szablonie  raportu  tekst  zmienny  „Rozliczenia  →  Dzień  salda”  można 
również  na  raporcie  z  zaliczkami  pokazać  saldo  na  konkretny  dzień.  Program  przy 
generowaniu takiego raportu zapyta czy chcemy uzyskać saldo na dzień czy na miesiąc 
oraz zapyta odpowiednio o dzień lub miesiąc salda.

31 Sposoby liczenia

Do sposobów liczenia zostały dodane nowe opcje:
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▪ Min, max

Używając znaków „_” , „^” można tworzyć wzory które będą zwracać wartość minimalną 
lub maksymalną ze sposobu liczenia i podanej wartości

▪ Większe mniejsze

Używając znaku „|” pomiędzy dwoma sposobami lub wartościami otrzymamy zwrotnie 1 
jeżeli pierwsza liczba będzie większa lub 0 jeżeli druga liczba będzie większa

▪ Wartość zapisów na koncie

Dla tej funkcji zostały dodane dwie opcje. Pierwsza pozwala wybrać opcję wn, ma, wn-ma, 
ma-wn,saw,sam,sal  natomiast  druga  pozwala  wybrać,  że  zapisy  mają  być  wzięte  od 
początku roku kalendarzowego. Funkcje sal,saw,sam bierze zapisy zawsze od początku 
roku księgowego.

▪ Sposób liczenia razy cena z taryfy miesięcznej

Dzięki  temu  sposobowi  możemy tworzyć  wzory  które  będą  przemnażały  jakiś  sposób 
liczenia razy cena dla konkretnego świadczenia. Należy najpierw wskazać sposób liczenia 
a następnie wybrać świadczenie dla którego ma być wzięta cena
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32 Zakupy

▪ Data otrzymania

Dodano w zakupach dodatkowe pole data otrzymania

▪ Korekta dokumentu zakupowego

Wprowadzając  korektę  faktury  zakupowej  można  wybrać  rodzaj  dokumentu  „Korekta 
zakupu” uzupełnić pozostałe dane i wybrać w polu „Pierwotna” fakturę, którą korygujemy.  
Wówczas przy autodekretacji  program w dekretacji  wyminusuje dekretację pierwotnego 
dokumentu i zadekretuje na nowo zgodnie z wybranymi świadczeniami i kwotami.

▪ Autodekretacja z opisem

Wprowadzając dokument zakupowy można wybrać w świadczeniu puste pole, wówczas 
program przy autodekretacji zapyta na jakie koszty chcemy zaksięgować dokument oraz 
pozwoli  do  każdej  dekretacji  dopisać  opis.  Dzięki  temu  można  zaksięgować  jeden 
dokument  z  rozbiciem  na  wiele  dekretacji  o  różnym  opisie.  Program  następnie  na 
zastawieniach oraz przy listowaniu w tabelach pokazuje opis tych dekretacji.

33 Jednorazowe naliczenie – korekta rozliczenia

Dodana  została  przy  jednorazowym  naliczeniu  dodatkowa  opcja  umożliwiająca 
księgowanie jako dokument o rodzaju „korekta rozliczenia”.
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34 Dodatkowe dekretacje przy powiązaniu z funduszem

W „Słowniki” → „Schematy dekretacji” pojawiły się nowe rodzaje o nazwie spłata nazwa 
funduszu (spłata eksploatacja, spłata remontowy itp.). Nowa funkcja działa podobnie jak 
już  wcześniej  znana  „spłata  odsetek”.  Dzięki  nowym  możliwością  można  utworzyć 
dodatkową  dekretację,  jeżeli  w  autodotyczy  zostanie  przypisana  kwota  do  wybranego 
funduszu.

35 Autodotyczy dla dokumentów bank wydał

Program przy parowaniu bank wydał z dokumentami zakupowymi automatycznie próbuje 
w pierwszej kolejności spłacić dokumenty te które wpisane są w opisie operacji bankowej. 
Jeżeli  nie  znajdzie  dokumentu  po  opisie  spłaca  od  najstarszego  niezapłaconego 
dokumentu.  Ważne  aby  przy  przelewach  bankowych  wprowadzać  opis  taki  jaki  jest 
wprowadzony przy dokumencie zakupowym w polu numer dokumentu.

36 Autodotyczy – nowe opcje wyświetlania

W „autodotyczy” można ustawić kiedy domyślnie ma się wywoływać okno „autodotyczy” 
oraz można włączyć uproszczone okno „autodotyczy” z wyborem tylko funduszu.
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Okno autodotyczy można wywoływać:

• na żądanie – po dodaniu należy nacisnąć przycisk „Autodotyczy”,

• przy zatwierdzaniu nowych – okno „Autodotyczy” samo się wywoła przy dodawaniu 
nowych pozycji bankowych,

• przy zatwierdzaniu każdych - okno „Autodotyczy” samo się wywoła przy dodawaniu 
lub edytowaniu (zmienianiu) każdej z pozycji bankowej,

Ostatnia  funkcja  służy  do  wywołania  uproszczonego  okna  „autodotyczy”.  Należy  z 
dostępnych opcji wybrać funkcje: „przy zatwierdzaniu, na fundusze”. Przy tym ustawieniu 
standardowe okno „autodotyczy” zakrywane jest nowym, w którym mamy tylko możliwość 
rozbicia kwoty pomiędzy fundusze. Program sam już potem w ramach funduszu spłaca 
dokumenty od najstarszego.

W  nowym  uproszczonym  oknie  „Autodotczy”  przy  każdym  funduszu  pokazana  jest 
aktualna zaległość danego funduszu. Dodatkowo pole, w którym wpisujemy kwotę („Określ 
kwotę”)  można  rozwinąć  dzięki  czemu  uzyskamy  informację  o  ostatnio  zatwierdzonej 
zaliczce z podziałem na fundusze.
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37 Zmiany w planie kont

▪ Domyślny fundusz

W  „Słowniki”  →  „Plan  kont”  została  dodana  nowe  kolumna  w  której  można  określić 
domyślny  fundusz.  Opcja  ta  działa  przy  dodawaniu  dokumentów  zakupowych.  W 
zależności jaki wybierzemy rodzaj kosztu (pole „Świadczenie” w „Zakupach”) to dokument 
zostanie stworzony na taki fundusz jaki jest przypisany przy danym koszcie w planie kont.

▪ Nowy rodzaj - Dodatkowe

Został dodany nowy rodzaj kont - „Dodatkowe”. Konto z takim rodzajem zachowuje się 
jako konto zwykłe ale można je wybrać w „Zakupach”

38 Kategorie obrazów

W programie został  dodany nowy słownik  „Kategorie  obrazów”.  Dzięki  niemu możemy 
dodać dowolną ilość kategorii, z których później możemy korzystać w szablonach.

Dzięki tej opcji możemy stworzyć kategorię np. o nazwie „Logo” a następnie przy każdej 
wspólnocie  powybierać  obraz  z  logiem  wspólnoty.  Spowoduje  to,  że  program  dla 
wydruków będzie wstawiał inny obraz dla każdej wspólnoty. Do tej pory trzeba było ręcznie 
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wybrać obraz, który chcemy wydrukować.

W pierwszej kolejności należy dodać w „Słowniki” → „Kategorie obrazów” nowe kategorie. 
Po  ich  dodaniu  trzeba  przypisać  jaki  obraz  jest  wykorzystywany w  danej  wspólnocie. 
Operację tą robimy z poziomu „Wspólnoty” w zakładce „Kartoteki opisowe” w przycisku 
„Obrazy”.  W  pierwszej  kolumnie  należy  wybrać  kategorię  a  w  drugiej  wybrać  obraz 
( obrazy dodajemy w „Słowniki” → „Obrazy”)

Ostatnią rzeczą jaką należy tworzyć to wybranie w szablonie miejsca gdzie ma pojawiać 
się  obraz oraz z której  kategorii  ma korzystać.  Należy wejść w „Szablony”  -  > „Układ 
szablonu”  a  następnie  dodać  lub  wybrać  obraz.  Z  dostępnych  opcji  obrazu  (  prawy 
przycisk myszy na obrazie i opcja „Obraz”) możemy wybrać czy dane pole ma korzystać, 
bezpośrednio ze słownika obrazów,  poprzez kategorię obrazów dla wspólnot lub poprzez 
kategorię dla filii.

Kategorie dla filii  ustawia się w „Słowniki”  → „Filie”  → „Obrazy”.  Dokładniejszy opis w 
rozdziale filie.

39 Filie

Wraz z nową wersją programu została dodana obsługa filii.  Funkcja ta ma za zadanie 
podział Wspólnot a dzięki temu personalizacja danych na wydrukach i LokaleNet.

Po zaktualizowaniu programu należy wejść w „Ochrona”→”Grupy” i dodać funkcje „Filie” 
do każdej grupy. Wybrać grupę, następnie nacisnąć przycisk „Funkcje”, odszukać Filie i 
oznaczyć ją jako aktywną.
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W pierwszym kroku należy założyć nazwy fili. W „Słowniki” → „Filie” należy plusem „+” 
dodać nowe wiersze i  wpisać nazwy.  Następnym krokiem jest przypisanie wspólnot do 
konkretnych  filii.  W  kartotece  „Wspólnot”  została  dodana  nowa  kolumna,  w  której 
wybieramy  filię  do  której  jest  przypisana  wspólnota.  Dzięki  temu  program  przy 
generowaniu wydruków będzie rozpoznawała jakie dane ma wyświetlić.

Do filii można przypisać następujące dane ( dodaje się je w „Słowniki” → „Filie”):

• dane korespondencyjne (można wpisać dowolny tekst)

• kategorie obrazów (można wybrać obrazy jakie mają się pojawić w danej kategorii 
obrazów – więcej w rozdziale „Kategorie obrazów”)

Ostatnim krokiem jest zmiana w szablonach, tak aby pole „Obrazy” korzystało z kategorii  
obrazów dla filii oraz zamiana tekstu zmiennego „Dane korespondencyjne wspólnoty” na 
„Dane korespondencyjne filii”

Istnieje również możliwość aby nagłówki na LokaleNet również zawierały odrębne dane o 
firmie. Należy takie dane przesłać na  pomoc@mmsoft.com.pl z określeniem, które dane 
należą do której filii.
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40 Udziały współwłaścicieli

W związku z nowelizacją ustawy o własności lokali w programie została dodana możliwość 
wprowadzania do obiektu współwłaścicieli z przypadającymi im udziałami. 

▪ Dodawanie współwłaściciele

Aby to uczynić należy w kartotece „Obiektów” w zakładce „Kartoteki  opisowe” włączyć 
funkcję  „Współwłaściciele”.  W  nowym  oknie  należy  wybrać  wszystkich  udziałowców 
przypisanych do danego obiektu oraz w kolumnie „Udział”  wpisać ich udział  w danym 
obiekcie. Jeżeli do tej pory w programie nie ma któregoś z współudziałowców to należy 
wprowadzić  go  w  kartotece  „Kontrahentów”.  Program w kolumnie  „Udział  procentowy” 
wyliczy  procentowy podział  pomiędzy współwłaścicielami.W  kartotece  współudziałowcy 
należy dodać wszystkich kontrahentów przypisanych do danego lokalu. Nawet jeżeli przy 
obiekcie mamy wybranego np. Jana Kowalskiego i  ten obiekt ma współwłaścicieli  to w 
kartotece „Współwłaściciele” należy dodać również Jana Kowalskiego i pozostałych np. 
Anne Kowalską. Można również zrobić tak aby naliczenia były naliczane na kontrahenta 
np. Jan i Anna Kowalscy a udziały były podzielone pomiędzy nich. W tym celu należy przy 
obiekcie wybrać w polu „Właściciel/najemca” kontrahenta  Jan i Anna Kowalscy, natomiast 
w kartotece „Współwłaściciele” wybrać Jan Kowalski oraz Anna Kowalska.
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▪ Podział naliczeń na współwłaścicieli

Po wprowadzeniu wszystkich współwłaścicieli na danym obiekcie można ustawić program 
aby naliczenie były księgowane pomiędzy nich. W tym celu należy przy obiekcie ustawić  
pole „Księgować” na „Udziałowiec, Tak” lub „Udziałowiec, osobno”.  Przy takim ustawieniu 
z limitu obiektów programu zabierane jest tyle ilu jest wpisanych współudziałowców

▪ Uchwały i wydruki udziałów

Po  wprowadzeniu  wszystkich  udziałowców  program  podczas  generowania  głosów  do 
uchwał i wydruków udziałów sprawdza czy na danym obiekcie występują współudziałowcy. 
Jeżeli  ich  znajdzie  to  udział  na  danym  obiekcie  rozdziela  pomiędzy  nich  zgodnie  z 
wprowadzoną  proporcją.  Każdy  z  wprowadzonych  współudziałowców  ma  możliwość 
oddania głosu z udziałem przypadającym na niego.

W związku z podziałem udziału mogą pojawić się zaokrąglenia, które pokazywane są na 
końcu wydruku. Szczegółowy opis w Konfiguracja – nowe parametry → Zaokrąglenia w 
udziałach

W celu umożliwienia nowo dodanym kontrahentom oddawania głosów przez LokaleNet 
należy wygenerować dla nich identyfikatory i hasła. Generując dane z poziomu obiektu 
program wyświetli dane dla właściciela/najemy oraz wszystkich współwłaścicieli.

41 Schematy poleceń księgowania

Zostały dodane nowe możliwości przy ustawianiu schematów poleceń księgowania.

Kontrahenci=S jeżeli mamy ustawioną dekretację z konta rozrachunkowego na 
rozrachunkowe to pyta tylko o jednego kontrahenta i pomiędzy jego 
kontami rozrachunkowymi robi dekretację

Kontrahenci=J jeżeli mamy ustawioną dekretację z konta rozrachunkowego na 
rozrachunkowe to pyta z jakiego kontrahenta na jakiego i pozwala 
wybrać tylko jednego z listy

Kontrahenci=W jeżeli mamy ustawioną dekretację z jakiegoś konta na rozrachunkowe 
rozdziela saldo konta na wszystkich odbiorców. Pyta jakim 
parametrem rozbić kwotę

Kontrahenci=D działa jak Kontrahenci=J tylko jeżeli mamy kilka par dekretacji to przy 
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kolejnych nie pyta już o kontrahentów tylko wybiera tych wybranych  
przy pierwszej.

Opis=nazwa Pozwala dodać PK z konkretnym opisem. Zamiast nazwa należy 
wpisać swój opis

Rodzaj=Kod Pozwala dodać PK z konkretnym rodzajem. Zamiast Kod należy 
podać kod dokumentu. AP – polecenie księgowania, AT – dodatek 
mieszkaniowy

Termin=T pyta o datę dla rozrachunku

Termin=D rozbija rozrachunki na przedziały i przy każdym pyta o termin

Termin=R rozbija rozrachunki na przedziały i pyta o dzień dla wpisów (przydatne 
jeżeli chcemy robić jakąś kwotę na raty)   

Jednostronnie=T zapis w dekretacji będzie tylko po jednej stronie, winien lub ma

Strona=M pierwszy zapis po stronie MA

Strona=W pierwszy zapis po stronie WN

Kwoty=S jeżeli kilka dekretacji na tą samą kwotę to nie pyta przy wszystkich  
kontrahentów o kwotę

Miesiąc=T pozwala wybrać miesiąc do jakiego ma być wzięte saldo przy 
podpowiadaniu kwoty do przeksięgowania

42 Twórz listę

Zostały dodane nowe parametry możliwe do wykorzystania przy eksporcie danych do csv 
za pomocą funkcji  „Twórz dane”.  Listę wszystkich dostępnych parametrów przedstawia 
poniższa tabela

<ULICALOKALU> ulica lokalu brana z Obiektów

<MIASTOLOKALU> miasto lokalu brane z Obiektów

<BLOK/LOKAL> numer bloku i lokalu z Obiektów np. 10a/46

<LOKAL> numer lokalu z Obiektów np. 46

<KODKONTR> wewnętrzny numer w programie kontrahenta (unikalny)
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<NAZWA> nazwa kontrahenta z Kontrahenci

<TELEFON> numer telefonu kontrahenta z Kontrahenci

<KOMORKA> numer telefonu z Kontrahenci. Brane jest pole telefon ale wyświetlany tylko numer 
który  nie  ma  wpisane  znaków  (  )  np.  w  polu  telefon  mam  wpisane 
(12)6457891;500000001 wówczas zwrotnie dostaniemy tylko 5000000001

<SMS> numer telefonu wykorzystywany do SMS z Kontrahenci

<EMAIL> e-mail kontrahenta z Kontrahenci

<PESEL> pesel kontrahenta z Kontrahenci

<ULICAKONTR> ulica kontrahenta z Kontrahenci

<KODPOCZKONTR> kod pocztowy kontrahenta z Kontrahenci

<MIASTOKONTR> miasto kontrahenta z Kontrahenci

<ULICAKOR> ulica korespondencyjna kontrahenta z Kontrahenci

<KODPOCZKOR> Kod pocztowy korespondencyjny kontrahenta z Kontrahenci

<MIASTOKOR> miasto korespondencyjne kontrahenta z Kontrahenci

<KONTOBANKU> konto  bankowe  kontrahenta.  Program  przy  eksporcie  pyta  które  konto  chcemy 
wykazać w zestawieniu

 

43 Zestawienie odczytów

Rozszerzono funkcjonalność na zestawieniu odczytów o przeliczanie zużyć liczników. W 
momencie gdy na jakiś obiekcie otwarty jest licznik od daty np. 01-08-2015 a odczyty dla  
tego licznika mamy tylko na 01-07-2015 oraz 31-12-2015 program może wyliczyć zużycie  
proporcjonalnie do ilości dni za okres od 01-08-2015 do 31-12-2015. Aby to zrobił należy 
przed podglądem zaznaczyć opcję „Uwzględnij współczynniki zużycia”. 
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44 LokaleNet

▪ Kolory

Istnieje  możliwość  zmiany  kolorystyki  LokaleNet.  Dostępne  obecnie  kolory  można 
sprawdzić logując się na wersję demo usługi LokaleNet. Po zalogowaniu dostępna jest 
funkcja  kolory,  w  której  można  zmieniać  kolorystykę.  W  celu  zmiany  kolorystyki  na 
LokalachNet Państwa firmy należy wysłać wiadomość e-mail na pomoc@mmsoft.com.pl z 
podaniem kolorystyki.

▪ Dodatkowe saldo

Na usłudze LokaleNet można pokazywać dodatkowe saldo dowolnego konta na którym 
księgowane są operacje zawierające kontrahenta. 

Można  np.  stworzyć  dodatkowe  konto  na  którym  księgowane  są  wszystkie  wpłaty 
kontrahentów  na  fundusz  remontowy  od  początku  istnienia  wspólnoty.  Dzięki  temu 
uzyskamy informację ile dany kontrahent zgromadził środków pieniężnych. Informację o 
takim saldzie można dodatkowo wysyłać na LokaleNet

Aby  włączyć  dodatkowe  saldo  należy  w  konfiguracji  programu  wprowadzić  parametr 
„Dodatkowe saldo WWW=nazwa:konto” gdzie:

nazwa – nazwa pod jaką ma być wyświetlane na LokaleNet

konto -  numer konta księgowego z planu kont
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▪ Saldo na dzień

Istnieje  możliwość  wysyłania  danych  do  usługi  LokaleNet  z  uwzględnieniem salda  na 
dzień.  Przy  synchronizacji  należy  zaznaczyć  opcję  „Operacje  księgowe  do”  zamiast 
„mies.” wybrać „dzień” i wybrać dzień na który ma być podane saldo. Informacja o dniu do 
jakiego jest pokazywane saldo wyświetli się mieszkańcowi podczas podglądu salda

▪ Ograniczenie głosowania

Wraz z nową wersją programu istnieje możliwość wybrania, którzy kontrahenci w ramach 
wspólnoty maja możliwość głosowania przez LokaleNet. Funkcja ma na celu zablokowanie 
możliwość  oddawania  głosu  pod  uchwałami  dla  kontrahentów,  którzy  nie  przysłali  np. 
potwierdzenia możliwości elektronicznego oddawania głosu.

Wybór czy kontrahent ma możliwość oddawania głosu dokonuje się w programie Lokale w 
kartotece „Kontrahentów”. Aby kontrahent mógł głosować należy ustawić pole „Internetowy 
głos” na „Tak”.

Nowa  wersja  programu  podczas  generowania  haseł  na  LokaleNet  pyta  o  ustawienie 
możliwości oddawania głosu przez LokaleNet. Należy wybrać „tak” aby mieszkaniec mógł 
oddawać głos.
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▪ Komunikaty stałe, globalne stałe

W programie oraz w usłudze LokaleNet zostały dodane komunikaty stałe. Można w niej 
wprowadzać informację, które są widoczne przez cały czas. Mogą to być np. informacje o 
numerach telefonów, regulaminy rozliczania mediów czy umowy z dostawcami.

Aby wprowadzić  taki  komunikat  należy uruchomić  „Komunikaty”  dostępne  w  kartotece 
„Wspólnoty/spółdzielnie”  w  zakładce  „Wymiana  informacji”.  Następnie  w  nowym  oknie 
nacisnąć przycisk „Stałe”  i tam dodać komunikat. Po synchronizacji taki komunikat trafi do 
usługi  LokaleNet  i  zostanie  wyświetlony  mieszkańcowi  z  zakładce  „Informacje”  → 
„Informacje stałe”.

▪ Komunikaty globalne dla wybranych wspólnot

Istnieje możliwość stworzenia komunikatów globalnych dla wybranych wspólnot. Należy 
dodać  komunikat  globalny,  ustawić  pole  „Dla  wszystkich”  na  „Nie”,  a  następnie  po 
naciśnięciu przycisku „Adresaci” wybrać wspólnoty do których ma trafić informacja.
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▪ PDF

Mieszkaniec po zalogowaniu się do usługi LokaleNet ma możliwość zapisania informacji o 
swoim  naliczeniu  i  saldzie  do  PDFa.  Jeżeli  zarządca  ma  przypisane  logo  oraz  dane 
korespondencyjne do LokaleNet to te informacje również pojawią się na PDFie

Wszystkie funkcje odpowiedzialne za widok usługi LokaleNet w konfiguracji synchronizacji 
www dostały dopisek (zarząd)

▪ Naliczenia zarząd

W programie została dodana nowa opcja dostępna dla zarządu, która pokazuje aktualne 
naliczenia dla wszystkich mieszkańców wspólnoty/spółdzielni. Aby włączyć opcję należy 
wejść w konfigurację usługi LokaleNet i ustawić „Naliczenia (zarząd)” jako aktywne.
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▪ Dzień ostatniego wyciągu

Wraz  z  nową wersją  programu mieszkaniec  sprawdzając  swoje  saldo  poprzez  usługę 
LokaleNet  dostaje  również  informację  o  ostatnim  dniu  operacji  bankowej  jaka  została 
wprowadzona do programu dla jego wspólnoty.

▪ Udziały współwłaścicieli

W  zakładce  głosowanie  na  LokaleNet  wyświetlani  są  współudziałowcy,  którzy  mają 
możliwość  oddawania  głosów  przy  uchwale.  Szczegółowy  opis  w  rozdziale  Udziały 
współwłaścicieli
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