
Lista zmian w programie 

między ver. 1.5 a ver. 1.6

1. Wprowadzenie nowego sposobu definiowania wzorców stawek VAT, z poziomu słowników 

programu dla całego programu. 

2. W „Raport Rozrachunków 1” została dodana nowa kolumna  SALDO po każdej operacji. 

Wyświetlana na żądanie użytkownika.

3. Umożliwienie tworzenia schematów dekretacji na podstawie kategorii (grup) kontrahentów. 

4. Podczas wczytywania wyciągów bankowych z pliku można przypisać konto przeciwstawne 

dla stałych dostawców.

5. Przy wydrukach raportów została poszerzona opcja grupowania danych na kontrahenta (np. 

przycisk „Raporty”).

6. Wprowadzono obsługę nowych banków, mających odmienny schemat plików (np. WBK) 

oraz poprawienie istniejących wynikających ze zmian wprowadzanych przez same banki.

7. W każdym oknie/tabeli dzięki nowej funkcji „Wybrane” (znajdującej się w menu edycja,  

lub  w  menu  wywoływanym  z  pod  prawego  przycisku  myszy),  możliwe  jest 

wyeksportowanie danych z tejże tabeli do pliku CSV.

8. W  usłudze  LokaleNet  wszystkie  dane  mieszkańców,  jakie  są  widoczne  na  ekranie, 

przesyłane  są  za  pośrednictwem  protokołu  szyfrowanego  SSL.  Oczywiście  za 

pośrednictwem tego protokołu przesyłany jest również identyfikator i hasło.

9. W programie „Odczyty” wprowadzono możliwość przesyłania danych przez internet. Dzięki 

temu  rozwiązaniu  osoba  odczytująca  stany  liczników,  może  na  bieżąco  przesyłać  dane 

administratorom, bez konieczności wizyty w biurze.

10. Dzięki opiniom mieszkańców i administratorów zostały zmodyfikowane niektóre wydruki 

(np. suma powyżej dwóch parametrów * ilość miesięcy).

11. Wprowadzone zostały poprawki zwiększające wydajność programu.

12. Dodano nowe wytyczne sprawdzające poprawność dokumentów (np. Konta syntetyczne 200 

nie  posiadające  w  analityce  określenia  „Dostawca”,  „Odbiorca”  nie  mogą  być  kontami 

rozrachunkowymi).

13. Wprowadzono nowy szereg parametrów w konfiguracji  programu (np.  Kalkuluj telefon 

obiektu – przepisujący dane telefon i email z kartoteki kontrahentów do kartoteki obiektów)

14. W  przycisku  „Porównaj”  dodana  została  opcja  „aktualne  naliczenia  z  dokumentami 



księgowymi  na  dany miesiąc”.  Dzięki  czemu mamy możliwość  jeszcze  dokładniejszego 

sprawdzenia danych w księgowości.

15. W opcjach szybkich filtrów (np. Klasa/budynek), można zaznaczać więcej niż jeden wpis. 

16. Na  potrzeby  niektórych  wydruków  w  funkcji  tworzenia  szablonów,  dodano  nowe  pola 

zmienne.

17. W „Tabelach”,  gdzie tworzone jest  min.  Sprawozdanie finansowe, dodano nowe funkcje 

min. Nie pokazywanie wierszy zerowych oraz wiele innych 

18. Wprowadzono  przycisk  „Kasuj  dotyczy  i  dekretacje”  z  poziomu  wyciągu  raportów 

bankowych i kasy

19. Możliwość szukania kontrahenta przez wpisanie części nazwy kontrahenta w polu „Szukaj 

kontrahenta”

20. W menu słowniki|świadczenia można określić konto, na które będzie księgowany VAT z 

danego świadczenia. 

21. Dodano funkcję „Twórz listę”, umożliwiająca eksport danych do pliku CSV dla usług np. 

Sms'owego powiadamiania mieszkańców

22. Dodano nową opcję podstawiania świadczeń na rozliczeniach (przycisk PODSTAWIANIA 

z poziomu wspólnoty/spółdzielnie, dzięki której na rozliczeniu możemy zgrupować kilka 

świadczeń w jedno)


