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Aktyn Finanse-Księgowość
opis zmian
styczeń 2017
1.

Jednolity plik kontrolny – aktualizacja do JPK (2) VAT.

2.

Dodano nowy wzór deklaracji VAT-27 (2).

lipiec 2016
1.

Jednolity plik kontrolny - możliwość generowania zbiorów danych w strukturze JPK: KR – księgi
rachunkowe, VAT – ewidencje VAT, WB – wyciągi bankowe. Na stronie internetowej
www.programaktyn.pl do pobrania pakiet z modułami oraz instrukcje.

2.

Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (17) i VAT-7K (11) obowiązujące za sierpień br.

styczeń 2016
1.

Nowe formularze deklaracji VAT-7 (16), VAT-7K (10).

2.

Pakiet aktualizacyjny e-Deklaracje VAT.

wersja 4.3 01 – wrzesień 2015
1.

Pełna instalacja programu zawierająca suplementy z ostatnich miesięcy
−

zaktualizowana aplikacja Fk4win.exe oraz pliki dll

−

zaktualizowano program administracyjny AdminFk.exe

2.

Dodano nową deklarację e-VAT-27 (1).

3.

Dodano nowe wzory deklaracji e-VAT-7K (9) i e-VAT-7 (15).
Uwaga: nowa wersja programu wymaga aktualizacji struktury bazy danych!

lipiec 2015
1.

Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (15).

2.

Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (9).

grudzień 2014
E-Deklaracje - wysyłanie deklaracji VAT-7 XML do systemu e-Deklaracje.
Program przystosowano do tworzenia plików w formacie XML potrzebnych do obsługi e-Deklaracji VAT-7.
Na stronie www.programaktyn.pl do pobrania „e-Deklaracje Vat7 + opis”. Pobrany katalog „VAT7()_e_dekl” z zawartością należy wgrać w katalogu „C:\Program Files\River\AKTYN W Finanse Księgowość\Raporty\Import spr\” .
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październik 2014
1.

Zestawienie rozrachunków wg grup kontrahentów.
Dotychczas w opcji „Zestawienie rozrachunków” wybieraliśmy każdorazowo indywidualnie wszystkich
potrzebnych kontrahentów. Takie indywidualne wybieranie np. 50 kontrahentów powtarzało się
wielokrotnie przy tworzeniu kolejnych zestawień. Obecnie istnieje możliwość grupowania
kontrahentów i zapisu a później odczytu z raz utworzonej grupy. Grupy można zapisywać w dowolnym
miejscu na dysku.
Na stronie www.programaktyn.pl do pobrania plik „RapPrint.ZIP” (należy go rozpakować i nadpisać
nim dotychczas istniejący RapPrint.dll) oraz porada jak skorzystać z zestawienia Grupowanie
kontrahentów oraz skąd je pobrać.

2.

Rozszerzenie funkcjonalności w zakresie analizy danych.
Rozszerzenie zestawu bezpłatnych zestawień danych i sprawozdań dostępnych w programie:
58 raportów oraz dodatkowych 9 w wersji programu Aktyn F-K Pro. Niektóre z raportów można
zapisywać do M-S Excel.

wersja 4.2 02 – listopad 2013
1.

Klucz sieciowy zabezpieczający program.
Program został przystosowany do współpracy z sieciowym kluczem USB pozwalającym autoryzować
wiele stanowisk w sieci lokalnej. Wprowadzone przez nas zmiany obejmują wprowadzenie do użycia
nowych kluczy zabezpieczających USB (TASP PRO) oraz przygotowanie nowego programu ServTvx,
który pełni funkcję serwera udostępniającego dane zapisane na kluczu zabezpieczającym USB
programom z rodziny Aktyn pracującym w lokalnej sieci komputerowej.

wersja 4.2 01 – listopad 2013
1.

Wprowadzono możliwość ewidencji transakcji z odwrotnym obciążeniem. Porada dotycząca
mechanizmu odwrotnego obciążenia na stronie www.programaktyn.pl.

2.

Dostosowano import z Aktyna Sprzedaż dla transakcji z odwrotnym obciążeniem.

3.

Zmodyfikowano Raport: R017.frf.

4.

Zmodyfikowano bibliotekę RapPrint.dll.

