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Opis wybranych nowości PC-Market
do wersji 7.3.120.211 - informacja luty 2016 r.
Nowe możliwości programu to m. in.:
1) Nowe rodzaje raportów:
- „Raport sprzedaży, stanu, ilości zamówionej” – dostępny w module „Generator Zamówień”;
- „Raport Kontrakty” – dostępny z poziomu karty towaru tylko w przypadku sporządzonego Kontraktu dla
wybranego towaru;
- „Raport bilans wymiany opakowań” (w Konsoli Kupca)
2) Rozbudowa rozliczeń kasjerów w o Prepaid, CashBack, karty podarunkowe
3) Zwiększenie pola notatki w karcie towaru i na wydruku etykiet
4) Możliwość wydruku wykresów raportu wraz z gridem do podglądu
5) Obsłużono nowe typy urządzeń:
- Elzab Eco Print – waga etykietująca
- Bizerba XC800 – waga z wyświetlaczem multimedialnym
- Posnet Neo XL EJ – nowy protokół dla wersji oprogramowania kasy 3.01
Zmiany w bardziej szczegółowym ujęciu:
• Raport obrotu - Rozbudowa parametru "drukuj tylko podsumowania sekcji"
• Odblokować możliwość wpisania ilości w opakowaniu dla tandemów
• Rozbudowa Raportu Stali Klienci
• Serwisowe tworzenie receptur - rozbudowa o dokumenty importu z kas fiskalnych
• Zakładka Narzędzia (Alt+N) -obsłużenie szukania kontekstowego F9
• Replikacja Kontraktów oraz Harmonogramu Zmian Cen z centrali central do podcentrali
• Replikacji towarów i kontrahentów z Centrali central do podcentral
• Wykaz wybranych dokumentów - dodanie możliwości wyświetlenia kolumn "Netto" i "VAT"
• PC-Market -obsługa dokumentu Kontraktów z centrali
• Raport Analiza promocji -obsługa nowych kolumn w wynikach raportu
• Konsola Kupca -możliwość tworzenia Kontraktów do wielu Dostawców
• Zakładka Narzędzia -dodanie ikony Generator Zamówień (propozycja zamówienia)
• PC-Market -zwiększenie pola notatki do 1020 znaków
• Zamówienia -obsługa kolumn stanów min. i max. towarów
• Centralny Generator Zamówień -modyfikacja ceny zakupu
• PC-Market: DrukFisk -automatyczne tworzenie KW za zwrot do paragonu
• Eksport danych na kolektor -rozbudowa parametrów dla wysyłanych towarów
• PC-Market / Konsola Kupca -wyróżnianie kolorem w zamówieniach towarów "obowiązkowych”
• Konsola Kupca -możliwość blokowania importu na urządzenia towarów bez CKU
• Konsola Kupca -dodać wydruk daty okresu zamkniętego dla sklepów w sekcji parametrów
początkowych raportów
• Import danych o sprzedaży -dodanie parametru pozwalającego wyłączenie zbijania dokumentu importu
sprzedaży
• Replikacja do centrali daty okresu zamkniętego ze sklepów
• Raport Cennik -na parametr wyciągać ceny dla sklepów z modułu "Zdalne zarządzaniu cenami”
• Konsola Kupca - dodany parametr nadpisujący domyślną marżę na asortyment sklepu
• Konsola Kupca -obsługa nazw skróconych dla sklepów na wydrukach raportów i dokumentów
Pełny opis zmian oraz aktualizacja wersji dostępne są na stronie producenta www.insoft.com.pl
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Opis wybranych nowości wersji 7.3.120 – sierpień 2015 (v. 7.3.120.149)
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wersja angielska programu PC-Market oraz Konsoli Kupca (moduł dodatkowy)
rozbudowa raportów o:
o dodatkowe uprawnienia, które umożliwia przypisanie danemu użytkownikowi wykonywanie
tylko wybranych raportów z danej „grupy raportów”
o możliwość prezentowania zarówno wyników raportu jak i prezentacji graficznej (wykresu)
w jednym oknie programu
o prezentację wyników w oparciu o odchylenia stanów towarów
o wybór kolumn podczas tworzenia raportów
o wyróżnienie kolorami prezentacji wyników raportu, wg wytycznych skonfigurowanych przez
samego użytkownika
rozbudowa mechanizmu "odwrotnego obciążenia"
nowa wersja Interfejsu PCM2www do wymiany danych ze sklepem internetowym

Opis wybranych nowości wersji 7.3.119 – marzec 2015
Obsługa partii towarów
zdalna konfiguracja kas POS z poziomu programu
rozbudowa operacji serwisowych: naprawa stanów i utargów oraz naprawy dokumentów przeceny;
"szybki" raport "obroty" w karcie kontrahenta
Zmiany w raportach, m. in.:
• ujednolicenie sposobu wyliczania wartości w cenach magazynowych i detalicznych z innymi raportami
• nowe parametry w raporcie obrotu
Rozbudowa operacji grupowych, m. in:
• ukrywanie towarów w panelach PC-POS
• wydruk etykiet dla wielu towarów
• możliwość operacji grupowych na kontrahentach
• możliwość kopiowania uprawnień użytkownika u ustawień zakładki Narzędzia (ikony pulpitu)
•
•

