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Opis wybranych nowości wersji 7.4.225
Obsługa JPK:
W związku ze zmianą ustawy "Ordynacja podatkowa" z dnia 10 września 2015 o konieczności wysłania
plików JPK podległemu organowi podatkowemu, w bieżącej wersji programów PC-Market oraz
Konsola Kupca obsłużony został eksport danych do pliku xml. W programach obsłużone zostały trzy
struktury JPK: Mag, Fa oraz Vat. Struktura magazynowa prezentuje dokumenty PZ, WZ, RW, MM,
struktura Vat opiera się na danych faktur oraz faktur - korekt, zarówno po stronie sprzedawcy jak i
odbiorcy, natomiast struktura VAT dotyczy dokumentów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Eksport
plików dostępny jest z poziomu menu Raporty -> JPK -> Eksport - wybierając daną strukturę.
Obsługa towarów - nowości
W karcie towaru, na zakładce Dostawcy, można oznaczyć towar, że jest "nowością" i przez jaki czas
jest to nowość (licząc od wskazanej daty). Na wykazie towarów można wyświetlić tylko towarynowości (filtr dostępny pod opcją: "Alt+N Nowości"). Analogiczną kolumnę można włączyć też na
dokumencie zamówienia, co może być ważną informacją dla operatora tworzącego zamówienie.
Nową własność towaru można ustalać w centrali, w Konsoli Kupca, i narzucać na sklepy w sieci (nowa
reguła replikacji w konfiguracji).
Możliwość parametryzacji stałych klientów
Dla stałych klientów (z zarejestrowaną kartą), dodana została możliwość przypisania cech (wartości
parametrów) opisująca/określająca danego posiadacza karty.
Bezpośrednie wysyłanie wyników raportów, dokumentów na e-mail kontrahenta
Wyniki raportów (Ctrl+E Eksport), zapisane dokumenty (Ctrl+F6 Eksport), a także wykazy
kontrahentów/towarów/dokumentów.

Opis wybranych nowości wersji 7.4.122
• W najnowszej wersji PC-Market dostępna jest obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Z dotychczas opublikowanych struktur JPK, program PC-Market obowiązywać będą
następujące jednolite pliki kontrolne:
- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
- dla obrotu magazynowego
- dla faktur VAT
• import/eksport dokumentów wprost z/do arkusza Excel
• bezpośredni eksport dokumentów/raportów do pliku PDF
• import dla nowych towarów podstawowych jego danych (nazwa, stawka VAT, JM)
z zewnętrznej bazy PC-Market.
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Opis wybranych nowości wersji 7.4.121
•
•
•
•
•
•

PC-Loyalty – obsługa on-line reguł punktowych ze stanowiskami PC-POS od wersji programu
7.4.56.x
Obsługa wielu kart jednego kontrahenta
Możliwość definiowania rozmiarów czcionki w elementach interfejsu programu
Rozbudowanie pulpitu programu o możliwość dodawania sekcji
Obsługa przydziału na sklepy ról użytkownikom z poziomu Konsoli zarówno w PC-Market,
a także na stanowiskach POS
Nowe raporty:
- Raport Zbiorczy Sklepu (w Konsoli Kupca)
- Dostawy w drodze
- Aktualizacja raportów związanych z obsługą systemu lojalnościowego

Pełny opis zmian oraz aktualizacja wersji dostępne są na stronie producenta www.insoft.com.pl

