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Aktyn Środki Trwałe
opis zmian do wersji 3.0 01

wersja 3.0 01 – grudzień 2016
W wersji 3.0.01 wprowadzono zmiany w zakresie raportowania i wymiany danych.
1.

Eksport danych do M-S Excel.
Możliwość eksportowania danych do arkusza Excel. Użytkownik wskazuje odpowiedni szablon eksportu.
Wynik jest zapisywany w pliku tekstowym lub wklejany do arkusza Excel.
Szablony eksportu są przygotowywane przez serwis programu, po ustaleniu potrzeb użytkownika.

2.

Możliwość modyfikacji wydruków i eksport do Excela.
Część wydruków programu może być modyfikowana przez użytkownika.
Program pozwala na:
-

zmiany w zakresie merytorycznej zawartości wydruku,

-

zmiany właściwości graficznych (położenie elementów, czcionka, itp.),

-

wskazanie pól eksportowanych do Excela (przy użyciu listy wyboru).

Modyfikacja jest dostępna z poziomu wykonywania wydruku lub w menu głównym programu.
3.

Raportowanie „otwarte” – dowolne zestawienia danych.
W programie udostępniono tzw. „otwarty” szablon wydruku. Pozwala on w znacznej mierze na
przygotowanie dowolnego zestawienia według określonych, indywidualnych potrzeb użytkownika.
Dane zestawienia mogą być eksportowane do Excela i np. przedstawione w postaci wykresu.

4.

Nowe zestawienia danych:
-

tabela wskazanego odpisu amortyzacyjnego

-

zestawienie ilustrujące wyniki amortyzacji (bilansowej) za wskazany rok.

W programie dodano szablon wydruku umożliwiający wykonywanie zestawień z grupowaniem środków
trwałych według wskazanej cechy. Warianty możliwe do wykonania są definiowane przez serwis programu,
a zawartość podlega modyfikacji na ogólnych zasadach.

wersja 2.3 – grudzień 2014
1.

W programie wykonano możliwość ustawienia ograniczenia licencji na 200 środków trwałych.

2.

Na wybranych wydrukach pokazywana jest sumaryczna ilość stron (książka inwentarzowa, ewidencje:
bilansowa i podatkowa).
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wersja 2.2 – grudzień 2013
1.

Program został przystosowany do współpracy z sieciowym kluczem USB pozwalającym autoryzować wiele
stanowisk w sieci lokalnej.
Do tej pory firmy używające programu na wielu komputerach w sieci lokalnej musiały mieć wykupioną
odpowiednią ilość kluczy USB lub LPT tak, aby każdy komputer miał wpięty swój własny klucz
zabezpieczający.
Dawniej taki system dało się zabezpieczyć sieciowym żetonem Copy Control, ale z uwagi na przestarzałą
technologię, kilka lat temu zrezygnowaliśmy z tego typu zabezpieczenia.
W przypadku, gdy komputerów używających programu było kilkanaście lub więcej koszt zakupu kluczy
zabezpieczających stawał się nieopłacalny.
W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala zabezpieczać jednym kluczem USB wszystkie
programy z rodziny Aktyn pracujące w sieci lokalnej.
Wprowadzone przez nas zmiany obejmują:
-

Wprowadzenie do użycia nowych kluczy zabezpieczających USB (TASP PRO)

-

Zmiany w pamiętaniu informacji o zabezpieczeniach programu na kluczach USB

-

Przygotowanie nowego programu ServTvx, który pełni funkcję serwera udostępniającego dane
zapisane na kluczu zabezpieczającym USB programom z rodziny Aktyn pracującym w lokalnej sieci
komputerowej

-

Przerobienie wszystkich programów z rodziny Aktyn tak by potrafiły korzystać z nowego
zabezpieczenia

Zabezpieczenie kluczem sieciowym USB ma niski priorytet, tzn. inne zabezpieczenia (CopyControl, klucz
LPT, lokalny klucz USB) są szukane i używane przed nim.

wersja 2.0 – styczeń 2013
1.

Dostosowanie instalacji i metod autoryzacji do środowiska Windows 64-bit.

2.

Zmiany w algorytmie zmniejszenia wartości środka trwałego.

3.

Historia zmian lokalizacji środka trwałego.

