
 

OPIS NOWOŚCI W PROGRAMACH 
PC-MARKET I KONSOLA KUPCA – 7.3.120 

 
Nowe możliwości programu to m. in.: 

1) wersja angielska programu PC-Market oraz Konsoli Kupca 

2) rozbudowa raportów o: 

- dodatkowe uprawnienia, które umożliwia przypisanie danemu użytkownikowi 
wykonywanie tylko wybranych raportów z danej „grupy raportów”; 

- możliwość prezentowania zarówno wyników raportu jak i prezentacji graficznej 
(wykresu) w jednym oknie programu; 

- prezentację wyników w oparciu o odchylenia stanów towarów; 

- wybór kolumn podczas tworzenia raportów; 

- wyróżnienie kolorami prezentacji wyników raportu, wg wytycznych 
skonfigurowanych przez samego użytkownika; 

 
Od wersji PC-Market 7.3.120. wprowadzono także szereg zmian, mających na 
celu sprawniejsze funkcjonowanie programów. 

Wybrane zmiany w programach to m.in.: 

- dodanie filtru daty „wczorajszy” na wykazach – przy tak zaznaczonym filtrze 
program od razu wskaże dokumenty z dnia poprzedniego; 

- możliwość wysyłania na urządzenia towarów przyjętych dokumentami 
wewnętrznymi (np. PW, przesunięcia, receptury); 

- zapis  historii czynności wykonywanych w „Harmonogramie Zmian Cen” (HZC), 
w monitoringu; 
 
Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony www.insoft.com.pl 

wybierając menu Dla użytkownika / Do pobrania 

http://www.insoft.com.pl/
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7.3.120.149 

 Nowe opcje programu 

  Dokument Remanentu - dodanie nowych 
kolumn 

 Dodano kolumny "różnica ilościowa" oraz "różnica wartościowa brutto/netto”. Zrealizowano także 
sortowanie dla tych kolumn. 

  Wykazy - dodać nowy filtr daty - "wczorajszy"  Zrealizowano. Umożliwia to podgląd wykazu np. faktur wystawionych tylko w dniu "wczorajszym". 
Dla tej "daty" istnieje także możliwość prezentowania dokumentów z datą "późniejszą." 

  Umożliwić wysyłanie na urządzenia towarów 
przyjętych dokumentami wewnętrznymi 

 Zrealizowano nowa opcją konfiguracji na zakładce "Wykazy": "Wysyłać na urządzenia towar 
przychodowany dok. wewnętrznymi (PW, przesunięcia, receptury)" dla wartości parametrów: nigdy / 
pytać, domyślnie "nie" / pytać, domyślnie "tak" / zawsze, bez pytania. Obsługa w dokumentach: PW, 
Przesunięcie przecena, Przesunięcie gratisy, Receptura, Remanent. Parametr jest domyślnie 
wyłączony. Podczas realizacji zadania - wcześniej istniejący parametr "Wysyłać na urządzenia 
towary przyjęte (PZ, MP)" obsłużono na dokumentach Rozbieżność z dostawy, dla towarów 
efektywnie przychodowanych takimi dokumentami. 

  Obsłużyć kolumnę "Kategoria" w pozycjach 
dokumentów 

 Zrealizowano 

  Towary akcyzowe w PC-Market - oznaczyć 
towary akcyzowe bez wskazania grupy 
akcyzowej 

 W konfiguracji, na zakładce "Wykazy" dodano parametr "Oznaczanie towarów akcyzowych bez 
wskazania grupy akcyzowej: nie (domyślnie) / tak". Dzięki niemu, pod kątem pracy na towarach 
akcyzowych, można skonfigurować PC-Marketa na 4 różne sposoby: - w ogóle wyłączona zakładka 
"akcyza" w karcie towarów (parametr wyłączony i brak grup akcyzowych), - towary akcyzowe 
muszą być powiązane z grupami akcyzowymi (parametr wyłączony i zdefiniowana przynajmniej 
jedna grupa akcyzowa), - oznaczanie towarów jako akcyzowe bez możliwości wiązania z grupami 
akcyzowymi (parametr włączony i brak grup akcyzowych), - obie możliwości jednocześnie 
(parametr włączony i zdefiniowana przynajmniej jedna grupa akcyzowa). Jeżeli zadecydujemy, że 
towar ma być "zestawem" to wszystkie składniki zestawu muszą być powiązane z grupami 
akcyzowymi (automatycznie muszą być zdefiniowane grupy akcyzowe). 

  Konsola Kupca - raport "Historia dostaw" z 
kartoteki towaru - dodać możliwość 
wyświetlenia wyników dla sklepów w sieci 

 Zrealizowano 

  PC-Market - raport stany bieżące - nowy  Dla parametru można ustalić następujące wartości: 1) nie,  2) stan min, 3) stan max, a także 4) stan 
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parametr: odchylenia od stanów minimalnych 
/ maksymalnych 

min/max. W zależności od wyboru wartości w raporcie prezentowane są dodatkowe kolumny: 
odchylenia od min. oraz stan min. (dla wartości 2 i 4), a także odchylenia od max i stan max. (dla 
wartości 3 i 4). Dodatkowo raport wyróżnia (poprzez podświetlenie komórki) te wartości, gdzie stan 
nie zawiera się w obliczonym odchyleniu. 

  Edycja dokumentu WZ - zmiana domyślnego 
wyboru 

 Dotychczas przy potwierdzeniu modyfikacji dokumentu WZ domyślnym przyciskiem było "Nie" - po 
zmianach domyślny wybór ustawiono na "Tak" 

  Monitoring - dodanie historii Harmonogramu 
Zmiany Cen 

 Dodano w filtrze przeglądania zapisów monitoringu rodzaj zapisu: "Harmonogram zmian cen"  z 
możliwością wyboru z listy harmonogramu lub poprzez wpisanie konkretnego Id. 

  Konsola Kupca - dodanie zapisów 
monitoringu dla operacji grupowych na 
towarach 

 Zrealizowane 

7.3.120.144 

 Nowe opcje programu 

  Przeglądanie dok. Remanentu - na wykazie 
dodać kolumnę "rodzaj remanentu" - 
całościowy lub cząstkowy 

 Zrealizowano 

  Raport obroty magazynowe sumaryczne - 
dodać na parametr opcję sortowania kolumn 

 Zrealizowano 

7.3.120.141 

 Nowe opcje programu 

  Drukfisk - umożliwić otwieranie listy 
kontrahentów z możliwością ich wyboru 

 Zrealizowano 

7.3.120.140 

 Nowe opcje programu 
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  Raport dowolny SQL - dodać parametr / 
kontrolkę "Raport za:" 

 Zrealizowano 

  Raport dowolny SQL - umożliwić wystawienie 
ikonki na pulpicie 

 Raport "umieszczany" na pulpicie zapamiętuje wcześniej zdefiniowane parametry dla raportu 
dowolny SQL 

  Dodanie możliwości zapisania wzorca dla 
innych typów dokumentów. 

 Na podstawie wzorca, jaki jest zapisywany dla np. PZ umożliwiono obsługę wzorca dla 
dokumentów: - MP (Magazyn Przyjmie), MW w cenach zakupu, MW w cenach sprzedaży, faktura 
ProForma, przesunięcie z towaru na towar-gratisy, a także paragonu (TypDok=21). We wzorcu 
zapisywany jest tylko stan końcowy, natomiast stan początkowy pobierany jest jako aktualny z 
bazy. 

  Raport - przeglądanie zapisów monitoringu - 
dodać opcję sortowania po kolumnach oraz 
szukania kontekstowego po wybranej 
kolumnie 

 Zrealizowano. Raport dostępny jest z poziomu menu Kontrola / Operacje serwisowe / Przeglądanie 
zapisów monitoringu. Szukanie kontekstowe funkcjonuje jedynie wtedy, jeżeli posortujemy kolumny 
wg szczegółów lub wg wersji. 

  Raporty w PC-Market / Konsoli Kupca - 
dodanie uprawnień na wybrane grupy 
raportów 

 Rozbudowano uprawnienia dostępu do raportów. Z dotychczas dostępnych uprawnień do raportów 
systemu lojalnościowego, dowolnego SQL oraz szybkiego z karty towarów dodano osobne 
uprawnienia dla "głównych" grup raportów. Dla raportów centrali sklepów wyodrębniono: finansowe, 
ilościowo - wartościowe, wykazy, koszykowe, stali klienci, rozliczenia kasjerów, uproszczone, 
generator zamówień, dowolne SQL. Dla raportów sklepowych, poza wcześniej wymienionymi 
wyodrębniono także raporty: eksporty, zbiorczy sklepu. Uwzględniono jest także specyficzna 
konfiguracja raportów: partie towarów oraz dla programu PC-Petrol - dostępne także dla 
uprawnionych do ich wykonywania. 

7.3.120.139 

 Nowe opcje programu 

  Raporty w PC-Market i Konsoli Kupca - 
rozbudowa funkcjonalności 

 W ramach rozbudowy dodano możliwość: - prezentowania wykresu w jednym oknie, razem z wynikami raportu 
(w oknie wyników raportu należy wybrać/klikać "F10 Wykres w tym oknie"), - zbijania wartości na wykresie 
poniżej pewnego procenta jako "pozostałe", - pominięcia zerowych pozycji na wykresie - zmiany typu wykresu 
(tortowy, słupkowy, obszarowy) - już w samym oknie wykresu. Umożliwiono także "obracanie" wykresem za 
pomocą przycisków na samym gridzie bądź za pomocą myszki. 

  Znaki diaktryczne innych języków w nazwie  Zrealizowano 
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skróconej 

7.3.120.138 

 Nowe opcje programu 

  Waluty - ukrywanie na stanowiskach PC-
POS 

 Umożliwiono ukrywanie zdefiniowanych wcześniej walut w PC-Market na stanowiskach sprzedaży 
PC-POS. Aby ukryć walutę na POSach (w PC-Market będzie można wykonywać operacje w tej 
walucie), należy wybrać daną walutę z poziomu Kontrola / Konfiguracja / Waluty - a następnie 
zaznaczyć chceckbox - "Ukryj na PC-POS". Aby była możliwość szybkiego podglądu, która waluta 
jest ukryta na POSach, a która nie - należy wybrać "Ctrl+F8 Ustawienia" i zaznaczyć checkbox 
kolumny wykazu "Ukryj na PC-POS" 

  Umożliwić konfigurację kolumn raportów  Dodano konfigurację kolumn na wszystkich raportach. Gdy raport jest uruchamiany z menu 
(parametry filtru raportu są w rejestrze) to ustawienie kolumn jest zapisane w rejestrze, natomiast 
gdy raport uruchomiony jest z przycisku z zakładki Narzędzia to ustawienia kolumn są "trzymane" w 
bazie pod danym przyciskiem (dzięki temu jeden raport można sobie dodać kilka razy z różnym 
ustawieniem kolumn). 

  Raporty - ograniczenie eksportu do plików 
xls, txt, oo wybranych kolumn raportu 

 Zrealizowano 

  Raporty w PC-Market: dodać opcję 
wyróżniania wybranych wyników raportu 

 Umożliwiono wyróżnienie wartości i/lub tekstu w wynikach raportu. Komórki z wynikami raportu 
można wyróżnić za pomocą koloru tła komórki lub czcionki. Dostępnych jest 16 kolorów wyróżnień. 
W ramach zadania dodano także przyciski: "Poprzednia wyróżniona wartość" (skrót: Ctrl+P) oraz 
"Następna wyróżniona wartość" (skrót: Ctrl+N) - umożliwiające sprawne przejście do 
kolejnej/poprzedniej wyróżnionej wartości na gridzie.  

7.3.120.135 

 Nowe opcje programu 

  Dodać nowe „pseudosterowniki” drukarki 
fiskalnej - Mini-Market/PC-Gastronom/PC-
Gastronom NET/PC-Petrol 

 Dodano osobne typy sterowników dla stanowisk sprzedaży Mini-Market/PC-Gastronom/PC-
Gastronom NET/PC-Petrol 



OPIS ZMIAN I NOWOŚCI W PROGRAMIE PC-MARKET 7.3.120 

7.3.120.134 

 Nowe opcje programu 

  Faktury WNT, WDT, Eksp./Imp. usług - 
automatyczny dok. KP/KW w walucie 

 Dodano 2 parametry na wystawienie automatycznych KP/KW w walucie: - automatyczne KP/KW w 
walucie dla faktur/korekt dostawcy WDT, WDT 0%, Import spoze UE - nie / tak oraz -automatyczne 
KP/KW w walucie dla faktur/korekt odbiorcy: WNT, Eksport usług - nie / tak Parametry działają na 
fakturze, korekcie faktury dostawcy oraz fakturze i korekcie faktury odbiorcy.  

7.3.120.129 

 Nowe opcje programu 

  PC-Market i Konsola Kupca - wersja 
angielska 

 W programie PC-Market oraz Konsoli Kupca umożliwiono pracę programu w angielskiej wersji 
językowej. Podczas instalacji/upgrade'u instalator umożliwi wybór języka programu na polski lub 
angielski. Wybrany język będzie domyślnym językiem programu (pod warunkiem, , ze nie ustalono 
innych uprawnień. Aby umożliwić użytkownikowi pracę w innej (polskiej lub angielskiej) wersji przy 
zainstalowany już programie. należy w uprawnieniach użytkownika zmienić parametr o nazwie język 
na ten, który ma być stosowany. Ustawiając parametr jako domyślny, podczas logowania do 
konkretnej bazy danych, program zaczytuje parametr serializacji, a w przypadku braku tego 
parametru program będzie działał w polskojęzycznej wersji. 

  Elzab Delta Lux - automatyczne 
potwierdzanie wydruku zmian na kasie 

 Obsłużono automatyczne potwierdzenie wydruku zmian na kasie 

  Dodać obsługę języków w wersji demo PC-
Marketa 

 Zrealizowano 

7.3.120.0 

 Nowe opcje programu 

  OLServer - poziom cen dla kodów 
dodatkowych 

 Dodano nowy parametr, pozwalający na określenie źródła konfiguracji poziomu cen dla kodów 
dodatkowych: - z konfiguracji aplikacji (identycznej jak dla zwykłych kodów -> z głównej konfiguracji 
lub z konfiguracji sprawdzarki), - z konfiguracji kodu dodatkowego znajdującej się w karcie towaru 
PC-Marketa. Dodano również opisy opcji w oknie aplikacji. 
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  CenyFifo.exe - wywołanie operacji w PC-
Market naprawy utargów z programu 
CenyFifo.exe 

 CenyFifo.exe wywołują funkcje z PC-Marketa do liczenia wartości zakupu(KWS): NettoMag, 
PodatekMag, Kwota11 oraz wartości sprzed rabatu: NettoDet, PodatekDet 

 


