


Ze zmianami w nowej wersji 
jest jak z górą lodową... 

widocznych jest ich 
tylko około 10%.

Najwięcej zmian 
kryje się jednak 

pod powierzchnią!!

Na 
 wierzchołku 

góry lodowej znajdują się 
nowe funkcje i ulepszenia, dzięki 

którym codzienna praca z programem 
może być efektywna i jednocześnie przyjemna!

Właśnie pod powierzchnią przeprowadza się wszystkie
 niewidoczne zmiany, dzięki którym nowe funkcje udostępnione 

w różnych częściach programu działają bez zarzutu, tak żeby
 IN-FORM PRO był programem pewnym i niezawodnym. Także 
pod powierzchnią zostały dokonane te zmiany w programie, 

które odpowiadają za poprawne działanie IN-FORM PRO 
po zaktualizowaniu systemów operacyjnych, programów 

antywirusowych i innych aplikacji zainstalowanych 
na Twoim komputerze. Mimo że „aktualizacje on-line” 
są przeprowadzane właściwie każdego dnia w prawie 

niezauważalny dla Ciebie sposób, to dla IN-FORM PRO 
stanowią podstawową zmianę dotychczasowego 

środowiska, w którym program działał. Jest 
zatem zrozumiałe, że od wielu lat IN-Software 

każdego roku inwestuje ogromne nakłady 
w rozwój i dostosowanie programu, aby 
Twoja codzienna praca z IN-FORM PRO

mogła przebiegać bez zakłóceń 
bez względu na zmieniające

 się warunki zewnętrzne.

Drogi użytkowniku! 
W ramach umowy serwisowej przekazujemy Ci nową, 10.00 wersję programu IN-FORM PROfessional
wraz z opisem najważniejszych zmian. Najnowsza wersja oferuje nie tylko wiele nowych funkcji oraz 
ulepszeń, o które zabiegałeś, ale przede wszystkim jest dostosowana do coraz szybciej zmieniających 
się wymagań technicznych i zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Utwórz kopię zapasową baz danych! 
Zanim przeprowadzisz aktualizację, utwórz kopię 
zapasową baz danych na płycie CD lub na dysku 
twardym komputera, zapisując tam cały katalog 
DANE znajdujący się w katalogu INFORM, w którym 
jest zainstalowany program. Kopiowanie - w zależności 
od ilości danych zapisanych w programie - może 
trwać nawet do kilkunastu godzin. Wykonanie kopii 
zapasowej baz danych jest tak ważne, że nie może 
być pominięte.

2. Wyłącz programy antywirusowe na czas 
przeprowadzenia aktualizacji!
Programy antywirusowe mogą wpływać w sposób 
niepożądany na przebieg pracy innych programów 
zainstalowanych na Twoim komputerze. Dlatego 
podczas wykonywania aktualizacji zaleca się 
tymczasowe odłączenie programów antywirusowych.

3. Dopiero teraz rozpocznij aktualizację!
Umieść otrzymaną płytę w napędzie CD i rozpocznij 
aktualizację zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi 
się na ekranie monitora. Do wykonania aktualizacji 
niezbędny będzie nowy kod, który otrzymałeś 
wraz z płytą.

4. Uruchom ponownie PROgram!
Przy pierwszym uruchomieniu programu po 
przeprowadzeniu aktualizacji, zazwyczaj wiele baz 
danych będzie musiało zostać zreorganizowanych. 
Reorganizacja jest konieczna, aby program mógł 
odpowiednio przygotować dane do pracy w nowej 
wersji. Bez wykonania reorganizacji nie będzie można 
poprawnie pracować z programem. Reorganizacja 
rozpocznie się automatycznie i może trwać od kilku 
do kilkudziesięciu minut. Proces ten u każdego 
użytkownika będzie przebiegać inaczej, co zależy 
między innymi od ilości danych zapisanych 
w programie, od liczby wykorzystywanych modułów 
oraz od szybkości komputera, na którym program 
zostanie uruchomiony. W czasie reorganizacji praca 
z systemem nie będzie możliwa, dlatego zaleca się 
przeprowadzić ją po zakończeniu dnia roboczego lub 
w weekend. Aby reorganizacja mogła się rozpocząć, 
pamiętaj o ponownym uruchomieniu programu, zaraz 
po zakończeniu aktualizacji!

Przyjemnej pracy życzą pracownicy IN-Software

WAŻNE: Przeczytaj, zanim rozpoczniesz aktualizację PROgramu!



Nowe możliwości w Edytorze dokumentów

Efekt zoom – edycja dokumentów na dużych monitorach

Wymieniłem stary monitor na duży nowoczesny monitor. Po tej zmianie oczekiwałem, że na ekranie monitora będę 
widział dialogi programu w odpowiednio większym rozmiarze, dzięki czemu moje oczy nie będą się tak szybko męczyć 
przy pisaniu i czytaniu. Niestety, okazało się, że przez większą rozdzielczość monitora, dialogi programu sprawiają 
wrażenie jeszcze mniejszych niż dotychczas...

Przygotowując najnowszą wersję IN-FORM PRO,
pomyśleliśmy o tym problemie i w Edytorze 
dokumentów udostępniliśmy nową genialną 
funkcję służącą do powiększania treści dokumentu, 
dzięki czemu będziesz mógł w pełni wykorzystać 
przestrzeń, jaką oferuje Ci nowy monitor. 

Dodatkowo program zapamięta ustawienia, które 
dostosowałeś do możliwości swojego monitora, 
i przy następnym zalogowaniu się do systemu 
będą one automatycznie dostępne. 

Rzeczywiście, dla dużych monitorów przy wyborze maksymalnej 
rozdzielczości dialogi programów i czcionka ulegają pomniejszeniu, 
a znaczna część przestrzeni monitora pozostaje niewykorzystana.

Możliwość dostosowania menu do indywidualnych potrzeb

Kilka funkcji, z których korzystam codziennie, jest dostępnych wyłącznie pod prawym przyciskiem myszy i nie można 
ich wywołać z menu. Z kolei w menu są widoczne funkcje, jakich w ogóle nie wykorzystuję. Czy mogę zmienić 
ustawienia programu, tak żeby w menu były widoczne tylko te funkcje, które wykorzystuję najczęściej?

Wgraj aktualizację programu do wersji 
10.00, a będziesz miał do dyspozycji 
nową funkcję, która umożliwia obsługę 
menu w Edytorze dokumentów. 

Z jej pomocą będziesz mógł ustawić 
pasek narzędzi w menu zgodnie 
z indywidualnymi wymaganiami, 
dzięki czemu Twoja codzienna 
praca z Edytorem dokumentów 
będzie bardziej efektywna. 
Skorzystaj z nowych możliwości 
programu i umieść w menu 
tylko te funkcje, z których 
korzystasz najczęściej!
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Nagłówek widoczny w treści dokumentu

W wersji 10.00 IN-FORM PRO pomyśleliśmy i o tej niedogodności. Teraz w każdym dokumencie jest widoczny jego 
nagłówek. Jeśli chcesz coś dopisać w nagłówku lub zmienić jego ustawienia, wystarczy, że klikniesz dwukrotnie w 
obszarze pozycji NAGŁ, a program sam wywoła nagłówek dokumentu do edycji. Zainstaluj najnowszą wersję 
IN-FORM PRO i zapomnij o uciążliwym zamykaniu i otwieraniu dialogów!

Bardzo często, kiedy opracowuję treść dokumentu, muszę zajrzeć do jego nagłówka, żeby ustawić odpowiednią 
tabelę cen. Gdy piszę pismo w Wordzie, widzę nagłówek w dokumencie, z kolei w IN-FORM PRO muszę zamknąć 
dialog do edycji dokumentu, żeby móc otworzyć jego nagłówek, i odwrotnie, co jest bardzo uciążliwe...

Możliwość zaznaczenia i kopiowania wielu rozdzielnych pozycji

Rzeczywiście, dotychczasowa wersja
programu nie pozwalała na takie 
kopiowanie pozycji w dokumentach. 
Wychodząc naprzeciw coraz większym 
wymaganiom stawianym nam przez 
użytkowników, począwszy od wersji 10.00 
rozszerzyliśmy możliwości programu 
w zakresie zaznaczania i kopiowania 
pozycji. Teraz, aby zaznaczyć kilka 
wybranych pozycji, które ze sobą nie 
sąsiadują, wystarczy nacisnąć klawisz 
<Ctrl> i jednocześnie kliknąć wybrane 
pozycje. Wówczas można je skopiować 
korzystając z klawiszy na klawiaturze lub 
wybierając odpowiednią ikonę z menu 
programu, ustawiając wcześniej 
kursor w odpowiednim miejscu. 

Kolejność zaznaczania pozycji nie ma tutaj znaczenia, ponieważ zostaną one wklejone w takiej kolejności, w jakiej 
zostały wpisane do dokumentu. Opisany tu sposób zaznaczania pozycji można wykorzystać także do usunięcia 
wybranych pozycji z dokumentu.

Opracowując oferty, dość często korzystam z funkcji kopiowania pozycji między dokumentami. Gdy chcę zaznaczyć 
i skopiować jednocześnie kilka pozycji, które ze sobą nie sąsiadują, okazuję się, że nie mam takiej możliwości...
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Numer artykułu widoczny po kliknięciu na pozycję

W wersji 10.00 IN-FORM PRO pomyśleliśmy także i o tej niedogodności. Teraz, żeby szybko sprawdzić numer 
danego artykułu, nie trzeba korzystać z określonej kombinacji klawiszy. Wystarczy raz kliknąć na danej pozycji, a 
numer artykułu zostanie wyświetlony tuż nad opisującym go tekstem. 

Aby wykorzystać konkretny artykuł ponownie, należy skopiować jego numer i wkleić w odpowiedniej pozycji 
dokumentu. Jeśli chcesz dany artykuł zastąpić innym, kliknij na znak zapytania pojawiający się obok numeru artykułu 
i poszukaj go w Kartotece artykułów, korzystając z funkcji Szukaj/Wybierz.

Kiedy opracowuję ofertę, wszystkie występujące w niej pozycje są przedstawione tak, jak będzie to wyglądać na 
wydruku, co jest oczywiście bardzo pomocne. Bardzo często jednak jest mi potrzebny również numer danego 
artykułu... Niestety, żeby go sprawdzić, muszę przechodzić za pomocą tabulatora przez poszczególne kolumny. 
Czy ten numer nie może być po prostu wyświetlony obok tekstu opisującego artykuł?

RI: Szybka ewidencja godzin dla przedziału czasu

Godziny pracy poszczególnych pracowników, które wprowadzam na potrzeby rozliczenia inwestycji, najczęściej różnią 
się od siebie tylko datą. Wykonywanie pojedynczych wpisów dla pracownika, który przez cały miesiąc wykonywał tę 
samą pracę w ramach danej inwestycji, jest więc bardzo czasochłonne! W takiej sytuacji chciałbym mieć możliwość 
wprowadzenia liczby godzin jednorazowo dla całego okresu...

Jeszcze dziś zainstaluj najnowszą wersję IN-FORM PRO i sprawdź, ile czasu zaoszczędzisz, korzystając z tej funkcji! 

W wersji 10.00 programu IN-FORM PRO, 
w module dodatkowym Rozliczanie 
inwestycji, na potrzeby obsługi tego typu 
zdarzeń udostępniliśmy nową genialną funkcję, 
za pomocą której jednym wpisem będziesz 
mógł zaewidencjonować godziny 

z całego miesiąca dla poszczególnych
pracowników. Liczbę przepracowanych godzin 
przypadających na dany dzień w wybranym 
okresie możesz wpisać „z ręki”, o ile była ona 
identyczna dla każdego dnia, lub pobrać z tabeli 
czasu pracy ustawionej dla danego pracownika, 
w której godziny pracy mogą być różne dla 
poszczególnych dni tygodnia.



Nowe możliwości w zakresie numeracji dokumentów

Muszę zmienić zakres numeracji faktur w związku ze zmianą roku. Chcę, aby w numerze faktury rok jej wystawienia 
był wyraźnie oddzielony od jej numeru. Otrzymałem jednak informację, że program nie oferuje takiej możliwości... 

Rzeczywiście, do wersji 9.00 IN-FORM PRO rok wystawienia faktury lub innego dokumentu można było uwzględnić  
w ich numerze, ale nie można go było wyraźnie oddzielić grafi cznie od właściwego numeru faktury, co stanowiło 
utrudnienie dla tych użytkowników, którzy przywykli do stosowania bardziej rozbudowanego systemu numeracji 
dokumentów. Dlatego w najnowszej, 10.00 wersji programu IN-FORM PRO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych użytkowników, zwiększyliśmy możliwości programu w zakresie numeracji dokumentów oraz uprościliśmy 
obsługę funkcji, za pomocą której dokonuje się tej zmiany w programie. 

Teraz rok wystawienia faktury lub innego dokumentu jest wyraźnie oddzielony od właściwego numeru. Dodatkowo 
zwiększeniu uległ zakres numeracji dokumentów z 6 do 8 cyfr. Jeśli jednak zmiany te nie są dla Ciebie interesujące, 
możesz pozostać przy dotychczasowym sposobie numeracji dokumentów.

Sprawdzenie poprawności kodu pocztowego

Wysyłam faktury za obsługę serwisową do moich klientów. Bardzo często korespondencja wraca do fi rmy, ponieważ 
nie wpisano kodu pocztowego lub był on niepoprawny...

W najnowszej wersji IN-FORM PRO, 
wprowadzając dane adresowe nowego 
klienta do Kartoteki adresów, możesz 
bezpośrednio w programie sprawdzić 
poprawność kodu pocztowego lub go 
uzupełnić, jeśli klient go nie podał. 

Dzięki temu już nie musisz przejmować 
się tym, że z braku kodu lub z powodu 
wpisania błędnego kodu poczta odeśle 
Twoją korespondencję z powrotem, 
narażając Cię na dodatkowe koszty. 

Zapomnij o czasochłonnym poszukiwaniu właściwego kodu w książce kodów pocztowych lub w Internecie. Zainstaluj 
aktualizację i przekonaj się, jakie to wygodne rozwiązanie.
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Nowe funkcje do obsługi magazynu

Możliwość jednoczesnej pracy z Magazynem i Kartoteką artykułów

Rzeczywiście, do tej pory program był tak przygotowany, że podczas pracy z Magazynem nie można było edytować 
Kartoteki artykułów - i odwrotnie, co było dość uciążliwe w obsłudze.

W związku z tym w najnowszej 
wersji IN-FORM PRO udostępniono 
możliwość równoległej pracy 
z Magazynem i Kartoteką artykułów, 
usuwając tym samym powyższe 
ograniczania. Dlatego teraz podczas 
wprowadzania towaru na magazyn 
nie musisz przerywać pracy i zamykać 
dialogu do obsługi magazynu, jeśli 
chcesz zapisać dodatkowe informacje 
na karcie danego towaru bezpośrednio 
w Kartotece artykułów.

Gdy wykonuję przyjęcie towaru na magazyn, bardzo często wprowadzam dodatkowe informacje na karcie danego 
artykułu. Niestety, aby otworzyć Kartotekę artykułów, za każdym razem muszę zamykać dialog do obsługi magazynu. 
Chciałbym mieć jednoczesny dostęp do Kartoteki artykułów i Magazynu podczas wykonywania przyjęcia towaru...

Przekazywanie dokumentów magazynowych do księgowości

Jeśli masz moduł dodatkowy Magazyn/Zamówienia oraz Należności i Zobowiązania, to począwszy od wersji 10.00 
IN-FORM PRO będziesz mógł przekazać księgowania dokumentów magazynowych do programów 
fi nansowo-księgowych w formie elektronicznej. Aby to było możliwe, musisz wprowadzić do systemu jednorazowo 
odpowiednie konta księgowe, a program wykona księgowanie automatycznie w momencie wystawiania dokumentu. 
Dzięki temu zmniejszą się koszty obsługi księgowej w Twojej fi rmie.

Prowadzę magazyn i chciałbym przekazywać księgowania dokumentów magazynowych do programu fi nansowo-
księgowego. Niestety, okazało się, że na dziś mogę przekazać tylko księgowania faktur i wyciągów bankowych...



Połączenie dokumentu magazynowego z fakturą zakupu

Prowadzę magazyn i ewidencjonuje faktury zakupowe. Dlaczego, kiedy wprowadzam fakturę zakupową, nie mogę 
od razu wypisać przyjęcia towaru na magazyn, tak żeby było podpięte w systemie pod tę fakturę, tylko muszę to 
wykonywać w dwóch różnych miejscach w programie, wpisując dwukrotnie te same dane...

Jeśli przyjęcia towaru 
wprowadzasz na magazyn 
wcześniej, a faktury zakupowe
ewidencjonujesz później, to 
z najnowszą wersją programu 
masz możliwość przypisania 
takiej faktury do przyjęcia 
magazynowego dzięki nowej 
funkcji Podłącz fakturę, 
udostępnionej w module 
Magazyn/Zamówienia.

Teraz po zaewidencjonowaniu faktury 
zakupowej możesz przejść do Obsługi 
magazynu bezpośrednio ze Skoroszytu i od 
razu wprowadzić przyjęcie towaru na magazyn. 

Wersja 10.00 IN-FORM PROfessional oferuje Ci nowe możliwości w zakresie obsługi magazynu. 
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Informacja o stanie towaru w magazynie dostępna w oknie Szukaj/Wybierz

Gdy na budowie zabraknie materiałów, kierownik dzwoni do mnie z pytaniem, czy mogę mu pilnie wysłać dodatkowy 
transport. Jak mogę szybko sprawdzić, w którym magazynie mam coś wolnego na stanie?

Począwszy od wersji 10.00 IN-FORM PROfessional, będziesz miał do dyspozycji nową funkcję, dzięki której bardzo 
szybko sprawdzisz stany wolne danego artykułu w poszczególnych magazynach. Wystarczy, że w dialogu do 
wyszukiwania artykułów wpiszesz nazwę interesującego Cię towaru, tak żeby program go wyszukał. Aby pojawiło się 
okno, w którym będzie przedstawiona szczegółowa informacja o stanie wolnym tego towaru w poszczególnych 
magazynach, wystarczy wskazać go myszką.
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Opcje PROgramu w nowej odsłonie

Ostatnio musiałem zmienić dane adresowe na papierze fi rmowym. Przez 15 minut szukałem w Opcjach miejsca, 
w którym mogę to zrobić, ale musiałem się poddać i skorzystać z telefonicznej linii pomocy...

Gdy tylko przeprowadzisz aktualizację programu do wersji 10.00, bez problemu odszukasz poszczególne funkcje 
Opcjach i w prosty sposób będziesz mógł wykonać potrzebne ustawienia. Będzie to możliwe, ponieważ w najnowszej 
wersji IN-FORM PRO moduł Opcje został tak przebudowany grafi cznie, aby jego obsługa była intuicyjna zarówno dla 
dotychczasowych, jak i nowych użytkowników.

W ramach wykonanych zmian 
wszystkie funkcje uporządkowano 
modułami i udostępniono w formie 
rozwijanego drzewa. Wprowadzono 
również podział na zakładki, aby w prosty 
sposób odróżnić ustawienia globalne, 
wykonywane dla całego programu, od 
ustawień dotyczących wybranej fi rmy. 

Najważniejsze jest jednak to, że 
teraz wszystkie ustawienia można 
wykonać z poziomu Opcji. 
Z kolei dla tych ustawień, które do tej 
pory wykonywało się bezpośrednio w 
poszczególnych modułach, dodano 
specjalny przycisk Ustawienia, 
po wybraniu którego, program 
przechodzi automatycznie do Opcji.

Ulepszenia w module M/F/S

Możliwość zapisania nowego kontrahenta w bazie danych z poziomu M/F/S

W najnowszej, 10.00 wersji 
IN-FORM PROfessional 
pomyśleliśmy i o tej niedogodności. 

Teraz wprowadzając nowy termin 
do kalendarza, możesz od razu 
założyć kartę z danymi adresowymi 
dla tego kontrahenta, którego nie 
masz jeszcze zapisanego w 
Kartotece adresów. Funkcja ta 
jest dostępna nie tylko dla terminów, 
ale także dla pozostałych typów 
informacji, czyli e-maili, notatek 
oraz zadań.  

Jeszcze dziś przeprowadź 
aktualizację i przekonaj się, jakie 
to wygodne rozwiązanie!

Gdy odbieram od klienta zgłoszenie o awarii pieca, od razu sprawdzam w kalendarzu, kiedy mogę do niego wysłać 
serwisanta. Następnie wprowadzam jego dane adresowe i telefon. Dlaczego jeśli robię to bezpośrednio w kalendarzu, 
adresu nie można zapisać w Kartotece adresów?
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Nowy nagłówek wiadomości

Rzeczywiście, w 9.00 wersji PROgramu nagłówek przesyłanej 
dalej wiadomości ograniczał się jedynie do daty wysłania 
wiadomości oraz podania tylko pierwszego adresata z listy. 
W praktyce okazało się jednak, że w wielu sytuacjach 
informacje te nie są wystarczające dla użytkowników. 

Dlatego począwszy od wersji 10.00 IN-FORM PRO nagłówek 
wiadomości został rozbudowany, tak żeby przy przesyłaniu jej 
dalej lub odpowiadaniu na otrzymany mail poza datą wysłania 
byli widoczni wszyscy adresaci oryginalnej wiadomości, 
a także jej oryginalny tytuł. 

Wysyłam to samo zapytanie mailem do kilku hurtownii. Następnie taki wysłany mail przesyłam dalej - do działu 
odpowiedzialnego za zamówienia towaru. Dlaczego w przesyłanym mailu nie widać wszystkich adresatów 
oryginalnej wiadomości?

Nowości w funkcji do przeprowadzenia inwentury

Spis z natury według miejsca składowania w magazynie

W najnowszej wersji programu IN-FORM PRO wprowadziliśmy wiele zmian w funkcji do przeprowadzenia inwentury, 
tak żeby maksymalnie przyspieszyć i ułatwić jej obsługę w programie. 

Prowadzę magazyn. Raz w roku jestem zobligowany do przeprowadzenia inwentury. Liczenie towaru w magazynie
odbywa się najszybciej, jeśli pracownicy dysponują spisem materiałów uporządkowanym według miejsca 
składowania w magazynie. Czy, mogę taką listę wydrukować bezpośrednio z programu?
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Możliwość wprowadzania etapami stanów po inwenturze

Po przeliczeniu towaru w magazynie dane z listy trzeba wprowadzić do komputera, co zajmuje nawet kilka dni. 
Jak mogę wylogować się z programu na koniec dnia, żeby rozpocząć codzienną archiwizację danych, jeśli 
zamknięcie dialogu do wprowadzania stanów po inwenturze powoduje ich utratę i konieczność rozpoczynania 
pracy od początku?

Jednym z udogodnień wprowadzonych do PROgramu jest możliwość wydrukowania listy wszystkich towarów 
magazynowych według miejsca ich składowania w magazynie. 

Mając do dyspozycji tak przygotowaną listę materiałów, ich odnalezienie w magazynie nie powinno zajmować zbyt 
dużo czasu. Oczywiście aby było można wydrukować taką listę, musi być spełniony jeden warunek, mianowicie 
każdy artykuł magazynowy musi mieć zapisane na karcie w Kartotece artykułów miejsce, w którym jest 
składowany w magazynie.

Kolejną, chyba najważniejszą zmianą w wersji 10.00 IN-FORM PRO jest udostępnienie możliwości przerwania 
w dowolnym momencie procesu wprowadzenia stanów po inwenturze i jego późniejszej kontynuacji bez utraty 
dotychczasowych zapisów.

Oczywiście dane wprowadzane do programu etapami są zapisywane tymczasowo tylko w dialogu służącym 
do Ewidencji stanów po inwenturze. W Kartotece artykułów będą widoczne dopiero wtedy, gdy proces 
inwentury zostanie doprowadzony do końca, a następnie sprawdzony i zatwierdzony od strony formalnej 
przez uprawnione osoby.

Ponadto w ramach usprawniania procesu przeprowadzenia inwentury z poziomu programu udostępniliśmy 
także możliwość wydrukowania Listy różnic magazynowych.
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NiZ: Ewidencja faktur ZK – nowe możliwości

Dodatkowe pola dat na potrzeby ewidencji faktur ZK

W wersji 10.00 IN-FORM PRO rozwiązaliśmy ten problem. Teraz podczas ewidencji faktur zakupowych oprócz daty 
wystawienia faktury możesz wprowadzić dodatkowo dwie daty: datę zapisu księgowego oraz datę ewidencji VAT. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz określić, z jaką datą faktura ma być zaksięgowana w kosztach, a z jaką datą 
ma trafi ć do rejestru VAT. Jest to możliwe bez konieczności nadpisywania i tym samym utraty informacji o dacie 
wystawienia faktury, którą program traktuje jako punkt odniesienia do wyznaczenia terminu płatności. 
Jeśli nie podasz daty zapisu księgowego oraz daty ewidencji VAT, program automatycznie przyjmie, że daty te są 
identyczne jak data wystawienia faktury.  

Korzystam z funkcji przelewów internetowych oraz przekazuję do księgowości dekrety faktur zakupowych. Dość 
często otrzymuję faktury za telefony, które są wystawione ostatniego dnia miesiąca, ale termin ich zapłaty wypada
w następnym miesiącu i dopiero wtedy mogą być ujęte w ewidencji VAT. Niestety, w PRO mogę wpisać tylko jedną 
datę, a mój księgowy potrzebuje obu dat...

Eksport kosztorysu z PRO do formatu ATH

Jako podwykonawca coraz częściej otrzymuję ślepe kosztorysy z różnych programów kosztorysujących, zapisane 
w pliku w formacie ATH. Po uzupełnieniu w nim swoich cen muszę go dostarczyć generalnemu wykonawcy w takiej 
samej formie, w jakiej go otrzymałem. Wprawdzie do PRO mogę zaimportować taki kosztorys, ale z zapisaniem 
w formacie obsługiwanym przez większość programów kosztorysujących mam już problem...

Jeśli masz moduł dodatkowy Import/Eksport projektu, to w najnowszej, 10.00 wersji programu będziesz mógł 
eksportować kosztorysy przygotowane w IN-FORM PRO w formacie ATH, obsługiwanym przez większość 
programów kosztorysujących dostępnych na rynku. 

Zaimportuj zatem otrzymany kosztorys do programu. Uzupełnij ceny i narzuty. Następnie wyeksportuj tak zmieniony 
kosztorys w formacie ATH i wyślij go mailem do generalnego wykonawcy. Zainstaluj aktualizację PROgramu 
jeszcze dziś i przekonaj się, jakie to wygodne rozwiązanie! Ponadto w ramach kosztorysowania w najnowszej wersji 
usprawniliśmy obsługę narzutów stałych, materiałów pomocniczych oraz materiałów inwestora.
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Możliwość ewidencji gotówkowych faktur ZK w Skoroszytach 

Przygotowując najnowszą, 10.00 wersję IN-FORM PRO, pomyśleliśmy i o tej niedogodności. Teraz już w momencie 
wprowadzania faktury do Skoroszytu zostanie ona oznaczona jako zapłacona i tym sposobem nie będzie 
przekazywana do zapłaty. Aby to było możliwe, musisz założyć w Opcjach dodatkowy rejestr i zaznaczyć pole wyboru 
na zakładce Ustawienia, dzięki któremu wprowadzane w tym rejestrze faktury będą traktowane przez program jako 
zapłacone gotówką. Zaktualizuj wersję PROgramu i sprawdź, jakie to wygodne rozwiązanie!

Rozliczam inwestycje, dlatego wprowadzam wszystkie faktury zakupowe, w tym także te zapłacone gotówką do 
Skoroszytów. Za pomocą PRO wykonuję także przelewy. Niestety, zaznaczenie, że dana faktura jest już zapłacona, 
jest dość czasochłonne i czasem o tym zapominam. Wówczas program umieszcza taką fakturę w koszyku do 
zapłaty, przez co zdarzyło mi się zapłacić podwójnie za fakturę już zapłaconą... 



IN-Software Polska Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 25
60-164 Poznań

Tel.:  (061) 661 71 21
Fax: (061) 661 71 22
Mail: poz@in-software.com

W przygotowaniu jest już kolejna wersja IN-FORM PROfessional, która będzie oferowała między innymi:

1. Harmonogramowanie w ujęciu fi nansowo-czasowym

2. Kosztorysowanie  – nowe książki KNR oraz nowe rodzaje wydruków kosztorysowych

3. Nowy podgląd wydruku w Edytorze dokumentów 

4. Dostosowanie całego PROgramu do pracy na dużych monitorach

5. Moduł dodatkowy Usługi serwisowe z nową kartoteką usług serwisowych i większymi możliwościami   

    w zakresie planowania terminów

6. Moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS – obsługa e-maili w formacie HTML

Co roku nowa wersja i nowe możliwości! Wybierz IN-FORM PROfessional z umową serwisową – opłaca się!

Ponadto w nowej wersji IN-FORM PRO wprowadzono następujące zmiany:

W ‘Edytorze dokumentów‘ umożliwiono wstawianie tabelek oraz zdjęć w formacie JPG do pozycji; 
W oknie szukającym wszystkie dokumenty są teraz wyświetlane według daty wystawienia, dzięki 
temu – bez względu na sposób numeracji – na górze pojawiają się zawsze najnowsze kwity; W 
Skoroszytach w oknie do wyszukiwania dokumentów dla faktur zakupu, oraz w ‘NiZ‘ dla ‘Ewidencji wyciągów 
bankowych‘ udostępniono kolumnę ‘Oryginalny numer faktury‘; Dla operacji kasowych prowadzonych 
w ‘Ewidencji wyciągów bankowych‘ w ‘NiZ‘ udostępniono taką samą możliwość ewidencji i księgowania 
faktur, jak w ‘Skoroszytach‘; W dialogu do ewidencji pozycji księgowych dodano wiersz z podsumowaniem 
kwot netto, VAT i brutto dla rozksięgowanych pozycji; W funkcji do kopiowania dokumentów dodano opcję 
umożliwiającą świadomą decyzję dotyczącą ustawień podatkowych w nowo tworzonym dokumencie; W 
module dodatkowym ‘Kasa’ podczas wystawiania faktur udostępniono informację o limicie kredytowym dla 
danego kontrahenta; W ‘Rozliczaniu inwestycji’ dodano funkcję, która w jednym kroku pozwala na zmianę ceny dla 
wielu artykułów; Wprowadzono możliwość aktualizacji na żądanie list użytego materiału i czasu dla poszczególnych 
inwestycji; Umożliwiono zakładanie pustych podinwestycji dla dowolnej inwestycji głównej; Usprawniono zapis danych 
adresowych z ‘Edytora dokumentów‘ do ‘Kartoteki adresów‘; W module ‘Kasa‘ podczas wystawiania kwitów uwzględnia 
się tabelę cen przypisaną do danego kontrahenta; W module ‘M/F/S‘ wprowadzono udogodnienie polegające na tym, 
że wydrukowanie wiadomości nie powoduje jej zamknięcia; Dla terminów/notatek/zadań w ‘Systemie komunikacyjnym‘ 
umożliwiono przypisywanie osób kontaktowych; W ‘Systemie komunikacyjnym‘ wprowadzono możliwość oddzielnego 
sortowania wiadomości zapisanych w różnych katalogach; Usprawniono pracę z kopiami roboczymi wiadomości; W 
‘Edytorze dokumentów‘ udostępniono możliwość wykonywania obliczeń w polach do wprowadzania cen; W nagłówku 
dokumentu zmieniono opisy na przyciskach, żeby ułatwić użytkownikom pracę z programem; W ‘Edytorze dokumentów‘ 
wprowadzono bardziej intuicyjną obsługę dla klawiszy Enter i Tab; W menu kontekstowym ‘Edytora dokumentów‘ udostępniono 
funkcję do zaznaczania wszystkich pozycji; Wszystkie funkcje dodatkowe dostępne w ‘Edytorze dokumentów‘ zebrano w jednymi 
dialogu i ułatwiono do nich dostęp przez umieszczenie nowego przycisku na pasku zadań; Udostępniono tekst startowy dla doku-
mentów przygotowanych; W całym programie ujednolicono wygląd i zachowanie pól do wpisywania tekstów artykułów; W ‘Edytorze 
dokumentów‘ wprowadzono możliwość zaznaczania dużych bloków pozycji klawiszami Shift+PgUp i Shift+PgDn; Funkcja służąca do 
wstawiania obrazków do tekstów została przebudowana tak, żeby wstawiane obrazki były lepszej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu miejsca 
potrzebnego na zapisanie  dokumentów z obrazkami na dysku; Usprawniono wsparcie dla komputerów z wieloma procesorami; Poprawiono jakość 
plików tworzonych w formacie PDF; Poprawiono obsługę funkcji służącej do wykonywania zmian dla wielu artykułów przez wprowadzenie asystenta; 
Usprawniono proces kopiowania artykułów, wprowadzając możliwość kopiowania historii magazynu, stanu magazynu oraz ilości zafakturowanych; 
Dodano funkcję, dzięki której jest możliwa zmiana kolejności składników dla istniejących artykułów typu ‘Jumbo‘; W ‘Kartotece artykułów’ w oknie 
‘Szukaj/Wybierz’ wprowadzono nową opcję, dzięki której wyszukiwanie można ograniczyć tylko do artykułów magazynowych; Dla włączonej opcji 
‘Wyszukiwanie po klasach’ wprowadzono możliwość regulacji wielkości drzewka oraz ułatwiono poruszanie się po drzewku...

Oczywiście mogliśmy opisać tylko najważniejsze zmiany, ponieważ nie sposób wymienić wszystkie. Część z 
nich zauważysz od razu, pozostałe zaś dopiero wówczas, gdy zaczniesz wykorzystywać IN-FORM PRO również 
w tych pracach biurowych, które do tej pory wykonywałeś bez pomocy oprogramowania. Na zakończenie 
życzymy Ci przyjemnej pracy z nową wersją programu!


