


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

widocznych jest około 10%

Jednak ich największa 
część znajduję się 
pod powierzchnią!

Na 
samym 

wierzchołku góry 
lodowej znajdują się 

nowe funkcje i ulepszenia, dzięki 
którym codzienna praca z programem 

może być efektywna i jednocześnie przyjemna!

Pod powierzchnią przeprowadza się te wszystkie
 niewidoczne zmiany, dzięki którym nowe funkcje

 udostępnione w różnych częściach programu, działają
 bez zarzutów, tak by IN-FORM PRO był programem pewnym

 i niezawodnym. Także pod powierzchnią zostały wykonane te
 zmiany w programie, które odpowiadają za prawidłowe działanie 

IN-FORM PRO po zaktualizowaniu systemów operacyjnych,
 programów antywirusowych i innych komponentów na Twoim

 komputerze. Pomimo, że „aktualizacje online” są przeprowadzane 
praktycznie każdego dnia w prawie niezauważalny dla Ciebie 

sposób, to dla IN-FORM PRO stanowią zasadniczą zmianę 
dotychczasowego środowiska w którym działał. Jest zatem 

zrozumiałe, że IN-Software od wielu lat, każdego roku 
inwestuje ogromne nakłady w rozwój i dopasowanie

 programu, po to by twoja codzienna praca 
z IN-FORM PROfessional mogła 

przebiegać bez zakłóceń bez 
względu na zmieniające się

 warunki zewnętrzne.

Drogi użytkowniku! 
w ramach umowy serwisowej przekazujemy Tobie nową 11.00 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 wymogów technicznych i jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Zrób 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 
zostać pominięte.

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

3. Dopiero teraz rozpocznij aktualizację!
Umieść otrzymaną płytę w napędzie CD i rozpocznij 
aktualizację zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi 
się na ekranie Twojego 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 
minut 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!



Optymalne wykorzystanie dużych monitorów 

W programie mogę powiększyć dokumenty, które opracowuję w edytorze, dopasowując je do rozmiaru mojego      
monitora. Niestety, kiedy zwiększam rozmiar Kartoteki artykułów, okno programu - zamiast dopasować się do                     
rozmiaru monitora - pozostaje tak samo małe, jak było, i dodatkowo przemieszcza się do lewego górnego narożnika 
ekranu, co jest dość uciążliwe...
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Co najważniejsze, wszystkie ustawiania, jakich dokonasz, logując się do PROgramu, będą dotyczyć tylko ciebie. 
Jeśli więc w twojej fi rmie pracownicy korzystają z monitorów różnej wielkości, to każdy z nich może ustawić 
PROgram odpowiednio do swoich potrzeb. Jeszcze dziś zaktualizuj PROgram do wersji 11.00, żebyś mógł 
optymalnie wykorzystać zalety dużego monitora, którego używasz! 

Wskazówka: Dialogi systemu operacyjnego Windows uruchamiane z poziomu PROgramu zachowają swoje 
dotychczasowe rozmiary.

Dostosowanie PROgramu do pracy na dużych monitorach zostało 
podzielone na etapy - ze względu na złożoność całego procesu. 

W najnowszej 11.00 wersji programu 
IN-FORM PROfessional będziesz mógł 
powiększyć prawie wszystkie dialogi wraz 
z czcionką, dopasowując je odpowiednio 
do rozmiarów używanego monitora. 

PROgram ustawiasz w momencie 
uruchomienia, wybierając przycisk 
Zmiana wielkości czcionki. 

Możliwość powiększenia tekstów 
w dialogach sprawi, że PROgram
będzie bardziej czytelny.
Jednocześnie będziesz miał 
dostęp do większej ilości informacji 
zapisanych w różnych tabelach lub 
na listach rozwijanych w PROgramie, 
które do tej pory nie mieściły się 
na ekranie monitora. 
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Nowy podgląd wydruku w Edytorze dokumentów

Przed wydrukowaniem oferty zawsze uruchamiam podgląd wydruku. Wówczas widzę, na ilu stronach oferta                  
zostanie wydrukowana, i jeśli coś mi nie odpowiada lub tekst został źle podzielony wprowadzam odpowiednie 
poprawki. Najbardziej jednak przeszkadza mi to, że gdy chcę zobaczyć podgląd wydruku, za każdym razem muszę 
wywołać dialog drukowania. Dlaczego nie mogę tego zrobić tak prosto, jak w Wordzie?

Na pasku zadań w menu znajdziesz nowy przycisk Włącz\Wyłącz podgląd strony. Kiedy na niego klikniesz, na 
ekranie monitora po prawej stronie pojawi się dodatkowe okno, w którym będziesz mógł zobaczyć podgląd wydruku 
opracowywanego właśnie dokumentu. Podgląd wydruku zostaje przygotowany na podstawie danych wprowadzonych 
w dialogu drukowania: rodzaju papieru, wzorca wydruku i ustawień drukarki.

Genialność nowej funkcji polega na tym, że umożliwia ona jednoczesną edycję dokumentu wraz z możliwością 
podglądu wydruku. Jeśli zmienisz coś w dokumencie, to program od razu to zauważy, wyświetlając w oknie z 
podglądem wydruku komunikat o konieczności odświeżenia podglądu. 

Dodatkowo okno z podglądem wydruku zostało wyposażone w pasek menu z funkcjami, które umożliwiają:
   
  aktualizację podglądu wydruku po zmianach,

  optymalny podział ekranu monitora na dwa okna: Edytora dokumentu i Podglądu wydruku,
  
  powiększenie podglądu wydruku,

  pomniejszenie podglądu wydruku,

  przygotowanie podglądu wydruku zgodnie z ustawieniami standardowymi.

Rzeczywiście, nasze dotychczasowe rozwiązanie nie było zbyt ergonomiczne i mogło nawet irytować. Dlatego po 
aktualizacji PROgramu do wersji 11.00 w Edytorze dokumentów będziesz miał do dyspozycji znacznie lepsze 
rozwiązanie od tego, które znałeś do tej pory z Worda. 
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W trakcie tego procesu 
dla kartotek artykułów 
i adresów rozdzieliliśmy 
dotychczasowe Prawo 
do edycji, umożliwiające 
wprowadzanie, zmianę, 
kopiowanie i usuwanie 
kart, na dwa osobne 
rodzaje uprawnień. 

W najnowszej wersji PROgramu będziesz miał zatem do dyspozycji Prawo do wprowadzania/zmiany, zezwalające 
na wprowadzanie, zmianę i kopiowanie kart, oraz Prawo do usuwania, z pomocą którego zablokujesz wybranym
użytkownikom możliwość usuwania artykułów lub adresów. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy, dla których 
włączono blokadę usuwania kart, będą mogli nadal swobodnie pracować z PROgramem, ale już nie będą mogli 
samodzielnie usunąć danych z systemu, co wcześniej nie było możliwe.

Nowe możliwości w zakresie nadawania uprawnień

Oddzielne uprawnienia do usuwania adresów i artykułów

Kiedy kilka lat temu wdrażałem IN-FORM PRO w swojej fi rmie, byłem jego jedynym użytkownikiem. Teraz mam kilku                             
pracowników biurowych. Ostatnio jeden z nich usunął połowę artykułów. Na szczęście udało się przywrócić program 
do pierwotnego stanu dzięki kopii zapasowej. Czy mogę zablokować usuwanie artykułów wybranym użytkownikom, 
ale tak, żeby mieli możliwość wprowadzania nowych artykułów?

W najnowszej wersji IN-FORM PROfessional wprowadziliśmy 
wiele udogodnień w nadawaniu uprawnień poszczególnym 
użytkownikom PROgramu, tak aby cały proces był łatwiejszy 
w obsłudze niż dotąd.

Możliwość ukrycia ceny zakupu artykułów
Nie chcę, żeby wszyscy pracownicy, którzy używają IN-FORM PRO, widzieli w jakiej cenie kupiłem poszczególne 
artykuły od dostawcy. Mimo że zblokowałem im dostęp do informacji o cenie w Kartotece artykułów oraz w Edytorze                              
dokumentów, cena ta pojawia się w oknie wyszukiwania informacji...

Rzeczywiście PROgram traktuje 
cenę zakupu artykułu jako informację
standardową, od której rozpoczyna 
się kalkulację ceny sprzedaży, 
dlatego pojawia się ona w oknie 
wyszukiwania informacji, mimo 
że wyświetlanie informacji 
o cenach zostało zblokowane
zarówno w Kartotece artykułów, 
jak i w Edytorze dokumentów. 

W wersji 11.00 IN-FORM PROfessional uwzględniliśmy tę nieścisłość, która występowała przy nadawaniu uprawnień 
do pracy z artykułami, wprowadzając nową opcję, dzięki której będziesz mógł wyłączyć pokazywanie ceny zakupu 
artykułu w oknie wyszukiwania informacji.
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M/F/S: Obsługa e-maili w formacie HTML 

Chcę wysłać e-maila do klienta, w którym zamierzam wyróżnić fragment tekstu przez zmianę koloru i rozmiaru 
czcionki oraz dodanie logo mojej fi rmy. Niestety, mimo że zmieniłem formatowanie tekstu, po wysłaniu wiadomości                   
formatowanie znikło, a obrazka w ogóle nie umiałem wstawić...

Rzeczywiście, do wersji 10.00 PROgramu
formatowanie tekstów i wstawianie 
elementów grafi cznych do treści 
wiadomości nie było możliwe, ponieważ 
nie wspieraliśmy obsługi e-maili w formacie 
HTML. W najnowszej, 11.00 wersji 
IN-FORM PRO uruchomiliśmy jednak 
obsługę e-maili w tym formacie. 

Dzięki temu możesz teraz dowolnie 
sformatować treść wiadomości, bez 
obawy, że zostanie ona przesłana do 
adresata w zmienionej formie. 

Dodatkowo - w ramach obsługi formatu 
HTML - udostępniliśmy funkcję 
umożliwiającą wstawienie elementów 
grafi cznych w treści wiadomości.

Zaktualizuj PROgram i jeszcze dziś zacznij
korzystać z nowych opcji IN-FORM PRO!

I/E D: Harmonogramowanie

Ostatnio coraz częściej biorę udział w przetargach. Jednym z dokumentów, który muszę dołączyć do przygotowanej 
oferty, jest harmonogram prac. Niestety, IN-FORM PRO mnie tutaj nie wspiera i - chcąc nie chcąc - muszę korzystać 
z dodatkowego oprogramowania...



Strona 5

Jeśli posiadasz moduł dodatkowy Import/Eksport dokumentu, to w najnowszej, 11.00 wersji PROgramu będziesz 
miał do dyspozycji nową funkcję, która umożliwia przygotowanie harmonogramu prac na podstawie wcześniej 
opracowanej oferty. Aby harmonogram był czytelny, musisz pamiętać o nadaniu odpowiedniej struktury 
opracowywanej ofercie - najlepiej umieszczając poszczególne etapy prac w osobnych akapitach i podrozdziałach. 

Gdy twoja oferta będzie gotowa, wyeksportuj pozycje dokumentu, korzystając z formatu: CSV(Excel) - sumy i czasy. 
Następnie określ parametry planowania obiektu w czasie. W wyniku eksportu do Excela otrzymasz prezentacje 
wykonania poszczególnych etapów prac ujętych w ofercie w formie grafi cznej czyli harmonogram. 

Wgraj najnowszą aktualizacje wersji i jeszcze dziś zacznij korzystać z nowych funkcji dostępnych w PROgramie!

Nowości w Kosztorysowaniu

Udostępnienie opisów tablic dla KNR-ów

Przygotowując, kosztorysy ofertowe, korzystam z KNR-ów dostępnych w programie. Niestety program nie ma opisów 
tablic, które są dla mnie bardzo ważne, i tak więc muszę zaglądać do książek, co wydłuża mi czas pracy nad danym 
kosztorysem...

Abyś mógł z nich korzystać, musisz 
ponownie zaimportować te książki, 
z którymi pracujesz na co dzień. 
Opis dla interesującej cię tablicy pojawi 
się formie „dymku” w oknie Szukaj/wybierz 
dla opcji Wyszukiwanie po klasach, jeśli 
umieścisz kursor myszy na danej tablicy. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu już na etapie wybierania poszczególnych KNR-ów będziesz mógł szybko przeglądać 
opisy poszczególnych tablic i sprawdzić, jakiego typu prace obejmują, bez konieczności sięgania po książki.

W wersji 11.00 IN-FORM PRO 
pomyśleliśmy i o tej niedogodności. 

Teraz -jeśli założysz oddzielny
skoroszyt dla kosztorysów  
- w Opcjach, w zakładce Ustawienia, 
będziesz mógł na stałe włączyć opcję, 
że dokumenty zapisywane w tym 
skoroszycie są kosztorysami. 

Dzięki temu, opracowując kolejny 
kosztorys, nie będziesz musiał 
pamiętać o tym aby za każdym razem 
włączyć tę opcję w Nagłówku.

W wersji 11.00 IN-FORM PRO 
- w celu usprawnienia procesu 
przygotowania kosztorysu - 
udostępniliśmy opisy tablic dla 
wszystkich KNR-ów dostępnych 
na płycie instalacyjnej PROgramu. 

Kosztorys jako typ rejestru

Oprócz ofert sporadycznie przygotowuję w programie także  kosztorysy. Ciągle zapominam o tym, żeby włączyć opcję 
„Dokument jest kosztorysem”. Czy w programie nie można tego ustawić na stałe?
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Dlatego wersja 11.00 IN-FORM PROfessional została uzupełniona także w tym zakresie. Teraz masz do dyspozycji 
wiele różnych wzorców wydruków - począwszy od kosztorysu szczegółowego, przez inwestorski, aż do przedmiaru 
i tabeli elementów scalonych. 

Ponieważ w praktyce dla kosztorysów istnieje wiele różnych kombinacji wydruków, dodatkowo zaś każdy wzorzec 
wydruku ma kilka możliwości ustawień, wprowadziliśmy do PROgramu na stałe gotowe schematy wydruków dla 
najczęściej wykorzystywanych formularzy kosztorysowych, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu.

Zapomnij o dotychczasowych utrudnieniach. W wersji 11.00 IN-FORM PROfessional moduł Usługi serwisowe 
został zmieniony tak, żeby wszystkie czynności można było wykonywać w jednym miejscu w PROgramie. Jest to 
możliwe, ponieważ połączyliśmy Kartotekę obiektów serwisowych z Kartoteką umów serwisowych w jedną 
Kartotekę usług serwisowych. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzanie obiektami serwisowymi oraz terminami ich przeglądów stanie się łatwiejsze. 
Zaletą wynikającą z połączenia obu kartotek jest to, że nowo wprowadzany obiekt jest traktowany na takich samych 
zasadach, jak była do tej pory traktowana umowa serwisowa. W praktyce oznacza to, że nie musisz już wprowadzać 
„sztucznych” umów serwisowych, żeby móc sprawnie zarządzać terminami przeglądów urządzeń, które serwisujesz. 

Rzeczywiście, poprzednia wersja IN-FORM PRO oferowała dość ubogie możliwości wydruku kosztorysów 
w porównaniu z tym, czym dysponują inne programy przeznaczone wyłącznie do kosztorysowania. 

Nowe wzorce wydruku kosztorysów

Jestem podwykonawcą i otrzymałem kosztorys ofertowy bez cen. Inwestor chce, abym po uzupełnieniu danych 
odesłał mu plik wraz z wydrukiem kosztorysu. Niestety, w programie nie mogę przygotować odpowiedniego wydruku...

Moduł Usługi serwisowe w nowej odsłonie

Obiekty i umowy serwisowe w jednym miejscu

Zajmuję się montażem i przeglądami klimatyzacji. Aby spełnić warunki gwarancji, dla każdego zamontowanego 
urządzenia muszę ustalić daty przeglądów gwarancyjnych, które są wykonywane według określonego schematu,            
zgodnie z zaleceniem producenta. Niestety, żeby to poprawnie obsłużyć w IN-FORM PRO, muszę wykonać kilka 
różnych czynności - każdą w innym miejscu w programie, co wcale nie usprawnia mojej pracy...
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Teraz, otwierając kartę serwisowanego urządzenia, będziesz mógł w jednym miejscu szybko wprowadzić dane 
urządzenia, ustalić warunki umowy, wprowadzić terminy przeglądów, przygotować listę zadań, a także przyjąć 
zgłoszenie o usterce. Aby jeszcze bardziej usprawnić codzienną pracę, w wersji 11.00 IN-FORM PROfessional 
udostępniliśmy nową funkcje, która pozwala zakładać wzorcowe karty dla serwisowanych urządzeń.

Ważne: Połączenie Kartoteki umów serwisowych z Kartoteką obiektów serwisowych spowoduje, że podczas 
przeprowadzenia aktualizacji do wersji 11.00 dane, które do tej pory były zapisywane w obu kartotekach, zostaną 
odpowiednio skonwertowane i zapisane w jednym miejscu. W PROgramie zachowano możliwość pracy według 
dotychczasowego systemu.

Terminy przeglądów dla obiektów serwisowych

Moja fi rma wykonuje przeglądy pieców CO. Wszystkie piece wprowadzam do IN-FORM PRO jako osobne obiekty 
serwisowe. W zasadzie prawie wcale nie podpisuję umów z klientami. Dlaczego nie mogę wprowadzić terminu 
bezpośrednio dla obiektu, który mam serwisować?

Dzięki licznym ulepszeniom w wersji 11.00 
PROgramu, mającym na celu optymalizację 
pracy z modułem Usługi serwisowe, 
teraz będziesz mógł ustalać terminy 
przeglądów bezpośrednio dla danego 
urządzenia, a nie jak było to tej pory 
- tylko dla umów serwisowych. 

Jest to niewątpliwie najważniejsza zaleta wynikająca z połączenia obu kartotek. Dodatkowo uprościliśmy obsługę 
funkcji wprowadzania terminów przeglądów serwisowych do systemu, a także formę ich prezentacji, tak aby 
wykonywanie tego zadania w PROgramie stało się bardziej przyjazne dla użytkowników.
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Wiele serii terminów dla jednego obiektu serwisowego

Zakładam klimatyzację i wykonuję przeglądy w dużych obiektach handlowych. Oprócz przeglądów gwarancyjnych, 
wykonywanych dwa razy w roku, muszę ustalić terminy czyszczenia fi ltrów i dezynfekcji, które w tego typu obiektach 
prowadzi się raz na kwartał. Niestety, jeśli dla danej umowy wprowadziłem już przeglądy w odstępach półrocznych, to 
nie mogę ustawić terminów przeglądów w odstępach kwartalnych...

Kolejną nowością w wersji 11.00 
IN-FORM PROfessional jest możliwość 
wprowadzenia kilku oddzielnych serii 
terminów dla jednego obiektu serwisowego. 

Jeżeli dla jednego urządzenia ustalasz 
przeglądy wynikające z gwarancji, których 
nie fakturujesz, i normalne przeglądy 
konserwacyjne, za które wystawiasz faktury, 
a dodatkowo każdy z nich obejmuje 
inny zakres prac i odbywa się z inną 
częstotliwością, to po zaktualizowaniu 
PROgramu do najnowszej wersji 
będziesz mógł wykonać to zadanie 
bez najmniejszego problemu. Liczba 
niezależnych od siebie serii terminów 
dla jednego obiektu może być dowolna.

Teraz, w oknie w którym 
wprowadzasz nową usługę 
możesz skorzystać z nowego
przycisku Kalendarz grupowy, 
żeby zobaczyć, jakie terminy masz 
wolne i co możesz zaproponować 
swojemu klientowi. 

Jeśli po kilku dniach okaże się, że
będziesz musiał zmienić ustalony 
termin, możesz dokonać zmiany 
bezpośrednio w Kalendarzu
grupowym lub Usługach 
serwisowych. Niezależnie od
tego, który sposób wybierzesz, 
w najnowszej wersji PROgram 
zaktualizuje dane w obu miejscach.

Planowanie terminów połączone z kalendarzem w Systemie Informacyjnym

Przy wprowadzaniu usług serwisowych korzystam z funkcji, która zapisuje ich terminy w kalendarzu. Dzięki temu 
widzę, jak mam rozplanowany cały tydzień. Przeszkadza mi jednak to, że kalendarza nie mogę wywołać z miejsca, w 
którym wprowadzam nową usługę. Dodatkowo zauważyłem, że gdy przesunę jakiś termin w kalendarzu, to zmiana ta 
jest niewidoczna w serwisie - i odwrotnie. Takiego rozwiązania się nie spodziewałem...

W wersji 11.00 programu IN-FORM PROfessional - poza licznymi uproszczeniami w zakresie wprowadzania terminów  
- udostępniono także bezpośrednie połączenie modułu Usługi serwisowe z Kalendarzem grupowym.
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Rzeczywiście, było to spore utrudnienie dla naszych dotychczasowych użytkowników. W związku z tym w wersji 11.00 
IN-FORM PROfessional ulepszyliśmy obsługę zwrotu towarów dla osób prowadzących sprzedaż fi skalizowaną 
z wykorzystaniem modułu dodatkowego Kasa. 

Teraz, przyjmując zwrot niewykorzystanego towaru możesz skorzystać z nowej funkcji Załaduj z dokumentu. 
Z jej pomocą będziesz mógł odszukać dokument wydania dla danej fi rmy i przygotować z niego dokument zwrotu 
towaru, odpowiednio aktualizując jego pozycje oraz ilości artykułów. Dzięki wprowadzaniu takiego rozwiązania ceny 
zakupu z wydania towaru są przejmowane do dokumentu zwrotu towaru i tym samym dane w magazynie zapisują 
się poprawnie wraz zachowaniem kolejki magazynowej. 

Nowe możliwości w module Kasa

Prostsza obsługa dla wydań i zwrotów towarów

Prowadzę fi rmę handlowo-usługową i korzystam z modułu Kasa. Instalatorzy często kupują u mnie towar z                       
zapasem. W okresie miesiąca od wydania przyjmuję zwroty niewykorzystanego towaru. Dlaczego nie mogę pobrać 
zwróconych artykułów z dokumentu wydania, tylko muszę je odszukać, sprawdzić w jakiej cenie były wydane, i 
wprowadzić ręcznie...

W najnowszej wersji programu IN-FORM PRO 
pomyśleliśmy również i o tej niedogodności. 

Teraz w sytuacji, gdy klient wraca do sklepu 
po kilku minutach z fakturą i towarem, a twoje 
dokumenty kasowe pozostają otwarte i nie 
dokonałeś jeszcze ich fi skalizacji, możesz 
bez problemu zmienić pozycję na fakturze 
i wydrukować ją ponownie bez konieczności 
wystawiania korekty. Oczywiście pod warunkiem, 
że masz odpowiednie uprawnienia.

Wgraj aktualizację wersji i jeszcze dziś zacznij 
korzystać z nowych funkcji PROgramu!

Pełna edycja nie zamkniętych kwitów kasowych

Sprzedaję farby. Często się zdarza, że malarz jeszcze nie odjedzie ze sklepu z farbami, a już wraca, bo pomylił kolor i 
musi wymienić towar. Niestety, w IN-FORM PRO mogę dokonać takiej zmiany tylko przez korektę i wystawienie nowej 
faktury, co wydłuża proces obsługi klientów...
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Nowa analiza sprzedaży 

Mam hurtownię artykułów instalacyjnych i korzystam z modułu Kasa. Co kwartał analizuję wyniki sprzedaży. Niestety, 
funkcja, która jest w programie, nie spełnia moich oczekiwań, ponieważ sumuje tylko obroty ze sprzedaży, ale nie 
podaje informacji, jaki osiągnąłem zysk...

W najnowszej wersji programu IN-FORM PRO funkcja służąca do analizy sprzedaży została dopasowana tak, żeby jej 
rola informacyjna była zgodna z oczekiwaniami użytkowników. Teraz - poza informacją o obrocie na sprzedaży 
- program wyświetla także informacje o osiągniętym zysku z uwzględnieniem kosztów i udzielonych rabatów. 

Ponadto w ramach wprowadzonych ulepszeń w PROgramie udostępniliśmy nowe wzorce wydruku, 
a co najważniejsze - umożliwiliśmy przekazywanie danych zgromadzonych w module dodatkowym Kasa 
do Excela, tak żebyś mógł je dalej opracowywać w zależności od potrzeb swojej fi rmy.

Ważne: Przekazywanie danych z modułu Kasa do Excela, w celu dalszego przetwarzania będzie możliwe, jeśli 
posiadasz moduł dodatkowy Wykresy w Excelu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu użytkowników, w wersji 11.00 programu IN-FORM PROfessional 
udostępniliśmy w Nagłówku dokumentu nowe pole Dotyczy, które pozwala wpisać aż do 80 znaków - dwukrotnie 
więcej niż dotychczas w polu Identyfi kator. 

Aby wprowadzić to udogodnienie przy jednoczesnym zachowaniu czytelności Nagłówka dokumentu, 
zrezygnowaliśmy całkowicie z nadmiarowego pola Skoroszyt, pozostawiając tylko pole Tytuł, które spełnia tę samą 
funkcję informacyjną. Zawartość pola Dotyczy została również udostępniona w oknie Szukaj/Wybierz, co umożliwia 
szybkie wyszukiwanie dokumentów dotyczących tego samego tematu.

Co jednak najważniejsze - pole to wprowadzono także do Kartoteki inwestycji. Jest to bardzo praktyczne 
rozwiązanie, ponieważ w wypadku opracowywania wielu dokumentów dotyczących jednej inwestycji wystarczy 
wypełnić je tylko raz bezpośrednio w Kartotece inwestycji, a program sam przeniesie jego zawartość do każdego 
nowo utworzonego dokumentu w momencie przypisania go do danej inwestycji.

Nowe pole „Dotyczy” w nagłówku dokumentu

W wycenach zleceń zazwyczaj umieszczam krótką informację, jakiego obiektu dotyczy opracowywana oferta. W 
tym celu wykorzystuję pole „Identyfi kator“, którego zawartość zapisuję we wstępie oferty dzięki funkcji „Wstawianie           
zmiennych”. Niestety, w pole to mogę wpisać ograniczoną liczbę znaków, co wymusza stosowanie skrótów, a to z 
kolei nie prezentuje się najlepiej na ofercie dla klienta...
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Począwszy od wersji 11.00 IN-FORM PROfessional, podczas przerabiania dokumentów teksty końcowe i startowe 
będą automatycznie aktualizowane w nowo utworzonych dokumentach w zależności od rodzaju dokumentu. 

Aby móc korzystać z tej funkcji, w Opcjach dla odpowiedniego rejestru dokumentów należy zaznaczyć pole wyboru  
Przy kopiowaniu dokumentów (Opcja: Przerabiaj) automatycznie aktualizuj tekst startowy/tekst końcowy. 
Żeby automatyczna aktualizacja tekstów zadziałała poprawnie, ważne jest, by teksty w dokumencie źródłowym nie 
zostały zmienione w stosunku do ustawień z Opcji. Jeśli jednak teksty w dokumencie źródłowym  były zmieniane, 
zostaną one przejęte do nowo utworzonego dokumentu, niezależnie od ustawień w Opcjach.

Aktualizacja tekstów startowych i końcowych 

W ofercie umieszczam dodatkowe informacje, wykorzystując praktyczną funkcję „Tekst startowy/tekst końcowy”. 
Na zamówieniach również zamieszczam dodatkowe teksty informacyjne dla klienta, korzystając z tej samej funkcji.     
Problem pojawia się, kiedy ofertę chcę przerobić na zamówienie, ponieważ na zamówieniu zapisują mi się teksty z 
oferty, zamiast tych, które ustawiłem dla zamówienia. Wtedy muszę zmieniać je ręcznie, co jest dość czasochłonne...



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. Nowy moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS Plus z obsługą grupowych skrzynek mailowych oraz możliwością       
    współpracy z urządzeniami zewnętrznymi iPhone i iPad. 
2. Nowe funkcje w module Mail/Fax/SMS, umożliwiające archiwizację e-maili oraz proste zabezpieczenie  
    przed dostępem osób trzecich do korespondencji poufnej. 
3. Możliwość ewidencji czasu pracy za pośrednictwem strony WWW.
4. Prostszą obsługę płatności cyklicznych oraz szybszą ewidencje faktur zakupowych w ramach modułu 
    dodatkowego NiZ. 
5. Rozbudowaną obsługę ewidencji sprzętu.
6. Genialne wsparcie wczytywania cenników z hurtowni.

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

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

Udostępniono możliwość szybkiego przełączenia się podczas wprowadzania faktur 
ZK do Ewidencji materiałów w ‘Rozliczaniu inwestycji’; W ‘Nagłówku dokumentu’ 
udostępniono pole ‘Forma dla pisma’; W module dodatkowym ‘Kasa’ dodano pola informa-
cyjne do dowolnego wykorzystania oraz umożliwiono wystawianie paragonów lub faktur sprzedaży 
na podstawie dokumentów ze ‘Skoroszytu’; Dla importu kosztorysów w formacie ATH umożliwiono 
import szczegółowego obmiaru; Uproszczono obsługę funkcji ‘Rabat/Narzut na wiele pozycji’, 
dodając możliwość wprowadzania rabatów lub narzutów w formie artykułu i wskazywania, której 
pozycji rabat lub narzut ma dotyczyć; Zmieniono dialog ‘Koniec pracy z programem’ tak, aby użytkownik 
otrzymywał co pewien czas przypomnienie o konieczności archiwizacji danych zapisanych w programie; W 
‘Kartotece pracowników’ dodano możliwość wykonania indywidualnych ustawień dla kalendarza każdego 
użytkownika; W ‘Kartotece inwestycji’ funkcję ‘Zmiana wybranych inwestycji’ można wykorzystywać również dla 
zamkniętych inwestycji; W module dodatkowym ‘Rozliczanie inwestycji’ dla ewidencji materiałów umożliwiono edycję 
istniejących wpisów materiałowych z zachowaniem pierwotnej ceny ZK; Wprowadzono możliwość ograniczenia 
uprawnień w zakresie edycji i zapisywania zmian danych adresowych z poziomu ‘Skoroszytów’; Dla dokumentów 
zapisanych w ‘Skoroszytach’ wprowadzono możliwość ustawienia praw ograniczających ich zmianę oraz usuwanie 
przez poszczególnych użytkowników sytemu; Dla ‘Systemu komunikacyjnego’ udostępniono możliwość defi niowania 
listy pracowników, którzy mają podgląd lub prawo do edycji terminów innych pracowników z poziomu ‘Kartoteki pracow-
ników’; W ‘Kartotece adresów’ umożliwiono wyszukiwanie kart po numerze konta bankowego; W ‘Kartotece pracowni-
ków’ dla artykułów wprowadzono możliwość ograniczenia uprawnień dotyczących edycji ustawień magazynu i artykułów 
w ‘Opcjach’; Analogiczną możliwość nadania praw ograniczających edycję ustawień w ‘Opcjach’ wprowadzono także 
dla innych modułów programu; Dla dokumentów tworzonych w programie rozgraniczono uprawnienia dotyczące podglądu ‘Okna 
kalkulacji’ oraz ‘Okna informacji o cenie’; Umożliwiono wielokrotne wprowadzenie tego samego artykułu przy wprowadzaniu stanów 
z inwentury; Dodano możliwość importu wyników inwentury z pliku tekstowego lub z Excela; Stan inwentury może być zdefi niowany 
jako suma wszystkich wprowadzonych wartości albo też może być wybrana konkretna wartość; Usprawniono proces instalacji pro-
gramu na komputerach z systemem Windows Vista i Windows 7 z UAC; Dodano wsparcie dla pracy programu w systemie Win-
dows 2008 Server R2 oraz możliwość pracy w trybie RemoteApp na Terminal Server; Dodano automatyczne rozpoznawanie łączy 
internetowych w tekstach notatek i uruchamiania przeglądarki internetowej po kliknięciu na łącze w tekście notatki; W oknie ‘Szukaj/
Wybierz’ dla poszczególnych baz danych dowolnie zdefi niowany wzorzec wyszukiwania można oznaczyć jako standardowy – taki wzorzec będzie 
uruchamiany automatycznie po otwarciu tego okna; W module ‘Mail/Faks/SMS’ zwiększono maksymalny rozmiar pojedynczego e-maila do 20 MB 
oraz umożliwiono zapisywanie załączników z wielu e-maili za pomocą jednej funkcji; Usprawniono mechanizm automatycznej numeracji pozycji w 
‘Edytorze dokumentów’; Usprawniono obsługę faktur wielopodatkowych...

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!
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