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NOWA WERSJA, NOWE FUNKCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI! 

IN-Software - jakość od 1986 roku 

Terminy z kalendarza 

twojego smartfona 

w programie!

To dopiero początek rewolucji!

Dzięki synchronizacji 

programu IN-FORM

z urządzeniami 

mobilnymi wszystkie 

terminy oraz dane

kontaktowe klientów

będziesz miał

zawsze w kieszeni!

Więcej na stronie 3.
Zoptymalizuj swoją pracę dzięki

 archiwizacji e-maili!

 Teraz maile z poprzednich 
lat zostaną umieszczone

 w oddzielnych folderach. 

 A w twojej skrzynce pocztowej 
zapanuje ład i porządek!

Więcej na stronie 6.
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Zamiast godzinami wpisywać ceny materiałów do 

komputera pobierz plik z cennikiem od dostawcy 

i po prostu zaimportuj go do programu!

Import cenników 
jeszcze nigdy 

nie był tak prosty!

Więcej na stronie 13.
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Nie pracuj więcej niż to konieczne!W module Należności i Zobowiązania znajdziesz wiele nowych udogodnień, które usprawnią twoją pracę w obszarze księgowania kosztów, wykonywania przelewów czy przekazywania danych do księgowości.
A zaoszczędzony czas możesz wykorzystać inaczej...
Więcej na stronach 9-12.

przelewów 
sięgowości.

IIN-Software - jakość od 1986 roku

prosty!

stronie 13.

Rozliczanie czasu pracy maszyn i urządzeń w inwestycjach? 

Z najnowszą wersją programu IN-FORM to możliwe, dzięki:

Zupełnie odmienionej kartotece sprzętu!

Z jej pomocą będziesz mógł sprawnie

zarządzać swoim parkiem maszynowym, 

bo w jednym miejscu zapiszesz wszystkie 

parametry sprzętu czy historie zdarzeń!

Więcej na stronach 13-14.
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Nowe funkcje 
w edytorze 
dokumentów!

Prostsze wyszukiwanie 
i zapisywanie artykułów 
w edytorze dokumentów usprawni
przygotowanie ofert dla klientów!

Więcej na stronach 7-8.
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Drogi użytkowniku programów IN-Software! 
Świat komputerów doczekał przełomowej chwili. Steve Jobs - wizjoner, założyciel firmy Apple - postawił sobie za cel 
zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki ludzkość korzysta z komputerów. I to mu się udało. Obecny przełom jest 
porównywalny z tym, jaki nastąpił pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy firma Microsoft wprowadziła na 
rynek system operacyjny Windows. Tym razem sztandarowym hasłem informatycznej rewolucji stało się stwierdzenie:

Świat komputerów jest mobilny!
Oznacza to, że w połączeniu z gigantycznymi możliwościami, jakie oferuje nam 
Internet, perspektywa odłączenia oprogramowania komputerowego od 
biurka jest w zasięgu ręki. Aby stało się to możliwe, wystarczy, że się pojawią:

1. Ludzie z wizją, produkujący nie tylko dobrze wyglądające gadżety, ale także 
takie oprogramowanie, które dzięki swojej funkcjonalności będzie mogło być 
wykorzystywane w codziennej pracy.

2. Mobilne urządzenia techniczne sprawdzonej jakości, które bez przeszkód 
będą współpracować z takim oprogramowaniem.

Już dziś cieszmy się na myśl o takiej przyszłości!
Pracownicy IN-Software stale monitorują rynek pod kątem nowości 
technologicznych. Gdy urządzenia mobilne sprawdzonej jakości stały się 
ogólnie dostępne, nasza firma rozpoczęła realizację ogromnej inwestycji, dzięki 
której program IN-FORM jest teraz w stanie współpracować z tymi urządzeniami, 
o ile są one wyposażone w następujące systemy operacyjne: Microsoft Mobile, 
Apple’s iOS, Google’s Android, Symbian. Program IN-FORM współpracuje również 
z telefonami komórkowymi wyposażonymi w wyżej wymienione systemy. 
(Ważne: Urządzenia te muszą współpracować z Microsoft Exchange.)

Co to oznacza dla ciebie - użytkownika 
oprogramowania IN-Software?
Możesz zrewolucjonizować swoją pracę! Teraz nie musisz iść do biura, żeby 
szybciej załatwić ważne sprawy. Jeśli korzystasz z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, to dzięki synchronizacji programu IN-FORM z urządzeniami 
mobilnymi wszystkie ważne terminy i dane kontaktowe partnerów biznesowych 
będziesz miał zawsze w kieszeni.

Dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, dokąd zaprowadzi nas obecna rewolucja 
informatyczna. Być może niektóre fantastyczne pomysły okażą się zupełnie 
nieprzydatne w codziennej pracy, a inne, z pozoru niezauważalne rozwiązania, 
będą postrzegane jako jej rzeczywiste usprawnienie. Bez względu jednak na 
to, co przyniesie przyszłość, nasi inżynierowie już dziś wkładają dużo wysiłku 
w rozwój nowych, przydatnych funkcji w programie, mając na względzie, to żeby 
były one dla ciebie rzeczywiście efektywnym wsparciem w codziennej pracy. 
Dlatego jedno jest dla nas pewne - nawet za kilka lat produkty IN-Software 
będą zgodne z aktualnymi standardami technologicznymi dostępnymi na rynku.

Przyjemnej pracy z najnowszą, 12.00 wersją programu IN-FORM 
życzy zespół pracowników IN-Software!
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Przede wszystkim wybierz odpowiedni czas na przeprowadzenie aktualizacji - najlepiej po zakończeniu dnia 
roboczego lub w weekend - ponieważ podczas aktualizacji nie będzie można pracować z programem. Po wgraniu 
aktualizacji wiele baz danych będzie musiało być zreorganizowanych, aby program mógł właściwie działać. Dlatego 
planując proces aktualizacji, należy uwzględnić także czas potrzebny na ich reorganizację.

KROK 1: Przeczytaj ten dokument
Zanim rozpoczniesz aktualizację, zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi najważniejszych zmian 
wprowadzonych w nowej wersji programu, opisanymi w tym dokumencie.

KROK 2: Sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany IN-FORM
Zanim uruchomisz aktualizację, sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany 
program, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

2.1. Zaloguj się w programie na komputerze, na którym będziesz wykonywał
aktualizację.

2.2. Po zalogowaniu naciśnij klawisz F11.

2.3. Zanotuj nazwę katalogu wyświetloną w wierszu Instalacja IN-FORM.

2.4. Zamknij dialog i wyloguj się z programu.

KROK 3: 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. Utworzenie kopii zapasowej jest możliwe dopiero po zamknięciu programu przez wszystkich użytkowników. 
Kopiowanie - w zależności od ilości danych zapisanych w programie - może trwać nawet do kilku godzin.
Wykonanie kopii zapasowej baz danych jest bardzo ważnym działaniem, którego nie można pominąć.

KROK 4: Rozpocznij aktualizację
4.1. Umieść otrzymaną płytę z nową wersją programu w napędzie 
CD-ROM. Po kilku sekundach SETUP aktualizacji programu 
uruchomi się automatycznie.
 
4.2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się 
na ekranie monitora. 

4.3. Upewnij się, czy proponowany przez SETUP katalog docelowy jest 
taki sam, jak ten, którego nazwę wcześniej zanotowałeś. Jeśli tak, możesz 
kontynuować aktualizację. W sytuacji, gdy SETUP wyświetla inny katalog, 
musisz go zmienić za pomocą opcji Inny wybór. 

4.4. Do wykonania aktualizacji niezbędny będzie nowy kod, który otrzymałeś wraz z płytą.

KROK 5: Uruchom ponownie komputer
Pamiętaj aby po zakończeniu aktualizacji uruchomić ponownie komupter, a następnie 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. 
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Przeprowadź aktualizacje: 
W pięciu krokach do celu!

Na co mam zwrócić uwagę podczas przeprowadzania aktualizacji programu, żeby cały proces przebiegł bez zakłóceń?

MMMMM..

esssstttt 
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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.!
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Nowy moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus: 
Terminy i adresy z kalendarza w smartfonie 

Jestem fanem nowinek technicznych i od dawna mam już iPhone’a, a jednak jego funkcje co pewien czas 
zaskakują mnie na nowo. Szkoda, że nie mogę przenieść terminów z kalendarza zapisanych w moim telefonie do 
programu i odwrotnie. Byłoby to dla mnie spore udogodnienie.

Z najnowszą, 12.00 wersją programu zrobisz 
to bez problemu! W ramach nowego modułu
dodatkowego Mail/Fax/SMS plus* będziesz miał 
do dyspozycji funkcję synchronizacji z urządzeniami 
mobilnymi, która zastąpi dotychczasową możliwość 
wymiany danych między programem a palmtopami. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu, będąc jeszcze u klienta, 
będziesz mógł zsynchronizować terminy na swoim 
smartfonie z terminami zapisanymi w kalendarzu 
programu zainstalowanego na komputerze w biurze.

Synchronizacja ta odbywa się za pośrednictwem serwera IN-Software, obsługującego protokół wymiany danych 
Microsoft Exchange. Urządzenia mobilne, wykorzystując Internet, łączą się z serwerem IN-Software i pobierają 
dane dotyczące terminów zapisanych w kalendarzu IN-FORM oraz dane adresowe. Przesyłanie danych w kierunku 
odwrotnym funkcjonuje tak samo. Synchronizację można przeprowadzić z każdego smartfona, którego system 
operacyjny współpracuje z protokołem wymiany danych Microsoft Exchange. Informacje na temat współpracy 
twojego telefonu z Microsoft Exchange możesz znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. 

Synchronizacja mobilna dotyczy poszczególnych 
użytkowników, dlatego prawo do korzystania z niej 
możesz ustawić bezpośrednio w Kartotece pracowników. 

W tym celu otwórz kartę danego pracownika i wywołaj 
zakładkę Ustawienia. Spośród dostępnych opcji wybierz 
synchronizację telefonu, a następnie aktywuj możliwość 
korzystania z tej funkcji. Dodatkowo możesz ustawić 
ograniczenia w zakresie synchronizowanych elementów 
w ramach zarówno terminów, jak i danych teleadresowych. 

W ostatnim kroku pracownik, dla którego została 
ustawiona opcja synchronizacji, otrzyma mailem 
dane dostępowe, które musi wprowadzić w swoim 
telefonie, aby synchronizacja mogła działać.

* Systematyczny rozwój modułu do obsługi poczty elektronicznej oraz utrzymanie jego 

działania na obecnym poziomie niezawodności wymaga od IN-Software odpowiednich 

nakładów finansowych. Dlatego podjęliśmy decyzję, że od wersji 12.00 wszystkie nowe

funkcje dodatkowe zostaną udostępnione w ramach nowego modułu Mail/Fax/SMS plus, 

za korzystanie z którego będzie naliczana opłata miesięczna w ramach aktywnej umowy 

serwisowej z IN-Software, tak jak ma to miejsce dla pozostałych modułów dodatkowych. 
Obecni użytkownicy modułu Mail/Fax/SMS, którzy chcą skorzystać z nowych funkcji, będą 

mogli to zrobić, jeśli prześlą do IN-Software zamówienie na moduł Mail/Fax/SMS plus. 

Przesłanie zamówienia oznacza zgodę na podwyższenie miesięcznej opłaty w ramach 

obowiązującej umowy serwisowej jak za dodatkowy moduł. Dotychczasowe funkcje 

modułu Mail/Fax/SMS pozostają dostępne w ramach opłaty za moduł podstawowy dla 

aktualnie obowiązujących umów serwisowych z IN-Software.

Kontakty zapisane w urządzeniach mobilnych nie zostaną przeniesione do programu. Taka blokada 
została wprowadzona, żeby uniknąć pomieszania kontaktów biznesowych z systemu z prywatnymi 
adresami z urządzeń mobilnych tych wszystkich użytkowników, którzy korzystają z funkcji synchronizacji.!
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Nowy moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus: 
Publiczna skrzynka mailowa 

Korzystam z modułu do obsługi maili programu IN-FORM. Najbardziej przydatna jest dla mnie funkcja, która 
każdą wiadomość oraz każdy faks lub SMS przyporządkowuje automatycznie do kontrahenta albo dostawcy, który
je nadał! Takiej opcji nie znalazłem dotąd w żadnym programie do obsługi poczty elektronicznej. Jedyne, z czym 
mam problem, to brak dostępu do maili przysłanych na adres sekretariatu, gdy pani Ania nagle zachoruje.

Mieliśmy świadomość, że początkowy brak funkcji do obsługi skrzynek pocztowych, umożliwiającej jednoczesny 
dostęp wielu osób do ich zawartości może być utrudnieniem dla większych firm. Przygotowując jednak moduł do 
obsługi poczty elektronicznej, uznaliśmy za ważne, żeby w pierwszej kolejności każdemu użytkownikowi dostarczyć 
produkt, którego podstawowe funkcje  - czyli wysyłanie i odbieranie wiadomości - będą działały bez zarzutu. I to się 
nam udało. Dopiero kolejne etapy prac nad tym modułem zakładały udostępnienie nowych funkcji.

Jest nam zatem miło poinformować, że 
w 12.00 wersji programu w ramach nowego 
modułu Mail/Fax/SMS plus*, możemy zaoferować 
użytkownikom funkcję do obsługi grupowych kont 
mailowych. Z jej pomocą dla danego adresu mailowego
będzie można założyć publiczną skrzynkę mailową 
z jednoczesnym dostępem do wiadomości dla 
wybranych osób. W praktyce rozwiązanie to najczęściej 
znajduje zastosowanie dla poczty przychodzącej na
ogólne adresy mailowe firm, obsługiwane przez 
sekretariat, działy handlowe czy serwisowe. 

Konieczne ustawienia systemu dla publicznej skrzynki 
mailowej wykonasz bezpośrednio w Kartotece 
pracowników, na systemowej karcie INFO. 
Jeśli masz kilka adresów poczty elektronicznej, które 
mają pełnić funkcję grupowych kont mailowych, 
obsłużysz to w podobny sposób, zakładając dla 
każdego takiego adresu nową kartę w systemie o typie 
skrzynka ogólna i nadając jej odpowiednie prawa.

* Systematyczny rozwój modułu do obsługi poczty elektronicznej oraz utrzymanie jego 

działania na obecnym poziomie niezawodności wymaga od IN-Software odpowiednich 

nakładów finansowych. Dlatego podjęliśmy decyzję, że od wersji 12.00 wszystkie nowe

funkcje dodatkowe zostaną udostępnione w ramach nowego modułu Mail/Fax/SMS plus, 

za korzystanie z którego będzie naliczana opłata miesięczna w ramach aktywnej umowy 

serwisowej z IN-Software, tak jak ma to miejsce dla pozostałych modułów dodatkowych. 
Obecni użytkownicy modułu Mail/Fax/SMS, którzy chcą skorzystać z nowych funkcji, będą 

mogli to zrobić, jeśli prześlą do IN-Software zamówienie na moduł Mail/Fax/SMS plus. 

Przesłanie zamówienia oznacza zgodę na podwyższenie miesięcznej opłaty w ramach 

obowiązującej umowy serwisowej jak za dodatkowy moduł. Dotychczasowe funkcje 

modułu Mail/Fax/SMS pozostają dostępne w ramach opłaty za moduł podstawowy dla 

aktualnie obowiązujących umów serwisowych z IN-Software.

Jak włączyć publiczną skrzynkę mailową?
Aby włączyć funkcję publicznej skrzynki mailowej,
przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz z drzewka 
opcję Zmień ustawienia.

E-mail:
Zaznacz opcję Wysyłanie i odbieranie maili oraz 
wprowadź dane dla pozostałych pól:

Adres e-mail: wprowadź techniczny adres mailowy, 
na który są przekazywane maile od twoich dostawców 
usług internetowych (Providerów). 

Nazwa wyświetlana: wprowadź nazwę, która będzie 
wyświetlana u odbiorcy jako nadawca maila.

Adres odpowiedzi: wprowadź adres, który będzie 
używany przez odbiorcę maila jako adres odpowiedzi.

Ustal podpis: Wprowadź podpis, który będzie dodawany do każdego wysyłanego maila z publicznej skrzynki INFO.

Ustal foldery: Dzięki tej opcji możesz zdecydować, czy pozostałe typy informacji, takie jak zadania i kalendarz, mają 
być widoczne dla osób obsługujących skrzynkę INFO. Katalogi te pełnią takie same funkcje jak w twojej osobistej 
skrzynce mailowej.
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Na zakładce Terminy możesz ustalić, którzy 
użytkownicy mają prawo do wglądu lub edycji
terminów zapisanych jako publiczne.

Na zakładce Skrzynka ustalasz, którzy użytkownicy
mają prawo edycji lub tylko podglądu wiadomości
przychodzących na ten publiczny adres mailowy.

Gdy dokonasz już wszystkich ustawień, zapisz
zmiany i uruchom ponownie program. Gotowe!

Przestrzegaj następujących zasad pracy z publiczną skrzynką mailową:
E-maile przychodzące: 
Każdy przychodzący e-mail powinien być od razu przekazany do konkretnego pracownika. 
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, że dany e-mail zostanie obsłużony 
kilka razy przez różnych użytkowników. Aby przesłać e-mail do pracownika, przez 
którego będzie on dalej obsługiwany, korzystaj każdorazowo z przycisku Przekaż do. 
Dzięki tej funkcji w nagłówku przesyłanej wiadomości automatycznie zostanie umieszczona 
informacja o tym, kto ją nadał, co jest ułatwieniem dla odbiorcy wiadomości. Jeśli mailem
będziesz zajmował się osobiście, najlepiej przeciągnij go do folderu osobistego.

E-maile wychodzące:
Pamiętaj, żeby przed wysłaniem wiadomości sprawdzić, czy została użyta 
odpowiednia sygnatura nadawcy, w zależności od tego, czy wysyłasz e-maila 
ze skrzynki publicznej, czy z folderu osobistego. To wysyłający musi 
wiedzieć, czy chce, aby odpowiedź na wiadomość trafiła do publicznej 
skrzynki mailowej, czy jednak do folderu osobistego. Klikając na znak 
zapytania, możesz wybrać właściwego nadawcę wiadomości.

ikkkaa.aa.a..
łużoonnnynynynyyy 

ddodooooo. .
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Nowy moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus: 
Ukryta kopia wiadomości

Korzystam z systemu do obsługi poczty i jestem zadowolony, że dokumenty dotyczące zleceń wraz z całą 
korespondencją elektroniczną mam w końcu w jednym miejscu. Zauważam jednak pewną niedogodność. Często 
wysyłam zapytanie z tą samą specyfikacją do wielu podwykonawców. Ponieważ nie chcę, żeby wiedzieli o sobie 
nawzajem, to dla każdego zapytania, mimo że są identyczne, muszę przygotować oddzielnego e-maila.

Teraz, gdy będziesz musiał wysłać identycznego 
e-maila do wielu adresatów, wystarczy, że 
wywołasz tę funkcję, a w nowo utworzonej 
wiadomości, pojawi się dodatkowe pole do 
wprowadzania adresów mailowych, o nazwie
Ukryta kopia. Jeśli wszystkie adresy wprowadzisz
w tym polu, zamiast w polu Wyślij do, to każdy 
odbiorca wiadomości zobaczy w polu Adresat 
tylko swój adres mailowy. Skorzystaj z rewelacyjnej
funkcji wyszukiwania i w sekundę wprowadź w tym
polu adresy mailowe tylu podwykonawców, do ilu 
chcesz wysłać zapytanie. Jeśli współpracujesz 
z tą samą grupą podwykonawców zapisz 
w programie schemat wyszukiwania, dzięki czemu 
zaoszczędzisz czas przy kolejnych inwestycjach. 
Przycisk do wywołania funkcji Ukryta kopia 
znajdziesz po otwarciu nowej wiadomości, 
obok przycisku drukarki.

Przygotowując funkcje dodatkowe do nowego moduł Mail/Fax/SMS plus, pomyśleliśmy o usunięciu i tej 
niedogodności. Dlatego począwszy od wersji 12.00 IN-FORM PRO będziesz miał do dyspozycji nową funkcję Ukryta 
kopia, której zasadę działania być może znasz już z innych programów pocztowych.
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Nowy moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus: 
Archiwizacja e-maili

Od dwóch lat nasza firma wysyła i odbiera e-maile w programie. Sam nie wiem, kiedy tych wiadomości zebrało 
się tyle, że ostatnio nasz informatyk zwrócił mi uwagę, że część maili należałoby zarchiwizować, nie znalazłem 
jednak takiej funkcji. Czy mogę zarchiwizować wiadomości, podobnie jak to ma miejsce w innych programach?

Tak, ponieważ z najnowszą, 12.00 wersją programu
w ramach modułu dodatkowego Mail/Fax/SMS plus
będziesz miał do dyspozycji profesjonalną funkcję
do archiwizacji maili. Po wykonaniu archiwizacji 
rozmiar bazy danych zostanie odpowiednio 
zmniejszony i tym samym zoptymalizuje się 
szybkość dostępu do maili. 

Archiwizację będziesz mógł przeprowadzić 
indywidualnie lub będziesz mógł poprosić
administratora, żeby wykonał ją dla wszystkich 
użytkowników systemu. 

Zarchiwizowane wiadomości zostaną przeniesione
do folderu osobistego o nazwie Archiwum 
i pogrupowane według roku. W Archiwum nadal 
będziesz mógł je przeglądać i dalej z nimi 
pracować, gdy zaistnieje taka potrzeba.

W ramach nowej funkcji otrzymasz także możliwość automatycznej archiwizacji, o której program przypomni ci po 
zakończeniu pracy, jeśli czas od ostatniej archiwizacji przekroczy trzy miesiące. 
Zdecyduj się na moduł Mail/Fax/SMS plus i czym prędzej wypróbuj jego genialne możliwości!

Moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS: 
Lepsza ochrona maili prywatnych

Podoba mi się, że korespondencja mailowa dotycząca naszych klientów może być dostępna w programie dla wielu 
pracowników jednocześnie. Mam jednak obawy, co do poczty przychodzącej o treści poufnej. Wprawdzie przy 
każdej nowo odebranej wiadomości, zaznaczam opcję Prywatnie, ale może się zdarzyć, że kiedyś o tym po 
prostu zapomnę. Czy system nie mógłby tutaj działać podobnie jak podczas wysyłania wiadomości?

W wersji 12.00 doprowadziliśmy do usunięcia tej 
niedogodności, udostępniając nową funkcję, 
co znacznie poprawia bezpieczeństwo 
korespondencji prywatnej.

Jeśli chesz skorzystać z nowych zabezpieczeń wystarczy, że wpiszesz adres mailowy, z którego zazwyczaj 
otrzymujesz korespondencję poufną na prywatną listę nadawców. Czynność tę wykonuje się jednorazowo. Dzięki 
temu maile przychodzące z takiego adresu zostaną oznaczone jako prywatne przez system i nie będziesz musiał 
tego robić ręcznie. Oczywiście jeśli dana wiadomość nie zawiera treści poufnej, możesz odznaczyć opcję Prywatnie, 
żeby ją udostępnić innym użytkownikom systemu.

pon

Nowa funkcja działa tylko dla skrzynek osobistych. Korespondencja przychodząca na publiczne  
skrzynki pocztowe pozostnie dostępna dla pozostałych użytkowników.!



Czy jesteś tego pewien? Tablica ogłoszeń to „miejsce” w programie, które służy do wymiany informacji, między 
wszystkimi użytkownikami systemu. Jest to więc idealna platforma do zamieszczania aktualnych informacji, 
z którymi każdy pracownik powinien się zapoznać.

Publikując taką informację na tablicy ogłoszeń, eliminuje 
się konieczność rozsyłania maili informacyjnych
o tej samej treści do każdego użytkownika z osobna.

Jesteśmy przekonani, że ta funkcja będzie przydatna także
w twojej firmie. W związku z tym, że dla wielu użytkowników 
sformułowanie „tablica ogłoszeń” nie kojarzyło się
jednoznacznie z przeznaczeniem tej funkcji, począwszy
od wersji 12.00 programu zmieniliśmy jej nazwę na INFO. 
Skrzynkę INFO znajdziesz w Kartotece pracowników, 
gdzie możesz dokonać niezbędnych ustawień.
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System Komunikacji: 
Zamiast tablicy ogłoszeń - po prostu INFO 

Do czego służy tablica ogłoszeń? Wydaje mi się, że chyba nigdy nie korzystałem z tej funkcji!

Edytor dokumentów - nowe możliwości: 
Łatwiejsze zapisywanie nowych artykułów 

Zdarza mi się wprowadzić kilka nowych artykułów podczas pisania oferty. Nie zawsze jednak zwracam uwagę na 
pojawiający się komunikat i potem sam nie wiem, czy zapisałem już ten artykuł w bazie danych, czy jeszcze nie.

W najnowszej, 12.00 wersji programu usprawniliśmy także proces dodawania nowych artykułów do bazy danych 
z poziomu Edytora dokumentów. 

Pierwsze ułatwienie polega na tym, że już
w momencie wpisywania nazwy lub numeru 
nowego materiału masz szansę zauważyć, 
że nie ma go w bazie danych, ponieważ 
zostanie on wyświetlony na czerwono. Jeśli 
artykuł istnieje w bazie danych, tekst, który 
wpisujesz będzie koloru czarnego. 

 Drugie ułatwienie polega na tym, 
 że komunikat o możliwości zapisania 
 artykułu w bazie danych pojawi 
 się podczas opuszczania pozycji 
 i będzie dwustopniowy, dzięki 
 czemu już go nie przeoczysz. 

 W momencie zapisywania będziesz 
 mógł dodatkowo zdecydować, czy 
 chcesz zapisać artykuł z cenami 
 wprowadzonymi do oferty, czy bez 
 cen. Funkcja ta jest szczególnie 
 przydatna podczas pracy z 
 artykułami złożonymi typu JUMBO, 
 ponieważ począwszy od 12.00 
 wersji programu będziesz miał 
 możliwość zapisania w bazie danych 
 jednym kliknięciem wszystkich 
 składników takiego artykułu.
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Edytor dokumentów - nowe możliwości: 
Znajdowanie artykułów bez funkcji Szukaj/Wybierz 

Kiedy przygotowuję ofertę, najczęściej operuję na tych samych artykułach, których numery znam na pamięć i po 
prostu wpisuję je ręcznie, nie otwierając okna do wyszukiwania. Niestety, często się zdarza, że program chce 
jeszcze raz zapisać artykuł w bazie. Po sprawdzeniu okazuje się, że zrobiłem literówkę. Czy program nie mógłby 
mi tutaj jakoś podpowiadać?

W najnowszej wersji programu wprowadziliśmy ułatwienie polegające 
na tym, że teraz już przy wpisywaniu numeru artykułu w polu 
Oznaczenie program będzie podpowiadał, czy artykuł jest zapisany 
w bazie danych, czy też nie. Rozpoznasz to dzięki zmieniającemu się 
kolorowi tekstu. Tak długo, jak długo wprowadzony tekst pozostaje 
czerwony, oznacza to, że podany przez ciebie artykuł nie istnieje. 
Jeśli kolor tekstu zmieni się na czarny, jest to jednoznaczne 
z wprowadzeniem właściwej nazwy artykułu. 

Edytor dokumentów - nowe możliwości: 
Wybór jednostki miary z listy rozwijanej 

Kiedy wprowadzam ręcznie nowy artykuł, przygotowując ofertę, zazwyczaj podaję jednostkę miary. Dlaczego nie 
mogę jej wybrać z listy, tak jak jest to w Kartotece artykułów, tylko muszę ją za każdym razem wpisywać?

Gdy zaktualizujesz program do wersji 12.00, nie będziesz już miał
takich problemów, przygotowując fakturę lub ofertę w Edytorze
dokumentów. Teraz bowiem pole J.m. (jednostka miary) zostało
wyposażone w listę rozwijaną, na której znajdziesz większość 
typowych jednostek. Zamiast wpisywać jednostkę, po prostu wybierz
ją z listy. Aby na liście uwzględnić tylko te jednostki miary, które są
wykorzystywane w twojej firmie, kliknij na ostatnią pozycję z listy 
Filtry i skonfiguruj ją zgodnie z własnymi potrzebami.

Drukowanie dokumentów - nowe możliwości: 
Schematy wydruków dokumentów 

Kiedy przyjmuję zlecenie na naprawę pieca, wystawiam dokument zlecenia naprawy w dwóch egzemplarzach.
Jeden wydruk zostaje w biurze, drugi przekazuję serwisantom. Czy mogę za jednym razem wydrukować go na 
dwóch różnych drukarkach, tak żeby nie chodzić kilka razy dziennie do serwisantów?

Z najnowszą, 12.00 wersją programu będziesz mógł skorzystać z takich
udogodnień. Aby to było możliwe, wystarczy jednorazowo przygotować 
odpowiedni schemat drukowania. Najpierw ustaw Schemat wydruku tego
dokumentu dla drukarki znajdującej się w pokoju serwisantów. Następnie
przygotuj Schemat wydruku na własną drukarkę i zaznacz opcję dołączenia 
do niego kolejnego Schematu wydruku, wybierając nazwę pierwszego 
utworzonego przez siebie schematu. To wszystko, co musisz zrobić, żebyś
mógł drukować ten sam dokument na dwóch drukarkach jednocześnie! 

Schemat możesz również przygotować tak, że jeden egzemplarz 
dokumentu zostanie przesłany do serwisantów mailem*, a drugi wydrukuje 
się na twojej drukarce. Podobnie postępujesz, jeśli te same dane musisz 
wydrukować na dwóch różnych wzorcach wydruku. Pamiętaj jednak o tym, 
że opcja ta jest dostępna tylko dla dokumentów ze Skoroszytów. 

ać?

Nie ma

Jest

* Aby skorzystać z tej opcji musisz posiadać moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus. Jeśli ustawienie ma zadziałać 
właściwie pamiętaj, że schematem głównym musi być schemat wysyłający dokument mailem.
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Należności i Zobowiązania: 
Usprawnienia w przekazie danych do księgowości

Po zakończeniu miesiąca wysyłam księgowania faktur z programu IN-FORM do biura rachunkowego. Program 
pokazuje mi łączną liczbę zaksięgowanych dokumentów i wszystkie księgowania zapisuje w jednym pliku. 
Chciałbym, żeby księgowania tych dokumentów były zapisane w osobnych plikach, ponieważ wtedy będę mógł 
wysłać wcześniej plik z fakturami sprzedaży, nie czekając na zaksięgowanie faktur zakupowych.

Chcąc usprawnić proces przekazywania danych do księgowości, w wersji 12.00 programu zwiększyliśmy możliwości 
interfejsu I-FK. W tym celu asystent - podpowiadający, jak przeprowadzić przekaz danych - zyskał dodatkowe opcje. 

Dane przekazane do księgowości są widoczne tylko przez trzy miesiące, a później znikają. Ostatnio musieliśmy 
wyjaśnić niezgodności z biurem rachunkowym i potrzebowaliśmy pliku sprzed kilku miesięcy, ale został nadpisany!

Z najnowszą, 12.00 wersją programu także w tym 
obszarze zyskasz nowe ułatwienia. Co prawda w oknie 
asystenta nadal będą widoczne dane przekazane trzy 
miesiące wstecz, ale teraz dzięki nowej funkcji nie 
będziesz musiał pamiętać o ręcznym archiwizowaniu 
plików wysłanych do księgowości. Wystarczy jednorazowo 
wskazać miejsce na dysku, gdzie mają być zapisane 
pliki wysłane do księgowości. Różnica w stosunku do 
poprzednich wersji programu polega jednak na tym, że 
podczas zapisu danych dla każdego miesiąca zostanie 
utworzony automatycznie oddzielny katalog, dzięki czemu 
przekazane dane nie zostaną nadpisane nowszymi plikami.

Mam moduł do obsługi poczty elektronicznej. Dlaczego pliku z księgowaniami nie mogę od razu dołączyć do maila, 
tak jak w wypadku innych dokumentów, tylko muszę zapisywać go na dysku?

Jeśli posiadasz moduł Mail/Fax/SMS plus, to w najnowszej
12.00 wersji programu w ostatnim kroku przygotowania
pliku z przekazem danych do księgowości, będziesz mógł
skorzystać z nowej opcji w zakresie przesyłania wiadomości.

Po jej zaznaczeniu program automatycznie utworzy
wiadomość wraz z załączonymi plikami: raportem i zapisem 
przygotowanych księgowań.

Przeprowadź aktualizację i korzystaj z nowych udogodnień!

Możliwość zapisania plików z księgowaniami bezpośrednio w mailu

Automatyczna archiwizacja danych przekazanych do księgowości

Księgowania poszczególnych typów dokumentów w osobnych plikach

Program pokazuje teraz liczbę zaksięgowanych dokumentów w ramach poszczególnych grup, które mogą być 
eksportowane, czyli faktur sprzedaży, faktur zakupu, wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych. 
Przede wszystkim jednak dodano nową opcję Filtr, dzięki której podczas eksportu danych możesz zdecydować, 
czy księgowania w ramach poszczególnych rodzajów dokumentów mają być przekazane w osobnych plikach.
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Chciałem przygotować plik z przekazem do księgowej za dany miesiąc i nie mogę go wyeksportować, ponieważ 
program informuje mnie, że mam nieprzekazane wpisy za poprzedni miesiąc. Jak to możliwe, jeśli tamten plik już 
dawno wysłałem?

Należności i Zobowiązania: 
Nowe możliwości przy obsłudze płatności

Korzystam ze schematów dla przelewów wynagrodzeń, które wykonuję w terminie do dziesiątego dnia każdego 
miesiąca. Niestety, program nie przypomina mi o tych płatnościach, jak to się dzieje w wypadku faktur zakupowych. 
Co mam zrobić, żeby nie przeoczyć terminów tych płatności?

Dotychczas IN-FORM umożliwiał edytowanie oraz
dokonywanie zmian w dokumentach przekazanych
do księgowości. W wypadku wprowadzenia zmiany
program informował w komunikacie, że modyfikujesz
dokumenty, które przekazałeś już do księgowości. 
Jeśli mimo to zdecydowałeś się zapisać zmiany
w dokumencie, program ponownie przygotował
księgowanie takiego dokumentu do eksportu
traktując go jako korektę poprzedniego księgowania.  

Niestety, często dochodziło do sytuacji, że zmiany były wykonywane nieświadomie przez osoby niemające 
odpowiedniej wiedzy, co powodowało liczne problemy. Dlatego w najnowszej, 12.00 wersji programu zdecydowaliśmy 
się na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w tym zakresie. Teraz zmiana dokumentów przekazanych do biura
rachunkowego będzie możliwa wyłącznie przez wybrane osoby, dzięki możliwości nadania im uprawnień do edycji
dokumentów przekazanych do księgowości, które znajdziesz w Kartotece pracowników. Osoby nie posiadające 
stosownych praw już nie będą mogły zmienić treści lub księgowań takich dokumentów.

W 12.00 wersji programu IN-FORM usprawniliśmy obsługę płatności cyklicznych bez kwitu, umieszczając ten typ 
płatności na oddzielnej zakładce i dodając nową funkcję do obsługi terminów tych płatności. Za pomocą nowej 
funkcji dla każdej takiej płatności możesz ustalić termin w którym przypada ona do realizacji, oraz częstotliwość 
powtórzeń, z jaką dana płatność ma być wykonywana. 

Zabezpieczenie przed zmianą kwitów przekazanych do księgowości

Narzędzie do zarządzania terminami płatności cyklicznych

przyp

Dzięki ustawieniu terminów płatności cyklicznych w momencie wywołania funkcji Zapłata faktur program będzie sam 
sygnalizował, czy termin jej wymagalności został przekroczony (przez oznaczenie płatności kolorem czerwonym), lub 
czy płatność nie przypada jeszcze do zapłaty (przez oznaczenie płatności kolorem zielonym).  

Ponieważ płatności bez kwitów wprowadza się na osobnej zakładce, w wypadku przekroczenia terminu 
przypominającego o płatności ikona czerwonego zegara pojawi się także w nazwie zakładki Przelew z wzorca,
żebyś nie zapomniał zajrzeć do tej zakładki. Dodatkowo w ramach usprawnień zmieniliśmy także interfejs do obsługi
tego typu płatności, tak żeby był on bardziej czytelny i tym samym łatwiejszy w obsłudze dla użytkownika.
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Wnoszę przelewem opłaty skarbowe do kasy miejskiej jednocześnie za różne czynności związane z budową, 
a potwierdzenia przelewu dołączam do składnych dokumentów. Zauważyłem, że niektóre opłaty zostały 
umieszczone na jednym przelewie, mimo, że każdą z nich wprowadzałem osobno i chciałem, żeby były 
zrealizowane na oddzielnych przelewach. Jak to możliwe? 

Łączenie kilku płatności dla tego samego kontrahenta jako opcja wyboru

Aż do wersji 11.00 włącznie IN-FORM był wyposażony w funkcję, która miała za zadanie minimalizować koszty 
realizacji przelewów bankowych przez łączenie kilku przelewów dla tego samego kontrahenta w jeden przelew 
zbiorczy. Funkcja minimalizacji kosztów bankowych uruchamiała się automatycznie, gdy były spełnione następujące 
warunki: po pierwsze, konta bankowe dla każdej takiej płatności musiały być identyczne, po drugie tytuł przelewu dla 
wszystkich płatności musiał zmieścić się na jednym przelewie zbiorczym. 

Należności i Zobowiązania: 
Kartoteka kont księgowych 

Kiedy zakładam nowe konto księgowe, często oprócz jego nazwy chciałbym zamieścić dodatkowe informacje, na 
przykład o tym, jakie koszty mogą być zaksięgowane na to konto, ale nie mam gdzie tej informacji zapisać.

Z najnowszą, 12.00 wersją programu nie 
będziesz miał takich problemów, ponieważ
funkcja wprowadzania kont księgowych została
zastąpiona Kartoteką kont księgowych,
co znacznie ułatwi pracę i zarządzanie 
zakładowym planem kont. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu przy każdym koncie będziesz miał
do dyspozycji dodatkową zakładkę Notatka, 
tak jak to jest w innych kartotekach. 

Na tej zakładce zamieścisz wszystkie 
potrzebne informacje, a co najważniejsze 
za pomocą funkcji Szukaj/Wybierz podczas 
księgowania błyskawicznie wybierzesz właściwe 
konto, podając treść informacji z notatki.

Rzeczywiście z czasem się okazało, że są sytuacje, 
w których automatycznie działanie tej funkcji jest 
niepożądane, dlatego począwszy od wersji 12.00 
została wprowadza opcja wyboru, umożliwiająca 
włączenie kumulacji przelewów dla tego samego 
kontrahenta wtedy, gdy jest to uzasadnione. 

Opcję tę będziesz mógł aktywować bezpośrednio 
w koszyku płatności tuż przed utworzeniem pliku 
z przelewami. Domyślnie program utworzy osobny 
przelew dla każdej nowo wprowadzonej płatności.

Należności i Zobowiązania: 
Usprawnienia w obszarze księgowania kosztów

Oprócz faktur sprzedażowych, które właściwie księgują się same, wprowadzamy i dekretujemy także faktury 
zakupowe. Przyznam, że jest to dość czasochłonne, kiedy dla każdej faktury muszę wybrać konto kosztów, 
stawkę VAT i podać tekst operacji. Przecież niektóre grupy faktur kosztowych księguje się schematami, czyli 
zawsze na to samo konto, z tą samą stawką VAT i z takim samym opisem operacji. Czy w programie nie można 
wprowadzić podobnych ułatwień, jak przy księgowaniu faktur sprzedaży, żeby zyskać na czasie?

W najnowszej, 12.00 wersji programu IN-FORM znajdziesz kilka fantastycznych rozwiązań, które pozwolą znacznie 
ograniczyć czas potrzebny na księgowanie dokumentów kosztowych. O to one:
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Możliwość przypisania do dostawcy określonego konta kosztowego
W najnowszej wersji, programu w Kartotece adresów na karcie 
danego dostawcy, na zakładce F-K znajdziesz dodatkowe pole, 
w którym będziesz mógł wpisać konto kosztów, na które zazwyczaj 
księgujesz wystawione przez niego faktury. Dzięki temu po wybraniu 
tego dostawcy podczas wprowadzania faktury zakupowej konto 
kosztowe zostanie uzupełnione automatycznie - i gotowe! Teraz nie 
będziesz musiał za każdym razem wybierać danego dostawcy. 
Jeśli fakturę trzeba będzie zaksięgować inaczej, to w każdej chwili 
możesz taki dekret zmienić ręcznie. 

Jeśli masz już wprowadzonych kontrahentów to po aktualizacji 
programu, podczas księgowania faktur kosztowych program będzie 
automatycznie proponował skorzystanie z nowej funkcji i połączenie 
wybranego dostawcy z wybranym kontem kosztów. Oczywiście 
zawsze możesz odrzucić tę propozycję, wybierając opcję Nie pytaj 
więcej, lub pozostawić decyzję na później, wybierając Anuluj. 
Początkowo komunikat ten będzie się pojawiał dość często,  
z czasem jednak - po dokonaniu wszystkich - ustawień zniknie.

Możliwość powiązania konta kosztów ze stawką VAT
Aby jeszcze bardziej zautomatyzować księgowanie faktur
zakupowych, umożliwiono także powiązanie konta
kosztowego z określoną stawką VAT. Funkcję tę znajdziesz
w nowej Kartotece kont. Podczas zakładania nowego
konta możesz zdecydować, jaka stawka VAT ma się 
domyślnie ustawić, gdy księgujesz wydatki na to konto. 
Oczywiście jeśli nie chcesz korzystać z tego udogodnienia, 
wybierz opcję <Nie proponuj>. 

Jeśli masz już wprowadzone konta, to po aktualizacji 
programu, podczas księgowania faktur kosztowych system
będzie automatycznie proponował skorzystanie z nowej
funkcji i przypisanie do wybranego właśnie konta kosztów
określonej stawki VAT. Oczywiście możesz odrzucić tę 
propozycję, wybierając opcję Nie pytaj więcej lub pozostawić
decyzję na później, wybierając Anuluj. Początkowo 
komunikat ten będzie się pojawiał dość często, z czasem 
jednak - po dokonaniu wszystkich ustawień - zniknie.

Możliwość ustawienia schematu dla tekstu operacji księgowej
Ostatnim sporym ułatwieniem, które pozwoli znacznie usprawnić księgowanie dokumentów kosztowych jest 
możliwość ustawienia w Opcjach w Rejestrze faktur zakupowych schematu dla tekstu operacji księgowej. 
W schemacie możesz wykorzystać następujące zawartości pól: numer kwitu, numer faktury, nazwa kontrahenta,
identyfikator, inwestycja lub oznaczenie konta kosztowego. Po dokonaniu tych ustawień tekst operacji księgowej 
dla każdej faktury z tego rejestru będzie tworzył się automatycznie, a ty zyskasz na czasie. Oczywiście w każdym 
momencie możesz zmienić ręcznie tekst utworzony przez program.

owiąz

Jeśli zastosujesz wszystkie wymienione wyżej funkcje jednocześnie, może się okazać, że czas 
potrzebny na zaksięgowanie dokumentów kosztowych zmniejszy się o połowę!
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Kartoteka artykułów - import danych: 
Genialne wsparcie dla wczytywania cenników 

Otrzymałem z hurtowni cennik materiałów budowlanych. Mimo kilku prób nie potrafiłem jednak sam zaimportować 
go do programu i znów musiałem korzystać z linii pomocy dla użytkowników. 

Z najnowszą, 12.00 wersją IN-FORM nie powinieneś mieć już trudności z wczytaniem cenników do programu. 
Wszystko dzięki nowemu asystentowi, w jaki wyposażono funkcję do importu artykułów, który krok po kroku 
podpowiada, jak właściwie zaimportować cennik. 

Kartoteka pracowników / Nowa kartoteka sprzętu:
Rozliczanie czasu pracy sprzętu w inwestycjach

Mam w firmie park maszynowy. W prawdzie mogę zapisywać i rozplanować terminy wykorzystania poszczególnych 
maszyn w kalendarzu, ale nie mogę zaewidencjonować godzin, jakie przepracowały na inwestycjach. Aby rozliczyć 
całkowite koszty realizowanych projektów prowadzę ewidencję w Excelu. Nie o takie rozwiązanie mi chodziło!

1. Wskaż plik z cennikiem 2. Pogrupuj dane w kolumnach

Teraz wcześniejsze przygotowanie w Excelu pliku z danymi do importu po prostu nie będzie konieczne, wszystkie 
bowiem niezbędne ustawiania, jak wybór wiersza z nazwami kolumn, przypisanie zawartości kolumn do 
określonych pól w kartotece artykułów, określenie formatu zapisu wczytywanych danych, aż po ustawienia końcowe,
będziesz mógł wykonać bezpośrednio w programie. Mamy nadzieję, że dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika
nowy asystent okaże się rewelacyjnym narzędziem, z którego będziesz często korzystał w codziennej pracy. 
Aby wszystko zadziałało właściwie importowane pliki muszą być zapisane w formacie tekstowym (ASCII).

11 WWskskażaż pplilikk zz cecennnnikikie

4. Zapisz ustawienia - i gotowe!3. Przypisz kolumny do pól programu

nkcję 
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Jeśli cenniki z hurtowni otrzymujesz regularnie, pamiętaj o zapisaniu schematu importu, żeby w  
przyszłości móc z niego korzystać i oszczędzać czas. Ponadto w ramach 12.00 wersji zyskasz 
dodatkowy bonus - możliwość eksportowania i importowania zapisanych schematów importu cenników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu użytkowników, w najnowszej, 12.00 wersji IN-FORM rozszerzyliśmy 
możliwości dotychczasowej kartoteki sprzętu, żebyś mógł sprawnie zarządzać swoim parkiem maszynowym i żebyś 
nie był zmuszony do zapisywania informacji związanych z ich eksploatacją w innych programach.
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Zakładka Info, na której będziesz miał do dyspozycji dwadzieścia 
nowych pól informacyjnych, z czego aż cztery pola w formacie daty. 
Dla każdego pola w formacie daty możesz od razu zapisać termin 
w Systemie komunikacyjnym. Taka sama zakładka została dodana
także dla pracowników. Opisy pól wprowadzisz w Opcjach.

Zakładka Dziennik kontaktów, na której możesz zapisywać zdarzenia 
lub ustalenia dotyczące sprzętu. Taka sama zakładka została dodana
także dla pracowników. Opisy standardowych czynności dla dziennika 
kontaktów możesz wprowadzić w Opcjach.

Zakładka Ceny, na której będziesz mógł wprowadzić cenę zakupu i cenę 
sprzedaży za godzinę pracy sprzętu, a także opis dla faktur lub wydań.  

Zakładka Kalendarz, na której będziesz mógł prześledzić godziny pracy 
zaksięgowane dla danej maszyny.

Zakładka Podsumowanie, na której będziesz mógł zobaczyć 
podsumowanie godzin produktywnych i nieproduktywnych 
wypracowanych przez dane urządzenie w ramach wszystkich inwestycji.

Teraz na zakładce Opis w Kartotece sprzętu poza
dotychczasowymi oznaczeniami będziesz mógł wpisać 
najważniejsze informacje o danym urządzeniu, jak 
nazwa producenta, nazwa dostawcy czy data zakupu. 

Ponadto będziesz mógł przyporządkować pracownika,
któremu dany sprzęt został wydany. Dzięki temu, gdy 
tylko będziesz chciał sie dowiedzieć, co aktualnie 
dzieje się z danym urządzeniem, od razu będziesz 
wiedział z kim powinieneś na ten temat porozmawiać. 

Dodatkowe pola na karcie sprzętu

Nową Kartotekę sprzętu znajdziesz w tym samym miejscu, a więc w części podstawowej programu 
w Kartotece pracowników. Oto najważniejsze zmiany i korzyści z nich płynące:
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Ewidencja godzin dla sprzętu w ramach poszczególnych inwestycji
Jeśli posiadasz moduł dodatkowy Rozliczanie inwestycji, to poza godzinami pracowników i materiałami 
przypadającymi na daną inwestycję będziesz mógł teraz wprowadzać także godziny wypracowane przez 
poszczególne maszyny. Dzięki temu na karcie danej inwestycji, na zakładce Materiał, program wykaże również 
czas przepracowany przez daną maszynę, co będzie odpowiednio uwzględnione na zakładce Podsumowanie. 
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Dodatkowe zakładki na karcie sprzętuwwwweeeeee zzzzzaa
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W przygotowaniu jest już kolejna wersja programu IN-FORM, która będzie oferowała między innymi:

1. Nową, ulepszoną funkcję do wyszukiwania IN-FORMacji.  

2. Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

3. Import kosztorysów zapisanych w formie pliku PDF.

4. Możliwość ewidencji czasu pracy za pośrednictwem strony WWW.

5. Wbudowaną funkcję do skanowania dokumentów. 

6. Możliwość przypisania wielu pracowników do usługi serwisowej lub obiektu serwisowego.

7. Schematy ustawień w kalendarzu grupowym.

Co roku nowa wersja, nowe możliwości! Postaw na programy IN-Software z umową serwisową!

Ponadto w 12.00 wersji programu wykonano następujące zmiany:
Dodano obsługę gestów takich jak, potrząsanie oknem czy przyklejanie do krawędzi ekranu dla okienek w Windows7; 
Dodano możliwość integracji programu z systemami poczty elektronicznej, takimi jak Lotus Notes, czy z systemami przetwarzania 
dokumentów elektronicznych przez odpowiednie przygotowanie dokumentów w formacie PDF; Dla modułu dodatkowego Wykresy
w Excelu udostępniono możliwość wymiany danych z OpenOffice oraz Excelem 2010; Udostępniono nowe wydruki w Kartotece inwestycji; Dla 
wydruków standardowych udostępniono opcjonalnie możliwość drukowania pola „Dotyczy”; Zabezpieczono przed przypadkowym usunięciem kartę 
pracownika zalogowanego w systemie; Ujednolicono sposób zakładania nowego adresu w różnych częściach programu; Wprowadzono możliwość
rozliczania urlopu pracownika w systemie dniowym lub godzinowym; W ewidencji czasu pracy wydzielono specjalny typ godzin przewidziany do
notowania nieobecności z powodu zwolnień lekarskich; Na liście urlopowej dodano możliwość wydruku typów godzin oraz informacji dodatkowej; 
Zoptymalizowano szybkość działania dialogu do wyszukiwania informacji podczas pracy przez zdalny pulpit; Wbudowano funkcjonalność, która
domyślnie nie wyświetla zwolnionych pracowników w oknie „Szukaj/Wybierz”; Ograniczono możliwość dostępu do zakładek Analiza/Materiał/Czas
w Rozliczaniu inwestycji poprzez nadanie odpowiednich uprawnień w Kartotece pracowników; W module dodatkowym Kasa udostępniono pola 
informacyjne (5-8) z Kartoteki artykułów; W Kartotece pracowników zablokowano możliwość umieszczenia przecinka w nazwie karty; Ustawienia 
dla interfejsu I-FK umieszczono w jednym miejscu w Opcjach; W całym programie ujednolicono mechanizm usuwania kwitów; Program aktualizuje
datę zmiany dokumentu po wykonaniu zmian nagłówku dokumentu; W oknie „Szukaj/Wybierz” uruchomionym w Skoroszytach program wyświetla
nazwy pól informacyjnych zdefiniowanych przez użytkownika; W oknie informacji o cenie udostępniono wyświetlanie zawartości pola z tekstem 
informacyjnym artykułu oraz informacji o cenie, po której artykuł został ostatnio zakupiony; W Kartotece artykułów dodano funkcję do ustawienia 
sposobu wyliczania ceny całkowitej pozycji typu JUMBO; Dla artykułów typu KNR umożliwiono wykonanie przyporządkowania do wybranej książki 
i rozdziału w momencie zapisywania artykułu; Ujednolicono zachowanie programu w sytuacji nadpłacenia rachunku; Poprawiono działanie funkcji
Kopiuj/Wklej w sekcji tekstów początkowych w edytorze dokumentów; Usprawniono mechanizm nadawania numerów porządkowych dla pozycji
alternatywnej oraz ewentualnej; Poprawiono sposób wyświetlania pozycji typu zaliczka w edytorze dokumentów; Ujednolicono sposób zapisywania
artykułów na liście materiałów zafakturowanych dla danego kontrahenta; Dodano możliwość wydruku posortowanej historii obiektu serwisowego
dla wybranego zakresu dat; Zabezpieczono przed przypadkowym usunięciem dane o firmowym koncie bankowym w Ewidencji wyciągów; Dla
kosztorysów dodano kolumnę wyświetlającą cenę sprzedaży poszczególnych pozycji kosztorysu w tabeli cen; Umożliwiono definiowane różnych 
stawek roboczogodziny dla pracowników o różnych specjalizacjach; Wprowadzono zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem zawartości
koszyka płatności w module dodatkowym Należności i Zobowiązania; Usprawniono proces konfigurowania danych adresowych firmy; Poprawiono
obsługę nadawania numerów kwitów dokumentom importowanym z programów zewnętrznych; Wprowadzono zestaw standardowych jednostek
dostępnych do wyboru w edytorze dokumentów; Poprawiono obsługę wyliczania cen całkowitych i jednostkowych dla skumulowanych pozycji w
tabeli cen; Zwiększono do szesnastu liczbę pól informacyjnych dla artykułów; Umożliwiono zmianę rozmiaru obrazka wstawionego do wiadomości 
mailowej; Dla wybranej inwestycji w Systemie IN-FORMacyjnym są wyświetlane jedynie kwoty faktur zakupowych przypisanych do tej inwestycji...

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


