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IN-FORM
Wersja 13.00
NOWA WERSJA, NOWE FUNKCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI! 

Genialna funkcja
wyszukiwania informacji w nowoczesnej odsłonie!

Żyjesz jeszcze? 
Czy nadal szukasz?

Zamiast prowadzić długie i żmudne poszukiwania, szybko i łatwo trafi sz do celu! Dzięki tej funkcji błyskawicznieznajdziesz to, czego szukasz!
Więcej na stronach 6-8.

onie!

Wygodny dostęp do 

funkcji dodatkowych 

programu za pomocą:

Nowego przycisku

wielofunkcyjnego!

Koniec z uciążliwym 

przełączaniem się pomiędzy 

różnymi dialogami programu! 

Ten rewelacyjny przycisk, dostępny z dowolnego 

miejsca w programie, działa podobnie jak przycisk

Start systemu Windows, umożliwiając szybki wybór

dodatkowych funkcji programu w jednolity sposób!

Więcej na stronach 3-4.ę

Chcesz zapisać nowe dane w programie?Szukaj znaku zielonego plusa, który umożliwia:Jednakowy sposóbwprowadzania danychw całym systemie! 
Więcej na stronie 5.
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Bierzesz udział w przetargach? Otrzymujesz 

przedmiary lub kosztorysy zapisane w plikach PDF? 

W 13.00 wersji programu będziesz mógł wykonać:

Import kosztorysów 

zapisanych 
w plikach PDF*!

To idealne rozwiązanie pozwoli ci zaoszczędzić 

dużo czasu tam, gdzie do tej pory go traciłeś!

*Funkcja dostępna z modułem dodatkowym Import/Eksport dokumentu.

Więcej na stronie 13.

W 13.00 wersji progr

Więcej

Przygotowujesz ofertę dla klienta?Wysyłasz maila do dostawcy? Piszesz pismo do urzędu?W końcu możesz sprawdzić, czy nie zrobiłeś błędu!Skorzystaj z nowej funkcji:
Sprawdzania pisowni!

Więcej na stronie 8.

klienta?
cy? 

ć, 

wni!

Proste i niezawodne
wyszukiwanie maili!
W najnowszej wersji programu 
każdy mail, którego szukasz 
znajdziesz w mgnieniu oka! 

Wystarczy wpisać dowolne słowo 
z treści takiego maila - i gotowe!

Więcej na stronach 9-10.
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IN-Software - jakość od 1986 roku 
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Drogi użytkowniku programów IN-Software! 
Poniższy nagłówek z pierwszej strony tego biuletynu z pewnością brzmi prowokacyjnie:

Można by zatem przypuszczać, że każdy użytkownik, który pracuje z wcześniejszymi wersjami 
programu IN-FORM, będzie poszukiwał informacji aż do śmierci. To oczywiście nie prawda! 
Używając tego stwierdzenia chcieliśmy tylko podkreślić, że w najnowszej 13.00 wersji programu to właśnie 
wyszukiwanie informacji jest tematem, któremu poświęciliśmy najwięcej pracy i zaangażowania, 
wprowadzając liczne udogodnienia i najnowsze rozwiązania w tym zakresie: 

• W wielu częściach programu został wbudowany mechanizm automatycznych
podpowiedzi, niewymagający otwierania okna wyszukiwania informacji, za to 
umożliwiający szybki wybór artykułów, adresów lub innych danych na podstawie 
proponowanych przez program trafień dla podawanego wyrażenia. 

• Interfejs funkcji do wyszukiwania maili został przebudowany i zoptymalizowany,
tak aby każdą wiadomość można było błyskawicznie znaleźć.

• Dodatkowo udostępniono nową metodę pełnego wyszukiwania informacji,
gdyby wyszukiwanie uproszczone nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Taki rozwój naszego oprogramowania z pewnością nie był by możliwy bez wytrwałego zaangażowania 
w pracę naszych inżynierów do spraw rozwoju oprogramowania, którzy stale monitorują rynek zarówno
oprogramowania, jak i sprzętu komputerowego pod kątem pojawiających się nowych technologii 
oraz trendów. Niezaprzeczalny jest fakt, że wraz z rozwojem technologii internetowych pojawiają 
się także nowe możliwości rozwoju naszego oprogramowania. Stare narzędzia nie są więcej 
wykorzystywane, ponieważ w ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe, bardziej efektywne.

W Internecie najlepszym tego przykładem jest firma Google, która w ciągu kilku lat stała się 
niekwestionowanym liderem na rynku w zakresie zastosowanego mechanizmu wyszukiwania informacji 
w swojej przeglądarce internetowej. Mimo to koncern nie spoczął na laurach, tylko cały czas systematycznie 
rozwija wykorzystywaną technologię przez wprowadzenie bardziej intuicyjnej obsługi, aby użytkownicy 
tej wyszukiwarki mogli jak najszybciej znaleźć w sieci informacje, których poszukują. 

Podsumowując, można więc powiedzieć, że z szukaniem i odnajdywaniem IN-FORMacji 
w najnowszej 13.00 wersji programu IN-FORM jest jak z Google! Zamiast konieczności 
wielokrotnego klikania myszką, natychmiast otrzymujesz wynik, którego się spodziewasz, 

dzięki czemu docierasz do celu znacznie szybciej niż inni!

Przyjemnej pracy z najnowszą, 13.00 wersją programu IN-FORM 
życzy zespół pracowników IN-Software!

Genialna funkcja
wyszukiwania informacji 
w nowoczesnej odsłonie!

Żyjesz jeszcze? 
Czy nadal szukasz?

Zamiast prowadzić długie 
i żmudne poszukiwania, 
szybko i łatwo trafi sz do celu! 
Dzięki tej funkcji błyskawicznie
znajdziesz to, czego szukasz!

Więcej na stronach 6-8.
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Przede wszystkim wybierz odpowiedni moment 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 zostać zreorganizowanych, aby program mógł prawidłowo pracować. 
Dlatego planując proces aktualizacji należy uwzględnić także czas potrzebny na ich reorganizację.

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

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

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

3.2. Po zalogowaniu naciśnij przycisk F11

3.3. Zanotuj nazwę katalogu wyświetloną w wierszu „Instalacja IN-FORM“

3.4. Zamknij dialog i wyloguj się z programu

3 KROK: 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 tak ważne, że nie może zostać pominięte.

4 KROK: Rozpocznij aktualizację!
4.1. Umieść otrzymaną płytę z nową wersją programu w napędzie CD. 
Po kilku sekundach SETUP aktualizacji programu zostanie wystartowany 
automatycznie.

4.2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie 
twojego monitora. 

4.3. Upewnij się, czy proponowany przez SETUP katalog docelowy jest 
taki sam, jak ten który zanotowałeś na kartce. Jeśli tak, możesz 
kontynuować aktualizację. W przypadku 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.

5 KROK: 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 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. 
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Przeprowadź aktualizacje: 
W pięciu krokach do celu!

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

MMMMM““““

nie 

essssttt 

alo

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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Moduł podstawowy: 
Szybsze uruchamianie kartotek!

Żeby wprowadzić adres lub artykuł do programu, muszę dwa razy klikać na dwa różne przyciski, zanim otworzy mi 
się właściwe okno programu. Dlaczego tak się dzieje?

Rzeczywiście, do tej pory rozpoczęcie pracy z kartą wybranego klienta czy artykułu wymagało podwójnego kliknięcia 
- pierwszy raz na przycisk w oknie głównym programu i drugi raz na przycisk Edytuj już w samych kartotekach. 

Moduł podstawowy: 
Nowy genialny przycisk wielofunkcyjny!

Dlaczego, gdy już jestem w wybranej kartotece i chcę szybko zmienić dane dla wielu artykułów lub adresów, 
muszę zamykać jedno okno i otwierać drugie, żeby wybrać funkcję, która mi to umożliwi?

Z najnowszą,13.00 wersją programu możesz 
zapomnieć także i o tym problemie! 

Jedną z ważniejszych zmian, jaką zauważysz 
po wgraniu aktualizacji, będzie wygodniejszy 
dostęp do Funkcji dodatkowych w różnych 
częściach programu, a także funkcji globalnych, 
które są wspólne dla całego systemu, a do tej 
pory miały jednak oddzielne przyciski.

Udało się to osiągnąć przez wprowadzenie
nowego przycisku o nazwie Funkcje dod. Pomoc,
który działa na podobnej zasadzie jak przycisk 
Start systemu Windows, ponieważ jest widoczny 
w każdym oknie dialogowym programu IN-FORM. 

Teraz zamiast kilku różnych przycisków 
lub dialogów z listami Funkcji dodatkowych 
będziesz miał do dyspozycji jeden wspólny 
przycisk, oferujący błyskawiczny dostęp do 
wybranych opcji programu, który z pewnością 
zoptymalizuje twoją codzienną pracę.

Obecnie rozwiązanie to zostało zastosowane wyłącznie dla kartotek: adresów, artykułów i pracowników.
W kolejnych wersjach oprogramowania planujemy w ten sam sposób poprawić ergonomię pracy  
pozostałych modułów programu.!

ranego klie
drugi rarazz nanana p pprzycy

Ponieważ takie rozwiązanie nie należało do zbyt ergonomicznych w najnowszej 13.00 wersji programu IN-FORM 
zmieniliśmy sposób uruchamiania kartotek, rezygnując z dialogu przechodniego, który pojawiał się na ekranie 
monitora w pierwszej kolejności po uruchomieniu wybranej kartoteki.

Dzięki tej zmianie dostęp do danych zapisanych w kartotekach i ich ewidencjonowanie są znacznie szybsze 
i wygodniejsze, niż to było dotychczas, co jest zgodne z oczekiwaniami wielu użytkowników. Wgraj aktualizację 
najnowszej wersji programu i sam się o tym przekonaj!



Strona 4

Niestety, nie wszystkim użytkownikom można ustawić 
takie uprawnienia w Kartotece pracowników, które 
uniemożliwią im usuwanie kart, ponieważ charakter 
ich pracy wymaga pełnego dostępu do wszystkich 
opcji w programie. Jako, że pracownikom z pełnymi 
prawami także zdarzają się omyłkowe usunięcia kart 
adresowych lub artykułów z programu, w najnowszej, 
13.00 wersji wprowadziliśmy nowe rozwiązanie, które 
powinno ostatecznie rozwiązać ten problem. 

W tym celu przycisk Usuń - znajdujący się do tej pory 
w głównym oknie Kartotek - został schowany, tak 
żeby nie był zbyt łatwo dostępny i tym samym 
użyty przez przypadek.

Teraz funkcję Usuwania kart znajdziesz, klikając 
na nowy przycisk Funkcje dod. Pomoc.

Z najnowszą, 13.00 wersją programu IN-FORM dostarczyliśmy takie rozwiązanie powyższego problemu, że 
aż zaniemówisz z wrażenia. Bez względu na to, w jakiej części programu będziesz i jaką informację będziesz 
chciał odszukać, znajdziesz ją w mgnieniu oka i to bez konieczności otwierania okna Szukaj/Wybierz. 

Niemożliwe? A jednak - zainstaluj aktualizacje i sprawdź!

Ustaw się w polu ze znakiem zapytania i wpisz pierwszą literę z Nazwy karty szukanego artykułu, wówczas poniżej
tego pola zostanie wyświetlona lista aż z dziesięcioma trafieniami dla tej litery. Po wpisaniu kolejnej litery z nazwy
szukanego artykułu lista propozycji będzie zmieniać się na bieżąco. Pamiętaj, że tak długo, jak długo podawne litery 
pozostają koloru czerwonego, oznacza to, że karta o podanej nazwie nie istnieje. Gdy program odszuka kartę, pole 
z nazwą zostanie wypełnione automatycznie. Jeśli program nie zaproponował karty, której szukasz, kliknij opcję
Dodatkowe dane lub znak zapytania, żeby uruchomić tradycyjne wyszukiwanie informacji.

Gdy na niego klikniesz, otworzy się rozwijane menu, składające się z dwóch części. 

Górna część menu, bez względu na to, z której części programu je wywołasz, będzie 
wyglądać zawsze tak samo i oferować szybki dostęp do wspólnych dla całego 
programu funkcji: Pomocy, Systemu informacyjnego, Ustawień programu/Opcji. 

Z kolei w dolnej części menu znajdziesz te funkcje programu, które są zmienne 
dla jego poszczególnych modułów, czyli właśnie Funkcje dodatkowe, zgrupowane 
alfabetycznie w rozwijanym podmenu, oraz wybrane opcje, do których szybki dostęp 
jest niezbędny i dlatego zostały umieszczone w menu głównym.

Teraz, gdy będziesz chciał szybko zmienić wybrane dane dla wielu artykułów 
lub adresów, zrobisz to w mgnieniu oka i to bez konieczności zamykania jednego 
okna dialogowego i otwierania drugiego.

Wystarczy, że skorzystasz z nowego genialnego przycisku i gotowe! 

Moduł podstawowy: 
Ochrona kart przed przypadkowym usunięciem!

Ostatnio w naszym biurze z bazy danych zniknęły adresy kilku dostawców. Po sprawdzeniu okazało się, że kolega 
prawdopodobnie usunął kilka kart przez przypadek.

Moduł podstawowy: 
Automatyczne podpowiedzi przy wyborze karty!

Przygotowując ofertę, najczęściej używam tych samych artykułów, których nazwy pamiętam i po prostu wpisuję je
w ofercie. Wtedy nie muszę za każdym razem uruchamiać funkcji wyszukiwania informacji. Jeśli jednak pominę
jakąś spację w nazwie, program już nie znajdzie takiego artykułu i wówczas muszę otwierać okno szukające.

kułów 
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Teraz, jeśli będziesz chciał dodać nowy adres 
bezpośrednio w nagłówku dokumentu, wystarczy, 
że klikniesz na przycisk oznaczony znakiem 
zielonego plusa znajdujący się przy polu 
Karta (adres), i w ten sposób wywołasz dialog, 
który pozwoli ci założyć nowego kontrahenta 
w Kartotece adresów. Oczywiście nie będziesz 
musiał w tym celu opuszczać Nagłówka dokumentu. 
Wystarczy, że wpiszesz tam wszystkie dane adresowe 
i nie zapomnisz ich zapisać, opuszczając Nagłówek.

Przy wprowadzaniu nowego kontrahenta lub artykułu, 
nowej inwestycji czy nowego konta księgowego 
program będzie działał tak samo, oferując jednolity 
sposób rozpoczęcia ewidencji danych w programie.

Począwszy od wersji 13.00 programu, aby 
zapisać nowe dane w systemie, wystarczy kliknąć 
na przycisk oznaczony znakiem zielonego plusa, 
który znajdziesz zawsze tuż obok pola 
odpowiadającego zawartością Nazwie karty.

Moduł podstawowy: 
Jednolity sposób zakładania kart w programie!

Przygotowuję ofertę dla nowego klienta. Wpisuję jego dane adresowe bezpośrednio w nagłówku dokumentu, ale 
nie wiem, co zrobić, żeby program zapisał te dane w bazie kontrahentów. Czy coś robię nie tak?

Nieważne, jakie zadanie akurat wykonujesz,
w mgnieniu oka znajdziesz to, czego szukasz! 
Wystarczy, że skorzystasz z nowej genialnej 
Funkcji automatycznych podpowiedzi!

ialnej
dpowieedziieeddddzzzzziiiiii!!!ii!!!!!!i!!!!!!!!!!

Z najnowszą, 13.00 wersją programu IN-FORM nie powinieneś napotkać takich trudności! Kolejnym dużym
ułatwieniem, jakie zostało wprowadzone w systemie, jest ujednolicenie sposobu zapisywania nowych danych 
z dowolnego miejsca w programie. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie było takich możliwości. Oczywiście
były, ale tak ukryte lub różne od siebie, że nie każdy użytkownik potrafił je zawsze odnaleźć samodzielnie. 

Chcesz wprowadzić nowe dane do programu? Szukaj znaku zielonego plusa! C
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Z najnowszą, 13.00 wersją programu możesz zapomnieć o takich problemach! W dobie Internetu i wszechobecnych 
internetowych wyszukiwarek informacji, postanowiliśmy zaoferować naszym użytkownikom taki sposób wyszukiwania 
informacji w programie, do którego przyzwyczaili się, korzystając z zasobów sieci. Dlatego dotychczasowa funkcja 
wyszukiwania informacji została przez nas odpowiednio unowocześniona, tak żebyś nie musiał więcej się
zastanawiać, jak odszukać interesujące cię dane, tylko po prostu je znajdował. Przeprowadź aktualizację 
programu i poznaj nowe zalety starej funkcji.

Rzeczywiście, w poprzednich wersjach 
programu mogło się tak zdarzyć, że 
konkretny artykuł nie został odnaleziony, 
mimo że był zapisany w bazie danych.
Działo się tak zazwyczaj w sytuacji, gdy 
całe zapytanie było wpisywane w pierwszym 
z pięciu dostępnych pól wyszukiwania 
informacji. Na szczęście to rozwiązanie 
wraz z 13.00 wersją programu IN-FORM
odchodzi do przeszłości!

Moduł podstawowy: 
Jeszcze lepsze wyszukiwanie informacji!

Dlaczego, gdy podaję tylko fragment słowa, które pamiętam, zdarza się, że mam problem z odszukaniem 
informacji? Często, kiedy szukam jakiegoś artykułu, którego nazwa składa się z kilku wyrazów, program po prostu 
go nie znajduje. Co robię źle? Z odszukaniem konkretnej oferty czy faktury wcale nie jest prościej.

Wyszukiwanie szybkie - genialnie proste wpisywanie szukanych haseł!

Szukam konkretnego artykułu wśród kilku tysięcy pozycji. Pamiętam fragment jego nazwy. Niestety, gdy ją 
wprowadzam, program nic nie znajduje.

Przy pierwszym uruchomieniu programu po wgraniu aktualizacji, reorganizacji automatycznej 
podlegają tylko te bazy danych, dla których jest to konieczne, aby program mógł działać poprawnie. 
Ponieważ funkcja wyszukiwania informacji, jest specyficzną funkcją, wymagającą reorganizacji 
wszystkich baz danych, została celowo wyłączona z reorganizacji automatycznej, aby nie wydłużać 
procesu aktualizacji. Dzięki temu każdy użytkownik może zdecydować indywidualnie, kiedy taką
reorganizację przeprowadzić, i lepiej zaplanować na nią czas. Chcemy jednak podkreślić, że ręczna
reorganizacja baz danych będzie konieczna, żeby móc w pełni korzystać ze wszystkich zalet nowej 
funkcji. Dopóki reorganizacja nie zostanie przeprowadzona, program będzie o tym przypominał przez 
wyświetlenie odpowiedniej informacji w dialogu szukającym.

!

Dzięki takiemu rozwiązaniu wyszukiwanie 
informacji w programie będzie prostsze 
niż kiedykolwiek wcześniej. 

Dodatkowo usunęliśmy ograniczenie,
polegające na tym, że program wyszukiwał 
wyrażenia składające się z minimum 
trzech znaków. Obecnie program 
wyświetli również wyniki wyszukiwania 
dla wyrażeń dwuznakowych.

Teraz zamiast pięciu oddzielnych pól 
do wpisywania zapytań będziesz miał 
do dyspozycji tylko jedno pole, w którym 
będziesz mógł wprowadzić dowolny tekst. 

Co najważniejsze - wystarczy, że tekst 
rozdzielisz spacjami, a każdy fragment 
zostanie potraktowany jako oddzielne 
kryterium wyszukiwania. 

o pole,
zić dowolny tek

starczy, że tekst 
, a każdy fragment

ny jako oddzielelnenenenee 
ania.
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Zapomnij o takich problemach! W najnowszej, 13.00 wersji programu usprawniliśmy nie tylko wyszukiwanie 
informacji, ale także zwiększyliśmy możliwości w zakresie ich sortowania, całkowicie zmieniając sposób działania
dotychczasowego dialogu sortującego. Jesteśmy przekonani, że zmiany te jeszcze bardziej ułatwią dostęp 
do informacji i zarządzanie nią wszystkim użytkownikom systemu IN-FORM. Nie musisz nam jednak wierzyć 
na słowo. Wgraj aktualizację programu, kliknij na przycisk Filtr/Sortowanie i przekonaj się sam jakie to proste!

Wraz z wersją 13.00 programu, możesz 
także skorzystać z nowych możliwości 
w zakresie wyszukiwania informacji, 
uruchamiając Szukanie rozszerzone.

Funkcja ta oferuje aż cztery różne sposoby 
podawania zapytania dla poszukiwanej informacji. 
Zaletą zastosowanego tutaj rozwiązania jest to, że 
nie musisz się zastanawiać, jak technicznie zapisać 
dany tekst, aby program go znalazł, wystarczy tylko, 
że wpiszesz go we właściwym polu i gotowe!

Ponadto możesz wybrać jedną z dwóch oferowanych 
metod wyszukiwania informacji: 

1. Szybką, która przeszukuje dane po wszystkich 
dostępnych polach lub tylko po jednym z wybranych pól.

2. Pełną, która przetwarza większą ilości informacji pod 
kątem podanego zapytania, przez co zajmuje więcej czasu.
W wypadku wyboru wyszukiwania pełnego na ekranie 
monitora każdorazowo będzie się pojawiał pasek informujący 
o czasie, jaki pozostał do zakończenia procesu wyszukiwania.

Nowe rozszerzone możliwości wyszukiwania informacji! 

Co mogę zrobić, jeśli program nadal nie znajduje szukanego przeze mnie artykułu?

Nowe możliwości sortowania informacji!

Chciałbym szybko wybrać faktury z minionego kwartału i sprawdzić, które z nich zostały już zapłacone. Nie wiem 
jednak, w jaki sposób wprowadzić daty, żeby program mi je wyszukał?

Już nie musisz szukać pola Data kwitu w liście rozwijanej, żeby się 
potem zastanawiać, w jakim formacie i gdzie dokładnie wprowadzić 
daty, żeby program odszukał dokumenty. Teraz zmienne domyślne,
a więc te widoczne w oknie Szukaj/Wybierz, są na stałe wpisane 
w dialogu sortującym w rubryce Kolumna. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu znaczniej szybciej uzyskasz dostęp do 
konkretnych danych, wystarczy bowiem, że wpiszesz odpowiednie 
kryteria ograniczające i gotowe!

Aby wybrać faktury z ostatniego kwartału, 
uruchom funkcję Filtr/Sortowanie i po prostu 
wskaż zakres dat w polach od do, korzystając 
z dostępnego kalendarza.

g

uruc
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Niestety, musimy przyznać ci rację. Nam - jako producentowi i zarazem użytkownikowi programu - również bardzo 
brakowało funkcji sprawdzania pisowni. Konieczność długiego oczekiwania na jej udostępnienie wynikała z tego, 
że wcześniej na rynku słowników języka polskiego nie było produktu, który spełniałby nasze wymagania jakościowe. 

Tym bardziej jest nam miło poinformować, że w wersji 13.00 programu możemy w końcu udostępnić wyczekiwaną 
przez wielu użytkowników funkcję sprawdzania pisowni ze słownikiem zawierającym 380 tysięcy haseł. 

Moduł podstawowy: 
Funkcja sprawdzania pisowni w końcu dostępna!

Każdego dnia piszę po kilkanaście maili, korzystając z poczty elektronicznej w programie IN-FORM. Niestety, 
mimo wielu zalet, dość dotkliwie odczuwam brak możliwości sprawdzenia poprawności pisowni. Wiadomo, że 
pisząc szybko na klawiaturze, człowiek znacznie częściej się myli.

Z jego pomocą uzyskasz łatwy i wygodny dostęp do wszystkich 
zmiennych z danej części programu, niewygodną listę 
rozwijaną zastąpiło bowiem przyjazne w obsłudze okno 
dialogowe. Możesz także zrezygnować z sortowania informacji 
według zmiennych domyślnych ustawionych na stałe 
w programie. Wystarczy, że usuniesz pola z listy sortującej. 

Co jednak najważniejsze - w najnowszej wersji programu 
nie spotkasz się już z ograniczeniem sortowania informacji 
tylko po pięciu kryteriach. Teraz będziesz mógł wyszukiwać 
i grupować informacje po tylu dodatkowych zmiennych, na 
ile wystarczy ci miejsca na monitorze. 

Pamiętaj tylko o zapisaniu raz ustawionego schematu 
sortowania, żebyś nie musiał go za każdym razem ustawiać 
od początku, co może okazać się zbyt czasochłonne!

Wprowadzając liczne ułatwienia w tej części programu, uporządkowaliśmy także kwestię nazewnictwa pól programu, 
tak żeby nazwy te były na tyle jednoznaczne, abyś nie musiał się zastanawiać, jakie dane są przechowywane 
pod konkretną nazwą pola.

Jeśli zechcesz posortować informacje po zawartości pola, którego nie znalazłeś na liście dialogu sortującego, 
możesz je szybko dodać, klikając na przycisk Wstaw kolumnę.

ie dia

Nie jesteś pewien pisowni jakiegoś wyrazu?

Chcesz sprawdzić treść maila przed wysłaniem do klienta?

Nie zauważyłeś, że zrobiłeś literówkę w opisie artykułu? 

Nic prostszego! Kliknij na przycisk ABC lub skorzystaj 
z klawisza F10, aby rozpocząć sprawdzanie pisowni.

W dialogu, który się otworzy, program zaznaczy
na czerwono błędnie napisane wyrazy i poniżej
zaproponuje poprawny wariant pisowni. 
W trakcie sprawdzania pisowni będziesz mógł
rozbudowywać istniejący słownik, zapisując 
w nim te wyrażenia lub nazwy własne, które 
nie zostały przez niego rozpoznane. 

Funkcja sprawdzania pisowni jest dostępna
w dowolnym polu tekstowym programu! 
Ponadto w Opcjach będziesz mógł wskazać
dodatkowe kryteria, które mają być brane 
pod uwagę podczas sprawdzania tekstów. 

Jeszcze dziś wgraj aktualizację 13.00 wersji 
programu i zacznij korzystać z najnowszych 
udogodnień w tym zakresie.
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Rzeczywiście, dotychczas pracując z modułem Mail/Fax/SMS plus, mogłeś odczuć, że program nie znajduje 
wszystkich wiadomości, zwłaszcza jeśli w zapytaniu podałeś słowo, którego nie było w temacie maila. Było to 
jednak właściwe zachowanie programu, ponieważ wyszukiwał on tylko te wiadomości, które podane słowo 
miały zapisane w tytule maila lub w danych adresata. Jeśli jednak słowo znajdowało się w treści wiadomości, 
to program jej nie znajdywał. Dzięki takiemu rozwiązaniu funkcja przeszukująca tysiące maili działa błyskawicznie.

Nie zawsze jednak treść z tytułu maila była wystarczająca do tego, aby odszukać konkretną wiadomość, co było 
dość uciążliwe dla naszych użytkowników. 

W związku z tym w najnowszej, 13.00 wersji programu udostępniliśmy funkcję pełnego wyszukiwania wiadomości, 
która przeszukuje także ich treść pod kątem podanego zapytania. 

System komunikacji: 
Wyszukiwanie po treści maila!

Często, gdy chcę odszukać jakąś wiadomość sprzed kilku tygodni i podaję słowo, które mi się z nią kojarzy,
program jej nie znajduje.

Gdy klikniesz na przycisk z lornetką, 
żeby wywołać wyszukiwanie wiadomości,
program nie będzie uruchamiał kolejnego
okna dialogowego, tylko udostępni pole
do wpisania zapytania w górnej części
Systemu komunikacji. 

Wystarczy, że przełączysz się na folder, 
w którym chcesz poszukać wiadomości,
wpiszesz zapytanie i gotowe!

System komunikacji: 
Szybsze i wygodniejsze wyszukiwanie wiadomości!

Mam problemy z szybkim odszukaniem maila. Zdarza się, że po wpisaniu zapytania program znajduje trzydzieści 
wiadomości, które je zawierają. Aby je przejrzeć, najpierw uruchamiam sortowanie po dacie wysłania, która jest dla 
mnie kluczowa, ale, niestety, nie jest w ogóle wyświetlana. Samo zresztą przeglądanie tych wiadomości również 
jest uciążliwe, gdyż po wybraniu jednej z trzydziestu wiadomości dialog szukający się zamyka. Kiedy zatem chcę 
przeczytać kolejny mail, muszę go otwierać ponownie - i tak w kółko.

Wgraj aktualizację 13.00 wersji programu
i zapomnij o takich problemach!

Funkcja szybkiego wyszukiwania maili 
została tak zmieniona, aby efektywność 
jej działania była optymalna.

Teraz wyniki wyszukiwania wyświetlą się poniżej w takiej formie, w jakiej widzisz wiadomości w poszczególnych 
folderach w normalnym trybie pracy z pocztą elektroniczną systemu IN-FORM. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
dodatkowe sortowanie wiadomości po dacie lub innym polu nie będzie już konieczne. 

Aby powrócić do bieżącej zawartości folderu, wystarczy ponownie kliknąć na przycisk z lornetką. Jeśli jednak 
z jakiś względów będziesz chciał skorzystać z dotychczasowej funkcji wyszukiwania informacji - a więc tradycyjnego 
okna Szukaj/Wybierz - znajdziesz ją w funkcjach dodatkowych Systemu komunikacji.

Fun
została t
jejejejej j dział
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Aby ją uruchomić, wywołaj funkcję wyszukiwania, a następnie kliknij na przycisk Wyszukiwanie rozszerzone 
i wybierz opcję Wyszukiwanie pełne. Musisz jednak mieć świadomość, że w zależności od liczby maili, które 
program będzie przetwarzał, proces ten potrwa nieco dłużej niż w wypadku wyszukiwania szybkiego.

Każdorazowo po wybraniu wyszukiwania pełnego na ekranie monitora będzie się pojawiał pasek informujący 
o postępie procesu wyszukiwania. Więcej informacji na temat nowej funkcji szukającej znajdziesz na stronach 6-8.

Rzeczywiście, do tej pory wiadomość, która była już raz wysłana, 
można było wysłać ponownie tylko z folderu systemowego Wysłane 
obiekty, o czym informował specjalny komunikat. 

Począwszy od wersji 13.00 programu będziesz miał możliwość 
przesyłania dalej wiadomości raz wysłanej, także wówczas, gdy 
zostanie ona przeniesiona z folderu Wysłane obiekty do któregoś 
z podkatalogów utworzonych w Skrzynce nadawczej.

System komunikacji: 
Ponowne wysyłania e-maili dostępne dla wzorów!

Co tydzień wysyłam do swoich pracowników maile, w których treści zmieniam tylko wybrane informacje. Chciałem 
ułatwić sobie pracę i założyłem osobny katalog z wzorami wiadomości, do którego przesuwałem wysłane maile, 
żeby ich później nie szukać w wysłanych wiadomościach. Niestety, okazało się, że nie mogę przesłać ponownie 
maila z katalogu, który utworzyłem.

Aby skorzystać z nowych możliwości:

1. Załóż podkatalog w Skrzynce odbiorczej i przesuń do niego wiadomość z folderu Wysłane obiekty.  

2. Następnie zaznacz wiadomość i skorzystaj z funkcji Wyślij ponownie wiadomość, dostępnej 
w górnym menu lub pod prawym przyciskiem myszy.

3. Program otworzy wiadomość gotową do wysłania, czyli z wpisanymi adresami mailowymi osób, do których 
wiadomość była wysyłana pierwotnie. 

4. Zmień treść wiadomości zgodnie z potrzebami, kliknij na przycisk Wyślij i gotowe! Wzór wiadomości 
po jej wysłaniu nadal pozostanie w katalogu Wzory wiadomości.

 nad
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W najnowszej, 13.00 wersji programu IN-FORM 
znajdziesz rozwiązanie, które sprosta twoim 
oczekiwaniom także w tym zakresie. 

Teraz, kiedy będziesz chciał zanotować w swoim 
kalendarzu termin całodniowego szkolenia lub 
inny termin do załatwienia w danym dniu, ale 
bez konieczności podawania konkretnej godziny, 
wystarczy, że przy jego wprowadzaniu zaznaczysz 
opcję Całodniowy. Wówczas termin taki zostanie 
zaznaczony w kalendarzu inaczej niż dotychczas. 

Będzie on widoczny w nowym żółtym polu znajdującym 
się powyżej właściwego czasu pracy dla danego dnia.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie zajmował
dodatkowego miejsca w polu poniżej, w którym wpisujesz
terminy krótkich spotkań lub innych aktywności. 

Oczywiście jeśli będziesz chciał zaznaczać terminy 
całodniowe tak jak do tej pory, nadal będziesz miał 
taką możliwość. Wystarczy, że zamiast opcji Całodniowy 
zaznaczysz opcję znajdującą się poniżej, która odnosi się 
do planowanego czasu pracy ustawianego w Opcjach.

System komunikacji: 
Możliwość tworzenia terminów całodniowych!

Odkąd mam IN-FORM’a wszystkie swoje terminy notuję w kalendarzu. Mam jednak problem z tymi terminami, 
którym nie ustawiam konkretnej godziny, tylko chcę je załatwić w danym dniu. Czasem jest ich tyle, że zaciemniają 
mi czytelność tych terminów, dla których ustawiam konkretne godziny. Czy można je wyraźnie od siebie oddzielić?

System komunikacji: 
Schematy wyświetlania w kalendarzu grupowym!

Pracuję dość intensywnie z kalendarzem grupowym pracowników i sprzętu. Wszystko działa świetnie, o ile cały 
czas korzystam z tych samych ustawień. Gdy jednak, zadzwoni telefon z budowy w sprawie sprzętu, a ja akurat 
wprowadzam terminy pracowników, to przełączenie między jednym a drugim widokiem kalendarza jest 
kłopotliwe, ponieważ gubię ustawienia. Czy nie można tego jakoś usprawnić? 

W najnowszej, 13.00 wersji programu IN-FORM pomyśleliśmy i o tej niedogodności, udostępniając dla Kalendarza 
grupowego nową funkcję, pozwalającą zapisywać schematy ustawień widoku kalendarza. Z jej pomocą wystarczy 
raz ustawić najczęściej wykorzystywany widok kalendarza i po prostu zapisać go pod określoną nazwą, aby później 
móc błyskawicznie przełączać się między różnymi ustawieniami kalendarza.

Funkcja służąca do zapisania Schematów wyświetlania została udostępniona w oknie głównym Systemu 
komunikacji i jest widoczna po przełączeniu się na Kalendarz grupowy. Dzięki Schematom wyświetlania 
będziesz mógł zaoszczędzić sporo czasu, pracując z Kalendarzem grupowym. 
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Co najważniejsze za pomocą jednego kliknięcia termin usługi
zapisze się w Kalendarzu dla każdego pracownika wymienionego 
w tabeli. Jeśli będziesz chciał szybko przesunąć termin zapisany 
w Kalendarzu, wystarczy, że przeciągniesz go myszką u jednego 
z pracowników, a termin przestawi się także u pozostałych. Zmiana 
ta zostanie również uwzględniona na karcie usługi, tak jak to 
było dotychczas. Jeśli jednak któryś z pracowników nie będzie 
potrzebny do wykonania danego zlecenia, możesz spokojnie 
usunąć jego termin z Kalendarza. Terminy pozostałych 
pracowników pozostaną niezmienione.

W ramach zoptymalizowania sposobu pracy z Kartoteką umów 
serwisowych zwiększyliśmy z czterech do ośmiu liczbę pól 
informacyjnych, które możesz wykorzystać do zamieszczenia 
dodatkowych danych na fakturach za wykonany serwis. Ponadto 
pola te będą widoczne również na karcie służącej do wprowadzania
usług serwisowych na nowej zakładce Informacje. Nowa zakładka
zawiera także pola Dotyczy oraz Obszar, których zawartość 
po wypełnieniu można przejąć do faktur.

Usługi serwisowe: 
Wielu serwisantów dla jednej usługi lub umowy!

Zajmuję się montażem i przeglądem klimatyzacji. Od roku obsługuję zlecenia serwisowe w programie IN-FORM. 
Pracownikom rozdzielam pracę według rejonów. Do jednej usługi przypisuję minimum dwóch pracowników. 
Zdarza się również tak, że do jednego wezwania musi pojechać trzech pracowników. Dlaczego w programie 
nie mogę przypisać kilku pracowników do danej usługi czy umowy serwisowej? 

Z najnowszą, 13.00 wersją programu IN-FORM w końcu będziesz miał taką możliwość. Teraz zarówno dla umowy
serwisowej, jak i dla pojedynczych obiektów serwisowych lub wykonywanych usług możesz przyporządkować 
na stałe tylu pracowników, ilu potrzebujesz. Przyporządkowanie będziesz mógł wprowadzić w nowej tabeli, która 
pojawiła się na zakładce Info1 dla umów i obiektów serwisowych oraz na zakładce Ogólne dla edytowanej usługi.

Jeśli obiekty serwisowe są powiązane z umową serwisową, do której od razu zostali przypisani pracownicy według
rejonu obsługi, to każda usługa – planowana lub nagła, jaką zarejestrujesz w programie, już w momencie założenia
karty będzie miała ustawionych pracowników, którzy będą ją wykonywać. Oczywiście przyporządkowanie to można
zmienić w zależności od sytuacji.

ego kli

n

Dodatkowo na potrzeby wystawiania faktur został wprowadzony nowy typ pozycji Okres. Dzięki temu na fakturach 
wystawianych za obsługę będzie się drukował okres, za jaki faktura została wystawiona. W tym celu jednorazowo
musisz ustawić w Opcjach na zakładce Usługi serwisowe/Pozostałe teksty opis, jaki ma być zmieszczony na 
fakturze. Następnie na karcie należy dokonać odpowiednich ustawień dla danego obiektu lub umowy, dla których 
okres ten ma się drukować. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz zakładkę Terminy.

2. Naciśnij przycisk Zmień lub Załóż.

3. Przejdź na zakładkę Formularz faktur.

4. Wybierz typ pozycji Okres i przejmij go do pozycji faktury.

5. Ustaw pozycję pierwszą na liście i gotowe!
S
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Odpowiadając na liczne prośby naszych użytkowników, w wersji 13.00 programu umożliwiliśmy obsługę formatu 
PDF przy imporcie plików kosztorysowych. Dzięki temu efektywność pracy z kosztorysami, które otrzymujesz lub 
pobierasz od inwestora, znacznie się poprawi. W pierwszym etapie prac nad tą funkcją oferujemy import kosztorysów 
„ślepych“ lub przedmiarów wygenerowanych z Normy i zapisanych w pliku PDF.

Import/Eksport dokumentu: 
Import kosztorysów zapisanych w pliku PDF!

Często startuję w przetargach. Przedmiary lub kosztorysy są jednak udostępniane przez inwestorów wyłącznie 
w formie plików PDF, a nie w formatach kosztorysowych. Tego wymaga prawo. Dlaczego nie mogę takich 
kosztorysów zaimportować do programu, tylko muszę je wpisać ręcznie? To zajmuje mi mnóstwo czasu!

W wersji 13.00 programu IN-FORM zmieniliśmy także obecne
rozwiązanie w zakresie udzielania rabatów w module Kasa. Teraz
będziesz mógł stosować różne stawki rabatów na poszczególne
pozycje, dzięki udostępnieniu nowego pola Rabat dla pojedynczej 
pozycji paragonu lub faktury. Dodatkowo w polu poniżej, o nazwie 
Cena jedn., będzie widoczna informacja o cenie przed udzieleniem
rabatu. Te same dane będą widoczne także w kolumnach 
po przejęciu ich do tabeli prezentującej wszystkie 
pozycje dokumentu kasowego. 

Co jednak najważniejsze w ramach przeprowadzonych 
zmian 13.00 wersja programu oferuje także nowości 
na dotychczasowych wzorcach wydruku. Jeśli więc 
udzieliłeś rabatu nawet tylko na jeden artykuł, to na 
paragonie lub fakturze wydrukuje się zarówno wysokość udzielonego rabatu, jak i cena bazowa, nie zaś - jak to 
było dotychczas - tylko cena po rabacie. Gdy pracujesz z tabelami cen przy udzielaniu rabatów, teraz również 
dla tego rozwiązania program wyświetli cenę bazową, od której udzielono rabatu, i jego stawkę. Dane będą widoczne 
także na wydrukach paragonów czy faktur. Oczywiście dotychczasowa funkcja, umożliwiająca udzielenie rabatu 
na całość faktury nadal będzie dostępna. Wgraj aktualizację i korzystaj z nowych udogodnień w programie!

Kasa: 
Rabat dla pojedynczych pozycji!

Prowadzę firmę remontową i sklep z farbami. Do obsługi klientów w sklepie wykorzystuję moduł Kasa. Kiedy chcę 
zastosować dwie różne stawki rabatu na jednej fakturze, muszę ręcznie zmieniać ceny towaru, program pozwala 
mi bowiem wpisać tylko jedną stawkę rabatu na wszystkie pozycje z faktury.

Aby zaimportować kosztorys otrzymany w formie pliku PDF, wystarczy, że skorzystasz z dobrze znanej ci funkcji 
Import/Eksport dokumentu, a następnie wybierzesz format importu PDF Kosztorys. Format jest dostępny 
na płycie instalacyjnej i po wgraniu aktualizacji będziesz mógł go dodać. W kolejnym kroku będziesz mógł wybrać 
rodzaj szablonu, w jakim kosztorys lub przedmiar robót ma być wczytany do programu i gotowe! 

Zamiast godzinami wprowadzać setki pozycji do programu, w końcu będziesz mógł się skupić na istocie sprawy, 
czyli zaproponowaniu takich cen, które pokryją twoje koszty i zapewnią wygraną w przetargu.

y
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Rzeczywiście, od 1 stycznia 2013 roku zmieniły się dotychczasowe przepisy w zakresie wystawiania faktur. Zmiany te 
zostały podyktowane koniecznością dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych.  

W wypadku wystawianych faktur rozporządzenie 
wprowadza między innymi oznaczenie FAKTURA 
zamiast obecnie stosowanego FAKTURA VAT. 
Dotychczas wykorzystywane oznaczenie nadal jednak 
można stosować i nie jest to błąd formalny. Program 
IN-FORM jest tak elastyczny, że ma wbudowaną 
funkcję, dzięki której użytkownik sam może zmienić 
stosowane oznaczenie dla wystawianych dokumentów. 
Zmianę taką wykonuje się na zakładce Tytuł po 
wcześniejszym wyborze rejestru Faktur SP 
z poziomu Opcje/Skoroszyt, Rejestry i gotowe!

Jeśli chodzi o zmianę polegającą na zniesieniu obowiązku stosowania na fakturach określeń Oryginał i Kopia 
przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawiania faktury w dwóch egzemplarzach, zdecydowaliśmy się 
na pozostawienie tych określeń w naszym programie, co również jest zgodne z prawem.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w programie zostały wprowadzone dwie zmiany:

1. Zarówno w oknach dialogowych programu, jak i na wydrukach określenie Data sprzedaży zostało zastąpione 
oznaczeniem Data dostawy/Usługi.

2. Dla faktur wystawianych bez VAT, w których rozliczającym podatek jest nabywca dotychczasowe określenie NPO 
zastąpiono oznaczeniem OO - Odwrotne Obciążenie.
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Moduł podstawowy: 
Zmiany w przepisach dotyczące faktur!

Od 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące fakturowania. W myśl nowych regulacji, między innymi już nie muszę 
stosować oznaczenia FAKTURA VAT dla wystawianych faktur. Wystarczy sama nazwa FAKTURA. Kiedy otrzymam 
nową wersję programu IN-FORM dostosowaną do zmian w prawie?

Magazyn: 
Nowe dodatkowe zabezpieczenia w magazynie!

Pracuję z modułem Magazyn. Zdarza się, że na koniec miesiąca księgowa zwraca mi uwagę, że wartości 
w magazynie w programie nie zgadzają się z tymi z księgowości. Jak mogę się przed tym uchronić?

kturach ok
mpla

Rzeczywiście, zdarzało się że mimo zabezpieczeń w programie przed modyfi kacją stanów magazynowych przez 
osoby nieuprawnione, nadal były popełniane błędy, także przez użytkowników z pełnymi prawami do obsługi 
magazynu. W związku z tym w najnowszej 13.00 wersji programu zdecydowaliśmy się wprowadzić takie rozwiązania, 
które będą stanowić dodatkowe wsparcie dla użytkowników w unikaniu pomyłek przy obsłudze magazynu. 

Jeśli się więc zdarzy, że z jakiś ważnych powodów 
pracownik zmieni istniejący dokument magazynowy, 
a zmiana ta będzie miała wpływ na pozostałe dokumenty, 
to zostaną one oznaczone przez program kolorem 
czerwonym, tak żeby użytkownik mógł szybko zauważyć, 
które z nich wymagają ponownego przeliczenia.

Dodatkowo, gdyby zmiana dokumentów magazynowych 
miała doprowadzić do powstania ujemnych stanów 
w magazynie zostanie ona automatycznie zablokowana 
przez program. 
Ponadto w najnowszej wersji programu wbudowano 
zabezpieczenie przed usunięciem tych artykułów, 
które zawierają historię magazynu.

Pamiętaj, że w związku ze zmianami opisanymi na stronach 3-4 niniejszej broszury, moduł Magazyn
w wersji 13.00 programu uruchamia się za pomocą menu dostępnego pod nowym przyciskiem
Funkcje dod. Pomoc w Kartotece artykułów.!
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W przygotowaniu jest już kolejna wersja programu IN-FORM, która będzie oferowała między innymi:

1. Zarządzanie dokumentami zewnętrznymi dzięki nowej genialnej funkcji umożliwiającej ich skanowanie, przechowywanie 
w formie elektronicznej oraz szybki dostęp do treści tych dokumentów. A wszystko bez konieczności uruchamiania 
dodatkowego oprogramowania! Projekt ten jest przygotowywany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, który odchodzi 
od dokumentów papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych. Naszym celem jest dostarczenie takiego rozwiązania, 
które pozwoli naszym użytkownikom szybko i komfortowo zarchiwizować otrzymywane dokumenty w programie, dzięki czemu 
uzyskają do nich łatwy dostęp, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.

2. Możliwość odbierania i wysyłania maili na urządzeniach mobilnych dla użytkowników z modułem Mail/Fax/SMS plus.

3. Nowe możliwości w zakresie przygotowania i drukowania zestawień dotyczących dokumentów ze skoroszytów.

4. Wiele ulepszeń w pracy z Kartotekami adresów, artykułów i pracowników, z Magazynem oraz Systemem komunikacji.

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

Ponadto w 13.00 wersji programu wykonano następujące zmiany:
Dla użytkowników z umową serwisową udostępniono możliwość pobrania i przeprowadzania aktualizacji
programu w trybie online - szczegółowe informacje w tym zakresie oferuje dział Pomocy fi rmy IN-Software; 
W celu zapewnienia lepszej obsługi numeracji dokumentów wbudowano funkcję do obsługi numeracji
ciągłej, umożliwiającą również rezerwację numerów dla dokumentów wystawianych na przełomie roku;
W module Należności i zobowiązania umożliwiono wycofanie operacji eksportu danych fi nansowo-księgowych dla
dowolnego wcześniej wyeksportowanego miesiąca; Rozszerzono wydruk Lista kont w Kartotece adresów o dane 
klucza podatkowego; Udostępniono Import ewidencji materiałowej do Edytora dokumentów z uwzględnieniem klucza
podatkowego danego dokumentu; Poprawiono obsługę programu w zakresie przejmowania danych z faktur korekt
do Rozliczania inwestycji; Informacje o adresie dostawcy z Ewidencji materiałów są przekazywane do Excela;
Dodano nowy wzorzec wydruku dla stanu kasy; W Kasie wprowadzono wspomaganie automatycznego wyboru 
artykułu podczas skanowania jego kodu EAN; Umożliwiono eksport do pliku tekstowego pełnej zawartości dziennika
kontaktów z Kartoteki adresów; Udostępniono opcję zakładania nowych inwestycji bezpośrednio w dialogu dziennika
kontaktów; Zablokowano możliwość zmiany nazwy użytkownika, który aktualnie jest zalogowany w programie; 
W Usługach serwisowych umożliwiono fi ltrowanie terminów po obszarze planowanych usług; W kalendarzu dla 
terminów prywatnych zablokowano możliwość ich usunięcia lub zmiany przez inne osoby; Dla funkcji kopiowania
i wstawiania terminów w kalendarzu udostępniono możliwość stosowania skrótów klawiszowych „Ctrl+C” „Ctrl+V”; 
Poprawiono obsługę funkcji Cofnij w Edytorze dokumentów; Usprawniono opcję przewijania długich dokumentów 
w Edytorze dokumentów; Poprawiono mechanizm odświeżania widoku w Edytorze dokumentów; Ulepszono 
mechanizm automatycznej aktualizacji stanu magazynu podczas drukowania dokumentów; W Edytorze dokumentów 
wprowadzono automatyczną aktualizację informacji o warunkach płatności po zmianie daty wystawienia dokumentu przez 
użytkownika; W oknie właściwości pozycji, w Edytorze dokumentów, dodano wyświetlanie informacji o sposobie utworzenia tekstu
krótkiego; Udoskonalono proces aktualizacji cen w dokumencie dla artykułów z cenami o podwyższonej precyzji; Zwiększono 
możliwości edycji tekstu opisującego pozycję Kwota gwarancyjna w Edytorze dokumentów; Usprawniono obsługę eksportu 
zawartości pól tekstowych do Excela; Dla funkcji wyszukiwania informacji dodano obsługę wyrażeń typu „cyfry i litery” np. 1,5 m 
oraz wartości liczbowych określających wymiary np. 3x1,5; W oknie Szukaj/Wybierz udostępniono skrót klawiszowy Ctrl+A dla 
szybkiego zaznaczenia znalezionych kart; W module Komunikacja zoptymalizowano obsługę e-maili poprzez wprowadzenie
mniejszego zużycia zasobów systemowych; Dodano możliwość analizy historii magazynu dla kilku kontrahentów jednocześnie; 
Ulepszono obsługę zapamiętywania rozmiarów i pozycji dialogów w programie; Program przystosowano do pracy z systemem 
Windows 8; Poprawiono obsługę wpisywania wyników inwentury ze skanera - teraz, gdy w bazie danych jest kilka artykułów z identycznym kodem 
kreskowym, a tylko jeden z nich był używany wcześniej w magazynie, jest on automatycznie wybierany; W polach notatek dodano obsługę skrótu 

klawiszowego Ctrl+I do ustawienia fontu typu kursywa; 

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


