
IN-FORM
Wersja 15.00
Nowa wersja, nowe funkcje, nowe możliwości! 

IN-Software - jakość od 1986 roku 



Drogi użytkowniku programów IN-Software! 
Niniejszy biuletyn zawiera przegląd najważniejszych zmian i udogodnień, jakie przygotowaliśmy 
w najnowszej, 15.00 wersji programu IN-FORM w ramach umowy serwisowej.

Po pierwsze, staraliśmy się uwzględnić informacje, które systematycznie otrzymujemy od naszych 
użytkowników, i wprowadzić takie rozwiązania, dzięki którym obsługa programu stanie się łatwiejsza 
i bardziej efektywna. Doskonałym przykładem takiej zmiany jest:

Zoptymalizowanie sposobu pracy z dokumentami!
Jest to możliwe dzięki całkowitej przebudowie Skoroszytów i wprowadzeniu wielu pozornie 
niewielkich zmian, które znacznie poprawiają komfort pracy z programem - począwszy
od opracowania nowego dokumentu, skończywszy zaś na jego wydrukowaniu.

Po drugie, nieustannie monitorujemy rynek zarówno oprogramowania, jak i sprzętu 
komputerowego pod kątem pojawiających się technologii, trendów i możliwości. 

Od dwóch lat można wyraźnie zaobserwować, że jednym z kierunków, w jakim podąża 
biznes - co pociągnęło za sobą także zmianę obowiązującego prawa - jest odwracanie się 
od tradycyjnej formy dokumentu papierowego na rzecz dokumentów elektronicznych. 
Dlatego firmy coraz częściej poszukują rozwiązań - i wybierają takie rozwiązania, które umożliwiają:

Kompleksowe zarządzanie dokumentami elektronicznymi!
W związku z tym w wersji 15.00 programu IN-FORM przygotowaliśmy nowy moduł 
przeznaczony do zarządzania dokumentami zewnętrznymi, który umożliwia 
skanowanie dokumentów, przechowywanie ich w formie elektronicznej i szybki 
dostęp do ich treści bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. 
Komfortowa archiwizacja dokumentów spływających do firmy różnymi kanałami, 
połączona z możliwością dowolnego ich oznaczania, zaprowadzi w twoim biurze ład 
i porządek, a szybkie odszukanie dowolnego dokumentu przestanie być problemem!

Oczywiście nie pozostaliśmy obojętni na zmiany wizualne w najnowszych wersjach 
systemów operacyjnych i oprogramowania, podyktowane wzrostem popularności smartfonów, 
które zainicjowały nową tendencję w projektowaniu aplikacji, polegającą na maksymalnym 
uproszczeniu okien dialogowych, wykorzystywaniu jednolitej palety barw, rezygnacji z efektu 
trójwymiarowości i stosowaniu prostych symboli do oznaczania standardowych funkcji. 
Dlatego najnowsza, 15.00 wersja programu IN-FORM zyskała także:

Nowoczesny wygląd ekranu startowego i dialogów!

Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość nasi inżynierowie, co roku wkładają 
dużo wysiłku w rozwój programu IN-FORM, uwzględniając przede wszystkim to, 
żeby był on efektywnym wsparciem w prowadzeniu twojego biznesu.

Przyjemnej pracy z najnowszą, 15.00 wersją programu IN-FORM 
życzy zespół pracowników IN-Software!
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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. 

Przeprowadź aktualizacje: 
W pięciu krokach do celu

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

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: 
Nowoczesny wygląd programu IN-FORM

Po kilku latach pracy z programem zdążyłem się do niego przyzwyczaić. Nie sposób jednak nie zauważyć, że swoim 
wyglądem przypomina on programy z początku lat dziewięćdziesiątych, zwłaszcza w zestawieniu z najnowszymi 
systemami operacyjnymi. Może nadszedł już czas na małą operację plastyczną?

Zdecydowanie tak! Specjalnie dla naszych użytkowników IN-FORM przeszedł ostatnio kilka zabiegów odmładzających, 
dzięki którym jego wygląd jest zgodny z najnowszymi tendencjami. 

Przede wszystkim zrezygnowaliśmy z efektu trójwymiarowości programu, nadając dialogom i przyciskom proste kształty. 
Ponadto w całym programie wprowadziliśmy jednolitą, wspólną paletę kolorów, rezygnując ze stosowania gradientów 
na przyciskach. Dla wszystkich małych przycisków z pasków zadań przygotowaliśmy zupełnie nowe grafiki, tak aby 
ich skalowanie odbywało się bez utraty jakości, ale przede wszystkim po to, żeby obsługę programu uczynić jeszcze 
bardziej intuicyjną. Jak przy każdej skomplikowanej operacji plastycznej, pracowaliśmy z dużą ostrożnością, zwracając 
szczególną uwagę na to, by nie zaszkodzić pacjentowi. Dzięki temu wszystkie przyciski pozostały w tych miejscach, w 
których spodziewasz się je znaleźć.

Już dziś przeprowadź aktualizację do najnowszej, 15.00 wersji programu IN-FORM, aby od jutra pracować z 
nowoczesnym programem, dostosowanym wizualnie do twojego nowego systemu operacyjnego.

PRZED ZMIANĄ

NOWOCZESNY WYGLĄD PROGRAMU!

Bardziej intuicyjne 
oznaczenia graficzne
funkcji na przyciskach!

Standardowy wygląd 
okien dialogowych! 

Jednokolorowe przyciski 
o prostych kształach!
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Moduł podstawowy: 
Mój IN-FORM - nowa funkcja na ekranie startowym

Pracuję z programem już tyle lat, ale zawsze zapominam, jak mogę szybko sprawdzić, z której wersji korzystam lub 
jakie moduły dodatkowe mam aktywne.

W najnowszej wersji programu rozwiązaliśmy także ten problem, udostępniając nową funkcję Mój IN-FORM na ekranie 
startowym programu. Znajdziesz ją, klikając na przycisk Funkcje dodatkowe/Pomoc, działający podobnie jak przycisk 
Start w systemie Windows.

Wywołując funkcję Mój IN-FORM, nie tylko łatwo 
sprawdzisz, z którą wersją programu obecnie 
pracujesz i jakie moduły obejmuje twoja licencja, 
ale także uzyskasz szybki dostęp do numeru licencji, 
danych kontaktowych IN-Software lub możliwości 
przeprowadzenia diagnozy w wypadku wystąpienia 
niepożądanego zachowania programu. 

Ponadto na zakładce Nowości znajdziesz informacje 
o nowych funkcjach i zmianach w programie, posortowane 
po numerze wersji. W tym samym miejscu będziesz mógł
sprawdzić, czy są takie funkcje programu, do których 
zakupiłeś licencje, ale z których jeszcze nie skorzystałeś.

Przede wszystkim jednak będziesz mógł szybko 
umieścić logo swojej firmy na ekranie startowym 
programu IN-FORM.

Dodatkowo najnowsza wersja programu została 
wyposażona w funkcję umożliwiającą przekazywanie 
w czasie rzeczywistym komunikatów o nadchodzących 
wydarzeniach, organizowanych przez IN-Software. 
Wiadomość taka zostanie wyświetlona na ekranie 
startowym programu IN-FORM.

Błyskawiczny i prostszy 
dostęp do wszystkich
potrzebnych informacji!
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Moduł podstawowy - Oferty, kosztorysy, faktury, zamówienia: 
Większy komfort pracy ze skoroszytami

Zawsze się irytuję, kiedy chcę szybko wystawić fakturę dla klienta, ponieważ za każdym razem muszę kliknąć co 
najmniej trzy różne przyciski w trzech różnych dialogach.

Zapewniamy, że z najnowszą wersją programu IN-FORM szybko zapomnisz o dotychczasowych niedogodnościach! Po 
zoptymalizowaniu sposobu pracy z kartotekami adresów, artykułów i pracowników, przyszedł  teraz czas na wprowadzenie 
udogodnień w samym sercu programu, czyli w skoroszytach, w których opracowujesz wszystkie dokumenty.

Teraz funkcja wyboru danego typu dokumentu została umieszczona bezpośrednio w głównym oknie edytora w formie 
drzewka wyboru, które wyświetla wszystkie skoroszyty założone w programie, oferując tym samym szybkie przełączanie 
się między różnymi typami dokumentów. Ponadto w oknie głównym Edycji dokumentów znajdziesz wszystkie funkcje, 
łącznie z opcją drukowania list, przygotowanie zestawienia dla szefa nie będzie więc powodowało konieczności 
przełączania się między dialogami. Przede wszystkim jednak dialog ten w wielu szczegółach został tak zaprojektowany, 
aby poprawić ergonomię pracy z dokumentami:

• zakładki dokumentu są umieszczone bezpośrednio nad podglądem dokumentu, dlatego nie sposób ich przeoczyć,
• jedno kliknięcie na znak strzałki przewijania, znajdujący się poniżej numeru kwitu, spowoduje otwarcie ostatnio 

opracowanego dokumentu, 
• dwa kliknięcia na dowolny rejestr dokumentów w drzewku uruchomią funkcję Szukaj/wybierz,
• każdy skoroszyt możesz oznaczyć teraz innym kolorem, zyskując lepszą orientację, 
• jednym kliknięciem na przycisk znajdujący się obok przycisku lupy uzyskasz podgląd innych dokumentów 

powiązanych z kontrahentem lub inwestycją.

Przeprowadź aktualizację programu i sam się przekonaj, o ile wygodniejsza będzie teraz praca z dokumentami.

Najważniejszą zmianą, jaką zauważysz po wgraniu 
aktualizacji, będzie zupełnie nowy dialog, w którym 
przygotowanie dowolnego dokumentu stanie się 
szybsze i łatwiejsze.

Będzie to możliwe dzięki wycofaniu dialogu 
przechodniego, który pojawiał się na ekranie 
monitora zaraz po uruchomieniu Edycji 
dokumentów i który służył wyłącznie do 
dokonania wyboru odpowiedniego skoroszytu. KONIEC ZE ZBĘDNYM KLIKANIEM!

Kolorowe 
oznaczenia
skoroszytów!

Szybki wybór
skoroszytu 
lub rejestru!

Łatwy dostęp
do funkcji 
dodatkowych!

Czytelne i widoczne 
oznaczenia zakładek
dla wszystkich
typów dokumentów!

Jedno kliknięcie na znak 
strzałki wybierze ostatnio 
utworzony dokument!

Przycisk Drukuj
zawsze w tym 
samym miejscu!
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Moduł podstawowy - Oferty, kosztorysy, faktury, zamówienia: 
Łatwiejsze kopiowanie dokumentów

Każdego dnia wielokrotnie korzystam z funkcji przerabiania dokumentów i jest to dla mnie uciążliwe, ponieważ za 
każdym razem muszę kliknąć kilka dialogów, aby utworzyć z oferty fakturę.

Z wersją 15.00 programu IN-FORM także kopiowanie lub przerabianie dokumentów będzie szybsze, z dwóch powodów:

1. dla tej funkcji zrezygnowaliśmy z kreatora na rzecz jednego centralnego dialogu, w którym wprowadzisz wszystkie 
potrzebne ustawienia, w zależności od typu operacji, jaką chcesz wykonać,

2. ustawienia ostatniej operacji dokonanej przez użytkownika są indywidualnie zapamiętywane i proponowane mu 
przez program podczas kolejnego użycia funkcji Kopiowanie/ Przerabianie dokumentów. 

Sprawdź sam, jak łatwo i szybko skopiujesz lub przerobisz dowolny dokument:

Moduł podstawowy - Oferty, kosztorysy, faktury, zamówienia: 
Własne statusy dla dokumentów o typie inne 

Żeby lepiej zarządzać ofertami, chciałbym oznaczyć je własnymi statusami, na przykład Negocjowana czy 
Zaakceptowana. W programie mam dostępne tylko cztery statusy. Czy mogę wprowadzić własne oznaczenia?

Tak, w wersji 15.00 programu IN-FORM dla dokumentów o typie inne, takich jak oferty lub zamówienia, będziesz miał 
możliwość wprowadzenia indywidualnych statusów. Z kolei statusy faktur sprzedaży oraz zakupu są połączone z innymi 
funkcjami w programie, takimi jak: obsługa płatności, rozliczeń, księgowań, z tego powodu dla tego typu dokumentów 
nie można wprowadzać własnych statusów.

1. Wybierz jeden lub 
kilka dokumentów do 
dalszego opracowania!

2. Zaznacz typ operacji, 
jaką chcesz wykonać!

3. Wskaż skoroszyt oraz
rejestr dla dokumentu 
docelowego, i gotowe!

Moduł podstawowy - Oferty, kosztorysy, faktury, zamówienia: 
Nowe formy płatności dla faktur sprzedaży 

Kiedy wykonuję usługę dla klienta po raz pierwszy, pobieram od niego zaliczkę płatną z góry i chciałbym umieścić na 
fakturze jako formę płatności tekst: przedpłata. Nie widzę jednak takiej formy płatności. Czy coś przeoczyłem?

Rzeczywiście, dotychczas w programie były do wyboru właściwie tylko dwie formy 
płatności - przelew i gotówka. W odpowiedzi na liczne prośby użytkowników, w wersji 15.00 
programu udostępniliśmy dodatkowe formy płatności: przedpłata, kompensata i pobranie. 
Przeprowadź aktualizację i korzystaj z nowych możliwości programu IN-FORM!

Własne statusy dla typu dokumentów inne 
wprowadzisz, wywołując funkcję Skoroszyt/NiZ
w Opcjach, a następnie wybierając pozycję Ogólne.
Nowy status będziesz mógł wybrać z listy dostępnej
w skoroszycie z danym typem dokumentów 
na zakładce Info/Notatka.
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Moduł podstawowy: 
Bardziej komfortowa funkcja podglądu wydruku 

Przed wydrukowaniem oferty uruchamiam podgląd wydruku. Mam duży monitor i trochę irytuje mnie to, że dokument 
na podglądzie można powiększyć tylko dwukrotnie.

Zapomnij o dotychczasowych ograniczeniach! Po przeprowadzeniu aktualizacji do najnowszej, 15.00 wersji programu 
IN-FORM z pewnością nie przeoczysz poniższych zmian i nowych udogodnień, które wprowadziliśmy w funkcji 
obsługującej podgląd wydruku:

• możliwość powiększania podglądu wydruku aż o 300% w stosunku do oryginału,
• skalowanie dokumentu obsługiwane za pomocą przycisków myszy (lewy przycisk uruchamia powiększanie, prawy 

- pomniejszanie),
• wyświetlanie informacji zarówno o łącznej liczbie stron w całym dokumencie, jak i o numerze każdej z nich z 

osobna, bezpośrednio na podglądzie wydruku,
• możliwość szybkiego przejścia do konkretnej strony wielostronicowych dokumentów przez wpisanie jej numeru w 

pasku menu,
• możliwość szybkiej nawigacji między stronami dokumentu za pomocą myszy z rolką,
• czytelniejsze menu obrazkowe.

Moduł podstawowy - Oferty, kosztorysy, faktury, zamówienia: 
Możliwość ponownego wydrukowania monitów 

Mój klient twierdzi, że nie otrzymał ostatecznego wezwania do zapłaty. W programie mam odnotowane, kiedy 
wysyłałem monit. Chciałbym przesłać klientowi mailem kopię monitu. Jak mogę wydrukować go jeszcze raz?

W najnowszej, 15.00 wersji programu IN-FORM
udostępniliśmy w Skoroszytach oddzielną opcję, 
która umożliwia ponowne wydrukowanie monitu bez
konieczności wykonywania dodatkowych ustawień 
w programie, jak to było dotychczas. Dzięki temu
czynność ta będzie teraz prostsza. Wystarczy 
zaznaczyć wydrukowany monit i kliknąć przycisk Drukuj.

Jeśli masz moduł dodatkowy Należności i zobowiązania 
i korzystasz z funkcji monitowania automatycznego, pamiętaj, 
żeby w Opcjach programu zaznaczyć pole wyboru: Monity 
sporządzaj zawsze oddzielnie. Nie łącz razem dokumentów  
z tym samym poziomem monitu.

Dzięki tym wszystkim - pozornie niewielkim - zmianom, twój komfort pracy z tą funkcją programu znacznie się poprawi.

Ponumerowane strony 
podglądu wydruku!

Więcej funkcji standardowych
dostępnych w nowym menu!

Jednoczesne wyświetlanie 
kilku stron wydruku!

Szybkie zoomowanie podglądu 
wydruku prawym lub lewym
przyciskiem myszy!
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Moduł podstawowy - System IN-FORMacyjny: 
Dołączanie plików z zewnętrznych programów

Korzystałem z menedżera plików, gdy chciałem zapisać w programie zdjęcia z budowy dotyczące realizowanego 
projektu. Wprawdzie w Systemie informacyjnym zapisane zdjęcia są widoczne, ale teraz nie mogę znaleźć tej funkcji?

Bez obaw, funkcja Menedżera plików - umożliwiająca dołączenie plików z innych programów do programu IN-FORM 
-  cały czas jest dostępna. Jedyne, co się zmieniło, to jej nazwa i miejsce, z którego możesz ją uruchomić. Zamiana ta 
wiązała się z koniecznością przygotowania programu do rozbudowy o nowy moduł do zarządzania obiegiem dokumentów 
w firmie. Aspekty techniczne spowodowały, że zmiany te częściowo były widoczne także w wersji 14.00 programu, w 
której nazwa Menedżer plików została zmieniona na Dokumenty zewnętrzne, a wywołanie funkcji udostępniono pod 
przyciskiem Funkcje dodatkowe w Systemie informacyjnym. 
Z kolei w wersji 15.00 programu podkatalog Pisma/pliki z Systemu informacyjnego został podzielony na dwa 
oddzielne podkatalogi: Pisma i Dokumenty zewnętrzne, tak żeby fizycznie oddzielić miejsce przechowywania pism 
wydrukowanych z programu IN-FORM od plików pochodzących z programów zewnętrznych.
Jeśli nie będziesz zainteresowany korzyściami, jakie ma do zaoferowania nowy moduł Dokumenty zewnętrzne 
dostępny z wersją 15.00 programu IN-FORM, będziesz mógł nadal korzystać z funkcji umożliwiającej dołączenie do 
inwestycji lub kontrahenta plików z innych programów na dotychczasowych zasadach.

Moduł podstawowy: 
Jednolity sposób podsumowań w dokumentach

Co najmniej kilka razy podczas wystawiania faktury zdarzyło mi się wstawić podsumowanie bez terminu płatności. 
Okazało się, że wykorzystywałem opcję podsumowania przewidzianą dla ofert. Czy program nie może rozpoznać, że 
wystawiam fakturę, i wstawić właściwe podsumowanie?

W najnowszej, 15.00 wersji programu zoptymalizowaliśmy także 
sposób działania funkcji podsumowania dokumentów. Teraz 
będziesz miał do dyspozycji jeden przycisk do wstawienia sumy 
końcowej całego dokumentu, bez rozróżnienia na typ dokumentu. 
To program rozpozna, czy wystawiasz fakturę, czy też ofertę, 
i wstawi odpowiednie podsumowanie. Jeśli z przyzwyczajenia 
użyjesz kombinacji klawiszy Shift i F2 na ekranie monitora 
pojawi się komunikat informujący o wprowadzonym ułatwieniu. 
Teraz, żeby wywołać opcję podsumowania dokumentu, musisz 
zapamiętać tylko jeden skrót - po prostu klawisz F2, i gotowe!

Aby dołączyć do programu plik, wystarczy, że:

• w Systemie informacyjnym wybierzesz 
kontrahenta lub inwestycję,

• wywołasz funkcję Dokumenty zewnętrzne 
dostępną pod przyciskiem Funkcje dodatkowe,

• w dialogu, który się otworzy, klikniesz przycisk 
Wstaw, i gotowe!

Skrót do pliku zostanie zapisany w katalogu Dokumenty
zewnętrzne w Systemie informacyjnym. Dzięki temu 
w każdej chwili szybko go znajdziesz i otworzysz - bez 
konieczności przeszukiwania katalogów na komputerze.
Jeśli jednak:
• większości plików otrzymujesz w mailach i chciałbyś je błyskawicznie dołączyć do inwestycji lub kontrahenta,
• skanujesz umowy lub inne dokumenty, żeby nie tracić czasu na ich szukanie w teczkach, gdy są potrzebne,
• chciałbyś przechowywać i przeglądać zawartość skanów lub zdjęć bezpośrednio w programie,

koniecznie zapoznaj się z możliwościami, jakie oferuje moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne, dostępny w 15.00 
wersji programu IN-FORM. 

Jeśli będziesz chciał rozszerzyć swoją licencję, skontaktuj się z działem pomocy technicznej IN-Software.
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Nowy moduł - Dokumenty zewnętrzne: 
Zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie 

Otrzymujesz coraz więcej ważnych dokumentów - umów, kosztorysów, a nawet faktur - pocztą elektroniczną? Nadal 
je drukujesz i przechowujesz w formie papierowej, zajmując kolejną wolną przestrzeń w biurze? Ile czasu tracisz 
na szukanie różnych informacji w teczkach? A może już od dawna zastanawiasz się nad elektroniczną archiwizacją 
dokumentów, tylko nie masz pomysłu, jak to zorganizować?

Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie, które z pewnością cię zainteresuje! Z najnowszą, 15.00 wersją programu IN-FORM 
udostępniliśmy bowiem długo zapowiadany moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne przeznaczony do zarządzania 
obiegiem dokumentów, spływających do firmy z zewnątrz różnymi kanałami - zarówno w formie elektronicznej, jak i w 
formie tradycyjnej, papierowej. Z jego pomocą łatwo zarchiwizujesz dokumenty w programie i zapewnisz błyskawiczny 
dostęp do ich treści uprawnionym pracownikom, zwiększając wydajność pracy w swojej firmie.

Błyskawiczna archiwizacja dokumentów elektronicznych
Otrzymałeś mailem zdjęcia i plany budynku, który twoja firma będzie remontować?
Nic prostszego! Z modułem Dokumenty zewnętrzne w mgnieniu oka udostępnisz je pozostałym pracownikom 
pracującym nad projektem. W tym celu uruchom System informacyjny, wybierz adres lub inwestycję i wywołaj funkcję 
Dokumenty zewnętrzne, dostępną pod przyciskiem Funkcje dodatkowe. Następnie przeciągnij załącznik z maila do 
otwartego dialogu, i gotowe! 

Szybkie skanowanie dokumentów bezpośrednio w programie
Otrzymałeś pocztą fakturę za usługę transportową wykonaną na potrzeby zlecenia?

Prosto i szybko - bez konieczności zapisywania pliku na dysku i ponownego dołączania do programu. Zapisany plik 
będzie dostępny dla wszystkich uprawnionych pracowników w Systemie informacyjnym w katalogu Dokumenty 
zewnętrzne dla danej inwestycji lub danego kontrahenta. Dzięki temu łatwo i szybko go odszukasz. 
To jednak jeszcze nie wszystko! Jeśli otrzymany plik był zapisany w formacie PDF, JPG, BMP, GIF, PNG lub TIFF*, 
to teraz podgląd jego zawartości będzie dostępny bezpośrednio w programie IN-FORM - i to bez konieczności 
uruchamiania dodatkowych programów na komputerze. Wystarczy, że uruchomisz funkcję Dokumenty zewnętrzne i 
wskażesz kursorem wybrany plik. 

* W kolejnych wersjach programu IN-FORM będzie udostępniony podgląd dokumentów zapisanych w formatach tekstowych.

Żaden problem! Uruchom moduł dodatkowy 
Dokumenty zewnętrzne w Systemie informacyjnym, 
wybierz inwestycję i po prostu zeskanuj otrzymany 
dokument, a oryginał przekaż księgowej. 
Dzięki temu wszyscy uprawnieni pracownicy uzyskają 
szybki dostęp do jego treści bezpośrednio w programie, 
tak samo jak po zapisaniu pliku z maila. 
Gdy będziesz musiał zafakturować tę usługę 
po zakończeniu zlecenia, wystarczy, że uruchomisz 
moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne i faktura 
zostanie wyświetlona na ekranie twojego monitora - bez 
zawracania głowy księgowej, żeby poszukała tej faktury.

Jeśli masz licencję na moduł dodatkowy Należności i Zobowiązania oraz prowadzisz ewidencję faktur zakupowych, 
wywołaj skanowanie dokumentu z poziomu skoroszytów - w takim wypadku jego zawartość zostanie podpięta 
bezpośrednio pod fakturą. W podobny sposób będziesz mógł szybko skanować i dołączać dokumenty także do 
innych obiektów w programie: ofert, faktur sprzedaży, artykułów, adresów czy inwestycji - i nie tylko.

Przeciągnij myszką 
zaznaczone pliki, 
i gotowe!

Podgląd pliku 
bezpośrednio, 
w programie!
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Łatwe zarządzanie treścią dzięki indywidualnym oznaczeniom
Chciałbyś zastosować system grupowania dokumentów dostosowany do indywidualnych potrzeb swojej firmy?
Będziesz miał taką możliwość! Moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne
oferuje dowolne grupowanie dokumentów, zgodnie z oczekiwaniami 
twojej firmy, dzięki przygotowanym polom, w których możesz zamieścić 
dodatkowe oznaczenia. Przede wszystkim w Opcjach programu będziesz
mógł zdefiniować najczęściej pojawiające się typy dokumentów oraz 
ustalić dla nich okres, przez jaki mają być dostępne w programie. 
Dzięki temu nie będzie można ich przypadkowo usunąć. Po zeskanowaniu
dokumentu lub zapisaniu pliku wystarczy wskazać jego typ. Ponadto w polu
Zawartość będziesz mógł wprowadzić bardziej szczegółowy opis treści
dokumentu elektronicznego. Grupowanie dokumentów z pewnością ułatwi 
zarządzanie ich obiegiem, wprowadzając w twoim biurze ład i porządek.

Poufność danych
Chciałbyś przechowywać dokumenty w formie elektronicznej, ale obawiasz się, że osoby niepowołane uzyskają 
dostęp do ich treści?
Bez obaw! Dokumenty zarchiwizowane za pomocą modułu dodatkowego Dokumenty zewnętrzne są odpowiednio 
szyfrowane, tak aby dostęp do nich z zewnątrz programu przez osoby nieuprawnione był niemożliwy. Szerokie 
możliwości nadawania uprawnień użytkownikom dla wybranych funkcji programu skutecznie zabezpieczą elektroniczne 
kopie dokumentów od wewnątrz przed dostępem do ich treści przez nieuprawnionych użytkowników.

Z modułem dodatkowym Dokumenty zewnętrzne:

• zapewnisz błyskawiczny dostęp do informacji,
• ograniczysz koszty związane ze zużyciem papieru, 
• zyskasz dodatkową przestrzeń w biurze.

Czas dokumentów papierowych mija bezpowrotnie! Nie zwlekaj i już dziś skorzystaj z udogodnień, jakie ma do 
zaoferowania moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne. Aby uzyskać informacje na temat możliwości rozszerzenia 
swojej licencji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej IN-Software! 

Nowy moduł - GAEB: 
Dokumentacja przetargowa w formacie GAEB

Otrzymałem ofertę na przetarg z Unii Europejskiej zapisaną w formacie GAEB. Inwestor oczekuje ode mnie, że odeślę 
mu ofertę w tym samym formacie. Czy program IN-FORM obsługuje taki format?

Tak, w wersji 15.00 programu IN-FORM udostępniliśmy 
nowy moduł GAEB*, który umożliwia przygotowanie 
dokumentacji przetargowej właśnie w tym formacie. Z jego 
pomocą zaoszczędzisz sporo czasu na przygotowaniu oferty 
przetargowej zgodnej ze standardem obowiązującym w 
Niemczech. Wystarczy, że wczytasz otrzymany plik do programu, 
wprowadzisz swoje ceny, zapiszesz go w wymaganym formacie, 
i gotowe! Jeśli zatrudniasz podwykonawców, dodatkowym 
wsparciem będzie genialna funkcja porównywania cen kilku 
ofert, która ułatwi ci wybór najkorzystniejszej oferty!  

Jeśli jesteś zainteresowany formatem danych GAEB, skontaktuj 
się z działem pomocy technicznej IN-Software, aby uzyskać 
informacje na temat możliwości rozszerzenia swojej licencji.

Co najważniejsze, aby skanować dokumenty w programie IN-FORM, nie musisz instalować żadnego 
oprogramowania, wystarczy, że dysponujesz urządzeniem z funkcją skanowania*. Program został 
przygotowany do obsługi klasycznych skanerów z szybą i urządzeń skanujących dwustronnie.

* Informacje o skanerach polecanych przez IN-Software uzyskasz w dziale pomocy technicznej.

Grupowanie
dokumentów!

* Skrótem tym oznacza się format wymiany danych opracowany w Niemczech przez Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen. Stosuje się 
go do przekazywania zestawień prac do wykonania między firmami z branży budowlanej a inwestorami na różnych etapach planowania i wykonywania 
projektów.
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Moduł dodatkowy - Mail/Fax/SMS plus: 
Ustawienie automatycznej odpowiedzi

Gdy jestem na dłuższym urlopie, chciałbym, aby moi klienci, którzy wysłali do mnie zapytanie mailem, otrzymywali 
informację zwrotną, że jestem nieobecny i kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi. Jak mogę ustawić coś takiego w 
programie?

W najnowszej, 15.00 wersji programu IN-FORM
dla użytkowników modułu dodatkowego 
Mail/Fax/SMS plus została udostępniona 
także ta długo wyczekiwana funkcja. 

Automatyczną odpowiedź dla danego użytkownika
systemu będziesz mógł ustawić, wybierając jego
kartę w Kartotece pracowników. Na zakładce
Ustawienia znajdziesz opcję Automatyczna 
odpowiedź, po której wskazaniu będziesz mógł 
określić przedział czasowy twojej niedostępności, 
z dokładnością co do godziny, i wprowadzić 
dowolny tekst, jaki ma zawierać wysyłana 
wiadomość. Dzięki temu twoi kontrahenci 
zostaną automatycznie poinformowani o tym, 
kiedy mogą się spodziewać informacji zwrotnej. 

Moduł dodatkowy - Mail/Fax/SMS plus: 
Szybkie dołączanie do maila zrzutu z ekranu

Gdy przygotowuję zamówienia, przeglądam stronę internetową hurtowni. Chciałbym czasem przesłać mailem opis ze 
zdjęciem jakiejś części, żeby skonsultować jej zakup z monterem. Dlaczego nie mogę łatwo zrobić zrzutu z ekranu 
i wkleić go do treści wiadomości?

Rzeczywiście, w dotychczasowych wersjach programu, żeby wysłać mailem zrzut ekranu trzeba było najpierw zapisać 
plik na dysku, korzystając z programu Paint, a następnie dołączyć go do treści wiadomości, co nie było najbardziej 
efektywnym rozwiązaniem. W związku z tym w wersji 15.00 programu IN-FORM wprowadziliśmy nowe rewelacyjne 
udogodnienie, które z pewnością zoptymalizuje twoją pracę. 

Teraz, aby wstawić do wiadomości zawartość ekranu 
monitora, wystarczy wykonać dwie czynności:

• nacisnąć przycisk PrintScreen na klawiaturze,
• i wkleić do wiadomość zawartość przy użyciu 

kombinacji klawiszy Ctrl+V.

Prościej już się nie da! Zawartość zrzutu ekranu 
będzie dołączona do wiadomości w formie 
skompresowanego pliku graficznego o rozszerzeniu 
PNG. Tak przygotowane wiadomości będą niewielkich 
rozmiarów i dzięki temu nie będą zbyt szybko 
umniejszać puli darmowego limitu transferu danych, 
który od tego roku także został zwiększony i wynosi 
obecnie 5 GB!

Jeśli do treści wiadomości chcesz dołączyć 
zwartość wybranego okna z ekranu swojego 
monitora, pamiętaj, aby najpierw je uaktywnić 
(wskazując kursorem), a następnie użyć 
kombinacji klawiszy Alt+PrintScreen.

Strona 13



Moduł dodatkowy - Należności i Zobowiązania: 
Obowiązkowe umniejszenie kosztów - raport 

Korzystam z modułu Należności i Zobowiązania, ewidencjonuję faktury zakupu, wykonuję przelewy internetowe i 
ewidencjonuję płatności. Jak mogę sprawdzić, czy wśród tylu faktur nie znalazły się takie, dla których termin płatności 
został przekroczony, co nakłada na mnie obowiązek umniejszenia poniesionych kosztów?

Począwszy od wersji 15.00 programu, zdecydowaliśmy się wprowadzić kolejne ułatwienie, w formie nowej funkcji 
Niezapłacone faktury ZK - Umniejszenia, dla użytkowników programu IN-FORM, którzy prowadzą ewidencję faktur 
zakupowych i obsługują płatności, z wykorzystaniem modułu Należności i Zobowiązania. 
Funkcja ta na podstawie danych wprowadzonych do programu wskazuje faktury, dla których termin płatności został 
przekroczony w stosunku do wymaganego terminu płatności, a także wylicza, ile dni wynosi takie przekroczenie. Dzięki 
temu księgowy może otrzymać listę faktur zakupowych, dla których - w myśl ustawy - należało by rozważyć obowiązkową 
korektę kosztów. Jest to również ułatwienie dla osób odpowiedzialnych za płatności, od których często księgowość 
oczekuje wskazania takich faktur. Dzięki nowej funkcji osoby te będą mogły takie faktury szybko wytypować, przede 
wszystkim jednak będą mogły wychwycić ewentualne pomyłki, zanim lista trafi do księgowości.

Z kolei w wypadku obowiązkowej korekty kosztów w myśl Ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych 
obciążeń administracyjnych w gospodarce, musimy podkreślić, że program IN-FORM nie jest programem typowo 
księgowym, jedynie oferuje liczne możliwości wspomagające procesy finansowo-księgowe w firmie i umożliwia 
przekazywanie danych do wielu popularnych programów finansowo-księgowych. Za rzetelne prowadzenie ksiąg, 
szczególnie za prawidłowość rozliczeń z urzędami skarbowymi zgodnie z polskim prawem podatkowo-bilansowym, 
odpowiedzialność ponosi doradca podatkowy, główny księgowy lub kierownik jednostki, o ile taką odpowiedzialność 
na siebie przyjmie. Dlatego w wypadku tego przepisu, nakładającego obowiązek umniejszenia kosztów w sytuacji 
przekroczenia terminu płatności, program IN-FORM jedynie wskazuje dane - przy założeniu, że zostały one poprawnie 
wprowadzone do programu - które powinny być przedmiotem dalszej analizy doradcy podatkowego. 

Moduł dodatkowy - Magazyn: 
Partie na magazynie 

Zdarza się, że niektóre kupowane materiały mają załączony atest. Różne partie tego samego materiału są oznaczone 
różnymi numerami atestów. Jak mogę poradzić sobie z przyjmowaniem i wydawaniem materiałów z magazynu, aby 
w powyższej sytuacji nie musieć zakładać osobnego artykułu dla każdej nowej partii?

W najnowszej, 15.00 wersji programu IN-FORM nie 
będziesz musiał zaprzątać sobie głowy podobnymi 
problemami. Wystarczy, że po przeprowadzeniu aktualizacji 
włączysz w Opcjach programu funkcję 
Stosuj wydania z bezpośrednim wskazaniem. 

Dzięki temu program podczas przyjmowania materiałów na 
magazyn umożliwi dodatkowe oznaczenie poszczególnych 
artykułów numerem atestu lub inną istotną informacją. 
Z kolei podczas tworzenia wydania magazynowego, po 
wstawieniu artykułu do dokumentu będziesz mógł dokonać 
samodzielnego wyboru, z której partii ma być wydany 
materiał wystarczy, że skorzystasz z pola Oznaczenie partii.
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IN-FORM FLEX: 
Nowy przycisk na ekranie startowym programu

Poza tym, że świadczę usługi z zakresu montażu nietypowych elementów ze szkła, moja firma także sama je produkuje. 
Potrzebuję narzędzia, które ułatwi mi zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, zamawianymi materiałami i kontrolę nad 
terminami procesu produkcji. Jednocześnie nie chciałbym rezygnować z elastyczności, którą oferuje mi IN-FORM.

Gdy przeprowadzisz aktualizację programu do wersji 15.00 na pewno nie przeoczysz nowego przycisku FLEX Obsługa 
zleceń, który pojawi się na ekranie startowym programu IN-FORM. Nie jest to jednak dodatkowy moduł w ramach licencji 
programu IN-FORM PROessional, ale zupełnie nowy produkt biznesowy IN-FORM FLEX, przygotowany specjalnie dla 
firm produkcyjnych, który poza kompleksową obsługą zleceń i kalkulacją ich opłacalności oferuje rewelacyjne narzędzie 
umożliwiające zarządzanie procesem produkcji. Choć program IN-FORM FLEX został przygotowany na bazie programu 
IN-FORM PROfessional, to jednak ma on wiele dodatkowych istotnych funkcji przewidzianych do obsługi procesów 
produkcyjnych, które nie są dostępne w programie IN-FORM PROfessional. 

Jesteś zainteresowany 
programem IN-FORM FLEX? 
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej 
pod linkiem: http://www.in-software.pl/Rozwiązanie_dla_biznesu.html

Szczegółowe informacje na temat możliwość zmiany 
dotychczasowej licencji uzyskasz w dziale pomocy technicznej IN-Software.

IN-FORM FLEX: 
Wytyczne dla produkcji w zleceniu produkcyjnym

Muszę przekazać na produkcję dodatkowe informacje dotyczące zlecenia. Gdzie mogę je zapisać na zleceniu 
produkcyjnym?

W wersji 15.00 programu IN-FORM FLEX będziesz mógł wprowadzić dodatkowe opisy dla pojedynczych czynności 
wykonywanych w ramach danego zlecenia produkcyjnego. Notatka z pozycji, którą do tej pory mogłeś zamieścić na 
zakładce FLEX, dotyczyła bowiem całego zlecenia produkcyjnego (JUMBO), nie zaś jego poszczególnych części 
składowych. Dlatego w najnowszej wersji umożliwiono także wprowadzanie oddzielnych notatek dla poszczególnych 
elementów składowych zlecenia produkcyjnego.
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Aby wprowadzić wskazówki 
produkcyjne dla poszczególnych 
elementów zlecenia należy:

• otworzyć zlecenie i wybrać pozycję,
• otworzyć okno Szczegóły pozycji (przez 

wybranie klawisza F3 lub dwukrotne 
kliknięcie w polu Cena),

• przejść na zakładkę Wskazówki 
produkcyjne i wprowadzić informacje.

Wprowadzone informacje będą widoczne 
zarówno w Edytorze, jak i w Przeglądzie 
zleceń produkcyjnych. Aby to było możliwe, 
w jednym i drugim wypadku musisz ustalić, 
że zawartość tej kolumny ma być wyświetlona 
na ekranie monitora. Dodatkowo, korzystając z 
funkcji Przeglądu zleceń, możesz wydrukować 
zapisane informacje na zleceniu produkcyjnym.

Dodatkowe wytyczne dla
poszczególnych pozycji
zlecenia produkcyjnego!



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

Tel.:   +48 61 661-71-21
Fax: +48 61 661-71-22
Mail: biuro@in-software.com

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

1. System IN-FORMacyjny jako nowoczesne centrum zarządzania firmą.

Już dziś za pomocą Systemu informacyjnego masz łatwy dostęp do istotnych danych klienta bez konieczności szukania ich po 
całym programie. Dlatego szybko sprawdzisz, czy kontrahent zapłacił ostatnią fakturę lub kiedy wysłałeś do niego maila z ofertą. 
Z nowym Systemem informacyjnym uzyskasz błyskawiczny podgląd najważniejszych informacji o kliencie - i to w znacznie 
szerszym zakresie niż dotychczas. Przede wszystkim jednak będziesz mógł sprawnie obsłużyć dowolne zapytanie, wykonując 
kolejne czynności bezpośrednio w Systemie informacyjnym - bez konieczności uruchamiania innych funkcji programu! 

2. Możliwość wstawiania tabel w dokumentach.

3. Obsługę dodatkowych adresów w edytorze dokumentów.

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

Ponadto w 15.00 wersji programu wykonano następujące zmiany:
Wprowadzono wiele ułatwień w funkcji służącej do przygotowania papieru firmowego z szablonu; Usprawniono 
pracę programu z walutami, umożliwiając: określenie kursu waluty osobno dla każdego dokumentu, 
wydrukowanie podatku VAT w walucie polskiej dla faktury wystawionej w walucie obcej, wydrukowanie 
ceny artykułu w walucie obcej na ofercie przygotowanej w walucie polskiej, ewidencję na magazynie 
materiałów, które w bazie danych miały ustawioną cenę w walucie obcej, w walucie polskiej; Udostępniono 
łatwiejszy sposób wklejania grafiki do Edytora dokumentów bezpośrednio z przeglądarki internetowej; W 
programie IN-FORM FLEX udostępniono ustawienie, które pozwala obserwować zlecenie produkcyjne tylko wtedy, 
gdy wszystkie pozycje tego zlecenia spełniają kryteria filtrowania, oraz ustawienie, które pozwala zamknąć dane 
zlecenie, dopiero wówczas gdy zostało ono zakończone; W Edytorze dokumentów umożliwiono wstawienie kolumny 
ze stawką VAT dla użytkowników programu IN-FORM FLEX; Ponadto w programie IN-FORM FLEX uporządkowano 
ustawienia dla operacji magazynowych, udostępniając możliwość wykonywania operacji magazynowych na 
półfabrykatach; Usprawniono zakładanie nowych kart kontrahentów bezpośrednio z modułu Mail/Fax/SMS plus; W 
Edytorze wzorca wydruku udostępniono możliwość zdefiniowania własnego tekstu opisującego numer bieżącej story 
wydruku; Zoptymalizowano synchronizację adresów pomiędzy programem IN-FORM, a smartfonem w sytuacji, gdy 
baza adresów jest bardzo rozbudowana i zawiera tysiące danych; Usprawniono obsługę błędnie wprowadzonych 
danych podczas przeprowadzania inwentury; Dla kosztorysów importowanych w formacie PDF usprawniono funkcję 
obsługującą rozpoznawanie i wczytywanie katalogów nakładów rzeczowych (KNR), zawierających określenia analogia 
i kalkulacja własna; Wprowadzono jednolitą obsługę tabeli cen w całym programie oraz usystematyzowano opisy 
dla stawek i wartości podatku VAT; Dla funkcji służącej do ewidencji wyciągów bankowych, dostępnej z modułem 
dodatkowym Należności i Zobowiązania, ulepszono mechanizm znajdowania niekompletnego numeru faktury w tekście 
przelewu podczas proponowania faktury do automatycznego rozliczenia; W module dodatkowym Magazyn dla funkcji 
Administracja zamówień udostępniono kolumnę, wyświetlającą stan wolny na magazynie dla zamawianego artykułu; W 
module dodatkowym Rozliczanie inwestycji usprawniono obsługę grup produktów oraz ulepszono sposób szybkiej ewidencji czasu 
i materiałów za pomocą klawiatury, W wielu miejscach zoptymalizowano sposób pracy programu podczas przetwarzania dużej ilości danych... 

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!


