
IN-Software - jakość od 1986 roku 

IN-FORM
Wersja 16.00
Nowa wersja, nowe funkcje, nowe możliwości! 
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Drogi użytkowniku programów IN-Software!
Niniejszy biuletyn zawiera przegląd najważniejszych zamian i udogodnień, jakie przygotowaliśmy 
w najnowszej, 16.00 wersji programu IN-FORM w ramach umowy serwisowej.

W tym roku naszą uwagę skupiliśmy na centralnym miejscu programu IN-FORM, 
czyli Systemie informacyjnym, który zapewniał błyskawiczny dostęp do informacji 
o kontrahentach lub projektach, umożliwiając łatwe sprawdzenie wysokości osiągniętych 
obrotów z danym klientem lub stanu nieuregulowanych należności, a także ustalenie, 
czy określony klient jest rzetelnym płatnikiem. Równie prosto mogłeś także 
przeanalizować całą historię kontaktów z wybranym kontrahentem, 
ponieważ w jednym miejscu program oferował dostęp tylko do tych dokumentów, 
które dotyczyły tego kontrahenta - dzięki temu klient nie miał przed tobą żadnych tajemnic!

Bez obaw! Z najnowszą, 16.00 wersją programu IN-FORM wszystkie dotychczasowe funkcje 
Systemu informacyjnego nadal będą dostępne. Dotyczy to także srebrnego przycisku 
z literą    - znajdującego się w samym środku głównego okna programu - służącego 
do uruchomienia tej genialnej funkcji, który pozostanie w tym samym miejscu. 

Stary System informacyjny w nowej odsłonie zaoferuje jednak
takie możliwości efektywnej pracy, że stanie się twoim 
głównym CentRuM dowodzenia firmą, 
dlatego zmienił swoją nazwę.

Z nowym CentRuM informacyjnym 
twoja praca nabierze właściwej prędkości!

Wyobraź sobie, że dzwoni telefon. Nowe CentRuM informacyjne automatycznie 
zidentyfikuje kontrahenta, który właśnie do ciebie telefonuje. Dlatego jeszcze przed 
podniesieniem słuchawki będziesz wiedział, że to np. Kowalski, uzyskasz zatem możliwość
zdecydowania, czy w ogóle chcesz z nim teraz rozmawiać. W końcu to dochodowy klient. 
Zanim odbierzesz telefon, klikasz na literce i - i jesteś gotów do rozmowy, ponieważ 
wszystkie informacje o kliencie pojawią się na ekranie twojego monitora! 
Z tą różnicą, że teraz będziesz mógł nie tylko łatwo je odszukać w programie, 
ale przede wszystkim będziesz mógł przeglądać ich treść bez konieczności 
uruchamiania innych modułów. Co najważniejsze - z tego samego miejsca 
będziesz mógł błyskawicznie wykonywać kolejne czynności lub zadania. 
Jesteś przygotowany na małą rewolucję? Kowalski na pewno spadnie z krzesła, 
gdy otrzyma twoją ofertę mailem, zanim zdąży odłożyć słuchawkę! 

Jesteśmy przekonani, że z najnowszą, 16.00 wersją programu IN-FORM 
konkurencję zostawisz daleko w tyle. Dlatego jak najszybciej zainstaluj otrzymaną 
aktualizację programu i uruchom swoje nowe CentRuM dowodzenia firmą! 

Zanim to uczynisz, zachęcamy cię do zapoznania się z niniejszym 
biuletynem, który na kolejnych stronach bardziej szczegółowo opisuje 
zmiany wprowadzone w najnowszej wersji programu. 
Dzięki temu unikniesz zaskoczenia.

Przyjemnej pracy z najnowszą, 16.00 wersją programu 
IN-FORM życzy zespół pracowników IN-Software!

i

Ważne: Koniec wsparcia 
dla systemu operacyjnego
Windows XP
Więcej informacji na str 14



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 
zainstalowaniu aktualizacji wiele baz danych będzie musiało być zreorganizowanych, aby program mógł poprawnie 
działać. Dlatego planując proces aktualizacji należy uwzględnić także czas potrzebny na reorganizację baz danych.

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

2 KROK: Sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany program 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 
przeprowadzać 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.

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 folderze 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 być pominięte.

4 KROK: Rozpocznij aktualizację!
4.1. Umieść otrzymaną płytę z nową wersją programu w napędzie CD. 
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 zanotowałeś na kartce. Jeśli tak, możesz 
kontynuować aktualizację. W sutuacji, gdy SETUP wyświetla inny katalog, 
musisz go zmienić za pomocą opcji „Inny wybór“. 

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

5 KROK: Uruchom ponownie komputer!
Pamiętaj, aby po zakończeniu aktualizacji uruchomić ponownie komputer, a następnie program. 

6 KROK: Przeprowadź reorganizację ze względu na CentRuM informacyjne!
Przy pierwszym uruchomieniu programu po przeprowadzeniu aktualizacji wiele baz danych będzie musiało
ulec reorganizacji, która jest konieczna, żeby program mógł odpowiednio przygotować dane do pracy z nowym
CentRuM informacyjnym. Jeśli nie przeprowadzisz reorganizacji, zamiast nowego CentRuM informacyjnego
program nadal będzie wyświetlał dotychczasowy System informacyjny. 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 
i od szybkości komputera, na którym program zostanie uruchomiony. 
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Przeprowadź aktualizację: 
W sześciu krokach do celu

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

Programy antywirusowe mogą zakłócać działanie innych programów zainstalowanych na twoim 
komputerze. Dlatego podczas przeprowadzania aktualizacji zaleca się tymczasowe odłączenie 
programów antywirusowych.!
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Mail/fax/SMS plus: 
Pełna kontrola nad wiadomościami typu SPAM

Wiem, że program filtruje automatycznie wiadomości typu SPAM, i na ogół działa to poprawnie. Czasem jednak 
zdarza się tak, że mail od mojego klienta trafia do wiadomości typu SPAM, z kolei mail będący SPAMEM do skrzynki 
odbiorczej. Czy mogę coś z tym zrobić?

Zauważyłem, że przez pomyłkę umieściłem 
adres mailowy zaufanego nadawcy na czarnej 
liście. Czy mogę coś z tym zrobić?

Mimo że serwer IN-Software stosunkowo dobrze filtruje wiadomości typu SPAM, to jednak nie jest w stanie osiągnąć 
stuprocentowej skuteczności. Na taki stan rzeczy wpływają dwa elementy. Po pierwsze, nadawcy wiadomości 
reklamowych stosują coraz lepsze metody omijania blokad antyspamowych, starając się, żeby ich maile trafiły do jak 
największej liczby odbiorców. Po drugie, zbyt restrykcyjne ustawianie blokady antyspamowej mogłoby spowodować, 
że jeszcze większa liczba maili od zaufanych nadawców zostałaby potraktowana jako SPAM.

Aby zapewnić naszym użytkownikom możliwość 
większej swobody w zakresie zarządzania 
wiadomościami typu SPAM, począwszy od wersji 
16.00 programu IN-FORM udostępniliśmy funkcję, 
pozwalającą zdefiniować ręcznie, które adresy 
mailowe mają być traktowane jako adresy zaufane 
(biała lista), które zaś - jako adresy służące do 
rozsyłania wiadomości typu SPAM (czarna lista).

Oczywiście. Z czarnej listy adresów mailowych
możesz w każdej chwili usnąć adres dodany 
tam przez pomyłkę. 

Aby to zrobić, zaznacz katalog SPAM-Mail 
w Systemie komunikacji i pod prawym 
przyciskiem myszy wybierz funkcję Edycja 
czarnej listy. Następnie zaznacz adres
i usuń go z listy.

Z 16.00 wersją programu IN-FORM możesz w dość prosty sposób zabezpieczyć się także na wypadek takiej 
ewentualności. Wystarczy, że zapiszesz wszystkie ważne adresy mailowe w Kartotece adresów - i możesz spać 
spokojnie. Jeśli adres mailowy jest zapisany na karcie danego kontrahenta, to taki mail nigdy nie zostanie automatycznie 
sklasyfikowany przez program jako wiadomość typu SPAM, ponieważ jest traktowany jako mail od zaufanego nadawcy. 
Zapisywanie adresów mailowych w Kartotece adresów ma jeszcze jedną podstawową zaletę - wszystkie maile 
przychodzące są automatycznie podłączane pod kartę adresową, dzięki czemu można je przeglądać, korzystając z 
CentRuM informacyjnego.

Wskazówka: Pamiętaj jednak, że jeśli przez przypadek umieściłeś zaufany adres mailowy na czarnej liście, która ma 
wyższy priorytet, to taki mail zostanie zapisany w katalogu SPAM.

Skąd mam mieć pewność, że ważne maile od moich partnerów biznesowych nie zostaną automatycznie umieszczone 
przez program w katalogu SPAM?

Nowy Przycisk Schowek/SPAM!
Z jego pomocą łatwo umieścisz mail
od niechcianego nadawcy na czarnej
liście, dzięki czemu w przyszłości
będzie traktowany jako SPAM.
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Mail/fax/SMS plus: 
Możliwość zapisywania zdjęć z treści maila

Otrzymałem mailem zdjęcia z budowy. Kolega wysyłał je z telefonu i zostały one wstawione do treści wiadomości, nie 
zaś jako załączniki. Czy mogę je w ogóle zapisać pod daną inwestycją?

Jeśli otrzymałeś maila z elementami grafiki 
umieszczonymi bezpośrednio w jego treści, 
to w starszych wersjach programu IN-FORM mogłeś
jedynie podłączyć całego maila pod daną inwestycję, 
ponieważ nie można było w prosty sposób zapisać 
tak przesłanej grafiki na dysku lub w programie. 

Jeśli jednak zainstalujesz aktualizację najnowszej, 16.00 
wersji programu IN-FORM, uzyskasz możliwość łatwego 
zapisania także tych zdjęć, które zostały umieszczone
 w treści wiadomości. Wystarczy, że po otwarciu maila 
klikniesz na danym zdjęciu i skorzystasz z funkcji Zapisz 
obiekt dostępnej pod prawym przyciskiem myszy.

Mail/fax/SMS plus: 
Automatyczna identyfikacja dzwoniącego

Kiedy dzwoni telefon, chciałbym wiedzieć, czy to mój najważniejszy klient próbuje się ze mną skontaktować, czy też 
może to tylko dostawca. Klienta chciałbym obsłużyć w pierwszej kolejności, dostawca może zaś poczekać. Niestety, 
nie rozpoznaję po numerze telefonu, o kogo może chodzić. 

Najnowsza, 16.00 wersja programu IN-FORM rozwiąże twój odwieczny problem, ponieważ zidentyfikuje dzwoniącego. 
Zainstaluj aktualizację i się przekonaj jak działa funkcja rozpoznawania rozmów przychodzących!

Pracując z programem IN-FORM, zapewne przyzwyczaiłeś się do tego, że od kilku lat nie musisz ręcznie wybierać 
numeru telefonu, jeśli chcesz dokądkolwiek zadzwonić. Wystarczy jedno kliknięcie myszką, resztę bowiem wykona za 
ciebie moduł Mail/Fax/SMS plus i interfejs TAPI twojego telefonu.

Najnowsza, 16.00 wersja programu IN-FORM idzie krok dalej, ponieważ teraz dla rozmów przychodzących program 
odszuka w Kartotece adresów numer telefonu osoby dzwoniącej i nazwa zidentyfikowanego w ten sposób kontrahenta 
pojawi się na ekranie twojego monitora. Aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy tylko raz kliknąć myszką. To 
jedno kliknięcie umożliwi ci nie tylko odebranie telefonu, ale także jednoczesne otwarcie kartoteki klienta, zapewniając 
łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w trakcie prowadzonej rozmowy.

Wymagania techniczne:
Aby program IN-FORM mógł identyfikować
rozmowy przychodzące, na twoim komputerze musi 
być zainstalowany sterownik TAPI urządzenia 
telefonicznego. W wypadku pytań dotyczących
instalacji sterownika TAPI skontaktuj się ze swoim 
administratorem lub z opiekunem odpowiedzialnym 
za sprzęt komputerowy.

Jeśli sterownik TAPI został pomyślnie
zainstalowany na twoim komputerze, w następnej 
kolejności włącz opcję Pokaż dialog dla 
połączeń przychodzących dostępną w Opcjach
programu IN-FORM na zakładce Ustawienia dla
wszystkich firm/Ustawienia tel./faksu.
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Jak jednak mam teraz zadzwonić do klienta?

Numer telefonu masz zawsze pod ręką! Nie jest 
przy tym ważne, czy akurat przygotowujesz ofertę 
i musisz zadzwonić, żeby ustalić warunki, czy też
piszesz maila do klienta i chcesz potwierdzić jego 
adres. W programie IN-FORM zadbaliśmy o to, 
abyś z dowolnego miejsca miał łatwy i szybki 
dostęp do danych teleadresowych kontrahenta.

Wystarczy kliknąć na przycisku słuchawki, który znajduje się tuż za numerem telefonu, aby na ekranie twojego 
monitora pojawił się dialog potwierdzający rozpoczęcie nawiązywania połączenia.

Jesteś ciekaw, jak działa obsługa rozmów przychodzących i co oznacza przycisk oznaczony 
literą   ? Więcej informacji na ten temat znajdziesz na kolejnych stronach niniejszego biuletynu.i

CentRuM informacyjne: 
Kompleksowa obsługa zadań w jednym miejscu

Właśnie dzwoni do mnie Kowalski. Chce wymienić mechanizm sterujący do bramy, ponieważ ma z nim problemy. 
Wykonywałem dla niego ogrodzenie, ale to było dwa lata temu. Zanim mu odpowiem, muszę przypomnieć sobie 
szczegóły tego zlecenia. Nie chciałbym jednak przedłużać czasu oczekiwania klienta na słuchawce telefonicznej, 
proponuję mu więc, że sprawdzę to zlecenie i oddzwonię do niego.

Z najnowszą, 16.00 wersją programu IN-FORM nie będziesz musiał oddzwaniać. Zanim jeszcze odbierzesz połączenie 
przychodzące, uzyskasz błyskawiczny dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem, który właśnie do ciebie dzwoni! 
Wystarczy, że jeden raz klikniesz myszką na niebieskim przycisku z literą   , gdy na ekranie twojego monitora pojawi się 
dialog sygnalizujący połączenie przychodzące.

i

...   uzyskaj błyskawiczny 
dostęp do pełnej 

informacji o kliencie!

i Kliknij jeden raz
na przycisku   ... i

Szybki podgląd
zaznaczonego
dokumentu!

Wygodna nawigacja
między zdarzeniami!

Przegląd wszystkich
zdarzeń powiązanych
z danym klientem!



Strona 7

W ten sposób wywołasz zupełnie nowe CentRuM informacyjne, które tylko na pierwszy rzut oka będzie przypominać 
dawny System informacyjny. Gdy jednak tylko poznasz możliwości, jakie ma ci do zaoferowania, już nigdy nie zechcesz 
pracować inaczej!  

Teraz w jednym miejscu będziesz mógł szybko przeglądać treści wiadomości mailowych, zapisy z dziennika kontaktów, 
oferty, faktury sprzedaży, zeskanowane faktury zakupu czy dokumentację techniczną. Wszystkie te informacje będą 
odpowiednio pogrupowane według adresu lub nazwy realizowanej inwestycji. Dzięki temu genialnemu rozwiązaniu 
klient nie będzie musiał czekać, aż odszukasz i przejrzysz jego poprzednie zlecenia, teraz bowiem będziesz mógł mu 
zaoferować profesjonalną obsługę przez telefon od ręki!

Wskazówka: Aby nowe CentRuM informacyjne działało szybko i sprawnie, po zainstalowaniu aktualizacji konieczna 
będzie reorganizacja systemu. Planując aktualizację systemu, uwzględnij czas potrzebny na wykonanie reorganizacji, 
który jest związany z ilością danych zapisanych w programie.

Wszystko jasne, rzecz jednak w tym, że Kowalskiemu nie tylko stawiałem płot, ale także budowałem dom, później zaś 
garaż. Znalezienie zamówienia na zakup bramy nie będzie taką prostą sprawą, jeśli podczas realizacji tych inwestycji 
zamawiałem setki różnych materiałów! Wygląda na to, że będę musiał przerwać rozmowę.

Ekspresowe wyszukiwanie informacji

Z najnowszą, 16.00 wersją programu IN-FORM możesz nadal spokojnie prowadzić rozmowę i odpowiadać klientowi na 
niemal wszystkie pytania od ręki. CentRuM informacyjne w nowej odsłonie oferuje bowiem nie tylko funkcję wygodnego 
przeglądania zawartości dokumentacji, dotyczącej klienta lub inwestycji, ale także możliwość szybkiego wywołania 
funkcji wyszukiwania. Dlatego znalezienie dowolnej informacji w programie to kwestia kilku sekund. Po prostu wpisz 
hasło „brama” -  i gotowe! 

Z nowym CentRuM informacyjnym nie ma rzeczy niemożliwych! Po prostu przełącz się na inwestycję, wskaż budowę 
ogrodzenia i kliknij na przycisku Przejście do info o inwestycji, a na ekranie monitora wyświetlą się tylko te dokumenty, 
które są związane z tą częścią inwestycji. Dzięki temu w mgnieniu oka uzyskasz dostęp do wszystkich dokumentów 
związanych z budową ogrodzenia, niezależnie od tego, czy była to oferta dla Kowalskiego, czy też było to zamówienie 
do dostawcy - i to bez konieczności podawania hasła!

Jeśli dokumentów nadal będzie dużo, zawsze
możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania
informacji. Dobra organizacja pracy to podstawa. 
To jednak jeszcze nie wszystko!

Rzeczywiście, program błyskawicznie odszukał wszystkie dokumenty z hasłem „brama“, ale zamówienie składałem 
przecież bezpośrednio u dostawcy, nie znajdę go więc wśród dokumentów wystawionych dla Kowalskiego.
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Rzeczywiście, szybko znalazłem zamówienie na bramę! Dzięki podglądowi treści dokumentu równie szybko 
namierzyłem dostawcę bramy i model zamontowanego urządzenia sterującego. Muszę zatem przerwać rozmowę, 
aby sprawdzić u dostawcy, jaki sterownik mogę teraz zaproponować Kowalskiemu.

Możliwość równoległej obsługi wielu tematów

Nie musisz jeszcze kończyć rozmowy, jeśli bowiem tego nie zauważyłeś, to warto teraz podkreślić, że CentRuM 
informacyjne w nowej odsłonie pozwala na równoległą obsługę wielu tematów - sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Dzięki systemowi zakładek będziesz się mógł błyskawicznie przełączyć między klientem, dostawcą materiałów czy 
inwestycją - i to bez konieczności otwierania kolejnych okien w programie! Wystarczy kliknąć na zakładce ze znakiem 
plusa i wpisać nazwę dostawcy, a program udostępni jego dane.

Tak, trwa rozmowa z Kowalskim, ja zaś nie jestem pewien, czy i kiedy zamawialiśmy coś akurat u tego dostawcy oraz 
czy otrzymamy odpowiedni upust, żeby Kowalskiemu zaproponować wymianę w sensownej cenie.

Rozróżnienie zdarzeń z ustalonym terminem od pozostałych

Jeśli tylko rozpoczniesz pracę z nowym CentRuM informacyjnym, jednego możesz być pewien - niczego już nie 
przeoczysz! Okno, które wyświetla dane dotyczące kontrahenta lub inwestycji, zostało podzielone na dwie części. 
W górnej części zobaczysz operacje, które obecnie pozostają otwarte i mają ustawione przypomnienie na konkretny 
przyszły termin. Jeśli nie pracujesz z przypomnieniami lub kalendarzem, to w tej części okna nie zostaną wyświetlone 
żadne zdarzenia oczekujące na realizację. Z kolei w dolnej części okna program wyświetla obsłużone zdarzenia według 
dat od najmłodszego do najstarszego. 

Aby sprawdzić cenę i model sterownika, możesz 
szybko wywołać stronę internetową z ofertą 
dostawcy i zaproponować klientowi odpowiedni 
model sterownika. O ile zapisujesz sobie także 
takie dane w systemie. A warto!

Genialny system zakładek, 
oferujący szybkie przełączanie 
się między tematami!

Pracując z funkcją Pamiętaj lub z kalendarzem, w mgnieniu oka sprawdzisz, czy jakieś zamówienie czeka na wysyłkę 
i czy można do niego coś dołączyć albo kiedy i ile towaru zamawiałeś ostatnio.

Tematy z ustalonym terminem, 
które oczekują na realizację!
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Kowalski zgodził się na sterownik, który zaproponowałem, ponieważ zaoferowałem mu korzystny rabat. Mogę w 
końcu przygotować dla niego ofertę i wysłać maila do dostawcy, żeby zamówić sterownik.

Błyskawiczne wykonywanie kolejnych zadań 

Najlepsze zostawiliśmy na koniec! Jeszcze w trakcie prowadzenia rozmowy będziesz mógł szybko utworzyć nową 
ofertę dla Kowalskiego bezpośrednio z CentRuM informacyjnego. 

Wystarczy, że klikniesz na zielonym przycisku Nowy dokument, a program błyskawicznie uruchomi Edycję skoroszytu. 
Gdy wskażesz skoroszyt ze zleceniami i klikniesz Utwórz, dane adresowe Kowalskiego już będą w nagłówku 
nowego zlecenia. Twoim zdaniem będzie tylko opracować jego treść i wysłać klientowi. Kowalski na pewno będzie w 
zaskoczony, gdy zlecenie, o którym właśnie rozmawia, zdążyło się pojawić w jego skrzynce mailowej, zanim jeszcze 
odłożył słuchawkę. Takie tempo obsługi klienta zapewni ci nowe i genialne CentRuM informacyjne! 

Wskazówka: Bezpośrednio z CentRuM informacyjnego możesz rozpocząć obsługę następujących procesów, 
które zostaną przypisane do karty kontrahenta lub inwestycji: utworzenie dowolnego rodzaju dokumentu, pisma, maila, 
kontaktu, terminu, zadania, usługi serwisowej czy inwestycji. W zależności od tego, jaki element zaznaczyłeś w drzewku, 
program sam uruchomi odpowiedni moduł, który umożliwia obsługę danego procesu.

CentRuM informacyjne w autostarcie: Jesli chcesz, aby nowe CentRuM informacyjne uruchamiało 
się automatycznie w momencie logowania do programu IN-FORM, zaznacz odpowiednią opcję dla CentRuM 
informacyjnego na zakładce Ustawienia w Kartotece pracowników. 

W ten sam prosty sposób wyślesz 
maila z zapytaniem do dostawcy. 
Przełącz się na otwartą zakładkę
z jego danymi i kliknij na przycisku
Nowy mail/notatka. Wpisz treść 
- i gotowe. Szybciej i sprawniej
niż kiedykolwiek wcześniej!

CentRuM informacyjne i Dokumenty zewnętrzne: 
Szybki podgląd zeskanowanej faktury zakupu

Od roku archiwizuję faktury zakupu za pomocą modułu Dokumenty zewnętrzne. Mojemu pracownikowi zepsuła 
się wiertarka Hilti. W tej chwili nie pamiętam, kiedy ją kupiłem i czy ma jeszcze ważną gwarancję. Niestety, sporo 
się naklikałem, żeby znaleźć tę fakturę, mimo że mam ją zeskanowaną w programie. Czy nie można tutaj czegoś 
poprawić, żeby przyspieszyć przeglądanie?

Kiedy w wersji 15.00 programu udostępnialiśmy moduł Dokumenty zewnętrzne, prace nad nowym CentRuM 
informacyjnym były już tak zaawansowane, że nie chcieliśmy inwestować pieniędzy w przejściowe rozwiązania, które 
umożliwiałyby szybkie przeglądanie treści dokumentów. 

Moduł Dokumenty zewnętrzne z założenia ma zresztą służyć przede wszystkim do szybkiej archiwizacji różnych 
typów plików w programie. Centralnym miejscem dowodzenia firmą, które umożliwi sprawne zarządzanie relacjami 
z kontrahentami dzięki możliwości błyskawicznego wyszukiwania i przeglądania treści różnych informacji, nie tylko 
dokumentów, ma być jednak rewelacyjne CentRuM informacyjne, udostępnione z 16.00 wersją programu IN-FORM.

Moduł Dokumenty zewnętrzne dopiero w połączeniu z genialnym CentRuM informacyjnym tworzy spójną całość, 
przez co nada twojej pracy nową jakość. Nie wierzysz? Przeprowadź aktualizację i sam się przekonaj!
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Dzięki wygodnej funkcji podglądu treści szybko przejrzysz zeskanowane faktury zakupu, i to bez zbędnego klikania. Jeśli 
dokumentów z załącznikami jest kilkadziesiąt, po prostu wpisz nazwę wiertarki w polu wyszukiwania i program znajdzie 
ją za ciebie. Pod warunkiem, że odpowiednio opisałeś skan faktury lub samą fakturę. Jeśli nie, zawsze pozostaje ci 
przeglądanie kolejnych faktur, co z najnowszą wersją programu IN-FORM nie zajmie więcej czasu niż kilka minut.

Teraz dowolną fakturę zakupu odnajdziesz w mgnieniu oka. Wywołaj CentRuM informacyjne i wpisz nazwę dostawcy, 
program zaś - jak dotychczas - wyświetli wszystkie dokumenty powiązane z tym dostawcą, z tą jednak różnicą, że teraz 
każdy dokument, który ma załącznik w formie pliku, będzie odpowiednio oznaczony znakiem plusa.

Moduł podstawowy: 
Dodatkowe adresy w dokumentach i inwestycjach

Moim bezpośrednim zleceniodawcą nie jest inwestor, tylko firma przez niego wynajęta, która jest głównym wykonawcą 
inwestycji. Zmiany w kosztorysie lub projekcie wymagają dodatkowo pisemnej akceptacji inwestora i architekta. Mimo 
że moim zleceniodawcą jest główny wykonawca, faktury wystawiam inwestorowi. Tak więc z jedną inwestycją mam 
powiązanych kilka adresów. Dotychczas wszystkie dodatkowe adresy wprowadzałem w dokumentach ręcznie, jako 
teksty. Czy jest jakieś inne rozwiązanie?

Z najnowszą, 16.00 wersją programu IN-FORM możesz zapomnieć o ręcznym i uciążliwym wprowadzaniu dodatkowych 
adresów na dokumentach, będziesz miał bowiem do dyspozycji nową funkcję, która umożliwia wygodną pracę z wieloma 
adresami powiązanymi z daną inwestycją bezpośrednio w Edytorze dokumentów.

Po włączeniu tej opcji zarówno w Nagłówku dokumentu, jak 
i w Kartotece inwestycji pojawi się nowa zakładka o nazwie
Adresy dodatkowe, na której będziesz mógł przyporządkować 
konkretne adresy według wcześniej określonych oznaczeń. 

Jeśli pracujesz z inwestycjami, najprościej i najwygodniej będzie, 
jeżeli wszystkie adresy przypiszesz od razu do inwestycji. 
Wówczas w czasie przygotowywania kolejnego dokumentu 
dla danej inwestycji adresy te od razu pojawią się w Nagłówku 
dokumentu na zakładce Adresy dodatkowe.

Aby z niej skorzystać, należy ją włączyć
w Opcjach programu IN-FORM. 

W tym celu na zakładce Ustawienia 
dla firm wybierz Adresy, a następnie
Adresy dodatkowe.

Wprowadź oznaczenia dla typów adresów,
które wykorzystujesz. Ponadto możesz
określić, który typ adresu będzie adresem 
rozliczeniowym - wykorzystywanym na fakturach. 
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Jeśli musisz w dokumencie umieścić dodatkowy adres, skorzystaj z funkcji Wstawiania zmiennych. W tym celu wstaw 
pozycję typu tekst w miejscu, w którym chcesz, żeby się wydrukował adres, następnie wywołaj funkcję Wstaw zmienne, 
przejdź do zakładki Adres, wybierz oznaczenie typu adresu i wskaż te pola, których zawartość ma być widoczna w 
twoim zmienionym kosztorysie - i gotowe! 

Wówczas najlepiej skorzystać z tabeli. Zanim jednak 
umieścisz adresy w pozycji tekstowej, przygotuj 
odpowiednią tabelę, zgodnie z poniższym opisem:

• w pozycji tekstowej Wstaw obiekt typu tabela, 
korzystając z funkcji dostępnej pod prawym 
przyciskiem myszy,

• wprowadź określoną liczbę kolumn i wierszy, 
ustalając całkowitą szerokość tabeli. Zwróć uwagę na 
wybrane ustawienia tabeli, ponieważ po wstawieniu 
jej w pozycji dokumentu zmiana ustawień będzie 
niemożliwa,

• kliknij OK - tabela zostanie wstawiona do dokumentu.

Następnie, korzystając z funkcji Wstaw zmienne, 
umieść dodatkowe adresy w poszczególnych 
kolumnach tabeli - i gotowe!

Dobrze, ale jak to działa w praktyce?

Jeśli chcę wstawić dwa dodatkowe adresy obok siebie?

Dzięki możliwości oznaczania typu adresu jako adresu rozliczeniowego będziesz mógł łatwo wystawić fakturę sprzedaży 
dla inwestora, mimo że kosztorys i pozostałe dokumenty zostały wystawione na głównego wykonawcę.

Po prostu skorzystaj z funkcji kopiowania dokumentów i utwórz fakturę z kosztorysu, program zaś automatycznie 
umieści w nagłówku dokumentu ten adres, który ma być wykorzystywany do wystawiania faktur.

Kosztorys przygotowałem dla głównego wykonawcy, ale fakturę muszę wystawić inwestorowi.

Wskazówka: Tak przygotowaną pozycję tekstową możesz zapisać w Kartotece artykułów, korzystając z przycisku 
funkcyjnego F4. Dzięki temu nie będziesz musiał za każdym razem używać funkcji Wstawiania zmiennych - wystarczy, 
że umieścisz artykuł w dowolnym dokumencie, a program IN-FORM odpowiednio odświeży jego zawartość.

Zainstaluj aktualizację do 16.00 wersji programu IN-FORM i skorzystaj z nowych możliwości.
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Import/eksport dokumentu: 
Nowa jakość kosztorysowania

Chcę przygotować kosztorys, okazuje się jednak, że akurat tych KNR-ów, których teraz potrzebuję nie mam wgranych 
do programu. Szkoleniowiec pokazywał mi jak to robić, ale oczywiście nie pamiętam, zadzwoniłem więc na linię 
pomocy, ale się okazało, że muszę mieć płytę, żeby je zainstalować. Nie mogę jej jednak teraz znaleźć.

Instalacja KNR-ów bezpośrednio w Kartotece artykułów 

Najnowsza, 16.00 wersja programu IN-FORM uwolni cię w końcu od tego typu problemów. Jeśli będziesz chciał wczytać 
teraz KNR-y do programu, nie tylko nie będziesz musiał szukać płyty instalacyjnej, ale przede wszystkim nie będziesz 
już potrzebował niczyjej pomocy, żeby zrobić to samodzielnie.

Będzie to możliwe, ponieważ funkcja instalacji książek KNR została udostępniona bezpośrednio w Kartotece artykułów 
i nie wymaga płyty instalacyjnej programu. Przy tej okazji cały proces instalacji został znacznie uproszczony i ogranicza 
się właściwie do dwóch kliknięć, aby potrzebne KNR-y pojawiły się w programie.

Otrzymałem od inwestora kosztorys w pliku PDF i chciałem go zaimportować, ale niestety nie mogę znaleźć takiej 
funkcji, choć widziałem, jak sprzedawca mi ją pokazywał. Czy coś źle robię?

Koniec z instalacją konwerterów dla formatów ATH i PDF

Rzeczywiście, dotychczas, aby wczytać kosztorysy w pliku PDF, 
najpierw trzeba było zainstalować odpowiedni konwerter dostępny 
na płycie instalacyjnej programu.

Ponieważ, że w praktyce rozwiązanie to okazało się uciążliwe dla 
sporej grupy użytkowników, począwszy od wersji 16.00 programu 
IN-FORM konwertery dla dwóch najczęściej pojawiających się 
typów kosztorysów zostały na stałe zapisane w programie i nie 
trzeba ich instalować. Aby wczytać teraz kosztorys zapisany w pliku 
PDF lub ATH, wystarczy wywołać funkcję Import dokumentów z 
zewnętrznych formatów, wskazać odpowiedni format - i gotowe!

Wystarczy, że wybierzesz funkcję Instalacja książek KNR z Funkcji dodatkowych oraz wskażesz potrzebną książkę 
- i gotowe! Pozostałe operacje, łącznie z reorganizacją bazy danych artykułów, która jest zalecana, aby wszystko 
zadziałało poprawnie, zostaną wykonane automatycznie przez program.

Zaimportowałem kosztorys i podczas pracy z nim zauważyłem, że niektóre pozycje chyba zostały uszkodzone, 
ponieważ nie mają zawartości. Nie wiem, w jaki sposób mogę je uzupełnić.

Łatwiejsze uzupełnianie brakujących składników KNR-ów

W najnowszej, 16.00 wersji programu IN-FORM w Edytorze dokumentów udostępniliśmy nową genialną funkcję, za 
pomocą której szybko odnajdziesz te pozycje, które nie zawierają składników, i je uzupełnisz. 
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Zaraz po zaimportowaniu kosztorysu otrzymasz raport, w którym znajdziesz informację o tym, czy są pozycje, które 
będą wymagać uzupełnienia, i w jaki sposób należy to zrobić.
Nowa funkcja Uzupełnij pozycje JUMBO, dzięki której szybko i sprawnie wykonasz całą operację, jest dostępna 
bezpośrednio w Edytorze dokumentów pod przyciskiem Funkcje dodatkowe. Dla pozycji bez składników zostaną 
zaproponowane KNR-y z Kartoteki artykułów. 

FLEX: 
Tworzenie nowych dokumentów w obsłudze zleceń

IN-FORM FLEX umożliwia mi optymalną kontrolę nad realizowanymi zleceniami produkcyjnymi w module Obsługa 
zleceń. Kiedy jednak chcę przygotować nową ofertę lub nowe zlecenie, za każdym razem muszę przechodzić do 
skoroszytów. To niezbyt komfortowe rozwiązanie.

Zanim funkcja będzie dostępna w module Obsługa zleceń, 
konieczne jest jednorazowe wykonanie następujących czynności w 
Opcjach programu:

Przyporządkowanie skoroszytów do nowej funkcji:
• przejdź do zakładki Ustawienia dla Firmy i wybierz z drzewka 

rozwijanego Flex, następnie zaś Funkcje,
• z listy dostępnych funkcji wybierz Nowa oferta/zlecenie i kliknij 

Zmień,
• wskaż, w jakich skoroszytach dokumenty mają być zapisywane. 

Dla każdego typu dokumentu należy wskazać oddzielny 
skoroszyt.

Aktywowanie nowej funkcji:
• przejdź do zakładki Ustawienia dla Firmy i wybierz z drzewka 

rozwijanego Flex, następnie zaś Zadania w przeglądzie 
zleceń,

• wybierz zadanie, dla którego funkcja Nowe zlecenie będzie 
dostępna (np. Przegląd wszystkich pozycji),

• na zakładce Funkcje ze wszystkich dostępnych funkcji wybierz 
Nowe zlecenie i przesuń ją do kolumny Funkcje dla zadania.

Wskazówka: Te same działania należy wykonać dla zadań w 
przeglądzie ofert. Po wykonaniu powyższych czynności konieczne 
będzie ponowne uruchomienie programu.

Z wersją 16.00 IN-FORM FLEX zyskasz możliwość bardziej komfortowej pracy. W tym celu aktywuj nową funkcję 
Utwórz ofertę/zlecenie. Za jej pomocą będziesz mógł szybko - i co najważniejsze - bezpośrednio z poziomu obsługi 
zleceń wykonać poniższe operacje:
• założyć nową ofertę/nowe zlecenie,
• skopiować istniejącą ofertę/istniejące zlecenie,
• przerobić istniejącą ofertę/ istniejące zlecenie.



Gdy przejdziesz do modułu Obsługa zleceń, znajdziesz nowy przycisk. Za jego pomocą szybko utworzysz potrzebny 
dokument, który zostanie zapisany w odpowiednim skoroszycie. W zależności od tego, czy też będziesz zajmował się 
ofertami, czy zleceniami, przycisk będzie nosił nazwę Nowa oferta lub Nowe zlecenie. Jeśli będziesz chciał szybko 
przerobić istniejący dokument, wystarczy, że klikniesz na strzałce na przycisku i skorzystasz z odpowiedniej funkcji.

Super! Co jednak w sytuacji, gdy klient nie będzie zainteresowany ofertą lub będzie chciał anulować zlecenie, zanim 
je rozpocznę, ja zaś przygotowałem już wszystkie dokumenty i są one w systemie? Nie chciałbym widzieć takich 
pozycji w przeglądzie ofert lub zleceń. Tymczasem mogę tylko zamknąć te zlecenia, które się fizycznie zakończyły.

Rzeczywiście, dotychczas program umożliwiał zamknięcie tylko tych zleceń produkcyjnych, których realizacja dobiegła 
końca, żeby nie były więcej wyświetlane w Przeglądzie zleceń. 

W nowej, 16.00 wersji programu IN-FORM FLEX - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu użytkowników - 
wprowadziliśmy jednak rozwiązanie, dzięki któremu teraz także te oferty lub zlecenia, których realizacja nie doszła do 
skutku, będzie można szybko wyłączyć z podglądu pozycji bez konieczności ich fizycznego usuwania lub przenoszenia 
do innych skoroszytów. 

Żeby było to możliwe, w Opcjach programu/Ustawieniach dla firm/FLEX dla zadań w Przeglądzie ofert i zleceń 
należy jednorazowo udostępnić funkcje Zakończ ofertę i, odpowiednio, Zakończ zlecenie. Po włączeniu tych ustawień 
w module Obsługa zleceń pojawi się nowy przycisk o nazwie Zakończ ofertę i Zakończ zlecenie.
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Następnie wystarczy zaznaczyć dowolny dokument i, korzystając z nowego przycisku, ustawić jego status na Anulowane.
Dzięki temu w Przeglądzie pozycji będą widoczne tylko te oferty lub zlecenia, które powinny się tam znajdować.

Koniec wsparcia dla systemu operacyjnego Windows XP
Latem 2014 roku firma Microsoft oficjalnie zaprzestała wspierać i wydawać aktualizacje dla systemu operacyjnego 
Windows XP. Decyzja ta nie pozostała bez wpływu na program IN-FORM, który - począwszy od wersji 16.00 - nie będzie 
współpracował z systemem operacyjnym Windows XP.

Nowy system operacyjny Windows 10
System operacyjny Windows 10 jest dostępny na rynku już od pewnego czasu, obecnie zaś firma Microsoft oferuje 
użytkownikom systemów Windows 7 i 8.1 darmowe przejście na najnowszą wersję tego systemu. Dlatego zespół naszych 
inżynierów odpowiednio wcześniej zadbał o to, żeby 16.00 wersja programu IN-FORM współpracowała z najnowszym 
systemem operacyjnym Windows bez zarzutów. Zanim jednak kupisz nowy komputer z systemem Windows 10 lub 
zdecydujesz się na darmową aktualizacje, upewnij się, że wersja programu IN-FORM, z którą obecnie pracujesz, jest 
kompatybilna z nowym systemem. Informacje na temat aktualnych wymagań systemowych dla programu IN-FORM 
znajdziesz na stronie internetowej www.in-software.pl.

Zwiększenie limitu przesyłanych danych
Dla użytkowników modułu dodatkowego Mail/Fax/SMS plus bezpłatny limit transferu danych został zwiększony do          
5 GB. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie internetowej www.in-software.pl, podając 
hasło wyszukiwania „limit danych”.

Porady i wskazówki techniczne: 
Ważne zmiany w wymaganiach systemowych:



Znakiem naszych czasów jest to, że prowadzenie jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej jest dziś właściwie 
niemożliwe bez komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, to 
właśnie odpowiednie oprogramowanie jest często kluczem do sukcesu, który decyduje o tym, jakiej jakości obsługę 
będzie można zaoferować odbiorcy usług lub towarów. Jako producent i jednocześnie użytkownik programu IN-FORM 
mamy tego świadomość. Wiemy także, że kto raz spocznie na laurach, ten po prostu wypadnie z interesu. 

Dynamika zmian na rynku sprzętu i oprogramowania komputerowego jest dziś tak intensywna i często nieprzewidywalna, 
że nasi menedżerowie muszą z dużym wyprzedzeniem analizować poszczególne nowości i tendencje pojawiające się 
w tym obszarze, żeby spróbować przewidzieć, w jakim kierunku będą one zmierzać. Bez tego kolejne wersje programu 
nie spełniałyby oczekiwań jego użytkowników. 

Jednym z dużych zadań, nad którym nasi inżynierowie pracują już od dłuższego czasu, jest:

Nowy system bazy danych SQL 
Wiedzieliśmy od dawna, że wraz ze wzrostem ilości danych przetwarzanych elektronicznie zmiana ta będzie nieunikniona. 
Mieliśmy także świadomość, że ogromnym wyzwaniem będzie to, jak wymienić samo serce programu, aby było gotowe 
na przyjęcie coraz większej ilości danych, zachowując jednocześnie dotychczasową stabilność i jakość działania 
całego systemu. Dlatego projekt ten wymaga z naszej strony ogromnych nakładów inwestycyjnych, czasu i szczególnej 
ostrożności, żeby oprogramowanie, którego używasz na codzień do prowadzenia firmy, działało tak niezawodnie, jak 
teraz, także przez kolejne lata. 

Oprócz tak dużych projektów równolegle realizujemy także mniejsze, ale równie ważne przedsięwzięcia, które mają 
na celu stałą poprawę komfortu pracy z programem i służą zwiększaniu efektywności wykonywanych czynności. Są to 
następujące projekty:

• udostępnienie obsługi zleceń serwisowych bezpośrednio w skoroszytach
• wprowadzenie miesięcznej numeracji dokumentów
• wyszukiwanie dokumentów zewnętrznych po ich zawartości z wykorzystaniem 

technologii OCR
• możliwość wysyłania w jednym mailu wielu dokumentów ze skoroszytów 
• rewolucyjne zmiany w zakresie pracy z funkcją obmiaru 

i wiele innych.

Choć trudno przewidzieć, jak będą się zmieniać sytuacja gospodarcza, obowiązujące prawo czy rynek technologii 
komputerowych, z aktywną umową serwisową - jednego możesz być pewien  - oprogramowanie      
IN-FORM będzie dalej rozwijane, żeby długofalowo stanowić efektywne wsparcie w prowadzeniu 
twojego biznesu.
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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!

Co jest planowane w kolejnych wersjach programu IN-FORM?
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