
IN-FORM
Wersja 17.00
Nowa wersja, nowe funkcje, nowe możliwości! 

IN-Software - jakość od 1986 roku 



Strona 1

Drogi użytkowniku programów IN-Software!
Niniejszy biuletyn zawiera przegląd najważniejszych zamian i udogodnień,
jakie przygotowaliśmy w najnowszej, 17.00 wersji programu IN-FORM 
w ramach umowy serwisowej.

W tym roku mija dwadzieścia lat od momentu, kiedy firma IN-Software rozpoczęła
działalność na polskim rynku. Skupieni na codziennej pracy, nie zawsze zdajemy
sobie sprawę z tego, że w ciągu dwóch ostatnich dekad dokonała się prawdziwa 
technologiczna rewolucja w obszarze oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 
Od tradycyjnych komputerów ze stacjami dyskietek przeszliśmy do ery smartfonów
z ekranami obsługiwanymi dotykowo. Z biur wypchanych po brzegi dokumentami
przenieśliśmy się do pomieszczeń, w których wymiana, przetwarzanie 
i przechowywanie informacji odbywają się za pomocą mediów elektronicznych, 
a wszystko mieści się w przysłowiowej walizce, którą stał się laptop. 
Nie wspominając już o możliwościach, jakie zaoferował nam Internet, 
bez którego właściwie nie można dziś skutecznie prowadzić żadnego biznesu.

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii komputerowych sprawiają, 
że aby skutecznie konkurować na rynku oprogramowania przeznaczonego 
do zarządzania biurem, jako producent dokładamy starań, żeby system 
komputerowy, który kupiłeś kilka lat temu, oferował niezawodne wsparcie 
w prowadzeniu twojego biznesu zarówno dziś, jak i w przyszłości. 

To zadanie jest naszym głównym celem.

Aby się z niego wywiązać, przypuszczalnie nasza praca wymaga od nas 
każdego dnia równie wielkiego zaangażowania, przewidywań i wysiłku jak twoja. 
To właśnie dzięki umowie serwisowej nie musisz zaprzątać sobie głowy sprawami, 
o które zadbają za ciebie nasi inżynierowie, żebyś mógł skoncentrować się na 
prowadzeniu interesów. Bardzo nas cieszy, że zdecydowałeś się nam zaufać 
i kolejny rok z rzędu wkraczasz w przyszłość z najnowszą wersją programu 
IN-FORM. To pozwala nam stawić czoło kolejnej technologicznej rewolucji, jaką 
jest możliwość udostępniania oprogramowania w chmurze. Przede wszystkim 
jednak umożliwia nam dalsze rozwijanie programu IN-FORM na takim poziomie 
jakości i niezawodności, do którego zdążyłeś się już przyzwyczaić.

Żebyś mógł skoncentrować się na prowadzeniu firmy, 
dbamy o system, który ci w tym pomaga.

 20    lat IN-Software Polska

Przyjemnej pracy 
z 17.00 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 
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.

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

KROK 2: Sprawdź system oparacyjny
Komputer powinnien być wyposażony w system oparacyjny, z którym współpracuje program IN-FORM. Informacje 
na temat systemów wspieranych przez IN-FORM znajdziesz na naszej stronie www.in-software.pl. Pamiętaj, że 
począwszy od wersji 16.00 nie zapewniamy wsparcia dla systemu operacyjnego Windows XP.

KROK 3: Wykonaj 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.

KROK 4: Sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany program IN-FORM!
Zanim uruchomisz aktualizację, sprawdź, w jakim katalogu jest zainstalowany 
program, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

4.1. Zaloguj się w programie na komputerze, na którym będziesz 
przeprowadzać aktualizację.

4.2. Po zalogowaniu naciśnij klawisz F11.

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

4.4. Zamknij dialog i wyloguj się z programu.

KROK 5: Rozpocznij aktualizację!
5.1. Umieść otrzymaną płytę z nową wersją programu w napędzie CD. 
Po kilku sekundach SETUP aktualizacji programu uruchomi się 
automatycznie.
 

5.2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie 
monitora. 

5.3. 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“. 

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

KROK 6: Uruchom ponownie komputer!
Pamiętaj, aby po zakończeniu aktualizacji uruchomić ponownie komputer, a następnie program. 

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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Moduł podstawowy: 
Obsługa zgłoszeń serwisowych w Skoroszytach

Wykonuję naprawy i przeglądy pieców gazowych. Gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, otrzymuję mnóstwo zgłoszeń. 
Czy jest jakiś optymalny sposób ich obsługi w programie IN-FORM? 

Tak, najnowsza, 17.00 wersja programu IN-FORM oferuje ci takie rozwiązanie, 
o jakim nawet nie marzyłeś. Przeprowadź aktualizację i przekonaj się, jak efektywnie 
obsłużyć niekończącą się kolejkę zgłoszeń za pomocą programu IN-FORM. 

Zwróć uwagę na to, jakie ustawienia systemu są konieczne, aby to było możliwe.

Gdy zadzwoni klient, program IN-FORM automatycznie go zidentyfikuje i wyświetli 
jego dane w Centrum informacyjnym. 

Ważne: Dzieje się tak, jeśli masz 
licencję z modułem Mail/Fax/SMS plus, 
a aparat telefoniczny oferuje 
obsługę sterownika TAPI. 

Właśnie dzwoni twój klient

Jego dane wyświetlą 
się automatycznie

Utwórz nowy dokument
w skoroszycie Serwis

status = niepotwierdzone

Sprawdź, który serwisant 
jest wolny, i wprowadź termin

status = potwierdzone

Zakończ rozmowę

Jeśli nie masz telefonu 
z wbudowaną obsługą sterownika 
TAPI, równie szybko odszukasz 
dane klienta bezpośrednio 
w Centrum informacyjnym.

Aby zarejestrować awarię, w związku z którą zadzwonił „Kowalski”, wystarczy 
kliknąć na przycisk Nowy dokument, wskazać odpowiedni skoroszyt 
i nowa usługa serwisowa zostanie utworzona w mgnieniu oka.

Przejdź do zakładki 
Usługa w Nagłówku 
dokumentu i opisz 
usterkę, która została 
właśnie zgłoszona.

Następnie otwórz 
kalendarz i sprawdź 
dostępność pracowników 
oraz wolne terminy.  

Po ustaleniu terminu dla 
pracownika i zapisaniu
go w kalendarzu status 
zlecenia zmieni się 
na „potwierdzone”.

Ważne: Jeśli twoja licencja obejmuje moduł dodatakowy Mail/Fax/SMS plus, 
to dzięki synchronizacji terminów może on być automatycznie przesłany 
do kalendarza znajdującego się na urządzeniu mobilnym serwisanta.

Zarejestruj  
usterkę!

Wybierz pracownika, 
który obsłuży 
przyjęte zgłoszenie.

Wprowadź termin!

Przejmij termin 
do kalendarza!
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Wydrukuj lub wyślij
listę zadań

status = w trakcie

Ewentualna 
zmiana terminu 

przez klienta

Pracownik 
wykonuje usługę

Wyjazd
serwisanta

Utwórz zlecenie
wewnętrzne

dla serwisanta

Równie szybko przygotujesz 
specyfikację zadań do zlecenia. 
Kliknij na przycisk Lista zadań, 
wypełnij ją niezbędnymi 
informacjami, i gotowe. 
Dane klienta zostaną przejęte 
automatycznie. 

Gdy lista będzie gotowa, po prostu 
ją wydrukuj, korzystając z wzorca 
wydruku Raport z usługi.

Przy pierwszym wydruku, po wgraniu 
aktualizacji zapisz ustawienia 
drukowania jako schemat, a następnie 
ustaw ten schemat jako zalecany dla 
skoroszytu Usług. Wówczas program 
będzie proponował go automatycznie 
podczas każdego wydruku.

Wszystko przygotowałeś, ale klient przypomniał sobie, że ma w tym dniu wizytę 
u lekarza, i chce zmienić termin. 

Tylko bez paniki! Z najnowszą, 
17.00 wersją programu IN-FORM
taką zmianę wykonasz od ręki. 

Uruchom kalendarz grupowy, 
sprawdź dostępność pracowników 
w innym dniu i przesuń termin. 

O nic więcej się nie martw, 
ponieważ termin w kalendarzu 
i na zleceniu są ze sobą powiązane,
dzięki czemu dane te zostaną 
zaktualizowane jednocześnie 
w obu miejscach. 

Nie zapomnij przekazać pracownikowi formularza zlecenia z listą zadań do wykonania
przed wyjazdem do klienta. 

Pracownik wykonuje usługę u klienta, wypełnia raport i przekazuje do podpisania 
klientowi.

Po powrocie do biura pracownik przekazuje raport podpisany przez klienta 
do administracji. Za pomocą Centrum informacyjnego bardzo szybko odszukasz 
dokument usługi, aby wykonać dalsze czynności.

Wskazówka: Jeśli masz licencję z modułem dodatkowym Mail/Fax/SMS plus, 
to raport z usługi możesz przesłać mailem i wypełnić bezpośrednio na 
urządzeniu mobilnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz 
w dalszej części niniejszej broszury.

Serwisant wraca do biura 
i przekazuje raport 
z wykonanej usługi
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Raport z usługi
zostaje wprowadzony

do systemu

Wystawienie faktury
status = załatwione

GOTOWE!

Po odszukaniu usługi w Centrum informacyjnym kliknij na przycisk Raport z usługi 
dostępny w Nagłówku.

Na podstawie dostarczonego raportu będziesz mógł zaznaczyć, które 
czynności z listy zadań zostały wykonane, zaktualizować czas wykonania usługi 
i wprowadzić wymienione części czy podzespoły, dzięki czemu w kolejnym
kroku bez problemu wystawisz fakturę.

Wskazówka: Jeśli masz moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne, 
nie zapomnij zeskanować podpisanego raportu, tak by był podpięty do usługi 
na wypadek ewentualnych reklamacji.  

Za pomocą funkcji Kopiuj/przerabiaj dokument na podstawie raportu z usługi 
błyskawicznie wystawisz fakturę.

Wybierz skoroszyt
faktur sprzedaży.

Zlecenie serwisowe
jest już wybrane.

Ustawienia dodatkowe

Strona 6



Jakie czynności muszę wykonać, żebym mógł w ten sposób pracować?

Poniżej znajdziesz opis czynności, które należy wykonać, aby rozpocząć pracę z nowym typem dokumentów. Zanim 
dokonasz niezbędnych zmian w Ustawieniach programu, koniecznie przeczytaj poniższe informacje. 

1. Załóż nowy skoroszyt dla usług w Opcjach programu
Aby założyć nowy skoroszyt, 
wywołaj Opcje programu, 
a następnie przejdź do 
pozycji Skoroszyt/NiZ 
w drzewku i kliknij na Załóż. 

Wprowadź nazwę skoroszytu
i jako typ dokumentu 
koniecznie wskaż Usługa. 

2. Wprowadź indywidualne ustawienia w poszczególnych zakładkach
W zakładce Tytuły określ tytuł dokumentu na przykład Zlecenia serwisowe.

W zakładce Tekst startowy/tekst końcowy zdefiniuj 
standardowe teksty, które powinny znaleźć się 
na wstępie i zakończeniu dokumentu. 

W tym celu kliknij na przycisk Załóż i wybierz artykuł 
tekstowy, którego treść możesz dodatkowo rozszerzyć 
o elementy wprowadzane w Nagłówku usługi,  
wykorzystując funkcję Wstaw zmienną.

W zakładce Ustawienia, w części Komunikacja, 
ustaw rodzaj terminu, jaki ma być proponowany 
przy zapisywaniu go do kalendarza. 

W tej samej zakładce możesz określić schemat 
wydruku, jaki ma być proponowany dla tego skoroszytu, 
pod warunkiem że wcześniej go przygotowywałeś.

Jeśli pracujesz z licencją rozszerzoną o moduły dodatkowe, to w zakładce Ustawienia dodatkowe będziesz mógł 
określić na przykład typ dokumentu dla wszystkich skanów dotyczących zleceń serwisowych, dołączonych 
do programu za pośrednictwem modułu Dokumenty zewnętrzne. 

3. Przypisz pracownikowi stawkę, po jakiej będziesz rozliczał wykonanie usługi
W Kartotece pracowników w zakładce
Ustawienia/Usługa możesz dla każdego
pracownika przyporządkować artykuł 
z ceną za jedną roboczogodzinę. 

Dzięki temu podczas sporządzania 
formularza zlecenia stawka ta zostanie 
automatycznie pobrana do dokumentu.
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4. Ustawienia dla funkcji Przerabiaj dokument podczas tworzenia faktury
Gdy będziesz chciał utworzyć fakturę 
na podstawie raportu z usługi, korzystając 
z funkcji Kopiuj/przerabiaj dokument, kliknij 
na przycisk Zmień, aby wykonać niezbędne 
ustawienia, takie jak status dokumentu.

Dla zawodowców, którzy raporty z wykonania usługi wypełniają bezpośrednio 
na urządzeniach mobilnych
W biurze
Przygotuj w programie IN-FORM listę prac do wykonania, a następnie prześlij ją serwisantowi jako plik PDF, 
który można edytować.

W terenie
Twój pracownik po odebraniu maila z listą prac do wykonania 
może otworzyć plik na urządzeniu mobilnym i odznaczyć 
wykonane prace. 

Aby to było możliwe musisz zainstalować aktualną 
wersję aplikacji Acrobat Reader z możliwością edycji 
pól i zapisywania. Informacje o zalecanych aplikacjach 
znajdziesz na stronie internetowej: www.in-software.pl, 
wpisując hasło wyszukiwania „usługi mobilne”.

Jak tylko serwisant wykona usługę i wypełni formularz, 
dokument ten może być natychmiast podpisany 
i wysłany mailem do biura.

W biurze 
Jeśli masz licencję z modułem Mail/Fax/SMS 
plus, otwórz otrzymany mail w Systemie 
komunikacji programu IN-FORM. 
Po dwukrotnym kliknięciu myszą na załącznik 
będziesz mógł skorzystać z nowej funkcji 
Importuj raport do usługi serwisowej. 
W kolejnym oknie programu Import raportu 
z PDF zostaną wyświetlone wszystkie dane 
z formularza. Jeśli w trakcie wykonywania usługi 
zużyłeś dodatkowe materiały, możesz uzupełnić 
ich numery, zanim zatwierdzisz raport, i gotowe!

Dzięki tej genialnej funkcji błyskawicznie zaimportujesz raport z usługi, zyskując na czasie tam gdzie inni go tracą, 
wprowadzając do komputera dane z tradycyjnych raportów papierowych. Z kolei dzięki funkcji Kopiuj/przerabiaj 
dokument równie błyskawicznie utworzysz fakturę za całość usługi.

Rozwiązanie alternatywne
Użytkownicy, którzy nie mają licencji z modułem dodatkowym Mail/Fax/SMS plus i korzystają z zewnętrznych progra-
mów do obsługi poczty elektronicznej, funkcję służącą do importu raportów z wykonanej usługi znajdą 
bezpośrednio w Skoroszytach pod przyciskiem Funkcje dod. Pomoc.

Strona 8



W najnowszej 17.00, wersji programu IN-FORM udostępniliśmy 
funkcję Odpowiedz wszystkim. Znajdziesz ją pod przyciskiem 
Odpowiedź, gdy klikniesz na strzałkę. 

Przeprowadź aktualizację i korzystaj z nowych możliwości 
twojego oprogramowania. 

Mail/Fax/SMS plus:
Odpowiedz wszystkim

Często otrzymuję maile z informacjami o spotkaniach, które są skierowane do kilku osób. Aby szybko ustalić termin, 
chciałbym za jednym razem wysłać odpowiedź do każdego z nich. Czy w programie IN-FORM jest dostępna funkcja 
„odpowiedz wszystkim”? 

Mail/Fax/SMS plus:
Standardowa kolejność pól adresowych w mailach

W poczcie elektronicznej na moim smartfonie najpierw podaję adresata wiadomości, a potem jej temat. W programie 
IN-FORM jest odwrotnie, przez co często się mylę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników, w wersji 17.00 programu IN-FORM wprowadziliśmy 
standardowy układ pól wiadomości, dzięki czemu praca z programem powinna być bardziej przyjazna.

Poniżej podajemy przydatne wskazówki:
W momencie pisania wiadomości, kursor automatycznie 
ustawi się w polu Wyślij do, gdzie będziesz mógł podać
 adres mailowy odbiorcy. Aby szybko przejść do kolejnych 
pól, skorzystaj z klawisza TAB na klawiaturze. 

Jeśli chciałbyś wysłać kopię ukrytą wiadomości, skorzystaj 
z przycisku Dodaj pola, klikając na strzałkę, aby włączyć 
dodatkowe pole wiadomości.

Jeśli wprowadzasz nowy termin bezpośrednio w kalendarzu,  
to pole Termin dla zostanie automatycznie wypełnione 
danymi pracownika, którego dotyczy, a kursor ustawi 
się w polu Tytuł.

BYŁO: JEST:
Tytuł: Wyślij do:

Wyślij do: Tytuł

Mail/Fax/SMS plus:
Oznaczenie dnia tygodnia przy każdej dacie

Kiedy chcę ustawić przypomnienie w treści maila lub ustalić szybko termin, w zasadzie widzę tylko datę, ale nie mam 
informacji, jaki to dzień tygodnia. Już kilka razy zdarzyło mi się ustalić termin w sobotę.

W najnowszej, 17.00 wersji programu IN-FORM przy każdym polu daty pojawi się oznaczenie dnia tygodnia. Dzięki 
temu nie trzeba będzie za każdym razem klikać na pole kalendarza, żeby sprawdzić, jaki to dzień tygodnia. 
      
      Wystarczy ustawić się w polu daty i skorzystać z przycisku 
      strzałki, aby przesunąć datę o kilka dni do przodu, a oznaczenie 
      dnia tygodnia zmieni się samo. W wypadku bardziej odległych 
      terminów po prostu wpisz nową datę, i gotowe!
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Mail/Fax/SMS plus:
Nowe pole Lokalizacja dla terminów

Kiedy wprowadzam nowy termin do kalendarza, na ogół przypisuję do niego adres z bazy danych. Podczas 
synchronizacji terminów zapisanych w programie IN-FORM z urządzeniami mobilnymi adres ten wprawdzie się 
przenosi, ale programy do nawigacji nie widzą tego adresu.

Rzeczywiście, do tej pory terminy wprowadzane do kalendarza w programie IN-FORM nie miały jednego oddzielnego 
pola pozwalającego wpisać pełne dane adresowe. Choć adres przypisany do terminu był przenoszony do kalendarza 
na urządzeniu mobilnym podczas synchronizacji, to jednak różne aplikacje do nawigacji nie zawsze potrafiły 
właściwie go rozpoznać i obsłużyć.
Aby uniknąć tego typu trudności w przyszłości, 
począwszy od wersji 17.00 programu IN-FORM, 
dla terminów będziesz miał do dyspozycji nowe 
dodatkowe pole Lokalizacja, w którym będą 
zapisane pełne dane adresowe. 

Nie oznacza to, że będziesz musiał wprowadzać 
dane podwójnie. Wystarczy, że wybierzesz adres 
z bazy danych tak jak dotychczas, a pole Lokalizacja 
wypełni się automatycznie. Po tym, jak zsynchronizujesz 
terminy z kalendarza programu IN-FORM z urządzeniem 
mobilnym, adres bez problemu zostanie poprawnie 
rozpoznany przez aplikacje do nawigacji. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu osoba pracująca w terenie 
nie będzie błądziła po okolicy, tylko łatwo trafi do celu. 

Także w systuacji, gdy otrzymasz mailem plik 
z potwierdzeniem terminu w formacie ICS, adres 
zostanie zapisany w polu Lokalizacja w kalendarzu.

Mail/Fax/SMS plus:
Obsługa formatu ICS

Coraz częściej otrzymuję potwierdzenia spotkań w plikach z rozszerzeniem ICS. Chciałbym zapisać taki termin w 
kalendarzu, ale nie znajduję odpowiedniej opcji.

W wersji 17.00 programu IN-FORM udostępniliśmy obsługę 
dla plików w formacie ICS. Jeśli otrzymasz potwierdzenie
terminu zapisane w pliku z takim rozszerzeniem łatwo 
zapiszesz termin w kalendarzu programu IN-FORM. 
Po prostu kliknij dwukrotnie na załącznik i wybierz funkcję 
Utwórz termin w kalendarzu. Termin pojawi się w kalendarzu 
wraz ze wszystkimi informacjami.

Świetnie, a czy będę mógł wysłać jako plik ICS termin wpisany do kalendarza pozostałym uczestnikom spotkania, tak 
by mogli go zapisać w kalendarzu na swoim smartfonie?

Tak, z najnowszą wersją programu IN-FORM będziesz
mógł wysłać mailem potwierdzenie terminu i miejsca 
spotkania wraz ze wszystkim szczegółami wpisanymi do 
kalendarza. Utwórz termin w kalendarzu i wpisz adresy 
mailowe osób, do których chcesz wysłać potwierdzenie. 

Termin jednocześnie zostanie zapisany w kalendarzu 
programu IN-FORM i wysłany mailem w formie 
pliku ICS. Dzięki temu każdy z uczestników zapisze 
go w swoim kalendarzu na urządzeniu mobilnym. 
Szybko, sprawnie i wygodnie!
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Dokumenty zewnętrzne:
Przeszukiwanie zeskanowanych plików po treści

Mam stałych dostawców towaru. Wszystkie faktury skanuję do systemu. Problem pojawia się wtedy, gdy muszę 
zgłosić reklamację wadliwego elementu. Żeby znaleźć fakturę, na której był on ujęty, muszę przeglądać treść każdej 
z nich na podglądzie. Dlaczego nie mogę tego po prostu wyszukać w programie?

Rzeczywiście, do tej pory program umożliwiał wyszukiwanie informacji po zwartości tylko tych dokumentów, które 
fizycznie zostały utworzone w programie IN-FORM, nie oferował jednak takiej możliwości dla zeskanowanych plików. 
Ponieważ technologia OCR - rozpoznawania znaków tekstowych w plikach, których treść jest zapisywana na przykład 
przez skanery w formie obrazu - w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i stała się powszechnie dostępna, także 
użytkownicy programu IN-FORM, począwszy od wersji 17.00, będą mieli możliwość skorzystania z jej zalet. 

Teraz po wywołaniu funkcji Dokumenty zewnętrzne z dowolnego miejsca w programie będziesz miał do dyspozycji 
nową zakładkę Szukaj. Aby przeszukać treść zeskanowanych dokumentów, wystarczy wpisać hasło i zaznaczyć pole 
wyboru Wyszukiwanie tekstu w dokumentach. Program przeszukuje dokumenty z rozszerzeniami TIFF i PDF. W 
zależności od tego, z jakiej części programu uruchomisz tę funkcję, będziesz miał dostęp do wszystkich podłączonych 
dokumentów w ramach danej bazy danych. Tak więc w wypadku Kartoteki adresów mogą to być na przykład umowy, 
pisma lub zdjęcia, a w wypadku faktur ZK - wszystkie faktury zakupu.

Wyszukiwanie po zawartości zeskanowanych dokumentów dla wybranego kontrahenta jest także dostępne z poziomu 
Centrum informacyjnego, ale tylko dla dokumentów ze Skoroszytów. Aby z niego skorzystać, należy wybrać opcję 
wyszukiwania rozszerzonego i dodatkowo na liście rozwijanej wskazać przeszukiwanie w dokumentach zewnętrznych. 

Wskazówka: Jeśli chcesz skorzystać z nowej możliwości także dla tych dokumentów, które zeskanowałeś przed 
przeprowadzeniem aktualizacji do wersji 17.00 programu IN-FORM, będziesz musiał odpowiednio skonwertować 
bazę danych. Funkcję do konwersji wywołasz w Opcjach programu, w drzewku Dokumenty zewnętrzne, wskazując 
Wyszukiwanie tekstu, a następnie klikając na przycisk Przygotuj dane do wyszukiwania tekstu. W zależności od 
ilości danych zapisanych w programie, czynność ta może potrwać nawet kilka godzin, dlatego zalecamy jej wykonanie 
w weekend lub po pracy.

Przejdź na nową 
zakładkę Szukaj.

Plik z szukanym hasłem 
został znaleziony.

Wpisz hasło i zaznacz
poniższą opcję.
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Dokumenty zewnętrzne:
Funkcja wysyłania mailem zeskanowanych plików

Odkąd IN-FORM umożliwia pracę z dokumentami elektronicznymi, skanujemy wszystkie dokumenty papierowe, a 
otrzymane mailem zapisujemy w programie. Dlaczego nie mogę równie szybko wysłać mailem faktury za towar lub 
kopii umowy bezpośrednio z programu? 

Gdy przeprowadzisz aktualizację do 17.00 wersji programu IN-FORM, będziesz miał do dyspozycji nowe genialne funkcje 
w zakresie zarządzania elektronicznymi dokumentami zewnętrznymi zarówno w module dodatkowym Dokumenty 
zewnętrzne, jak i bezpośrednio w Centrum informacyjnym.

W najnowszej wersji po uruchomieniu modułu dodatkowego Dokumenty zewnętrzne znajdziesz nowy przycisk Prześlij 
dalej, dzięki któremu będziesz mógł błyskawicznie wysłać dowolny dokument - po zaznaczeniu pliku, który chciałbyś 
przesłać, i kliknięciu na ten przycisk, program automatycznie utworzy nową wiadomość z załącznikiem. Oczywiście pod 
warunkiem że masz licencję na moduł Mail/Fax/SMS plus i korzystasz z poczty elektronicznej programu IN-FORM. 
Jeśli wykorzystujesz z zewnętrzne programy do obsługi poczty elektronicznej, musisz zapisać plik na dysku komputera, 
aby wysłać go mailem.

Ale to jeszcze nie wszystko! Równie szybko 
i wygodnie wyślesz dowolny plik, korzystając
z Centrum informacyjnego, zwłaszcza
jeśli masz włączoną opcję automatycznej 
identyfikacji telefonów przychodzących.

Gdy zadzwoni klient z prośbą o przesłanie 
planów budynku, jednym kliknięciem 
otworzysz jego kartę w Centrum 
informacyjnym. Wystarczy, że  skorzystasz 
wówczas z przycisku Utwórz nowy mail, 
a następnie przełączysz się w drzewku 
na Dokumenty zewnętrzne i po prostu 
przeciągniesz myszą plik do pola wiadomości. 

Przeciągnij plik do 
maila, i gotowe!
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Dokumenty zewnętrzne:
Kolumna Typ dokumentu w Centrum informacyjnym

Wszystkie dokumenty, które skanuję do programu, mają taką samą nazwę. Dlatego po zeskanowaniu określam, jaki 
to rodzaj dokumentu. Gdy chcę w Centrum informacyjnym przejrzeć tylko korespondencję przychodzącą od klienta, 
wówczas, niestety, nie mogę tego zrobić, ponieważ nie widzę tutaj oznaczenia nadanego podczas skanowania i nie 
wiem, które z nich to listy.

W 17.00 wersji programu IN-FORM 
udostępniliśmy w Centrum informacyjnym 
także kolumnę Typ dokumentu dla 
dokumentów zewnętrznych. Wystarczy, 
że klikniesz na nią, a program automatycznie 
posortuje pliki według rodzaju dokumentu. 
Dzięki temu wśród wielu plików o takiej 
samej nazwie łatwiej odszukasz te, 
w których znajduje się zeskanowana 
korespondencja przychodząca. 

Dokumenty zewnętrzne:
Zabezpieczenie przed usunięciem

Ostatnio przez przypadek usunąłem z Kartoteki adresów dostawcę sprzętu komputerowego, z którym już nie 
współpracuje, a gdy popsuł mi się komputer, zorientowałem się, że przy okazji usunąłem również gwarancję, którą 
miałem podłączoną pod jego adres.

W najnowszej, 17.00 wersji programu IN-FORM 
wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie, 
dzięki któremu nie usuniesz przez przypadek 
ważnych dokumentów podłączonych pod karty 
adresowe kontrahentów. Aby to było możliwe, 
dokument musi być oznaczony typ, mający 
dodatkowe zabezpieczenie ustawione w Opcjach. 
Jeśli dla danego typu dokumentu określisz datę 
ważności lub zaznaczysz, że ma być chroniony przed 
usunięciem, to program nie pozwoli usunąć takiej 
karty adresowej, o czym zostaniesz poinformowany 
w dodatkowym komunikacie. 

Usunięcie karty adresowej będzie możliwe po uprzednim usunięciu podłączonego dokumentu bezpośrednio w 
Dokumentach zewnętrznych.

IN-FORM FLEX: 
Obsługa umów ramowych

Z niektórymi klientami zawieram umowy ramowe. W umowie określamy stałe plany dostaw, lub dostawy wykonywane 
na zamówienie klienta. Dlatego musimy mieć możliwość sprawdzenia, co w związku z zawartą umową zostało już 
zamówione, a co dostarczono. Czy moduł do obsługi zleceń oferuje tutaj jakieś wsparcie?

W najnowszej, 17.00 wersji programu IN-FORM FLEX poza przeglądem ofert i zleceń produkcyjnych będziesz miał 
do dyspozycji nową funkcję, która pozwoli sprawnie zarządzać także zawartymi umowami ramowymi. Dzięki temu bez 
problemu sprawdzisz, ile towaru zamówiono, a ile już dostarczono. 
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Ustawienia dla Skoroszytów/rejestrów:
1. Załóż skoroszyt lub rejestr dla umów ramowych, nadaj numerację i 

odpowiedni tytuł, ewentualnie wprowadź teksty startowe i końcowe.

2. W zakładce Ustawienia dodatkowe włącz opcję Użyj dokumentu w 
Przeglądzie umów ramowych.

Ustawienia dla modułu FLEX:
1. W Ustawieniach ogólnych określ, z jakiego okresu mają być 

wyświetlane umowy ramowe.

2. Dla funkcji Utwórz umowę i Utwórz zlecenie określ, w jakim 
skoroszycie mają być zapisywane nowe dokumenty, klikając na 
przycisk Ustawienia.

3. W zadaniach w Przeglądzie umów ramowych określ zadania 
zgodne z twoim indywidualnym procesem produkcji. W normalnym 
układzie powinny wystarczyć dwa rodzaje zadań: wszystkie umowy 
ramowe i zakończone umowy ramowe.

4. W ostatnim kroku określ dla których zadań powinien być dostępny 
Strażnik terminów.

Zmień tutaj, aby wyświetlić
przegląd umów ramowych!

Nowe typy statusów dla
umów ramowych!

Strażnik terminów monitoruje terminy 
końcowe z umowy ramowej!

Ilość, która została
dostarczona!

Ilość, która została
zamówiona!

Aby było to możliwe, musisz dokonać następujących ustawień w Opcjach programu:

Wprowadzenie do systemu umów ramowych
Aby wprowadzić nową umowę ramową, w Obsłudze zleceń wyświetl Przegląd umów ramowych. Następnie kliknij na 
przycisk Utwórz umowę. Program uruchomi odpowiedni skoroszyt, żebyś mógł wprowadzić niezbędne dane.

Tworzenie zleceń produkcyjnych do umowy
Aby utworzyć zlecenie, w Przeglądzie umów ramowych zaznacz te pozycje, dla których chcesz rozpocząć zlecenie, 
a następnie kliknij na przycisk Utwórz zlecenie. W kolejnym kroku podaj ilości, jakie mają być wyprodukowane i 
przejdź do Przeglądu zleceń, aby uruchomić kolejne etapy produkcji.

Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień w Opcjach pamiętaj o ponownym uruchomieniu systemu.
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Nowe statusy dla umów ramowych
Realizacja poszczególnych etapów produkcji w Przeglądzie zleceń automatycznie przekłada się na zmianę statusów 
w Przeglądzie umów ramowych:

status Zamówiono status ten zmieni się ze statusu Otwarty w momencie utworzenia zlecenia produkcyjnego 

status Czeka   status ten dotyczy wszystkich pozycji, które zostały dostarczone częściowo

status Zakończono status ten zmieni się, gdy pojedyncze pozycje zostaną wyprodukowane i dostarczone w ilości 
   wynikającej z umowy. Gdy wszystkie pozycje w ramach danej umowy będą miały status  
   Zakończono, umowa ramowa może zostać zamknięta.

Przeprowadź aktualizację do 17.00 wersji programu IN-FORM FLEX i korzystaj z nowych funkcji, które pozwolą jeszcze 
sprawniej zarządzać procesem produkcji w twojej firmie.

Moduł podstawowy: 
Numeracja faktur w układzie miesięcznym

Wykonuję przeglądy instalacji gazowych i bardzo często jeszcze w kolejnym miesiącu wystawiam faktury na miesiąc 
poprzedni. Dlaczego w programie IN-FORM nie mogę ustawić numeracji faktur w układzie miesięcznym? 

W wersji 17.00 programu IN-FORM będziesz miał taką możliwość. 
Numerację miesięczną dla faktur ustawisz w Opcjach programu. 
W tym celu wybierz z drzewka Skoroszyty/rejestry i kliknij na 
przycisk Zmień dla rejestru Faktur. Następnie w zakładce Numer 
dokumentu wywołaj funkcję Rok/Miesiąc i włącz opcję Użyj 
miesiąca w numerze dokumentu. 

Po zmianie ustawień pamiętaj o ponownym uruchomieniu programu. 

Po włączeniu numeracji miesięcznej 
to data wystawienia dokumentu wpisana 
w Nagłówku dokumentu będzie 
decydować o tym, do którego miesiąca 
zostanie przypisana wystawiona faktura 
sprzedaży i jaki numer zostanie jej nadany. 

Ponadto teraz program sprawdzi, 
czy jest zachowana ciągłość numeracji, 
i w wypadku ewentualnego błędu wyświetli 
informację w specjalnym komunikacie, 
dzięki czemu unikniesz pomyłki.

Moduł podstawowy: 
Łatwiejsza obsługa plików graficznych

Często zamieszczam w ofercie zdjęcia. Zdarza się, że przy pomniejszaniu obrazka przez pośpiech zmienię jego 
proporcje, a przy okazji jakość znacznie się pogarsza. Dlaczego nie mogę przywrócić oryginalnego rozmiaru?

W najnowszej, 17.00 wersji programu IN-FORM
poprawiliśmy także obsługę funkcji odpowiedzialnej
za przetwarzanie obrazu w Edytorze dokumentów. 
Dzięki temu teraz po wstawieniu do oferty dowolnego
zdjęcia, nawet z dużą liczbą szczegółów, i jego
pomniejszeniu, jakość obrazka nie ulegnie pogorszeniu. 

Ponadto jeśli przez nieuwagę zmienisz proporcje 
obrazka, będziesz mógł szybko je przywrócić 
dzięki funkcji Zmień wielkość zdjęcia, dostępnej 
pod prawym przyciskiem myszy.
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Moduł podstawowy:
Nowy status inwestycji w Edytorze dokumentów

Realizujemy wiele inwestycji i już na etapie wstępnych rozmów tworzymy dokumentację projektową. Oczywiście część 
inwestycji nigdy nie jest realizowana. Obecnie mamy do dyspozycji tylko dwa typy statusów inwestycji: zamknięta 
i otwarta. Chcielibyśmy jednak rozróżnić te inwestycje, których realizacja rzeczywiście już się rozpoczęła, od tych, 
które są dopiero w fazie negocjacji lub składnia ofert.

W wersji 17.00 programu IN-FORM wprowadziliśmy nowy status dla inwestycji, który pozwoli odróżnić inwestycje 
będące w trakcie realizacji od inwestycji znajdujących się w fazie negocjacji warunków. W zasadzie dla każdego typu 
inwestycji - w zależności od etapu realizacji, na jakim się ona znajduje - wielu pracowników opracowuje różnego rodzaju 
dokumentacje i dane, co najlepiej zobrazuje poniższy przykład:

Super, a jak mogę założyć nową inwestycję?

Nową inwestycję najszybciej założysz, korzystając z Centrum informacyjnego:
W tym celu wybierz adres i kliknij na zielony przycisk ze strzałką, wybierając funkcję 
Nowa inwestycja. Wprowadź nazwę inwestycji, wybierz status - i gotowe!

Inne możliwości założenia inwestycji:
1.   Inwestycję możesz także założyć bezpośrednio w Kartotece inwestycji, którą 
uruchomisz z poziomu Skoroszytów, korzystając z przycisku Funkcje dod. Pomoc. 
Wówczas w polu Karta należy wprowadzić nazwę inwestycji i użyć klawisza Enter lub 
kliknąć na znak plusa.

2.   Inwestycję założysz także, opracowując nowy dokument bezpośrednio w jego 
Nagłówku, klikając na znak plusa znajdujący się przy polu Inwestycja.

W tym celu uruchom Kartotekę inwestycji, odszukaj tę 
inwestycję, kliknij na zielony przycisk Ustaw jako aktywna, 
i po prostu zmień jej status. 

Jeśli masz moduł dodatkowy Rozliczanie inwestycji, 
pamiętaj o tym, że status inwestycji musi być zmieniony 
z oczekującego na aktywny, żeby można było 
ewidencjonować czas i materiały przeznaczone na jej 
realizację. Dzięki takiemu rozwiązaniu lista inwestycji 
podczas ewidencji czasu lub materiałów będzie znacznie 
krótsza, ponieważ wyświetlone zostaną tylko aktywne 
inwestycje.

Także w tym zakresie wprowadziliśmy pewne usprawnienia. 
Podczas drukowania ostatniej faktury rozliczającej daną 
inwestycję będziesz miał możliwość ustawienia jej statusu 
na zamknięty.

Jak będę mógł zmienić status inwestycji, która z fazy oczekiwania wejdzie w stan realizacji?

No tak, ale często mi się zdarza zapomnieć o tym, 
żeby zamknąć już zakończoną inwestycję.

Po przeprowadzeniu aktualizacji do najnowszej wersji programu będziesz miał do dyspozycji trzy rodzaje statusów 
inwestycji: oczekująca, aktywna i zamknięta. Przy czym statusy wszystkich założonych do tej pory inwestycji otwartych 
zostaną przemianowane na „aktywna”. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas pracy z inwestycjami będziesz mógł łatwiej 
i szybciej odfiltrować te inwestycje, które są obecnie realizowane.

inwestycja 
OCZEKUJĄCA

inwestycja 
AKTYWNA

inwestycja 
ZAMKNIĘTA

Składasz ofertę, ale nie wiesz, 
czy otrzymasz zlecenie.

Zlecenie jest w trakcie realizacji, 
ewidencjonujesz materiały i czas.

Zlecenie jest zakończone, 
wystawiasz ostatnią fakturę.

oferty     pomiary            maile    materiały        dokumenty magazynowe          faktura SP
   plany     kosztorysy        zdjęcia      faktury ZK           czasy pracy
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Spojrzenie w przyszłość:
IN-FORM z systemem baz danych SQL

Opracowując niezliczone ilości danych w programie IN-FORM, oczekujesz,  żeby program działał stabilnie, a dane 
były bezpieczne. W zasadzie w erze elektronicznego przetwarzania informacji ich liczba w programie systematycznie 
wzrasta. Dlatego w 2016 roku przekazaliśmy informację, że obecnie pracujemy nad tym, aby program IN-FORM 
funkcjonował w ramach systemu baz danych SQL, aby zapewnić mu niezawodność działania w kolejnych latach. 

Naszym nadrzędnym celem było tutaj założenie, że wymiana baz danych nie ma prawa powodować zakłóceń w działaniu 
programu i w zasadzie powinna być niezauważalna. W 2017 roku chcemy rozpocząć pilotażowe dostarczanie programu 
IN-FORM w wersji SQL części użytkowników. Z kolei od 2018 roku planujemy udostępnienie programu IN-FORM w 
wersji SQL wszystkim użytkownikom. Choć operacja przejścia na nowy system baz danych wiąże się ze zwiększonym 
wysiłkiem podczas instalacji i migracji oraz z zabezpieczeniem danych, to korzyści z niej wynikające będą znaczne.

IN-FORM z systemem baz danych SQL to:
• ekstremalna stabilność baz danych,
• wysoka tolerancja na błędy wynikające z zakłóceń działania sieci (na przykład sieci bezprzewodowe),
• wysoka tolerancja na błędy wynikające z konfliktów sprzętowo-systemowych powstających na stacjach roboczych 

(na przykład błędy systemowe),
• funkcja tworzenia kopii zapasowych baz danych w bieżącej eksploatacji,
• zabezpieczenie bazy danych hasłem przed nieuprawnionym dostępem lub skopiowaniem,
• gwarancja bezpieczeństwa w przyszłości, dzięki wykorzystaniu systemu baz danych przygotowanych przez 

Microsoft,
• możliwość wykorzystywania systemu baz danych Microsoft w wersji podstawowej bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów (Microsoft SQL Express),
• możliwe podłączenie dużej liczby użytkowników lub stacji roboczych,
• skalowalna wielkość baz danych od 10 GB do 524 PB (1 PB = 1 000 000 GB),
• po przełączeniu programu IN-FORM na nowy system baz danych jego wygląd się nie zmieni i wszystkie dane 

będą dostępne w tych samych miejscach. 

Twój administrator powinien wziąć pod uwagę:
• nowe wymagania systemowe dla programu IN-FORM w wersji SQL
na stronie internetowej www.in-software.pl znajdziesz aktualne warunki. Aby szybciej odnaleźć wybraną stronę z 
informacjami, w polu wyszukiwania wpisz hasło „SQL”. W wypadku pytań zwróć się do swojego administratora,
• bezpieczeństwo danych
wyjaśnij ze swoim administratorem, czy twoje obecne rozwiązania w zakresie tworzenie kopii zapasowych baz danych 
będą mogły być wykorzystane po przejściu na wersję SQL baz danych programu IN-FORM.

Spojrzenie w przyszłość:
Oprogramowanie w chmurze – sposób pracy jutra

Chcesz w przyszłości być konkurencyjny i spełniać oczekiwania klientów? To prawdopodobnie będzie wymagać od 
ciebie i twoich pracowników większej niż dotychczas elastyczności w działaniu. Niezbędna stanie się możliwość dostępu 
do danych firmowych niezależnie od czasu i miejsca, w którym obecnie przebywają twoi pracownicy. Z tego powodu 
dla wielu przedsiębiorstw dostęp do danych firmowych przez tak zwaną chmurę wydaje się bardziej atrakcyjny, od 
dotychczasowej metody prowadzenia interesów. Najważniejszym kryterium przy wyborze rozwiązań oferujących dostęp 
do oprogramowania przez tak zwaną chmurę jest gwarancja bezpieczeństwa dla poufnych strategicznych danych firmy 
oraz danych osobowych kontrahentów i pracowników. Wybierając odpowiednie rozwiązanie, poza bezpieczeństwem 
należy uwzględnić także system operacyjny i dostępną infrastrukturę komponentów. Najlepsze rozwiązania oferujące 
oprogramowanie w chmurze zapewnią stabilność, pewność i mobilność, a przez to elastyczność.

Dlatego obecnie pracujemy nad przygotowaniem niezawodnego rozwiązania, które zapewni ci elastyczność działania 
w szybko zmieniającej się rzeczywistości:

IN-Software Cloud
To będzie nowy produkt oparty na stabilnej i sprawdzonej platformie. Dzięki temu nie będziesz musiał myśleć o 
dodatkowym zabezpieczeniu nośników danych przed burzą, pożarem czy zalaniem. Ponadto koszty aktualizowania i 
utrzymania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, oprogramowania i całej infrastruktury sieciowej zostaną  
zredukowane do miesięcznej opłaty dopasowanej do oczekiwań twojej firmy. IN-Software Cloud to bezpieczeństwo 
twoich danych i twojego przedsiębiorstwa.
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Miejsce na twoje notatki:
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IN-Software Polska Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 25
60-164 Poznań

Centrala:
tel.: +48 61 661-71-21
fax: +48 61 661-71-22

e-mail: biuro@in-software.com

Pomoc:
tel.: +48 61 661-71-25
fax: +48 61 661-71-26

e-mail: pomoc@in-software.com


