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Efektywnej i przyjemnej pracy 
z 18.00 wersją programu IN-FORM
życzy zespół pracowników IN-Software!

Drogi użytkowniku programów IN-Software!
Niniejszy biuletyn IN-FORMacyjny zawiera przegląd najważniejszych zamian i udogodnień,
jakie są dostępne w najnowszej, 18.00 wersji programu IN-FORM w ramach umowy serwisowej.

Przedsiębiorca zrozumie przedsiębiorcę
Zmiany zachodzące na gruncie gospodarczo-biznesowym są coraz bardziej dynamiczne.
Dlatego umiejętność adaptacji do zmieniających się przepisów prawa i technologii 
jest wpisana w prowadzenie działalności gospodarczej. Można nawet powiedzieć, 
że nowoczesne technologie wdarły się przebojem do gospodarki i w związku z tym 
podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych w wielu obszarach
mamy do czynienia z postępującym procesem digitalizacji. 

W zasadzie ostatnie zmiany dokonane przez Ministerstwo Finansów, nakładające na firmy 
obowiązek prowadzenia elektronicznych rejestrów VAT oraz przekazywania danych o fakturach 
sprzedaży w formie plików JPK, dopełniły dzieła i zakończyły erę ręcznego wypisywania faktur.
Prowadzenie działalności w czasach powszechnej digitalizacji staje się więc praktycznie 
niemożliwe bez wsparcia systemów informatycznych. 

Wybierając programy IN-FORM z umową serwisową, możesz spać spokojnie, ponieważ to my 
troszczymy się o to, żeby system komputerowy, który kupiłeś kilka lat temu, oferował niezawodne 
wsparcie w prowadzeniu twojego biznesu zarówno dziś, jak i w przyszłości. 

Jest to nasze najważniejsze zadanie, które staraliśmy się zrealizować, 
przygotowując aktualizację do 18.00 wersji programu IN-FORM. Najnowsza wersja oferuje między 
innymi możliwość przekazywania danych o fakturach sprzedaży i dokumentach magazynowych 
w formie plików JPK. Umożliwia także pobieranie danych adresowych firm po numerze 
NIP z systemu GUS. Wspomniana wyżej digitalizacja w obszarze przetwarzania rosnącej liczby 
informacji i dokumentów wymaga stabilnych i niezawodnych baz danych. Dlatego najnowsza, 18.00 
wersja programu IN-FORM została wyposażona w system baz danych SQL.  

Bardzo nas cieszy, że zdecydowałeś się nam zaufać i kolejny rok z rzędu wkraczasz w przyszłość 
z najnowszą wersją programu IN-FORM. Umożliwia nam to 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.
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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 operacyjny
Komputer powinien być wyposażony w system operacyjny, 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 okno dialogowe 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 sytuacji, 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: 
Dane kontaktowe przy adresie inwestycji

Wykonuję instalacje c.o. jako podwykonawca. Zazwyczaj ofertę przygotowuję dla inwestora, ale adres montażu 
instalacji jest przeważnie inny. Dlatego przy sporządzaniu dokumentów korzystam z przydatnej funkcji Adres inwestycji. 
Przeszkadza mi jednak to, że nie mogę wpisać numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
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W najnowszej, 18.00 wersji programu IN-FORM zakładka Adres inwestycji w Kartotece adresów została rozszerzona 
o dodatkowe pięć pól, umożliwiających zapisanie danych kontaktowych kontrahenta. Dlatego teraz bez względu na 
to, czy jest to adres do korespondencji, czy adres inwestycji będziesz miał do dyspozycji te same pola. Jednocześnie 
pola te będą dostępne także w Nagłówku dokumentu w Skoroszytach, dzięki czemu ich zawartość będziesz mógł 
wykorzystać na różnego rodzaju wydrukach.

Jeśli rejestrujesz usługi serwisowe w Skoroszytach funkcja ta z pewnością okaże się przydatna w momencie 
przygotowania Raportów z wykonania usługi dla poszczególnych ekip montażowych, które obsługują różne inwestycje, 
ponieważ dane kontaktowe klienta, u którego jest montowana instalacja, będą podane na zleceniu. Dzięki temu łatwo 
poinformujesz klienta o spóźnieniu lub będziesz mógł ustalić ważne szczegóły przed montażem.

Moduł podstawowy: 
Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania tekstu

Kiedy przygotowuję ofertę dla klienta lub piszę pismo, zdarza mi się zapomnieć o tym, żeby sprawdzić poprawność 
pisowni. Czy program nie mógłby sprawdzać tego automatycznie w momencie pisania tekstu, podobnie jak dzieje się 
to na przykład w edytorze Word?

W nowej, 18.00 wersji programu IN-FORM ulepszyliśmy 
także opcję sprawdzania pisowni, wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom naszych użytkowników. Aby opracowywanie 
dokumentów tekstowych w programie IN-FORM było 
bardziej ergonomiczne, teraz już podczas pisania tekstu 
program rozpozna i oznaczy czerwonym podkreśleniem 
wyrazy napisane z błędami ortograficznymi. 

Jednocześnie pod prawym przyciskiem myszy będzie 
dostępna propozycja poprawnie zapisanego słowa, 
dzięki czemu szybko poprawisz błąd. Nowe menu 
do sprawdzania pisowni znajdujące się pod prawym 
przyciskiem myszy będzie dostępne praktycznie 
w każdym polu tekstowym w programie IN-FORM, 
dlatego nie musisz się już obawiać o jakość pism 
lub maili opracowanych w programie IN-FORM. 
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Jeśli nie chcesz korzystać z nowej funkcji, w każdej 
chwili będziesz mógł ją wyłączyć, klikając na Ustawienia 
sprawdzania pisowni, znajdujące się pod prawym 
przyciskiem myszy. 

Program otworzy wówczas Kartotekę pracowników, w 
której na zakładce Ustawienia, w pozycji Sprawdzanie 
pisowni, będziesz mógł odznaczyć pole opcji Sprawdzaj 
pisownię podczas pisania dokumentu. 

Ustawienia te można zmienić indywidualnie dla każdego 
użytkownika.

Moduł podstawowy / Należności i zobowiązania: 
Pobieranie danych firm z GUS po numerze NIP

Zamówiłem materiały i otrzymałem fakturę zakupową, za którą muszę zapłacić. Wprowadzam ją do systemu i trochę 
szkoda, że muszę dane teleadresowe wprowadzać ręcznie. W innych programach są one uzupełnianie automatycznie...

W 18.00 wersji programu IN-FORM będziesz mógł skorzystać 
z nowej funkcji*, która umożliwia automatyczne uzupełnianie 
danych adresowych kontrahenta na podstawie numeru NIP. 
Funkcję znajdziesz przy polu NIP w Kartotece adresów oraz 
w Nagłówku dokumentów w Skoroszytach. 

Wprowadź numer NIP w polu Nazwa karty i skopiuj go do pola NIP na zakładce F-K. Po kliknięciu na przycisk oznaczony 
globusem program automatycznie pobierze nazwę i dane adresowe kontrahenta, łącząc się z bazą danych GUS. Za 
pomocą nowej funkcji zaoszczędzisz sporo czasu na przepisywaniu danych, podczas ewidencji faktur zakupowych 
lub podczas opracowywania innych dokumentów w Skoroszytach. Korzystaj z prostych rozwiązań, które sprawdzają 
się w praktyce! Jeśli sposób prezentacji tych danych nie będzie ci odpowiadał, możesz je zmienić zgodnie z własnymi 
oczekiwaniami. Oczywiście nazwie karty kontrahenta możesz nadać dowolne oznaczenie - taka elastyczność jest jedną 
z wielu zalet programów IN-FORM.
* Funkcja jest dostępna dla użytkowników z aktywną umową serwisową.

Moduł podstawowy / Należności i zobowiązania: 
JPK - wszystko o jednolitym pliku kontrolnym

Od lipca 2018 roku będzie zachodził obowiązek przekazywania plików JPK na żądanie z danymi dokumentów 
źródłowych, czyli faktur sprzedaży lub dokumentów magazynowych do urzędów skarbowych. Jak wygląda możliwość 
utworzenia tych plików w programie IN-FORM?

Zgadza się, od 1 lipca 2018 roku ustawodawca nałożył na firmy dodatkowy obowiązek przekazywania innych struktur 
JPK, w tym danych dotyczących faktur sprzedaży (JPK_FA) oraz dokumentów magazynowych (JPK_MAG) na specjalne 
żądanie urzędów skarbowych. 

Przy czym należy tu podkreślić, że jeśli chodzi o plik JPK_FA, to dotyczy on tylko faktur sprzedaży. Obecnie nie ma 
jednak obowiązku przesyłania w formacie JPK danych faktur VAT dokumentujących zakup, głównie ze względu na 
wtórne źródło pochodzenia tych dokumentów oraz ich różnorodność. 

W związku z tym 18.00 wersja programu IN-FORM została wyposażona w funkcję umożliwiającą przekazywanie tych 
danych źródłowych w formie plików JPK_FA lub JPK_MAG jeśli będzie zachodzić taka konieczność. Funkcje te można 
znaleźć, klikając na przycisk Funkcje dod. Pomoc w Edycji skoroszytu oraz w Obsłudze magazynu.
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W związku z licznymi zapytaniami naszych użytkowników, dotyczącymi nałożenia obowiązku prowadzenia elektronicznej 
ewidencji VAT i przekazywania jej do urzędów skarbowych w formie pliku JPK_VAT - od 1 lipca 2016 roku dla dużych 
podmiotów, od 1 stycznia 2017 roku dla małych i średnich firm, od 1 stycznia 2018 roku dla mikroprzedsiębiorców - 
poniżej wyjaśniamy, jak działają w tym zakresie programy IN-FORM.

Plik JPK_VAT jest niczym innym jak ujednoliconym elektronicznym zapisem prowadzonych dotychczas w dowolnej 
formie - elektronicznej lub papierowej - ewidencji podatkowych na podstawie Ustawy o podatku VAT na potrzeby kontroli 
i przygotowania deklaracji podatkowych. Istota całej „rewolucji JPK” - jak określa to ustawodawca - polega jedynie 
na ustandaryzowaniu formy wymiany danych gromadzonych dotychczas w komercyjnych systemach komputerowych 
pomiędzy przedsiębiorstwami a urzędami skarbowymi, na potrzeby kontroli skarbowej. 

W praktyce rejestry VAT są tworzone niemal automatycznie przez odpowiednio skonfigurowane programy finansowo-
księgowe służące do wyliczenia podatków i sporządzania sprawozdań finansowych, ale  odpowiedzialność za poprawne 
ujęcie danych zarówno w programach, jak i w samych rejestrach VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego spoczywa na doradcach podatkowych lub głównych księgowych, którzy dysponują stosowną wiedzą w 
tym zakresie. 

Programy IN-FORM są przeznaczone do zarządzania firmą i ułatwiają obsługę wielu procesów zachodzących w biurach, 
nie wymagają jednak posiadania przez użytkowników specjalistycznej wiedzy. To z kolei może korzystnie wpływać na 
obniżenie kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. 

W wersji podstawowej programów IN-FORM można wystawiać faktury sprzedaży, ale na potrzeby ewidencji faktur 
zakupowych licencję należy rozszerzyć o moduł dodatkowy Należności i zobowiązania. W ramach tego modułu system 
udostępnia funkcję do przekazywania danych finansowych źródłowych i wtórnych opracowanych w programie IN-FORM 
do programów finansowo-księgowych*, po ich zadekretowaniu. Przy czym program można tak skonfigurować, że 
księgowania faktur sprzedaży lub dokumentów magazynowych będą tworzone automatycznie i prawie niezauważalnie 
dla użytkownika, co przedstawia poniższa ilustracja na przykładzie faktur sprzedaży. 

Wystawienie FK SP 
i automatyczny dekret   
Wn Ma Kwota
200-11 - 861,00
- 702 700,00
- 221-1 161,00

Program
księgowy*

JPK_VAT

Konta księgowe z Kartotek

Przekaz IF-K
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Gdzie mogę podać przyczynę wystawienia faktury sprzedaży korekta i czy informacja ta będzie widoczna na wydruku?

Również w wypadku faktur zakupowych, będących dokumentami wtórnymi ewidencjonowanymi na potrzeby rozliczania 
inwestycji lub wykonywania płatności, istnieje możliwość takiego ustawienia programu, żeby sprawnie przetransferować 
dane do programu finansowo-księgowego. W tym celu można przyjąć dla uproszczenia jedno konto rozliczeniowe 
lub kilka kont rozliczeniowych oraz zapisać je w Opcjach w Rejestrach faktur zakupu, przez które nastąpi transfer 
danych. Następnie doradca podatkowy wykona księgowania i obliczy podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz utworzy plik JPK_VAT. Zysk z takiego rozwiązania jest podwójny - dane na potrzeby podejmowania decyzji są 
dostępne w systemie od ręki, a koszty obsługi księgowej zostają obniżone, ponieważ nie wymagają ponownego 
ręcznego wprowadzania danych w programie finansowo-księgowym.

tel.: +48 61 661-71-21
fax: +48 61 661-71-22
opieka@in-software.com

Jeśli masz licencję z modułem dodatkowym Należności i 
zobowiązania i chciałbyś skonfigurować system IN-FORM 
na potrzeby przekazywania danych do programów 
finansowo-księgowych, skontaktuj się z działem pomocy 
lub skorzystaj z bogatej oferty szkoleń telefonicznych.

Moduł podstawowy: 
Przyczyna wystawienia faktury sprzedaży korekta

* Lista obsługiwanych formatów wymiany danych z systemami finansowo-księgowymi jest dostępna na naszej stronie internetowej w dziale Pomoc/
Moduły i interfejsy. Jeśli twój doradca podatkowy korzysta z programu, który nie widnieje na liście, skontaktuj się z naszym działem pomocy.

Z licencją wyposażoną w moduł dodatkowy Należności i zobowiązania otrzymujesz znacznie więcej niż tylko 
możliwość przekazywania danych do programów finansowo-księgowych. Masz także możliwość przygotowania plików z 
płatnościami za faktury ZK i przekazywania ich do systemów bankowych, ewidencji wyciągów bankowych, prowadzenia 
kasy gotówkowej czy monitowania należności. 

Program
księgowy*

JPK_VAT

Przekaz IF-K

Konta księgowe 
z Kartotek i Opcji Ewidencja FK ZK 

i automatyczny dekret   
Wn Ma Kwota
- 201-06 323,00
301 - 262,00
221-2 - 60,40

Zainteresowany automatycznym przekazem danych do księgowości?

W związku z wprowadzeniem obowiązku 
przekazywania w plikach dotyczących faktur 
sprzedaży (JPK_FA) przyczyny wystawienia faktury 
sprzedaży korekta udostępniliśmy taką możliwość 
w wersji 18.00 programu IN-FORM. 

Opcja ta jest dostępna po wybraniu rejestru faktury 
sprzedaży korekta. Po kliknięciu na przycisk 
Korekta do w Nagłówku dokumentu otworzy się 
dialog, w którym będziesz mógł podać przyczynę 
wystawienia korekty. Po zainstalowaniu aktualizacji 
do nowej wersji lista rozwijana z przyczynami
będzie pusta. Aby twoja praca w przyszłości 
była łatwiejsza, skorzystaj ze znaku wykrzyknika 
i zapisz najczęstsze przyczyny wystawiania 
faktur sprzedaży korekta, tak byś później mógł 
je wybrać z listy rozwijanej.

Przyczyna wystawienia faktury sprzedaży 
korekta będzie widoczna na wydruku i będzie 
przekazywana w pliku JPK_FA.



Strona 8

Przygotowuję oferty i korzystam z obmiaru. Dzięki temu mogę łatwo sprawdzić i podać zleceniodawcy dokładne 
wymiary remontowanego obiektu. Szkoda jednak, że dla różnych etapów prac w tym samym obiekcie (na przykład 
zrywanie tapet, gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian tego samego obiektu) muszę ponownie wprowadzać 
obmiar. Jest to dość uciążliwe, zwłaszcza jeśli trzeba coś przeliczyć we wszystkich pozycjach oferty. Praca byłaby 
łatwiejsza, gdyby raz zwymiarowany obiekt można było wykorzystywać wielokrotnie dla poszczególnych typów prac, 
jakie muszą być w nim wykonane.

Moduł dodatkowy Obmiar: 
Obmiar obiektowy... i praca staje się łatwiejsza

W najnowszej, 18.00 wersji programu IN-FORM będziesz miał taką możliwość dzięki nowej funkcji Obmiar 
obiektowy, dostępnej z modułem dodatkowym Obmiar. Obmiar obiektowy oznacza, że struktura zwymiarowanego 
obiektu jest nie zależna od pozycji w dokumencie. Dlatego można go wykorzystać wielokrotnie i łatwo nim sterować. 

Jak to działa? 
1. W pierwszej kolejności należy wywołać funkcję Obmiaru, którą znajdziesz w Edytorze pozycji lub 
w Skoroszytach.
2. Następnie, korzystając z funkcji Obmiaru obiektowego należy założyć strukturę zwymiarowanego obiektu w formie 
drzewka.
3. W kolejnym kroku należy wprowadzić wymiary i można rozpocząć przygotowanie oferty dla klienta.

Najprościej zobrazuje to poniższy przykład:

Czeka nas malowanie dwóch pomieszczeń. 
Aby skalkulować, ile pracy należy wykonać, trzeba 
wymierzyć powierzchnię ścian i sufitów, jaką będziemy
malować, z pominięciem drzwi i okien.

Począwszy od wersji 
18.00 programu IN-FORM 
możesz korzystać z funkcji 
Obmiaru obiektowego.

3,56

1,4
0,9

Jeśli wolisz pracę z obmiarem pozycyjnym, funkcję tę znajdziesz na zakładce Obmiar.

Obiekt został założony, i wymiary zostały wprowadzone. Co mam zrobić dalej?

Następnie przejdź na zakładkę Obmiar i określ, które wiersze z danego obiektu mają być przyporządkowane do 
poszczególnych pozycji (rodzajów prac wykonywanych w obiekcie) w następującej kolejności:

1. Wybierz i zaznacz pozycje w strukturze drzewka znajdującym się po lewej stronie dialogu.

2. Następnie przejdź do struktury po prawej stronie dialogu i korzystając z przycisków „+” i „-”, oznacz wiersze 
obmiaru, które powinny być dodane lub odjęte przy danym rodzaju prac. Jeśli jakaś pozycja w ogóle nie ma być brana 
pod uwagę, możesz ją wyłączyć, używając przycisku „kłódki”.
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Dla profesjonalistów: Przyporządkowanie wymiarów obiektu bezpośrednio w Edytorze pozycji

Aby wykonać przyporządkowanie wymiarów obiektu do rodzaju prac bezpośrednio w Edytorze pozycji, należy 
wybrać odpowiedni artykuł, a następnie kliknąć na przycisk linijki znajdujący się w polu Ilość. Pamiętaj, aby 
włączyć opcję Zastąp ilość obmiarem. Wówczas program przejmie ilość do pozycji i obliczy cenę. W ten sam 
sposób postępujesz z każdą kolejną pozycją w ofercie.

Niewątpliwie najważniejszą zaletą pracy z obmiarem obiektowym jest możliwość szybkiego poprawienia błędu 
pomiarowego. Wystarczy, że skorygujesz go w obiekcie, a program sam zaktualizuje obliczenia we wszystkich 
pozycjach wyceny, które zawierają zaktualizowany pomiar. Prościej niż kiedykolwiek!

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możesz 
również zapisać datę obmiaru i datę 
jego rozliczenia.

W tym celu kliknij na przycisk Ustawienia 
i zaznacz odpowiednią opcję w dialogu. 
Po zaznaczeniu tej opcji będziesz miał do 
dyspozycji nowy przycisk oznaczony cyfrą 
„7”, za pomocą którego możesz wyświetlić 
datę obmiaru lub ją wyłączyć. Datę tę 
możesz wykorzystać jako filtr podczas 
wystawiania faktur z obmiaru.
Data rozliczenia i numer dokumentu pojawią 
się po wystawieniu faktury.
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tel.: +48 61 661-71-21
fax: +48 61 661-71-22
opieka@in-software.com

Jeśli masz licencję z modułem dodatkowym Obmiar 
i chciałbyś dowiedzieć się, jak optymalnie pracować 
z obmiarem obiektowym, skontaktuj się z działem pomocy 
lub skorzystaj z bogatej oferty szkoleń telefonicznych.

Zainteresowany Obmiarem obiektowym?

1. Faktura z obmiaru
Funkcję Faktura z obmiaru znajdziesz, klikając na przycisk Funkcje 
dod. Pomoc. 

2. Tekst początkowy i końcowy faktury
W wersji 18.00 programu IN-FORM podczas tworzenia faktury 
z obmiaru teksty startowe oraz końcowe faktury zostaną 
zaktualizowane automatycznie.

3. Tytuły i pozycje bez pomiarów
Dotychczas podczas tworzenia faktury z Obmiaru wszystkie pozycje 
i tytuły były przejmowane automatycznie do treści dokumentu. Teraz 
zostaną przejęte tylko te pozycje, które mają być rozliczone. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu dodatkowych filtrów opisanych 
powyżej. Prosto i wygodnie!

Doszły mnie słuchy, że program IN-FORM ma oferować nowy system baz danych SQL. Wprawdzie nie mam 
problemów z programem w dotychczasowej wersji, ale nie chciałbym, żeby się jakieś pojawiły.

Moduł podstawowy: 
IN-FORM z systemem baz danych SQL

• 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. 

SQL

Masz prawo oczekiwać niezawodności działania oraz jakości od oprogramowania, 
na którym pracujesz. W 2016 roku informowaliśmy, że pracujemy nad przygotowaniem 
wersji oprogramowania IN-FORM z systemem baz danych SQL.

Nadrzędnym celem podczas wymiany bazy danych w systemie było założenie, żeby 
operacja ta nie spowodowała zakłóceń w działaniu programu i była niezauważalna 
dla użytkowników.

W 2017 roku rozpoczęliśmy pilotażowe dostarczanie programu IN-FORM w wersji SQL 
dla części użytkowników i operacja ta zakończyła się pomyślnie. Choć proces przejścia 
na system baz danych SQL wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem podczas instalacji, 
migracji i zabezpieczenia danych, to jednak korzyści z tego wynikające będą znaczne:
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Twój administrator powinien wziąć pod uwagę:
• nowe wymagania systemowe dla programu IN-FORM w wersji SQL
Na stronie internetowej www.in-software.pl znajdziesz najnowsze 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 tworzenia kopii zapasowych baz danych 
będą mogły być wykorzystane po przejściu na wersję SQL baz danych programu IN-FORM.

Ważna informacja:
Aktualizacja programu IN-FORM na system baz danych SQL jest możliwa z aktywną umową serwisową 
IN-Software zgodnie z obowiązującymi obecnie warunkami. Aktualizacja dla wszystkich użytkowników 
spełniających powyższe kryteria jest związana ze sporym wysiłkiem administracyjnym, dlatego została 
podzielona na etapy i planujemy ją zakończyć w 2019 roku.

W naszej firmie kilka osób ma uprawnienia do wystawiania faktur i innych dokumentów. Chciałbym mieć możliwość 
sprawdzenia, co i kiedy zostało zmienione w dokumencie.

Moduł podstawowy: 
Protokołowanie zmian w dokumentach

W najnowszej, 18.00 wersji programu IN-FORM będziesz miał taką możliwość, dzięki nowej funkcji, którą możesz 
znaleźć i włączyć w poszczególnych rejestrach dokumentów w Opcjach programu. Po włączeniu opcji protokołowania 
każde wydrukowanie dokumentu spowoduje automatyczne utworzenie pliku PDF z zawartością dokumentu, 
uwzględniającą naniesione zmiany. Dzięki temu łatwo sprawdzisz, jakie zmiany zostały wprowadzone w dokumencie.

Aby sprawdzić historię zmian w dokumencie:

1. Wybierz fakturę, którą chcesz sprawdzić, a następnie z Funkcji dod. Pomoc wybierz funkcję Dokumenty 
zewnętrzne.
2. Włącz opcję Pokaż automatyczne protokoły wówczas program wyświetli pliki PDF ze wszystkimi 
zmienionymi dokumentami.
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Włączenie opcji automatycznego 
protokołowania dla dokumentów:

1. Wywołaj Ustawienia/Opcje programu, a następnie 
wybierz Skoroszyty/NiZ oraz wskaż skoroszyt Faktury SP 
i wybierz przycisk Zmień.
2. Przejdź na zakładkę Protokołowanie i aktywuj 
opcję Protokołowanie zmian.
3. W kolejnym kroku zaznacz te wzorce wydruku, 
dla których w danym rejestrze ma być włączone drukowanie 
protokołów. Zapisz zmiany i gotowe!

Jak mogę zabezpieczyć się przed sytuacją, że pracownik bez odpowiedniej autoryzacji zmieni treść dokumentu? 

Moduł podstawowy: 
Zabezpieczenie dokumentów przed zmianami

W najnowszej, 18.00 wersji 
programu IN-FORM będziesz mógł 
włączyć dodatkowe zabezpieczenie 
przed przypadkową albo 
nieuprawnioną zmianą dokumentów.

Dokument z włączoną opcją 
ochrony rozpoznasz dzięki 
dodatkowemu oznaczeniu na jego 
podglądzie w Skoroszytach.

Aktywowanie ochrony dokumentów:

Od wersji 18.00 programu IN-FORM 
w Skoroszytach będziesz miał do dyspozycji 
nową zakładkę Ochrona dokumentu.

Po kliknięciu na przycisk Włącz ochronę 
dokumentu zmiany w dokumencie będą 
możliwe tylko dla osób z uprawnieniami. 
Ponadto konieczne będzie podanie 
przyczyny zmian.

Zmiana dokumentu z włączoną ochroną:

Jeśli będziesz chciał zmienić dokument, 
dla którego wcześniej włączyłeś ochronę, 
jak najbardziej możesz to zrobić, ale historia 
zmian również będzie protokołowana.

W tym celu kliknij na przycisk Wyłącz ochronę 
dokumentu. Następnie pojawi się dialog, 
w którym zostaniesz poproszony o wprowadzenie 
powodu zmiany dokumentu. Informacja ta zostanie 
zapisana na zakładce Ochrona dokumentu 
i nie będzie można jej usunąć.
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Dodatkowe zabezpieczenie dokumentu przed zmianami bardzo nam pomoże. Czy jednak włączenie tego 
zabezpieczenia muszę wykonywać dla każdego dokumentu z osobna? W zasadzie chciałbym to zrobić dopiero po 
zakończeniu miesiąca i przekazaniu danych do księgowości.

Udostępniając tę funkcję w 18.00 wersji programu IN-FORM, przygotowaliśmy ją na tyle elastycznie, żeby wybór 
sposobu pracy - w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa pozostawić użytkownikowi.
Dlatego funkcję ochrony dokumentów możesz 
włączyć zarówno dla pojedynczego dokumentu, 
jak i dla wielu dokumentów jednocześnie.

Opcję tę znajdziesz pod przyciskiem:
Funkcje dod. Pomoc > Funkcje dodatkowe 
> Włącz/wyłącz ochronę dokumentów.

Po jej wywołaniu będziesz miał do dyspozycji kilka 
możliwości wyboru, dzięki czemu łatwo i szybko 
odszukasz te faktury, dla których będziesz chciał 
włączyć zabezpieczenie przed modyfikacją.

Następnie zaznacz je i po prostu kliknij 
na przycisk Włącz ochronę dokumentów, 
podaj przyczynę i gotowe!

W ten sam sposób możesz wyłączyć 
ochronę dla wielu dokumentów.

Czy mogę mieć pewność, że tylko uprawniony pracownik będzie mógł włączyć lub wyłączyć ochronę dokumentów?

Jeśli korzystasz z modułu dodatkowego Należności i Zobowiązania, funkcja ta będzie również dostępna 
dla wyciągów bankowych oraz dokumentów kasowych.

Dzięki uprawnieniom dostępnym w Kartotece pracowników 
możesz zdecydować, któremu pracownikowi udostępnisz 
możliwość korzystania z funkcji ochrony dokumentów. 

W tym celu wybierz pracownika, przejdź na zakładkę 
Uprawnienia, a następnie w drzewku po prawej stronie 
wybierz Skoroszyt. Po lewej stronie okna będziesz mógł 
włączyć wyżej opisane uprawnienia.

Po zainstalowaniu aktualizacji najnowszej wersji programu 
IN-FORM uprawnienia te standardowo pozostają wyłączone. 
Pamiętaj, aby je włączyć dla upoważnionych pracowników.

Produkujemy lustra na indywidualne zamówienia. Naszym klientom oferujemy kilka możliwości dostawy. Chcielibyśmy, 
żeby wszyscy użytkownicy, obsługujący program korzystali z tych samych oznaczeń dla formy dostawy, przygotowując 
dokumenty dostawy lub faktury. 

Moduł podstawowy: 
Pola IN-FORMacyjne z listą rozwijaną

Po zainstalowaniu aktualizacji najnowszej, 18 wersji programu IN-FORM będziesz miał do dyspozycji idealne 
rozwiązanie w tym zakresie. Wprowadzając dane nowego kontrahenta - w Kartotece adresów lub wystawiając fakturę 
- w Nagłówku dokumentu (pamiętaj, że począwszy od wersji 18.00 możesz pobrać te dane z bazy danych GUS) 
będziesz mógł skorzystać z pól informacyjnych, których zawartość jest przejmowana do treści dokumentów.

Wprawdzie pola informacyjne były już dostępne we wcześniejszych wersjach programu, ale począwszy od wersji 
18.00 zostały one wyposażone w możliwość przypisania im na stałe dowolnych tekstów, które później można łatwo 
wybrać, korzystając z listy rozwijanej.
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Wybór formy dostawy w Kartotece adresów

Pobrałeś już dane kontrahenta z bazy danych GUS?* 

W następnej kolejności przejdź na zakładkę Info1 
i wybierz z listy rozwijanej dostępną formę 
dostawy zgodnie z tym, na co zdecydował się klient. 

* Funkcja dostępna z aktywną umową serwisową.

Wybór formy dostawy w dokumencie 

Jeśli wybrałeś formę dostawy w Kartotece adresów, 
będzie ona automatycznie dostępna w Nagłówku 
dokumentu na zakładce Info o adresie.

Dzięki temu informację tę można łatwo zamieścić 
na fakturze lub w treści każdego innego dokumentu.

W tym celu skorzystaj z funkcji tekstu końcowego, 
dostępnej w Opcjach programu dla danego 
rejestru dokumentów.

Jeśli zmienią się ustalenia z klientem, w tym miejscu 
także możesz zmienić formę dostawy, korzystając 
z listy rozwijanej.

Sądzę, że będę mógł skorzystać z tych pól także w wielu innych sytuacjach, ale jak mogę wprowadzić tam dane?

Wprowadzenie danych dla pól informacyjnych

Dane dla pól informacyjnych możesz wprowadzić 
w Ustawieniach/Opcjach programu. Pola z listami 
rozwijanymi są dostępne w Kartotekach adresów 
i artykułów, w Skoroszytach, w Kartotece pracowników 
oraz w module dodatkowym Rozliczanie inwestycji. 
Na przykład dla Kartoteki adresów wybierz z drzewka 
opcję Pola informacyjne klient. W pierwszej kolejności 
wpisz nazwę pola, a następnie kliknij na znak wykrzyknika 
i wprowadź wartości, które zostaną wyświetlone na liście 
rozwijanej. Możesz także zaznaczyć opcję, która nie 
pozwoli wprowadzić innej wartości niż udostępnione na 
liście. Po zapisaniu danych uruchom ponownie program.

Super, ale jak mogę doprowadzić do tego, żeby forma dostawy pojawiła się na stałe na wydruku faktury?

Najprostszym sposobem na zamieszczenie dodatkowych 
danych na fakturze na stałe, bez konieczności pamiętania 
o tym, jest możliwość skorzystania z funkcji Tekst startowy/
tekst końcowy, dostępnej w Ustawieniach/Opcjach 
programu dla dowolnego typu dokumentów.

W tym celu otwórz Rejestr faktur sprzedaży i na 
zakładce Tekst startowy/końcowy wywołaj tekst 
końcowy. Następnie korzystając z funkcji Wstaw 
zmienną, umieść na stałe dodatkową informację 
w podsumowaniu faktury. 
Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu forma 
dostawy przypisana do klienta pojawi się na 
każdej nowo wystawianej fakturze, gdy wywołasz 
jej podsumowanie - Prosto i wygodnie! 



Strona 15

Produkuję puszki elektryczne, które oferuję w sprzedaży w cenie za 100 lub 1000 sztuk. Na potrzeby produkcji pracuję 
z artykułami typu JUMBO. Niestety, nie mogę zmienić Ceny za dla artykułów tego typu.

IN-FORM FLEX: 
Cena za dla artykułów typu JUMBO

W najnowszej, 18.00 wersji programu IN-FORM będziesz miał możliwość łatwej zmiany ceny dla artykułów typu JUMBO 
w zależności od oferowanej ilości dzięki udostępnieniu nowej opcji Cena za. To rozwiązanie jest bardzo praktyczne, 
ponieważ pozwala na łatwe zestawienie artykułu typu JUMBO z wielu różnych elementów, które łącznie składają się na 
produkowany wyrób gotowy w jego cenie jednostkowej. Nowa opcja umożliwia wygodne przeliczenie ceny dla minimalnej 
ilości, od której kalkuluje się rozpoczęcie cyklu produkcyjnego, jak i sprzedaż takiego artykułu. Stosując nową opcję 
Cena za, należy jednak pamiętać, aby w artykule typu JUMBO nie umieszczać składników, które są kalkulowane 
jednorazowo dla danego cyklu produkcyjnego, niezależnie od ilości, na przykład ustawienie maszyny. 

Ilość, do której odnosi się cena należy wprowadzić w Kartotece artykułów dla wybranego artykułu na zakładce 
składniki JUMBO. Aby jednak cena za 100 lub 1000 sztuk była poprawnie przeliczna w Edytorze dokumentów trzeba 
włączyć tę opcję w Kartotece użytkowników na zakładce Ustawienia w Edycji pozycji I. Opcję tę możesz również 
włączyć dla pojedynczego dokumentu bezpośrednio w Edytorze dokumentów, klikając na przycisk Ustawienia.

Prowadzimy magazyn materiałów oraz wyrobów gotowych w programie IN-FORM. Czy jest możliwość, aby zamówienie 
lub zlecenie produkcyjne tworzyło się automatycznie, po przekroczeniu minimalnego stanu magazynu?

IN-FORM FLEX: 
Połączenie obsługi zleceń z magazynem

Masz dość ręcznego sprawdzania i odhaczania listy z materiałami magazynowymi, które musisz zamówić? Rozpocznij 
pracę z modułem dodatkowym FLEX Obsługa zleceń, za pomocą którego łatwo przygotujesz zamówienie. Z kolei dzięki 
funkcji Produkcja na magazyn będziesz mógł wyprodukować brakujące elementy do magazynu wyrobów gotowych.

Funkcję tę aktywujesz podczas wystawiania nowego zlecenia 
w Skoroszytach, na zakładce Ustawienia, włączając opcję 
wyboru Zlecenie wewnętrzne i wybierając Materiały na magazyn. 

Po jej aktywacji w Edytorze dokumentów będzie możliwe 
wyświetlenie tych artykułów magazynowych lub wyrobów 
gotowych, dla których stany minimalne magazynu zostały 
przekroczone. Funkcję pozwalającą zaimportować artykuły 
poniżej stanu minimalnego do dokumentu znajdziesz pod 
prawym przyciskiem myszy.
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Wówczas otworzy się dialog zawierający propozycje tych materiałów magazynowych, dla których należy przygotować  
zamówienie. Wystarczy, że wprowadzisz odpowiednie ilości i gotowe! W ten sam sposób będziesz mógł obsługiwać 
przygotowanie zleceń produkcyjnych ma magazyn wyrobów gotowych. Wystarczy, że w nagłówku zlecenia zaznaczysz 
opcję Produkcja na magazyn, a podczas tworzenia kolejnego zlecenia produkcyjnego program wyświetli informacje, 
jakie ilości wyrobów są obecnie dostępne w magazynie. 

Jeden z pracowników zamówił na magazyn te artykuły, których stany minimalne zostały przekroczone. Podczas 
oczekiwania na dostawę inny pracownik potrzebował do zlecenia tych samych artykułów, nie wiedział jednak, że 
artykuły zostały już zamówione i zrobił kolejne zamówienie. To oczywiście powoduje zamrożenie pieniędzy, poza tym 
nasz magazyn nie jest aż tak duży.

IN-FORM FLEX: 
Zabezpieczenie przed podwójnymi zamówieniami

Aby uniknąć podwójnego zamawiania materiałów, skorzystaj z nowych możliwości, jakie ma do zaoferowania 18.00 
wersja programu IN-FORM, oznaczając, które z potrzebnych artykułów zostały zamówione, a które oczekują na 
przyjęcie towaru.

W tym celu w Opcjach programu dla modułu FLEX 
wprowadź nowy status, na przykład W DRODZE. 
Następnie wybierz funkcję Zamówienie i w polu 
wyboru Status ilości zamówionej przypisz nowo 
wprowadzony status. Pamiętaj, aby po zmianie     
ustawień ponownie uruchomić program.

Wykonaj zamówienie: 
Otrzymano zlecenie produkcyjne, do którego wykonania będzie potrzebnych 17 tysięcy sztuk materiałów. Podczas 
realizacji zlecenia okazało się, że w magazynie nie ma wystarczającej ilości materiałów. W trakcie przygotowania 
zamówienia program rozpoznał jednak, że materiał został zamówiony wcześniej i zaproponował przypisanie brakującej 
ilości z zamówienia będącego w trakcie realizacji na rozpoczęte zlecenie produkcyjne, z uwzględnieniem ilości w 
opakowaniu zbiorczym. Skorzystaj z nowych możliwości programu i zapomnij o podwójnym zamawianiu materiałów.



Zamówiono materiały na zlecenie, tymczasem jednak pojawiło się kolejne zlecenie produkcyjne. Następnie przyjechała 
dostawa towaru z hurtowni. Czy podczas przyjmowania materiałów również będzie można sprawdzić, jakie ilości są 
jeszcze potrzebne?

Tak, również w trakcie ewidencji materiałów na magazyn będzie można rozdzielić dostarczony towar na zlecenie 
oczekujące i na magazyn. Wystarczy kliknąć na pole Przyjęcie na inne zlecenie, a program otworzy dialog, w którym 
pojawi się lista zleceń oczekujących na dostawę materiałów.

tel.: +48 61 661-71-21
fax: +48 61 661-71-22
opieka@in-software.com

Jeśli jesteś zainteresowany Obsługą zleceń produkcyjnych 
w programie IN-FORM FLEX lub potrzebujesz pomocy 
w optymalnym ustawieniu programu skontaktuj się z działem 
pomocy i skorzystaj z bogatej oferty szkoleń telefonicznych.

Jesteś zainteresowany programem IN-FORM FLEX?
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Spojrzenie w przyszłość:
Aktualizacje online

To słuszne pytanie w czasach, gdy postęp technologiczny jest tak dynamiczny. Chętnie odpowiemy na tę wątpliwość.

Płyty CD/DVD oferują wysoki standard, który chcemy utrzymać tak długo, jak tylko będzie to możliwe, nawet wówczas, 
gdy dla nas jako producenta wiąże się to z większymi nakładami na świadczenie usług. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych nośników danych jakim są płyty CD/DVD, pobieranie aktualizacji przez Internet 
może być narażone na możliwość przechwycenia i zainfekowania zgrywanych plików przez złośliwe oprogramowanie.
Podobnie nośniki USB i karty pamięci SD są również narażone na zainfekowanie wirusami podczas zapisu danych. 

Niemniej jednak w ciągu kilku ostatnich lat zauważyliśmy zmiany w obszarze zapisywania i transferu danych:
• coraz więcej laptopów i serwerów w wersji standardowej nie ma napędu CD,
• pojawiły się nowe i pewniejsze zabezpieczenia podczas przesyłu danych przez Internet,
• standardy, które wdrożyliśmy w IN-Software gwarantują bezpieczeństwo przesyłania danych przez Internet.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie aktualizacji systemu IN-FORM w standardzie gwarantującym pewność 
i bezpieczeństwo danych. Uwzględniając zachodzące zmiany i nowe możliwości techniczne, już dziś udostępniamy 
aktualizacje online w ograniczonym zakresie. Jeśli wszystko będzie przebiegać pomyślnie, to w 2019 roku będziemy 
mogli udostępnić aktualizację online dla wszystkich użytkowników systemu IN-FORM.

Tak między nami: co roku otrzymuję płytę CD z aktualną wersją programu. Ktoś jeszcze dziś używa płyt? Przecież 
prawie każdy komputer ma dostęp do Internetu.



Spojrzenie w przyszłość:
Automatyczne tworzenie maili

Dziś prawie w każdym domu znajduję się komputer z dostępem do Internetu. Podczas dokonywania zakupów w 
sklepach internetowych w zasadzie elektroniczna faktura jest dostępna od ręki. Duże firmy świadczące usługi zarówno 
dla osób prywatnych, jak i dla biznesu już od kilku lat intensywnie propagują możliwość otrzymywania faktur w formie 
elektronicznej, ponieważ dzięki temu znacznie obniżają koszty świadczenia swoich usług.

W zasadzie jedynym powodem, dla którego dokumenty papierowe są jeszcze tak powszechne w obiegu, są przepisy 
prawa z obszaru prowadzenia ksiąg i udostępniania ich organom podatkowym na potrzeby przeprowadzenia kontroli 
skarbowej. W związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia elektronicznych rejestrów VAT i ustalenia standardu 
udostępniania danych finansowych w formie plików JPK na potrzeby kontroli skarbowych, wszystko wskazuje na to, że 
w najbliższej przyszłości dokumenty elektroniczne mogą stać się obowiązującą normą.

Taka przyszłość, która dla wielu firm jest już teraźniejszością, ma wiele zalet, ponieważ systemy informatyczne 
umożliwiające pracę w formie cyfrowej powodują, że:
• wykonywanie codziennych obowiązków staje się bardziej komfortowe i wygodniejsze,
• koszty opłat pocztowych związane z wysyłaniem tradycyjnych listów maleją,
• informacje wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej są dostępne dla odbiorcy niemal natychmiast, 
• praca biurowa jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ zużycie papieru zostało zredukowane. 

Jeśli posiadasz licencję z modułem dodatkowym Mail/Fax/SMS plus już dziś możesz korzystać z powyższych zalet.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować możliwość elektronicznego wysyłania faktur i innych dokumentów w następnej, 
19.00 wersji programu IN-FORM planujemy udostępnić nowe funkcje, oferujące między innymi:
• automatyzację procesu przygotowania maili, dzięki możliwości korzystania z gotowych schematów,
• możliwość włączenia opcji na karcie kontrahenta o elektronicznym przesyłaniu faktur,
• udostępnienie podglądu wiadomości wraz z załącznikami w skrzynce mailowej i Centrum informacyjnym,
• ułatwienia w ustawieniach publicznej skrzynki mailowej.
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Miejsce na twoje notatki:

Skoro mowa o przyszłości... Od kilku lat obserwujemy, że papierowe faktury są zastępowane dokumentami 
elektronicznymi. Także nasi klienci coraz częściej chcą otrzymywać fakturę mailem, co jest znacznie szybsze i 
wygodniejsze.



IN-Software Polska Sp. z o.o.
60-164 Poznań

tel.: +48 61 661-71-21
e-mail: biuro@in-software.com
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