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moduł Lista JPK: dodanie możliwości generowania i wysyłki JPK_FA
obsługa więcej niż 1 profilu, limit 5 profili
moduł Twoje dane: numer rachunku bankowego jako pole nieobowiązkowe, wprowadzenie numeru
skutkuje drukowaniem go na fakturze
moduł Twoje dane: wprowadzenie numeru telefonu skutkuje drukowaniem go na fakturze
moduł Twoje dane: wprowadzenie komunikatu o edycji danych i skutkach ich wprowadzenia
moduł Nowa faktura: miejsce wystawienia jako pole nieobowiązkowe
moduł Nowa faktura: możliwość wprowadzenia znaku „-”
moduł Nowa faktura: dodanie nowego typu płatności „wg umowy”, który nie wskazuje liczby dni, ani
terminu płatności,
zwiększenie liczby znaków w polach UWAGI, nazwa produktu/usługi, opis, j.m. (w polu „Opis” – 200
znaków (dodatkowo pole rozszerza się wraz z ilością wpisywanych znaków)
rozszerzenie listy wartości stawek poprzez dodanie 4% zryczałtowanej stawki dla usług Taxi
moduł Lista faktur zakupu: dodanie możliwości usunięcia wprowadzonej faktury zakupu
moduł Lista kasa fiskalna: dodanie możliwości usunięcia wprowadzonego raportu
moduł Ustawienia: dodanie serii w numerowaniu faktur – licznik miesięczny, kwartalny, półroczny,
roczny
moduł Lista faktur sprzedaży oraz Lista faktur zakupu: zmiana widoku, usunięcie kolumny z liczbą
porządkową, dokumenty są uporządkowane od najnowszego (wprowadzonego najwcześniej) do
najstarszego, jest możliwość sortowania kolumn
na głównym menu dodano przycisk „Przełącz użytkownika”
został dodany komunikat/ostrzeżenie zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem aplikacji
poprzez wybranie „x”
automat, który wraz ze zmianą daty wystawienia faktury ustawia taka samą datę księgowania
w ewidencji wartość stawki VAT z faktury korygowanej jest prezentowana w rejestrze sprzedaży VAT
ze znakiem minus
faktury wystawione dla osób prywatnych są przenoszone do JPK_VAT jako jedna pozycja. Wartości w
pliku xml są sumami wartości z faktur.
wydanie wersji portatywnej bez instalatora, która będzie możliwa do uruchomienia po rozpakowaniu
plików bez konieczności instalacji

