Ważniejsze zmiany i uzupełnienia w programie BONUS w latach 2004-2017

2004
- dodatkowe zestawy znaków do konwersji przy wydrukach: ISO - ISO 8859-2, WIN - WIN EE (1250)
- w 2 opcjach KARTOTEKI ANALITYCZNE... w programie skonfigurowanym na wielowalutowość po
naciśnięciu „W” lub „w” pokazywane są sumaryczne obroty WN i MA dla każdej waluty
- słownik firm i grup firm w dowolnym, dostępnym z aplikacji, katalogu , do którego ścieżka wpisana jest
w polu GDZIE_FIR pli
- ku CONFIG.DBF - opcjonalne pola GDZIE_FIR2 i GDZIE_FIR3 w CONFIG.DBF sprawdzane kolejno
jeżeli w ścieżce określonej polem GDZIE_FIR nie odnaleziono FIRMY.DBF
- parametryzacja długości numeru kontrahenta
- wydruki na dowolne drukarki WINDOWS
- kolorowanie przeterminowanych płatności w rozrachunkach z dostawcami i odbiorcami z pytaniem o
zakresy
- jeśli nazwa pliku, do którego posyłany jest dowolny wydruk zaczyna się od "_" to w katalogu
roboczym #nn powstaje plik z rozszerzeniem txt bez znaków sterujących kodowany WIN 1250
- w RAPORTACH ROZRACHUNKÓW pełne dwuczęściowe nazwy firm
- zmiana wydruku rejestrów VAT
- rozszerzenie kolumny Treść dekretu
- komunikator uruchamiany klawiszem Alt_Q do przesyłania wiadomości pomiędzy operatorami
- parametr nr 35="T" : treść dekretu pobierana do pola WYRÓŻNIK na potwierdzeniach sald;
- możliwość edytowania pustego blankietu potwierdzenia sald i wtedy wydruk jak przy wyborze TYLKO
SALDA OPERACJI
2005
- automatyczne korygowanie wartości pola M-ce pop. w Słowniku rejestrów VAT jeśli różnica pomiędzy
miesiącem obrotowym i miesiącem VAT przekroczyła dotychczasową wartość
- nowe możliwości automatycznego księgowania inicjowanego z dekretu - konta powstałych dekretów
mogą być zbudowane z elementów konta, z którego inicjowano księgowanie np. przeksięgowanie z
konta zespołu 4 na konto zespołu 5 przenosi do konta z. 5 analityki konta zespołu 4, dopuszczony
znak "I" w kolumnie Num. poz. w Słowniku automatycznych księgowań - wygenerowane pozycje
mają numer pozycji, z której inicjowano księgowanie
- do wyliczania odsetek pobierane są także zapłaty bez wpisanego terminu. Jest on albo uzupełniony z
faktury albo jego brak jest sygnalizowany po pobraniu do tabeli i próbie naliczenia odsetek
- w definicji automatycznych księgowań można użyć symbolu #A (nr miesiąca) w polu WYROZNIK
- koperta Lewa i Prawa w wezwaniach do zapłaty (nieseryjnych)
- ‘gorący klawisz’ ALT_K - kartoteka analityczna wybranego konta dostępna z dowolnego miejsca
programu
- w opcji ANALITYKA WG WZORCA: po wybraniu szablonu bez pełnego konta syntetycznego
sprawdzenie czy wszystkie konta zgodne z szablonem mają tę samą strukturę i jeśli tak to pytanie o
podsumowanie w grupach
- wskaźniki wiersza na tabelach wyłączane gdy parametr nr 36="N"
- kompensaty inicjowane klawiszem Alt_F4 z poziomu dekretowania bez konieczności posyłania
dekretów do pliku i późniejszego importowania – jak było w dotychczasowym rozwiązaniu
- konfigurowalny cały nagłówek wezwania do zapłaty – łącznie z tytułem
- dodatkowe pole UWAGI w dekretowaniu
- wybór czcionki dla wydruków PageScript’em
- osłabienie warunków na wartości wyliczane w tabelce dla rejestrów VAT typu U – po wpisaniu
pierwszej kwoty np. netto program wylicza brutto i VAT ale kwoty te mogą być modyfikowane wg
dokumentu źródłowego z zachowaniem warunku: brutto=netto+vat
- zwiększenie maksymalnej długości konta do 25 znaków i maksymalnej liczby grup do 5
- sortowanie wg konto + termin w opcji ROZLICZANIE KONT
- opcjonalne naliczanie odsetek od faktur z terminem powyżej 30 dni zapłaconych w terminie
- selekcja na grupy kontrahentów w opcji SERYJNY WYDRUK POTWIERDZEN SALD
- wybór zawartości pola UWAGI w dekretowaniu ‘rejestrowym’ – podobnie jak wybór zawartości pola
Treść dekretu
2006
- raporty kasowe walutowe
- w potwierdzeniach sald możliwość pominięcia tych , które powstały tylko z BO
- selekcja na fragment wyróżnika w inwentaryzacji rozrachunków
- rozdzielenie konfiguracji na 2 opcje: informatyczna i ksiegowa

-

-

-

-

opcja DEARCHIWIZACJA DANYCH
wydruk KP i KW po naciśnięciu klawisza ALT H wewnątrz zapisu; Warunek : kasa musi być w
słowniku kas walutowych z podaną walutą, może to być PLN; opis operacji pobiera z pól
TRESC_DKR i UWAGI, numer KP/KW generowany jest z pola UWAGI
2 rodzaje stop odsetkowych: podatkowe/sankcyjne -jak dotychczas i ustawowe
nowy sposób wprowadzania zapłat za faktury odbiorców : klawisz "b" lub "B": podajemy kwotę,
wyróżnik, konto WN (bank) i syntetyczne konto MA. Opcja znajduje nierozliczone dekrety z podanym
wyróżnikiem i dalej jak dla wprowadzania klawiszem z/Z. Konto banku podstawiane jest po
pierwszym wprowadzeniu.
sprawdzanie wielokrotnego księgowania na konto + wyróżnik w księgowaniu do rejestru VAT
o opcji ANALITYKA przy wyborze jednego konta syntetycznego możliwość sortowanie tabeli wg nazw
kont analitycznych
2 pomocnicze zestawienia rejestrów uniwersalnych: rejestry z pusta data VAT w księgach z zadanego
miesiąca i rejestry z zadanego miesiąca księgowane w innym zadanym miesiącu
blokowanie zapisów klawiszem ALT B również poprzez zaznaczenie klawiszem Ins
parametr nr 39="D" - podana data i termin w opcji inwentaryzacji rozrachunków wg wyróżników
nowa opcja - rozłożenie płatności w czasie
gdy jest plik plikprn.cfg w katalogu podstawowym to obsługa wydruku do LPT1..3 poprzez plik, co
może wyeliminować niektóre błędy w czasie druku np. niepotrzebny wysuw strony, zatrzymanie
wydruku itp.
wygaszanie ekranu sterowane parametrem 40
w wyliczaniu wartości rejestru VAT na tabelce edycyjnej zmiana netto lub brutto przelicza zawsze
pozostałe pola (ewentualne poprawki można zrobić na tablicy księgowań)
parametr nr 41 <>’ ‘ (niepusty) – konta zespołu 9 nie są traktowane jako pozabilansowe
raporty kasowe walutowe mogą obejmować kilka miesięcy
w nieseryjnych potwierdzeniach sald opcja uwzględnienia operacji wszystkich kontrahentów z tym
samym NIP-em co wybrany

2007
- parametr nr 42="Z": w opcji wprowadzania zapłat - klawisz "z" - numery kont uzupełniane są zerami
- pobieranie do BO sald operacji z jednakowym wyróżnikiem
- eksport kartotek analitycznych
- selekcja na grupy kontrahentów w opcjach: WYSZUKIWANIE DEKRETÓW,
PRZEWIDYWANE
WPŁYWY/ZOBOWIĄZANIA, ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZAŃ W CZASIE
- pobieranie dekretów ALT_F5 przenosi uwagi
- rejestry VAT z zadanego okresu od dnia .. do dnia .. w ramach 1 miesiąca
- podsumowanie 's' rejestru faktur z pusta datą VAT
- zmiana nagłówka odcinka kontrolnego potwierdzenia salda - lista kont, gdy wybrano opcję
uwzględnienia kontrahentów z tym samym NIP-em
- w RAPORCIE ROZRACHUNKÓW adres firmy i dodatkowa selekcja faktur wg tekstu
- podsumowanie w ROCZNEJ KARTOTECE OBROTÓW gdy podano konta od ... do ...
- generowanie rejestrów VAT także na podstawie zapisów w księgach z późniejszych miesięcy np.
rejestr VAT z miesiąca czerwca uwzględnia fakturę zaksięgowaną w miesiącu wrześniu

2008
- zmiany związane z ograniczeniami nałożonymi na operatorów:
przypisanie operatorów do opcji,
przypisanie operatorów do dzienników ,
przypisanie operatorów do rejestrów VAT,
przypisanie operatorów do kont syntetycznych,
uwzględnienie przypisania w różnych opcjach wg zasad ( nie podano oczywistych np. brak dostępu
do dziennika, rejestru itp.):
- zestawienia obrotów i sald („obrotówki”) i kartoteki analityczne NIE SĄ GENEROWANE jeśli
zawierają
konta zabronione,
- w opcji WYSZUKIWANIE DEKRETÓW USUNIĘTO dekrety na konta zabronione i nie
uwzględnia się
dostępów do dzienników,
- NIE GENERUJE SIĘ zestawienia rejestrów jeśli wśród wybranych jest zabroniony.
Brak przypisania oznacza dostęp dla wszystkich.
- kopiowanie definicji rejestrów uniwersalnych - Ctrl_Q
- nowa opcja zbiorczego przygotowania plików dzienników do przeniesienia na nośnik trwały

2009
- w opcji przygotowania plików dzienników zmiana kodowania na Windows 1250
- dopuszczenie dowolnych dysków w opcjach OPERACJE Z DYSKIETKAMI
- wydruk roboczy rejestrów VAT z możliwością eksportu do pliku DBF nazw kontrahentów, adresów,
NIP, itp.
- nowa zmienna konfiguracyjna – adres odsyłania potwierdzonych dokumentów kompensaty
- potwierdzenie sald w wariancie odcinek A + B z wyborem okienka L/P i zmianami dostosowującymi do
okienka koperty
- w opcji wyszukiwanie dekretów pola walutowe

2010
- uwzględnienie pola NAZWA_KON3 w wezwaniach do zapłaty, potwierdzeniach sald i notach
odsetkowych
- nowa opcja "TEST WIELOKROTNYCH KSIEGOWAN"
- kolory w słowniku firm dla wybranych zakresów numeracji
- potwierdzenia sald wersja PS
- import CTRL_Q z pytaniem o katalog i możliwością zamiany kont WN<->MA
2011
- dopuszczenie liter z analityce np. 999-99AA
- wydruk PDF przez Bullzip Printer,PDF Writer, CutePDF
- Shift Tab - zmiana numeru pozycji
- klawisz ALT F10 niebilansowane pozycje zapisu
- nowa opcja ANALITYKA DZIENNIKA
- przy imporcie dekretów (CtrlQ) jako data operacji i termin podstawiana jest data zapisu dla niepustych
dat źródłowych
- graficzne wydruki
W 2012 roku wersja 32-bitowa zastąpiła dotychczasową 16-bitową.

2012
- graficzne wydruki cd.: kartoteki analityczne, rejestry VAT, raporty kasowe, potwierdzenia sald, noty
odsetkowe, wezwania do zapłaty itd.
- wydruk PDF bez konieczności instalowania drukarki PDF
- podgląd wydruków
- nowa opcja WIEKOWANIE NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ w dwóch wariantach przedziałów opóźnień
- rozrachunki walutowe bez konieczności weryfikacji
- standardowa procedura archiwizacji gdy użytkownik nie zdefiniował własnej
- sprawozdania definiowane z opcją bezpośredniego wpisywania do arkusza EXCELA
- potwierdzenia sald w różnych językach i dla różnych walut
2013
- nowe opcje: ZOBOWIĄZANIA WG TERMINÓW PŁATNOSCI, ZOBOWIĄZANIA
PRZETERMINOWANE POWYŻEJ 150 DNI, UPRAWDOPODOBNIONE NIEŚCIĄGALNE
WIERZYTELNOŚCI
- rozbudowane opcje SYNTETYKA i ANALITYKA DZIENNIKA - BO i narastająco
- konfigurowalna długość wyróżnika
- nowe opcje - ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE EDYCJI DZIENNIKA CZESCIOWEGO
- wydruk graficzny kartotek analitycznych w miesiącu
2014
- zmiany wydruku graficznego w opcji wyszukiwania dekretów - kolumna z identyfikatorem dekretu
- odmowa kasowania w słowniku kontrahentów jeśli nr kontrahenta użyty w księgowaniu
- możliwość zmiany MPK w sprawozdaniach z MPK gdy w kolumnie MPK są te same wpisy
- parametr 47="N" - wyłączenie myszy
- wydruk graficzny dziennika częściowego
2015
- noty korygujące

-

domyślna nazwa konta brana z grupy FIRMY także, gdy nie jest to ostatnia grupa
przebudowa funkcji ROZŁOŻENIE PŁATNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ - m.in. stan aktualny lub na koniec
miesiąca, pytanie o dzienniki.

2016
- ustawiany w konfiguracji programu początek i koniec okresu obrotowego
- w opcji przygotowania przeniesienia dzienników na nośnik trwały również wariant jednego pliku DBF
zawierającego wszystkie zapisy
2017
- moduł generowania pliku JPK VAT
- „gorący” klawisz Ctrl_V,do automatycznego pobranie danych do rejestrów VAT i JPK z okresu
poprzedniego do bieżącego. Dotyczy tylko rejestrów zdefiniowanych w okresie bieżącym i tylko takich,
dla których numer rejestru i typ rejestru w obu okresach są zgodne.
- opcja sprawdzania wersji programu z możliwością aktualizacji przez internet
2018
- ośmioznakowe hasło operatora z opcją comiesięcznego wymuszania zmiany,
- moduły generowania plików JPK KR i JPK_WB,
- moduł generowania rejestru przetwarzania danych kontrahentów i osób,
- moduł sprawdzania statusu podatnika z możliwością seryjnego sprawdzenia w słowniku, rejestrach
VAT i pliku JPK_VAT,
- moduł pobierania z danych z bazy BIR-GUS,

wrzesień 2018
Więcej informacji o programie w opcji INFO() :OBSŁUGA SYSTEMU-SERWIS-OPCJA UNIWERSALNAINFO(), w podpowiedziach - F1 i na stronie internetowej : http://www.comped.com.pl/

