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Co nowego w systemie Kancelaris
3.11 STD/3.01 PLUS
1. Eksportowanie danych
Dla list zawierających podsumowania, można wyeksportować listę łącznie z sumami całkowitymi.
Dla list pogrupowanych możliwość wyeksportowania jedynie nagłówków grup wraz ich
podsumowaniami. Na przykład w zestawieniu czynności pracownika pogrupowanym wg klientów,
możemy wyeksportować tylko dane klienta i sumę jego godzin, bez podawania szczegółów
czynności.

2. Zmiany w karcie adresy
W oknach Klient, Kancelaria, Podmiot i organy zmieniona została obsługa na karcie adresy. Teraz
obsługa jest podobna do pozostałych części systemu (np. terminy spraw). Dodawanie adresu
odbywa się przez dodatkowe okno, natomiast edycja adresu jest możliwa bezpośrednio w liście.
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3. Zmiany w karcie etapy sprawy
W oknie Sprawy zmieniona została obsługa na karcie Etapy/Instancje. Teraz obsługa jest podobna
do pozostałych części systemu (np. terminy spraw). Dodawanie i edycja etapu odbywa się przez
dodatkowe okno.
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4. Filtrowanie dla wartości "(Puste)"
Teraz w podczas filtrowania możliwe jest znalezienie wszystkich wierszy niezawierających
informacji w danym polu. Dzięki temu można na przykład znaleźć wszystkie niezapłacone faktury
wpisując w kolumnie "Zapłacono" "(Puste)".

5. Własne zestawienia i statystki
Teraz w oknie zestawienia istnieje możliwość przygotowywani niestandardowych zestawień na
podstawie zapytań do serwera MySQL napisanych w języku SQL. Te zestawienia mogą być
przygotowywane przez administratorów bazy danych lub jako dodatkowa usługa dostarczane przez
Wydawnictwo. Zestawienia są w sposób szyfrowany przechowywane w pliku na serwerze i są
dostępne dla wszystkich pracowników z dostępem do okna Statystyki/Zestawienia.
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6. Pomoc
W związku ze zmianą nazewnictwa przyjętą w systemie Windows i przeglądarkach internetowych
opisując nasz program będzie używali nazwy "Karty" zamiast "Zakładki". Nazwa zakładki
została zarezerwowana dla zakładek w bibliotece i jest stosowana w kontekście "Ulubione".
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Co nowego w systemie Kancelaris
3.14 STD/3.04 PLUS
7. W skrócie
Wersja 3.14 znacznie różni się funkcjonalnością od poprzedniej wersji 3.10. Wobec tego nie należy
jej traktować, jako zwykłego ServicePack'a, czyli tylko poprawki technicznej.
Jednocześnie wersja ta jest zbiorczą poprawką zastępującą wersję 3.11, dzięki czemu nowe
stanowiska i nowi klienci mogą teraz być aktualizowani wg ścieżki 3.10  3.14

8. Nowe wydruki faktur, także w walucie obcej
Przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe wydruki:
• faktura z dwujęzycznymi opisami (w walucie PLN) – jest to dotychczasowy
podstawowy wydruk, w którym kwoty wyrażone są w PLN, a pod polskimi opisami znajdują
się ich obcojęzyczne tłumaczenia. Po instalacji tej wersji dostępna będzie wersja polskoangielska, jako "wydruk faktury – własny 2";
•

faktura w języku obcym (w walucie zlecenia) – jest to wydruk, w którym kwoty
faktury wystawionej w PLN są ponownie przeliczane na walutę zlecenia, a wszystkie teksty
są w języku obcym. Po instalacji tej wersji dostępna jest wersja angielska, jako "wydruk
faktury – własny 3".
UWAGA:
We wszystkich przetestowanych przypadkach takie podwójne przeliczenie dało w wyniku te same kwoty co na początku np.
99.99EUR za czynność zamieniło się w 354.57 złotych na fakturze, a to z powrotem zamieniło się w 99.99 EUR na wydruku.
Jednakże mimo starań nie udało nam się przeprowadzić matematycznego dowodu, że mimo dwukrotnego zaokrąglania tak
zawsze być musi. Dodatkowo istnieje możliwość, że już po wystawieniu faktury zmienią Państwo kurs waluty z dnia
wystawienia faktury i przeliczenie na wydruku odbędzie się wg innego kursu niż wystawienie faktury. Z tych powodów kwoty
na tym wydruku powinny być uważniej sprawdzane przed wysłaniem do klienta.

•

faktura dla dużych kwot (powyżej miliona) – jest to podstawowy wydruk faktury,
w którym dostosowaliśmy szerokości pól z kwotami do dużej liczby cyfr, kosztem szerokości
opisów. W programie wydruk jest widocznym, jako "wydruk faktury – kwoty większe niż
milion";

•

zestawienie czynności faktury w języku angielskim – jest to wydruk
z przetłumaczonymi opisami i kwotami w PLN. Ten plik jest dostępny tylko ze strony
internetowej.

Wydruki w innych językach i opis sposobu ich instalacji można pobrać ze strony internetowej
http://www.kancelaris.pl z sekcji [Dla informatyków] – [Do pobrania]

9. Zmiany w oknie Wyszukiwanie dokumentów
9.1. Nowe kolumny
W oknie Wyszukiwanie dokumentów dodano kolumnę:
- "id", która wyświetla niepowtarzalny identyfikator nadawany dokumentowi podczas jego
rejestrowania. Istnieje możliwość wyszukania dokumentu po jego identyfikatorze;
- "ostatnia wersja" – pokazującą datę zapisania ostatniej wersji dokumentu.
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9.2. Nowa wersja dokumentu na podstawie kopii istniejącego dokumentu
Często nowa wersja dokumentu jest wynikiem zmiany istniejących już i zarejestrowanych
dokumentów. Przygotowaliśmy wobec tego możliwość szybkiego utworzenia i rejestracji nowej
wersji dokumentu w oparciu o kopię istniejącego już pliku starej wersji. Opcja ta jest dostępna
tylko dla dokumentów jednoplikowych.
W wyszukiwarce dokumentów można użyć przycisku "Nowa wersja tego dokumentu", a następnie,
zamiast wskazywania pliku, można włączyć haczyk "Zrób kopię pliku z poprzedniej wersji".

Po rejestracji nowa wersja jest dokładnie taka sama jak poprzednia. Teraz za pomocą przycisku
[Otwórz] możemy wyedytować i zmienić ten plik.

9.3. Wysyłanie maila z kilkoma wersjami dokumentu
Przycisk [Wyślij] w oknie Dokument jest teraz dostępny zawsze, niezależnie od ilości plików w
dokumencie.
Aby wskazać do wysyłki kilka wersji jednocześnie, należy kliknąć lewym klawiszem myszy
w wybrane wersje przytrzymując klawisz CTRL.
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9.4. Współpraca z aplikacjami do porównywania dokumentów
Teraz system Kancelaris daje możliwość szybkiego uruchomienia zewnętrznych aplikacji do
porównywania kilku wersji dokumentów. Aby było to możliwe, należy w rejestrach komputera
dodać w odpowiednim kluczu nowy ciąg wywołania zewnętrznego programu z odpowiednimi
parametrami #plik1 i #plik2.
Przykład dla programu Workshare Compare
Gałąź: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kancelaris
Ciąg: Compare
Wartość: "C:\program files\workshare\compare\DeltaVw.exe" /original=#plik1
/modified=#plik2".
Teraz, aby wskazać dokumenty do porównania, otwieramy okno Wyszukiwania dokumentów,
zaznaczamy wersje dokumentu i naciskamy [Porównaj].

Można też wskazać tylko jedną wersję, wówczas po naciśnięciu [Porównaj] otworzy się okno
wybranej aplikacji z możliwością wyboru drugiego pliku.

10. Łatwiejsze wybieranie klientów przy rejestrowaniu nowego
dokumentu sprawy
Wyszukanie żądanego elementu z rozwijalnej listy, która zawiera bardzo dużo wpisów, bywa
czasochłonne. Aby podczas rejestrowania dokumentu ułatwić wybranie Klienta, czy Sprawy, można
teraz skorzystać z przycisku […]. Otworzy on nowe okno, zawierające dane Klientów lub Spraw i
umożliwiające ich filtrowanie. Wybieranie z listy pozostało bez zmian.
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Uwaga:
Dla sprawy przycisk wyboru […] pokazuje wszystkie sprawy, natomiast w liście, tak jak do tej pory,
widoczne są tylko sprawy wybranego wcześniej klienta.

11. Przyczyna korekty faktury
W kreatorze faktury korygującej udostępniono pole "Uwagi dla klienta", w które można wpisać
przyczynę korekty. Uwagi te na wydruku znajdują się pod pozycjami korekty.

12. Możliwość rejestrowania czynności z okna Wydarzenie
Jeżeli pracownik tworzący nowe wydarzenie w sprawie ma uprawnienia do rejestrowania czynności
w zleceniu, w którym ta sprawa jest rozliczana, to może dla tego wydarzenia od razu zarejestrować
czynność. Po naciśnięciu przycisku "Rejestruj czynność" otworzy się okno rejestratora z
wypełnionym opisem czynności, danymi klienta i sprawy.
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13. Szybkie rejestrowanie czynności wg kodów usług
Aby ułatwić rejestrowanie czynności w Rejestratorze czynności tym z Państwa, którzy używają
kodów usług, dodaliśmy opcję Szybkiej rejestracji. Dzięki niej można zarejestrować czynność
korzystając wyłącznie z klawiatury.

Jak poruszać się w oknie rejestratora w trybie szybkiej rejestracji?
• Włącz haczyk "Szybka rejestracja" – kursor przejdzie do pola "kod podstawy" i zostanie
ustawiona godzina rozpoczęcia czynności na 9:00.
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•

•

•
•

Wybierz kod podstawy czynności. Możesz rozwinąć listę kodów naciskając skrót
klawiaturowy lewy Alt + ▼ (strzałka w dół), a następnie poruszać się po liście za pomocą
strzałek. Chcąc wybrać kod rozpoczynający się np. na literę W, naciśnij na klawiaturze tą
literę. Po wybraniu kodu naciśnij [Enter] – kursor przeniesie się do pola opis.
Wpisz opis czynności. Aby rozwinąć listę podpowiedzi czynności użyj, jak opisano powyżej,
skrótu lewy Alt + ▼. Naciśnij [Enter] – kursor przeniesie się do pola "zakończenie"
czynności.
Wpisz godzinę zakończenia. Naciśnij [Enter] – zostanie zaznaczony przycisk [Dodaj].
Naciśnij [Enter]. Czynność zostanie zapisana, godzina rozpoczęcia kolejnej czynności
zostanie ustawiona automatycznie jako godzina zakończenia poprzedniej czynności, a
kursor ustawia się znowu w polu kodu usługi.

14. Przenoszenie wybranych czynności do wskazanej usługi
Jeśli pracownik zarejestrował kilkanaście czynności przypisując je do niewłaściwej usługi, zlecenia,
to z okna Wyszukiwanie czynności jest teraz możliwość jednoczesnego przeniesienia wielu
wybranych czynności do jednej, wskazanej usługi.
Jednocześnie można przenieść tylko czynności spełniające następujące kryteria:
• muszą należeć do jednego pracownika, aby można było jednoznacznie określić zlecenia, do
których jest przydzielony
• czynności nie mogą być zafakturowane
• w momencie przenoszenia lista czynności nie może być pogrupowana.
Aby przenieść czynności do innej usługi należy:
• wejść do okna Wyszukiwanie czynności,
• wybrać pracownika, którego czynności chcemy przenieść,
• ewentualnie dodatkowo wybrać żądane czynności za pomocą filtrowania klienta, sprawy itp.
• jeśli lista była zgrupowana, usunąć pogrupowanie,
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•
•

jeśli na liście są zafakturowane czynności, wybrać w filtrze opcję "Nie" i nacisnąć Enter lub
[Szukaj],
nacisnąć przycisk [Przenieś do innej usługi],

•

wskazać wybraną usługę (na liście są widoczne tylko zlecenia, do których jest przydzielony
wybrany pracownik).

•

potwierdzić w oknie komunikatu przeniesienie usług.
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Po przeniesieniu czynności do zlecenia o innym sposobie rozliczania (jednostka minimalna, sposób
zaokrąglania), długość czynności zostanie przeliczona na godziny do faktury wg warunków nowego
zlecenia.
Uwaga:
Po potwierdzeniu przeniesienia nie jest możliwe automatyczne cofnięcie czynności do pierwotnych
usług. Jednak przeniesione czynności będą jeszcze widoczne na liście "po staremu" do czasu jej
odświeżenia. Po odświeżeniu danych w liście, czynności mogą zniknąć z powodu zastosowanego
filtra.

15. Wyłączenie automatycznego odświeżania danych podczas włączania
i wyłączania filtrów listy
Aby przyspieszyć wyszukiwanie i ograniczyć ilość zapytań wysyłanych do bazy danych (co ma
znaczenie szczególnie w przypadku dużej bazy danych, w której takie zapytania są długo
przetwarzane) w nowej wersji włączenie i wyłączenie przycisku
nie powoduje automatycznego odświeżania danych listy.

w oknach wyszukiwania

Do tej pory po wyłączeniu filtrów lista pokazywała wszystkie dane, a po włączeniu filtra dane były
automatycznie filtrowane wg kryterium zawartego w polach. Teraz w obu wypadkach należy
dodatkowo nacisnąć przycisk

.

16. Możliwość kopiowania danych z list do schowka
Aby umożliwić przenoszenie danych do innych aplikacji, udostępniliśmy możliwość skopiowania
danych wybranego wiersza listy danych do schowka systemowego. Dzięki temu dane można w
postaci tekstu przenieść do dowolnej innej aplikacji na Państwa komputerze: Excela, Worda,
Outlooka, OpenOffice'a, itd.
Aby skopiować dane, klikamy na wierszu prawym klawiszem myszki i z menu podręcznego
wybieramy opcję "Skopiuj zawartość wiersza…".

14

Następnie określamy, które dane i w jakiej kolejności chcemy skopiować, a także wybieramy
sposób oddzielenia kolejnych pól (np. przecinek, średnik, nowy wiersz). Po zmianie układu
naciskamy [Odśwież podgląd]. Teraz możemy dokonać dowolnych zmian w polu Eksportowany
tekst. Po ustaleniu wyglądu kopiowanych danych wybieramy [Skopiuj do schowka] i wklejamy
w wybranej aplikacji.

17. Szybkie kopiowanie danych adresowych w Korespondencji seryjnej
Wykorzystując możliwość opisaną w poprzednim paragrafie stworzyliśmy w oknie
Korespondencji seryjnej specjalny przycisk "Skopiuj adres do schowka".
Teraz po zaznaczeniu wybranego wiersza z adresem i naciśnięciu tego przycisku, dane z bieżącego
wiersza są kopiowane do schowka systemowego w postaci:
<opis>
<nazwa>
<ulica>
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<kod> <miasto>
Dzięki temu możliwe jest szybkie wklejenie ich do dowolnej innej aplikacji, np. programu Word
czy OpenOffice.

18. Komunikaty
18.1. Usuwanie wielu komunikatów jednocześnie
W tej wersji programu umożliwiliśmy jednoczesne usunięcie wielu komunikatów.
Aby usunąć kilka komunikatów, należy zaznaczyć je na liście z użyciem klawiszy Ctrl (pojedyncze
komunikaty) lub Shift (wszystkie komunikaty pomiędzy dwoma wskazanymi), a następnie nacisnąć
przycisk "Usuń bieżący element na liście".
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18.2. Wysyłanie komunikatu do wielu osób
W oknie komunikatu dodano możliwość wysłania komunikatów jednocześnie do wielu
pracowników. Poniżej pola "Do" umieszczony jest przycisk [Wybierz], za pomocą którego
możemy zaznaczyć pozostałych adresatów. Aby ułatwić zaznaczanie osób, można wybrać cały
zespół.

Uwaga:
Jeżeli wybieramy komunikat do WIELU osób, to system generuje WIELE osobnych
KOMUNIKATÓW. Podobnie jak wiadomość pocztowa adresowana do kilku osób staje się kilkoma
kopiami tej samej wiadomości, wysłanymi w wiele różnych miejsc.

19. Zaawansowane opcje filtra
We wszystkich listach dodaliśmy okno ułatwiające tworzenie warunku filtrowania – teraz z listy
można wybrać opcję taką jak: zawiera, zaczyna się od, jest większe od, itd. Można również tworzyć
własne kryterium (inny wzorzec) z wykorzystaniem metaznaków:
* - zastępuje dowolny ciąg znaków,
? – zastępuje dowolny jeden znak
Dodaliśmy także możliwość filtrowania "(niepuste)", która pozostawia tylko te dane, które
zawierają w danej kolumnie jakieś wartości. Na przykład zlecenia, z których została już wystawiona
faktura.
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20. Możliwość usuwania zbędnych danych pracownika
W oknie Pracownik dodaliśmy możliwość usuwania zbędnych danych pracownika, który np.
przestaje być zatrudniony w Kancelarii. Funkcja jest także przydatna, jeżeli w programie znajdują
się pracownicy tymczasowi, testowi lub wprowadzeni przez przypadek (np. dwukrotnie) i jest
kłopot z ich usunięciem.

Zbędne dane to takie, które nie wpłyną na poprawne działanie innych części systemu w momencie
ich usunięcia, np. przypisanie pracownika do spraw i zleceń, jego prywatne terminy, itp.
Z drugiej strony, mamy takie dane, których nigdy z systemu nie będzie można automatycznie
usunąć. Na przykład czynności, za które kancelaria wystawiła już faktury. Takie czynności można
wyrzucić tylko świadomie odłączając je od faktury, a następnie usuwając je z bazy danych.
W czasie usuwania zbędnych danych program kolejno pyta o poszczególne rodzaje danych:
• odłączenie od klientów prowadzonych przez pracownika,
• odpięcie przydziałów pracownika do spraw i zleceń,
• usunięcie ze wszystkich zespołów,
• usunięcie pracownika z zadań,
• usunięcie prywatnych terminów pracownika i odłączenie go od terminów kancelarii,
• usunięcie komunikatów pracownika,
• usunięcie jego ustawień osobistych (opcje programu, zakładki, itp.),
tak, aby istniała możliwość wybrania, które dane mają zostać usunięte.
Uwaga:
Operacja usuwania jest nieodwracalna!
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21. Możliwość wprowadzania nazwy Kancelarii i Klienta w wielu
wierszach
Tym z Państwa, którzy mają długie nazwy firm, udostępniamy możliwość wprowadzenia nazwy
Kancelarii w dwóch liniach.
Dzięki temu na wydrukach (np. fakturze) będą się one dzieliły tak, jak to Państwo zapiszecie, a nie
w automatyczny sposób dostosowując się do szerokości pola na wydruku.
Wyświetlanie nazwy na fakturze

Ta sama
opcja
dotyczy
nazw
Nazwa Kancelarii wprowadzona w dwóch wierszach
klientów (osoby nie-fizyczne). W tym
wypadku pragniemy zwrócić uwagę,
że wpisanie nazwy klienta w dwóch liniach spowoduje, że we wszystkich listach i na wydrukach
robionych z list, znaki nowej linii zawarte w nazwie klienta będą się wyświetlały w postaci dwóch
prostokątów.

22. Nowe okno Wyszukiwanie zleceń
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Dodaliśmy okno Wyszukiwanie zleceń, które dostępne jest z menu Rozliczenia dla
pracowników mających prawo "Zlecenia – przeglądanie wszystkich".
Okno to ma za zadanie uprościć proces comiesięcznego generowania faktur ze Stałej obsługi albo
dać możliwość wyszukiwania tych zleceń, które są przeznaczone do fakturowania w danym
momencie (np. wszystkie zlecenia zadaniowe bez faktury). Przycisk [Generuj faktury] jest dostępny
dla pracowników mających prawa: "Faktury – przeglądanie" i "Faktury – dodawanie i edytowanie".
W oknie wyszukiwania pokazujemy listę zleceń podobną do tej z okna Zlecenia – Przeglądanie, ale
tu dla każdego zlecenia pokazujemy w jaki sposób jest rozliczane, a dodatkowo, z bazy danych
wczytywane są informacje o dacie wystawienia ostatniej faktury oraz o ilości zarejestrowanych i
niezafakturowanych czynności.

Kolejną możliwością jest uruchomienie okna generującego fakturę. Kreator uruchamia się po kolei
dla wszystkich zleceń widocznych na liście.
Po zakończeniu wystawiania faktury dla danego zlecenia system pyta, czy prace mają być
kontynuowane dla kolejnej faktury. Odpowiedź [Tak] uruchamia kolejny raz kreatora. Odpowiedź
[Nie] kończy cały proces generowania faktur. Jeżeli chcemy pominąć tylko jedno zlecenie z listy
wybierzmy Tak, a w oknie kreatora naciśnijmy [Anuluj].
W momencie włączenia filtrowania nie jest możliwe przejście do okna zlecenia za pomocą
podwójnego kliknięcia. Przeglądanie wyfiltrowanych zleceń jest możliwe po wyłączeniu filtra. Na
liście pozostaną nadal wybrane zlecenia, do czasu ponownego włączenia filtra albo zmiany
zestawu.

23. Poprawki
23.1. Działanie przycisku wyślij e-mail z karty Kontakty
W oknach Klient, Podmioty, Organy na karcie Kontakty już dawno istniała możliwość wysyłania
poczty elektronicznej pod wskazany adres. Niestety, przycisk nie miał ikonki i był mało czytelny.
Zmieniliśmy to. Działanie przycisku pozostaje bez zmian, służy on do utworzenia nowego e-maila
do adresata, który jest zaznaczony na liście.
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23.2. Opisy czynności podczas rejestracji
W czasie rejestracji podpowiadane są opisy czynności wykonanych w tej samej usłudze.
Ograniczyliśmy teraz listę tych opisów tylko do tych czynności, które w danej usłudze wykonał
rejestrujący pracownik. W ten sposób nie ma możliwości podglądania, co inni pracownicy robią w
naszych usługach.

23.3. Adresy
We wszystkich oknach adresowych klienta wydłużyliśmy pola na nazwę ulicy i miejscowość do 100
znaków.

23.4. Foldery na serwerze
Zostały założone i wypełnione odpowiednimi danymi foldery na serwerze: Zestawienia oraz Wzory
korespondencji. Do tej pory pliki te były (i nadal) są umieszczone lokalnie.
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Co nowego w systemie Kancelaris
3.30 STD/ 3.40 PLUS
24. Ogólne
24.1. Zmiana kolejności sortowania danych
Ustaliliśmy domyślny sposób sortowania danych w oknach:
• klienci – alfabetycznie wg nazwiska (nazwie) klienta i imienia,
• zlecenia - wg kolejności dodawania,
• faktury - wg kolejności dodawania,
• sprawy - wg kolejności dodawania.
Uwaga
Jeśli wprowadzony sposób sortowania nie odpowiada Państwa potrzebom przypominamy, że każdy
użytkownik może w ramach listy (przeglądania) ustawić własny widok odpowiadający za sposób
sortowania, widoczność i szerokość kolumn oraz zawijanie tekstu w poszczególnych kolumnach.
Informacje na temat ustawiania widoku w Pomocy programu Kancelaris (klawisz F1).

Uwaga
Ustawienia sortowania widoku domyślnego listy nie wpływają na kolejność danych w oknie ze
szczegółami programu, która ma miejsce przy przesuwaniu się za pomocą przycisków
W oknie ze szczegółami obowiązuje kolejność wg widoku podstawowego.
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25. Kancelaria
25.1. Opcje kancelarii
25.1.1. Dostęp tylko dla Administratora systemu
Od wersji 3.30 dostęp do okna "Opcje kancelarii" mają tylko administratorzy systemu
Kancelaris. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości chwilowej zmiany opcji przez zwykłych
użytkowników.
25.1.2. Dwie karty
Opcje kancelarii zostały rozdzielone na dwie karty: [Ogólne] oraz [Numerowanie i rozliczenia].

Na zakładce [Ogólne] pojawiły się nowe możliwości:
25.1.3. Wyłączenie automatycznej archiwizacji danych na starcie programu
System Kancelaris wykonuje codziennie sprawdzenie i automatyczną archiwizację bazy danych.
Opcja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy w edycji Standard.
Archiwizacja ta nie tworzy jednak kopii wszystkich danych (np. nie są kopiowane dokumenty
spraw), a w edycji PLUS wymaga posiadania uprawnień administratora, w związku z tym zalecamy
wdrożenie samodzielnego archiwizowania (na podstawie dokumentu, który można pobrać ze stron
dla informatyków naszej witryny www.kancelaris.pl).
W wypadku wdrożenia samodzielnej archiwizacji, aby przy pierwszym uruchomieniu programu
zwykłym użytkownikom nie robiła się archiwizacja automatyczna i nie pojawiały się komunikaty o
konieczności archiwizacji, można zaznaczyć opcję:

25.1.4. Edycja historii zadania

Działanie tej opcji zostało opisane w rozdziale dotyczącym zadań.
25.1.5. Odwoływanie się do danych zlecenia w domyślnej nazwie pozycji na fakturze
Działanie tej opcji zostało opisane w rozdziale dotyczącym Zleceń.
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25.2. Pracownicy – stawka wewnętrzna
W oknie Pracownicy dodane zostało pole „stawka wewnętrzna”, do którego można wpisać kwotę
wg jakiej Kancelaria rozlicza się z pracownikiem za godziny pracy. Pole może być wykorzystywane
we własnych zestawieniach SQL tworzonych w oknie Statystyki i zestawienia.

26. Kartoteki
26.1. Klienci
26.1.1. Data założenia akt
Dodano pole „Data założenia akt”, w którym automatycznie zapisuje się data założenia klienta.
26.1.2. Pole prowadzący
Zmieniła się obsługa pola „Pracownik prowadzący” - nie wybieramy już pracownika z rozwijalnej
listy, tylko otwieramy dodatkowe okno przyciskiem […] i wskazujemy pracownika. Możliwe jest też
usunięcie danych pracownika poprzez zaznaczenie pola i naciśnięcie klawisza [Delete].
26.1.3. Ukrywanie nieaktualnych klientów
Klienci typu „potencjalny” lub „były” są domyślnie niewidoczni w oknach wyboru klienta. Aby ich
zobaczyć włącz opcję „Pokaż wszystkich”.

26.2. Szybki kreator – kontrola przeglądania danych zlecenia
W sekcji "Dodatkowe uprawnienia" dodaliśmy opcję "Z prawem przeglądanie".
Dzięki temu zakładając zlecenie możemy przydzielić pracowników "bez tego prawa" i w ten sposób
zabezpieczyć dane finansowe zlecenia.

Tak jak do tej pory, pracownik zakładający ma pełne prawa do zlecenia, aby zaraz po dodaniu
mógł edytować i poprawiać utworzone dane.

27. Sprawy
27.1. Rejestracja wielu dokumentów sprawy
We wcześniejszych wersjach programu Kancelaris dokumenty sprawy mogły być rejestrowane
tylko pojedynczo za pomocą kreatora nowego dokumentu.
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W nowej wersji programu, w menu Sprawy, dodano polecenie „Rejestracja wielu
dokumentów” dające możliwość zarejestrowania jednocześnie wielu dokumentów sprawy. Każdy
wybrany plik zostanie zapisany jako osobny dokument z jedną wersją.

Przebieg rejestracji dokumentów wygląda następująco:

1) Wybór sprawy oraz wspólnych właściwości dokumentów
(Typu (opinia/pozew/skarga), kierunku (wychodzący/przychodzący), data rejestracji).
2) Wskazanie plików, które mają zostać zarejestrowane.
W oknie eksploratora widać te pliki, których typ jest wybrany w polu „Typ pliku”, np.
Dokumenty programu Word, Dokumenty skanowane, Wszystkie pliki (*.*). Wybierając pliki
można:
a. zaznaczyć je pojedynczo,
b. zaznaczyć kilka jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl,
c. zaznaczyć wszystkie pliki za pomocą skrótu Ctrl+A.
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3) Dodanie opisów dokumentów.
Po wybraniu plików możemy określić opisy. Treść pola „opis” pojawi się w opisie
dokumentu, treść pola „opis dla klienta” zostanie przeniesiona do pola „opis dla klienta”
wersji nr 1.
4) Zapisanie danych
Po naciśnięciu przycisku [Zapisz] system rejestruje pliki oraz kopiuje je do współdzielonego
folderu. Status operacji jest wyświetlany w ostatniej kolumnie listy:
a. jeśli dokument został poprawnie zarejestrowany, w polu „status” pojawi się wpis
„OK.”
b. jeśli nie udało się zarejestrować jakiegoś pliku, to w polu statusu pojawi się
komunikat błędu.
Uwaga
Po wybraniu [Zapisz] przetwarzane są tylko wiersze z pustym statusem.
5) Ponowne zapisanie danych
Jeżeli z jakiegoś powodu nie udał się zapis któregoś z plików należy:
a. użyć przycisku [Usuń z listy OK], co spowoduje pozostawienie w liście tylko
niezarejestrowanych plików,
b. użyć przycisku [Wyczyść błędy], aby usunąć wpisy o statusach,
c. ustalić przyczynę błędu i usunąć ją,
d. ponownie nacisnąć Zapisz.
Aby jednocześnie zarejestrować w sprawie wiele dokumentów różnego typu należy:
a. wybrać sprawę,
b. określić pierwszy typ, np. dokumenty procesowe,
c. wskazać i zarejestrować pliki,
d. po udanej rejestracji wszystkich plików użyć przycisku [Usuń z listy OK],
e. zmienić typ – np. zeznania w postaci mp3,
f. wskazać i zarejestrować pliki innego typu…

27.2. Tworzenie wiadomości e-mail na podstawie kontaktów Kancelarisa i
dokumentów Spraw
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W menu Sprawy mamy nowe polecenie "Wyślij e-mail". Korzystając z tego polecenia możemy
utworzyć e -mail na podstawie:
• adresów e-mail adresatów powiązanych ze sprawą (klientów, organów, innych podmiotów),
• załączników sprawy,
• dowolnych innych plików,
• współdzielonych szablonów e-mail.

Tworzenie wiadomości elektronicznej:
1) Wybór adresatów
Adresy wpisujemy ręcznie lub wybieramy z bazy kontaktów Kancelarisa.
Adresy e-mail klientów, organów, podmiotów, kancelarii należy wcześniej wprowadzić do
karty [Kontakty], natomiast adresy pracowników do pola „E-mail” w oknie Pracownicy.
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Podczas wybierania kontaktu:
• dwukrotne kliknięcie w wybrany wiersz listy lub użycie przycisku [>] powoduje wpisanie
zaznaczonego adresu w odpowiednie pole,
• przyciski [>>] przenoszą wszystkie widoczne w liście adresy do odpowiednich pól.

2) Wpisanie tematu i treści wiadomości
Treść i temat można pobrać z szablonu, którym jest zwykły plik tekstowy, umieszczony w
folderze współdzielonym "Baza wiedzy\ Wzory korespondencji", mający postać:

3) Wybranie sprawy
Jeżeli mail ma zawierać załączniki sprawy należy wybrać ją za pomocą przycisku […]
4) Dodanie załączników sprawy
Teraz możemy wybrać dokumenty sprawy. W przypadku dokumentów z wieloma wersjami
lub wieloma plikami dołączane będą wszystkie pliki ostatniej wersji zaznaczonego
dokumentu.
5) Dodanie innych plików (opcjonalnie)
Aby dodać inne pliki kliknij w przycisk umieszczony z prawej strony okna i wskaż dowolne
dostępne dla Ciebie pliki.
6) Naciśnięcie przycisku [Utwórz]
Po naciśnięciu tego przycisku wiadomość e-mail zostanie utworzona za pomocą domyślnego
programu pocztowego.
Uwaga
Programy antywirusowe mogą blokować tworzenie wiadomości e-mail przez zewnętrzne programy.
Wówczas po naciśnięciu [Utwórz] może się pojawić poniższy komunikat. Należy się upewnić, że
tworzymy wiadomość za pomocą systemu Kancelaris i nacisnąć [Zezwalaj].
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7) Wysłanie wiadomości
Po naciśnięciu [Wyślij] w wiadomości zostanie ona wysłana za pomocą
domyślnego programu pocztowego i zgodnie z jego ustawieniami.
Uwaga
Kancelaris poza utworzeniem wiadomości nie uruchamia żadnych dodatkowych procesów i nie
kontroluje procesu samego wysyłania.
8) Zamknięcie okna tworzenia e-mail
Po zamknięciu okna wiadomości lub jej wysłaniu system zapyta o chęć utworzenia kolejnej
wiadomości. Teraz możemy tym samym adresatom przesłać inne dokumenty, albo zmienić
adresatów i treść wiadomości.
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27.3. Książka korespondencji
Podczas rejestracji wydarzenia w książce korespondencji dodano możliwość wysłania komunikatu
do pracownika, któremu przekazano korespondencję, np. po to, aby zaklasyfikował odpowiednio
wydarzenie i przypisał je do konkretnej sprawy. Można także wysłać komunikat do innych osób w
celu poinformowania ich o przesyłce.

27.4. Karta [Historia sprawy]
Do okna Sprawy została dodana karta [Historia sprawy], która zawiera listę zadań, terminów,
wydarzeń oraz dokumentów związanych z daną sprawą. Są one pogrupowane po etapie
i posortowane malejąco po dacie utworzenia tak, aby najnowsze elementy były pokazane
pierwsze. Na podstawie tej listy można utworzyć historię sprawy dla klienta bez przechodzenia do
Drzewka Spraw.
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27.5. Karta [Czynności]
Na tej karcie można zobaczyć listę czynności zarejestrowanych w zleceniach, w których dana
sprawa jest rozliczana. Jeśli pracownik nie ma włączonego uprawnienia „Czynności – przeglądanie
innych pracowników”, to widzi tylko zarejestrowane przez siebie czynności.

28. Rozliczenia
28.1. Zlecenia
28.1.1. Dwie karty dla zlecenia
W oknie Zlecenia ostatnia karta [Uwagi] została zastąpiona kartą [Inne dane] i przesunięta na
drugą pozycję. Na kartach pojawiły się nowe opcje:

28.1.2. Kwota maksymalna za czynności
W każdym zleceniu i fakturze można teraz wprowadzić "kwotę maksymalną za czynności".
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28.1.3. Obsługa stawek pracownika w walucie obcej
W zleceniach, w których walutą jest PLN można dodać pracowników ze stawką w walucie obcej,
np. pracownicy „Administrator” i „Kowalski” pracują wg stawki w PLN, a pracownik „ww” ma
stawkę w EUR.

W trakcie wystawiania faktury stawka w walucie obcej zostanie automatycznie przeliczona na PLN.
Szczegóły opisano w punkcie "Kreator faktury".
W związku z tym zmienił się także widok na karcie [Czynności] – zostały one pogrupowane po
walucie stawki.

28.1.4. Na zakładce [Sposób rozliczeń] nowe pole "Opis rozliczeń"
Służy do wprowadzenia innych, dodatkowych informacji o rozliczeniu zlecenia.
W edycji PLUS na jego podstawie możliwe jest także tworzenie innych systemów rozliczeń nie
uwzględnionych w programie Kancelaris.

28.1.5. Domyślna "nazwa pozycji" i "uwagi do faktury" dla każdego zlecenia
Na karcie [Inne dane] znajduje się pole do wpisania domyślnej nazwy pozycji na fakturze z tego
zlecenia. Może to być dowolny stały tekst o długości do 255 znaków. Jeśli w zleceniu pobierana
jest opłata stała, to na fakturze generowana jest dla niej pozycja według szablonu podanego w
polu „Nazwa pozycji S- stała”. Natomiast dla „Rozliczeń wg godzin” tworzona jest na fakturze
pozycja według szablonu z pola „Nazwa pozycji C – czynności”. Jeśli pola nie zostaną uzupełnione
pozycje faktury będą generowane według ustawień pola „Domyślna nazwa pozycji faktury” w oknie
Opcje Kancelarii.
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Tekst wpisany do pola „Uwagi faktury” będzie domyślnie wyświetlany na fakturach tego zlecenia.
W ostatnim kroku kreatora faktury w polu „Informacja dla klienta” można go dowolnie
modyfikować.

28.1.6. Generowanie nazwy pozycji i uwag na podstawie danych zlecenia
We wszystkich wyżej wymienionych polach można się odwołać do danych zlecenia wykorzystując
szablony wpisów w postaci:
• #ZL_NUMER# - zostanie zastąpione numerem zlecenia,
• #ZL_NAZWA# - zostanie zastąpione nazwą zlecenia,
• #CZ_OD” i #CZ_DO# zostanie zastąpione datami wprowadzonymi w czasie tworzenia
faktury w polach "Za okres od-do".
Ponadto , w oknie Opcje Kancelarii w polu „Domyślna nazwa pozycji faktury” można użyć
wpisów #CZ_OD#, #CZ_DO#, aby w pozycji każdej faktury pokazać okres z jakiego zostały
zafakturowane czynności, np.

Przykład nazwy pozycji z zastosowaniem szablonu:
•
W zleceniu wpisujemy

•

Podczas tworzenia nowej faktury wypełniamy pola dat:

• W efekcie na fakturze wygenerowana zostanie nazwa pozycji w postaci:

28.1.7. Możliwość wpisywania stałych stawek za czynności
Dla typu rozliczeń „inne” rozszerzona została funkcjonalność pól:
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•
•

„Ilość godzin do zmiany stawki”, w które można wpisać wartość „0”,
„Zmiana”, które przyjmuje wartości liczbowe z operatorami +, -, % i dodatkowo =.

Dzięki temu można utworzyć sposób rozliczenia, w którym wszyscy pracownicy pracują po stałej
stawce „20 pln” za godzinę czynności.

Aby zwiększyć stawkę po ustalonej ilości godzin można przykładowo wpisać:
20 lub +20 – stawka pracowników zwiększy się o 20 pln,
200% - stawka pracowników wyniesie 200% stawki oryginalnej, tzn. zwiększy się 2 razy
Aby zmniejszyć stawkę można wpisać:
-20 – stawka pracowników zmniejszy się o 20 pln,
-50% - stawka zostanie zmniejszona o połowę.
28.1.8. Ukrywanie zamkniętych zleceń
W oknie wyboru zlecenia, np. w dużym kreatorze i w kreatorze faktury domyślnie pokazywane są
tylko zlecenia otwarte.

28.2. Faktury
W oknie Faktury dodany został przycisk [Duplikat], który wywołuje okno wydruku dla widocznej
faktury. W oknie wydruku wybrane są dane faktury oraz bieżąca data wystawienia duplikatu. Na
wydrukach duplikatów zostanie wyświetlona data wystawienia oryginału oraz data wystawienia
duplikatu.

28.3. Kreator faktury
28.3.1. Przyciski do łatwego ustawiania okresu czynności
Zostały dodane dwa przyciski: [Ten miesiąc] i [Poprzedni], które ustawiają daty w polach „Za
okres od” – „do” odpowiednio w bieżącym miesiącu lub poprzednim miesiącu. Ustawienie tych dat
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powoduje, że w następnym kroku kreatora faktury od razu wybrane są czynności z podanego
okresu, bez potrzeby naciskania przycisku [Wybierz].
28.3.2. Możliwość wystawienia faktury z czynności pracowników rozliczanych w różnych
walutach
W zleceniach, w których walutą jest PLN można dodać pracowników ze stawką w walucie obcej,
np. pracownicy „Admin” i „Prawnik” pracują wg stawki w PLN, a pracownik „Partner” ma stawkę w
EUR.

W pierwszym kroku kreatora można określić datę kursu waluty (domyślnie to dzień wystawienia
faktury).

W momencie przejścia z kroku wybierania czynności (2) do edycji czynności (3) stawka pracownika
podana w walucie obcej zostanie automatycznie przeliczona na PLN wg kursu z podanego dnia. Na
liście edycji czynności wszystkie pozycje są już podane w PLN.

28.3.3. Obsługa daty kursu waluty
W związku ze zmianami ustawowymi w przypadku wystawiania faktur w EUR umożliwiliśmy
określenie innej daty kursu waluty niż data wystawienia faktury.
W czasie podpowiadania daty kursu waluty zakładamy, że:
• Jeśli faktura jest nominowana w PLN, to kurs służy do przeliczenia ewentualnej stawki
pracownika z waluty obcej na PLN i wystawienia faktury w PLN;
data kursu = data wystawienia faktury.
• Jeśli faktura jest nominowana w walucie obcej, to kurs służy do przeliczenia gotowej
faktury na PLN dla celów księgowych;
data kursu = poprzedni dzień roboczy (nie uwzględniamy dni świątecznych).
W obu wypadkach każda zmiana daty wystawienia faktury lub waluty faktury powoduje zmianę
podpowiedzi daty kursu.
Uwaga
Kurs waluty z danego dnia pozostał wspólny dla wszystkich faktur.
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Zmiana kursu w oknie kursy walut będzie miała wpływ na przeliczenie i ponowne wydrukowanie
już wystawionych faktur.

28.3.4. Sprawdzanie poprawności numeracji
Przy przejściu do kroku 2 kreatora program sprawdza, czy w bazie istnieje faktura z datą
wystawienia większą niż bieżąca i jeśli znajdzie ją, to wyświetlane jest ostrzeżenie.
Inne ostrzeżenie pojawia się również w przypadku, gdy użytkownik zmieni datę wystawienia
faktury w trakcie edycji faktury. Jeżeli numer był stworzony na podstawie daty z innego miesiąca
może to powodować problemy z numeracją.
28.3.5. Faktura za czynności kilku zleceń
Na prośbę naszych klientów przywróciliśmy możliwość wybierania do faktury czynności z kilku
zleceń tego samego klienta. Dodatkowo stawki pracownika są pobierane ze zlecenia, w którym
zarejestrowano czynność.
Taki sposób generowania faktur ma sens, jeżeli dla jednego klienta prowadzimy kilka zleceń
rozliczanych godzinowo, ale z różnymi stawkami pracowników. Przykładowo, w zleceniu "stała
obsługa" mamy standardowe stawki 50pln, a dodatkowo przyjęliśmy dodatkowe zlecenia
zadaniowe, w których określamy stawkę na 100pln i 120pln. Na koniec miesiąca chcemy wystawić
wspólną fakturę. W tym celu:
• w 1. kroku kreatora faktury wybieramy dane klienta i pierwszego zlecenia,
• przechodzimy do kroku 2 i wybieramy czynności 1. Zlecenia,
• przechodzimy do kroku 3 i sprawdzamy stawki,
• cofamy się do kroku 1 i wskazujemy kolejne zlecenie,
• W tym momencie system zapyta, czy usunąć wybrane już czynności –
odpowiadamy [Nie],
• przechodzimy do kroku 2 i wybieramy czynności 2. Zlecenia,
• przechodzimy do kroku 3 i sprawdzamy stawki …
Uwaga
Ten sposób rozliczeń należy traktować jako niestandardowy i wykonywany na własną
odpowiedzialność. Nie gwarantujemy, że będzie on spójny z innymi częściami
systemu. Na przykład rozliczenie na jednej fakturze czynności z kliku zleceń może
powodować niespójność w Statystykach.
28.3.6. Zmiana w wyborze czynności do faktury
Jeśli w pierwszym kroku kreatora zostaną wybrane daty za okres od-do, to przy przejściu do
drugiego kroku automatycznie zostaną wyświetlone czynności z tego okresu. Są one
pogrupowane według usług, a w ramach usługi ułożone po dacie. Tą listę można dowolnie
grupować i sortować, ale po przeniesieniu czynności do prawej listy – zmiana kolejności nie jest
możliwa. Przenoszenie czynności do prawej listy jest możliwe tak jak do tej pory, a dodatkowo
kliknięcie w nagłówek grupy powoduje przeniesienie wszystkich czynności z tej grupy.
Uwaga
W przypadku rozliczeń wykorzystujących „Ilość godzin w opłacie stałej” oraz „Ilość godzin do
zmiany stawki” w pierwszej kolejności należy przenosić te czynności, które mają zostać
uwzględnione w limicie/ryczałcie.
28.3.7. Zmiana stawek pracowników
W kreatorze nowej faktury podczas edycji czynności można modyfikować stawki pracowników, po
ich zmianie automatycznie zostanie przeliczona kwota za czynność. Dodatkowo, w oknie [Stawki]
można zmienić stawkę za czynności pracowników na inną kwotę lub wartość procentową
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oryginalnej stawki, podając kryterium dla pola opis czynności lub nazwa usługi. W ten sposób
można zmienić np. stawkę za wszystkie dojazdy.

28.4. Rejestracja (rejestrator) czynności
28.4.1. Zmiana porządku podpowiedzi nazw czynności
W słowniku „Czynności – podpowiedzi nazw” dodana została kolumna „kolejność”, która służy do
ustawienia porządku, w którym opisy czynności pojawiają się podczas rejestracji czynności. W pole
wpisujemy liczby naturalne. Przykład dla ustalenia porządku alfabetycznego:

Teraz podczas rejestracji dane są posortowane alfabetycznie.
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28.4.2. Zmiany w wyborze podstawy czynności
W czasie rejestracji widać tylko sprawy powiązane ze zleceniami przez otwarte usługi (do tej pory
były wszystkie).
Oznacza to, że po zamknięciu wszystkich usług związanych z daną sprawą, sprawa (niezależnie od
jej statusu i daty zamknięcia) nie jest już podpowiadana podczas rejestracji.
28.4.3. Zmiana w oknie "dodawanie usługi"
Osoby z prawem „Sprawy - przeglądanie wszystkich” mogą podczas rejestracji zakładać usługi do
wszystkich spraw, a nie tylko do tych, w których są uprawnione.

29. Moje biurko
29.1. Synchronizacja terminów z Microsoft Outlook
Synchronizacja terminów polega na doprowadzeniu do takiej samej zawartości dwóch kalendarzy –
programu Kancelaris i programu Outlook. W Kancelaris brane są pod uwagę wszystkie terminy
prywatne pracownika oraz terminy publiczne, do których pracownik został przydzielony. W Outlook
terminy są pobierane z domyślnego kalendarza zalogowanego użytkownika. W czasie
synchronizacji mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
• termin jest obecny w obu terminarzach
o jest taki sam,
o ma różne dane;
• termin jest obecny w jednym z kalendarzy, ale nie ma go w drugim
o został wprowadzony do pierwszego terminarza,
o został usunięty z drugiego terminarza.
Aby rozwiązać sytuacje sporne (konflikty) należy przyjąć, że któryś kalendarz jest dominującym, co
oznacza, że jego ustawienia są ważniejsze. W wersji Kancelaris 3.30 przyjmujemy, że dominującym
kalendarzem jest Kancelaris (w następnych wersjach programu umożliwimy wybór dominującego
kalendarza). Konsekwencją tego jest to, że:
• nowe terminy z Kancelarisa zostaną przeniesione do Outlook,
• nowe terminy z Outlook zostaną przeniesione do Kancelarisa,
• terminy wcześniej synchronizowane usunięte z Outlooka zostaną do Outlooka ponownie
dodane,
• terminy wcześniej synchronizowane usunięte z Kancelarisa zostaną usunięte z Outlooka,
• jeśli zsynchronizowane wcześniej terminy różnią się godziną rozpoczęcia, godziną
zakończenia, opisem-tematem lub miejscem-lokalizacją, to ważniejsze będą
ustawienia z programu Kancelaris i w Outlook zostaną zmienione tak jak w Kancelarisie. W
przypadku terminów całodziennych godziny początku i końca nie są porównywane.
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29.1.1. Procedura synchronizacji
Proces synchronizacji został podzielony na dwa etapy. Pierwszym z nich jest Porównanie
kalendarzy i sprawdzenie różnic. Drugim jest synchronizacja zgodnie z ustawieniami w liście.
Procedura synchronizacji przebiega następująco:
1. Wybieramy okres, z którego chcemy zsynchronizować kalendarze. Program domyślnie
podpowiada okres od: dziś – 7 dni, do: dziś + 31 dni.
Uwaga
Jeżeli jakiś termin był wcześniej synchronizowany, a następnie został przesunięty poza okres
obecnej synchronizacji, procedura synchronizacji uzna, że ten termin został usunięty.
2. Naciskamy przycisk [Porównaj kalendarze].
3. W tabeli zostaną wyświetlone terminy z podanego okresu. Operacja, która zostanie
wybrana w czasie synchronizacji zależy od statusu terminu, który jest określony na
podstawie informacji o terminach.

Status

Opis terminu

Operacja w trakcie synchronizacji

„Nowy w Kancelaris”

Nowy termin dodany
w Kancelarisie

Zostanie dodany do Outlooka
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Status

Opis terminu

Operacja w trakcie synchronizacji

„Nowy w Outlook”

Nowy termin dodany
w Outlooku

Zostanie dodany do Kancelarisa. Sposób
dodania zależy od opcji „Nowy termin
w Outlook dodaj do Kancelaris”:
-opcja Automatycznie powoduje
utworzenie w Kancelarisie terminu
prywatnego,
- opcja Za pomocą okna terminu otwiera
w czasie synchronizacji okno dialogowe
nowego terminu, w którym można
wpisać dodatkowe informacje o terminie
np. miejsce terminu, sprawę, której
dotyczy i przydzielić do niego
pracowników.

„Takie same”

Terminy jednakowe,
zsynchronizowane

Nic się nie stanie

„Różne
„Różne
„Różne
„Różne
„Różne

Terminy były
zsynchronizowane, ale
zmienił się czas
rozpoczęcia/ czas
zakończenia/ opis
terminu/ lokalizacja w
Kancelarisie lub Outlooku

Termin z Kancelarisa zastąpi termin
z Outlooka

„Usunięto w Kancelaris”

Terminy były
zsynchronizowane, termin
z Kancelaris został
usunięty, termin
w Oulooku pozostał

Termin zostanie usunięty z Outlook

„Usunięto w Outlook”

Terminy były
zsynchronizowane, termin
z Outlook został usunięty,
termin w Kancelarisie
pozostał

Termin zostanie dodany do Outlook

początki”/
końce”/
opisy”/
all day”/
lokalizacje”

4. Naciskamy [Synchronizuj], aby wykonać zgodne z opisem operacje. Po synchronizacji
kalendarze Kancelarisa i Outlooka w podanym okresie będą identyczne.

29.1.2. Tworzenie nowego terminu na podstawie terminu Kancelarisa/ Outlooka
Terminy w Kancelaris i Outlook zawierają podobne dane, ale dane te nie są identyczne. Na
przykład termin w Kancelarisie nie może rozciągać się na kilka dni (jest jedna data), natomiast

40
termin w Outlook ma osobne daty rozpoczęcia i zakończenia; termin w Outlook ma temat i treść,
a termin w Kancelaris tylko jeden opis.
Z tego powodu w czasie tworzenia jednego terminu z jednego kalendarza na podstawie terminu z
drugiego przyjęto pewne założenia opisane w poniższych tabelach.

Podczas tworzenia terminu w Outlook na podstawie terminu Kancelaris pola są ustawiane
następująco:
Kancelaris – nazwa pola
Data / Od godz.
Data / Do godz.
Całodniowy

Ważność :
mało ważny
zwykły
ważny, prawny
Opis
W sprawie
Miejsce
Termin prywatny
Przypomnienie

Outlook – nazwa pola
Czas rozpoczęcia
Czas zakończenia
Wydarzenie całodzienne
(w Outlooku wyzerowana zostaje godzina
rozpoczęcia i zakończenia terminu)
Ważność:
niska ważność (ikonka: strzałka w dół)
normalny
wysoka ważność (ikonka: wykrzyknik);
Temat
Dane sprawy wpisane w Treść
Lokalizacja
Prywatne (ikonka: kłódka)
Przypomnienie
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Podczas tworzenia terminu w Kancelaris na podstawie terminu Outlook pola są ustawiane
następująco:
Outlook – nazwa pola Kancelaris – nazwa pola
Czas rozpoczęcia Data / Od godz.
Czas zakończenia Do godz.
Uwaga! Terminy, których dzień zakończenia
jest większy niż dzień początku są widoczne
w terminarzu Kancelaris TYLKO w widoku
Lista.
Wydarzenie całodzienne Całodniowy
Ważność : Ważność:
niska ważność (ikonka: strzałka w dół) mało ważny
normalny zwykły
wysoka ważność (ikonka: wykrzyknik); ważny, prawny
Temat Opis
Treść nie jest przenoszona
Lokalizacja Miejsce
Prywatne (ikonka: kłódka) Termin prywatny
Wszystkie terminy tworzone automatycznie
w Kancelarisie są PRYWATNE.
Przypomnienie Przypomnienie
Uwaga, dla opcji dostępnych w Outlook, a
niedostępnych w Kancelaris np. 2 tygodnie,
przypomnienie jest ustawione, ale w liście
przypomnienia nie jest wyświetlana żadna
wartość
Przypomnienie, Cykliczność, Kategoria nie są przenoszone

29.2. Zadania
29.2.1. Zadania "do wiadomości" innych osób
W oknie nowego zadania poza wskazaniem głównego odbiorcy zadania (w polu Dla) można podać
osoby, które mają otrzymać informację o zleceniu zadania. Osoby "do wiadomości" będą widziały
zadanie na dodatkowej liście zadań, ale nie mają żadnych praw związanych z modyfikowaniem
zadania.
Zadanie w Kancelarisie jest nadal dedykowane jednej osobie.
Aby dodać te osoby należy nacisnąć przycisk [Wybierz] i wskazać grupę lub postawić haczyki przy
wybranych osobach.
Na liście zadań widzimy standardową listę zadań do wykonania albo możemy się przełączyć do
widoku prezentującego listę zadań, o których zostaliśmy powiadomieni.
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29.2.2. Historia zadania
W oknie Zadanie została dodana nowa zakładka [Opis, stan i przebieg prac], do której zostało
przeniesione pole "Stan" oraz "Opis" zadania dla pracownika i dla klienta.

W opcjach kancelarii dodano opcję:

Po włączeniu tej opcji pracownik, któremu zostało zlecone zadanie może edytować jedynie pole
"Opis" i dopisywać nowe treści do historii zadania. Dzięki temu pracownicy nie mogą wstecz
zmieniać opisu przebiegu prac nad zadaniem.

29.3. Terminy – miejsce
W oknie Termin dodane zostało pole do wpisania miejsca zdarzenia, do którego tworzony jest
termin. Wprowadzanie miejsca terminu możliwe jest na dwa sposoby:
- ręcznie wpisujemy dane adresowe,
- naciskamy przycisk […], aby wybrać adres z listy. Domyślnie wybrane są adresy organów, ale
można zmienić typ adresata (pracownicy, klienci…). Jeśli termin jest w sprawie, to lista jest
zafiltrowana i pokazuje tylko adresatów związanych z tą sprawą.
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30. Poprawki
o

o

o

Usuwanie dokumentów sprawy – zgłoszony błąd: w oknie Akt sprawy na karcie
[Dokumenty] podczas usuwania dokumentu sprawy, pojawia się komunikat: czy na pewno
chcesz usunąć? Po wybraniu [Nie] dokument był usuwany.
Poprawka: Po wybraniu odpowiedzi [Nie] dokument nie jest usuwany.
Działanie akcji Asystenta z listy faktur (podgląd, szybki wydruk) – zgłoszony błąd: po
zaznaczeniu na liście faktury i wybraniu z okna Asystenta polecenia „Podgląd” pokazują się
dane innej faktury.
Poprawka: do wydruku pobierane są dane zaznaczonej faktury.
Zmiana sposobu obliczania odsetek podatkowych dostosowana do przepisów podatkowych
(zaokrąglanie do pełnego złotego).
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Co nowego w systemie Kancelaris
3.31 STD/ 3.41 PLUS
31. Kancelaria
31.1. Opcje kancelarii
W programie Kancelaris od wersji 330 podczas rejestracji czynności podpowiadane są tylko opisy
czynności wprowadzane przez zalogowanego użytkownika. Zmiana ta miała na celu uszczelnienie
kontroli praw pracowników. W związku z prośbami Klientów, którzy uznali, że często pracownicy
kontynuują pracę innych osób, w wersji 3.31 wprowadziliśmy dodatkową opcję Kancelarii.

Lista opisów czynności jest zawsze ułożona chronologicznie – najnowsze wpisy znajdują się u góry
listy.

31.2. Pracownicy - Opcje osobiste
Dodaliśmy trzy nowe opcje pracownika

31.2.1. Sprawdzanie zajętości
Jeżeli Pracownik włączy tę opcję, to pozostali pracownicy w momencie przydzielania go do terminu
będą mogli sprawdzić, czy w wybranym czasie pracownik nie ma już zapisanego innego terminu.
31.2.2. Rejestracja dokumentów
Jeżeli Pracownik włączy tę opcję i podczas rejestracji dokumentu wskaże skrót do pliku, a nie sam
plik, to system mimo wszystko zarejestruje docelowy plik.
31.2.3. Szybka rejestracja
Jeżeli Pracownik włączy tę opcję, to uruchomienie okna do rejestracji czynności będzie zawsze
miało włączoną opcję "szybkiej rejestracji", tzn. ustawioną godzinę dziewiątą jako początek
pierwszej czynności oraz możliwość szybkiego przechodzenia tylko przez pola: kod podstawy – opis
czynności – godzina zakończenia – przycisk Zapisz.

32. Kartoteka
32.1. Klienci
Teraz dla każdego klienta można zdefiniować pola login i hasło.

45

Pozwala to na korzystanie z opcji Eksportu stanu spraw na serwer WWW i aplikacji WebKancelaris
oraz w przyszłości aplikacji WebKancelaris PLUS. Więcej o aplikacji WebKancelaris na
www.webkancelaris.pl

33. Sprawy
33.1. Sprawy
33.1.1. Eksport spraw na serwer WWW
W oknie spraw dodano pola związane z eksportem spraw na serwer WWW.

Wstawienie haczyka do pola powoduje, że dana sprawa jest brana pod uwagę podczas eksportu.
Drugie pole będzie używane do opisu sprawy przeznaczonego dla klienta Kancelarii.
Więcej o aplikacji WebKancelaris na www.webkancelaris.pl
33.1.2. Nowa kolumna w liście spraw
W liście spraw dodano kolumnę typ.

33.2. Terminy – Sprawdzanie zajętości
Aby przydzielając pracownika do terminu móc sprawdzić, czy pracownik ma czas wolny,
zaznaczamy go na liście przydzielonych pracowników i naciskamy przycisk "Badaj zajętość".
Funkcja sprawdzania zajętości działa pod warunkiem, że testowany pracownik wyraził na to zgodę
ustawiając swoją opcję pracownika na "Zezwól innym użytkownikom na sprawdzanie zajętości
mojego terminarza".
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33.3. Dokumenty spraw
33.3.1. Rejestracja od razu wielu plików w dokumencie
W czasie rejestracji dokumentów można teraz nie wskazywać jednego pliku, od razu przejść do
rejestracji wielu plików tej wersji dokumentu.
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33.3.2. Rejestracja czynności i wydarzenia po rejestracji dokumentu
Teraz zamiast decydować automatycznie, kiedy po rejestracji dokumentu mają się uruchamiać
okna do rejestracji czynności i wydarzenia pozwalamy na wybranie danej opcji w ostatnim kroku
kreatora rejestracji dokumentu.

33.3.3. Nazwa pliku zapisana w bazie danych
Zmieniono system tak, żeby w czasie rejestracji pojedynczego pliku oraz w oknie rejestracji wielu
dokumentów nazwa wskazanego pliku na dysku była domyślnie opisem pliku (do tej pory w polu
opisu pojawiał się tekst "strona1"). Dzięki temu w oknie wyszukiwania dokumentów jest możliwe
wyszukiwanie wg nazwy pliku.

33.4. Wyszukiwanie dokumentów
W oknie wyszukiwania dokumentów jest możliwe wyszukiwanie wg nazwy pliku zapisanego w
bazie danych. Na poniższym rysunku widać wyszukiwanie dokumentu z plikiem zarejestrowanego
w punkcie 33.3.3
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33.5. Książka korespondencji
33.5.1. Nowy wydruk dla poczty
Aby umożliwić pokazanie na wydrukach dla poczty jednocześnie przesyłek poleconych i poleconych
za potwierdzeniem odbioru wykonano w programie trzy zmiany:
• zmieniono opis "poczta za potw. odbioru" na "poczta polecona za potw. odbioru"
• w wywołaniu raportu "Wydruk dla poczty" w parametrze typ dodaliśmy "*" co spowoduje,
że na raporcie znajdą się wszystkie przesyłki z początkiem opisu "poczta polecona"

•

Dodaliśmy raport, w którym w polu "uwagi" pokazywany jest także "typ wysyłki". W ten
sposób na wydruku dla poczty widoczne będą przesyłki wysłane "za potwierdzeniem
odbioru"
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33.6. Zmiana w dużym kreatorze
W Dużym kreatorze ułatwiliśmy numerowanie nowych spraw podczas zakładania spraw dla
istniejącego klienta i istniejącego zlecenia. Po dodaniu pierwszej sprawy do listy automatycznie
podpowiada się kolejny numer nowej sprawy.

34. Rozliczenia
34.1. Faktury
34.1.1. Nowy wydruk faktury
Dodano wydruk "wydruk faktury - papier firmowy".

Na tym wydruku nie są umieszczone dane sprzedawcy. Wydruk jest przeznaczony dla Kancelarii,
które chcą drukować faktury na papierze firmowym umieszczonym na górze strony lub umieścić w
polu logo Kancelarii cały nagłówek.
Jeżeli nagłówek, ma być drukowany z systemu Kancelaris to należy go umieścić w bazie w polu
"logo" kancelarii. Obraz powinien mieć rozmiary 19,6x4 centymetry.
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34.1.2. Nowe załączniki do faktur
Dodano nowe załączniki do faktury:
• godziny wg spraw i usług
• godziny wg usług

34.1.3. Małe usprawnienia
• Po wybraniu formy płatności "gotówka" czyścimy pole "konto bankowe"
• Dodano podpowiedzi wielu nowych form płatności
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•

Dodano możliwość zatwierdzania faktury bez przechodzenia przez kreatora.

34.2. Rejestracja czynności
34.2.1. Opcja pracownika
W zależności od ustawienia opcji kancelarii "Czynności – podczas rejestracji podpowiadaj opisy
wszystkich użytkowników" podczas rejestrowania czynności podpowiadane są opisy czynności
wprowadzane tylko przez zalogowanego użytkownika albo przez wszystkich pracowników.
Więcej w punkcie 31.1
34.2.2. F2
Okno może być teraz uruchomione z klawiatury przyciskiem F2 (edycja) wtedy, gdy kursor stoi w
polu opisu.

34.2.3. Nowe możliwości wprowadzania opisu czynności
W oknie z długim opisem wykonywanej czynności dodaliśmy możliwość wstawiania podpowiedzi
czynności ze słowników oraz poprzednich opisów tej samej usługi.
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34.2.4. Opcja pracownika dotycząca szybkiej rejestracji
Jeżeli pracownik włączy odpowiednią opcję to okno do rejestracji czynności będzie na starcie
zawsze miało włączoną opcję "szybkiej rejestracji", tzn. ustawioną godzinę dziewiątą jako początek
pierwszej czynności oraz możliwość szybkiego przechodzenia tylko przez pola: kod podstawy – opis
czynności – godzina zakończenia – przycisk Zapisz.
34.2.5. Przenoszenie czynności z danego dnia na inny dzień
Teraz z okna Rejestracji czynności możliwe jest przeniesienie wszystkich czynności z danego dnia
na inny dzień.
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35. Biblioteka
35.1. Nowe kolumny w liście pozycji
W liście Pozycji w bibliotece dodano kolumny: Wydawca, Rok wydania, Numer wydania, Data
stanu.

36. Moje biurko
36.1. Terminarz osobisty - przejście do akt sprawy
W liście zadań dodano pod prawym przyciskiem myszki opcję "Otwórz akta sprawy".

37. Współpraca z Office
37.1. Word
Od tej wersji programu każda aktualizacja może przynieść nowe wersje szablonów współpracy
kp.dot i kancwrd07.dotm, które należy samodzielnie skopiować do odpowiedniego folderu na
komputerze użytkownika.

Nowy szablon poprawia błędnie działanie w przypadku otwarcia dwóch plików w programie
Microsoft ® Word® i uruchomienia rejestracji dokumentów.
W celu zainstalowania dodatku:
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•
•
•
•
•
•

zaloguj się do komputera na użytkownika, który ma korzystać z dodatków
uruchom program Kancelaris
zamknij wszystkie otwarte programy MS Word
wybierz w menu opcję - Administracja - Instalacje dodatków
uruchom instalację dodatków dla MS Word.
uruchom program WORD w celu sprawdzenia instalacji dodatku

37.2. Outlook
Poprawiono rejestrację wiadomości pocztowych z programu MS Outlook w systemie Kancelaris.

37.3. Excel
37.3.1. Stały format pliku
Dane eksportowane są teraz ZAWSZE w formacie Office 2003.
37.3.2. Poprawka eksportu dla danych wieloliniowych
Podczas eksportu do Excela dla danych wieloliniowych znaki nowej linii są teraz eksportowane
poprawnie np. W liście czynności widać:

natomiast w Excelu:

38. Inne
38.1. Rejestrowanie dokumentów bezpośrednio z okna Exploratora
Windows
System Kancelaris został teraz wzbogacony o program KancelarisStarter.exe, którego zadaniem
jest pobieranie od użytkownika lub systemu opcji startowych, przetwarzanie ich, a następnie
odpowiednie uruchamianie Kancelarisa.
W programie Kancelaris dodaliśmy wprowadzenia do rejestrów powiązania programu
KancelarisStarter z plikami o wybranym rozszerzeniu.
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Dzięki temu teraz już w oknie Exploratora Windows można uruchomić rejestrację dokumentu,
analogiczną jak ta, która do tej pory była dostępna w programie MS Word.

39. Poprawki
•

•
•
•
•
•

W kreatorze nowego pracownika przycisk "wybierz wszystkie sprawy" uwzględnia uprawnienia
do przeglądania wszystkich spraw przez osobę, która uruchamia kreatora, nie przydzielanego
pracownika.
Przy usuwaniu klienta dodano komunikat, że może nie być widać zlecenia klienta, jeżeli
usuwający pracownik nie ma do tego zlecenia uprawnień.
Poprawiono rejestrację dokumentów umieszczonych na szyfrowanych dyskach.
W oknie Faktury pole "Waluta zlecenia" zmieniono na "Waluta faktury".
Usunięto błąd powodujący zamknięcie się programu w momencie kliknięcia w dowolne miejsce
terminarza, jeżeli wcześniej rozpoczęto edycję opisu terminu bezpośrednio w terminarzu.
Poprawa działania programu rejestrator czynności po błędnym wprowadzeniu w polu długość
wartości powyżej 1 dnia np. "2401".
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Co nowego w systemie Kancelaris
3.32 STD/ 3.42 PLUS
Klienci
•

Dodano kolumnę prowadzący klienta do wyszukiwania

40. Stawka 23%
•
•

Automatycznie wprowadzono do bazy stawkę 23%
Zmieniono wydruki faktur dostosowując je do wprowadzonej stawki 23% i zapewniając
możliwość użycia zarówno stawki 22% i 23% na przełomie roku.

Uwaga !
Wydruki własne nie są automatycznie korygowane!

41. Wyszukiwanie dokumentów
•
•

Dostosowano wyświetlanie elementów zarówno do dużych jak i małych rozdzielczości
ekranu
Zmieniono układ w sekcjach wyszukiwania zmniejszając ich wysokość

42. Eksport WWW
•
•

Dodano kontrolę loginu i hasła klienta uwzględniającą wymagania XML przy eksporcie
WWW
Zmieniono eksport uwzględniając możliwość wprowadzania znaków specjalnych HTML ( ",
<, >, ') w nazwach i opisach poszczególnych elementów.

43. Asystent
•

poprawiono stabilność działania asystenta w trakcie jego włączania i wyłączania

44. Eksport do Excela
•
•
•

Umożliwiono otwarcie skoroszytu z wynikami bezpośrednio po wykonaniu eksportu
Automatycznie podpowiada się nazwa pliku z data i godziną eksportu
Umożliwiono eksport bez zapisywania danych do pliku
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•

Zmieniono formatowanie przy eksporcie zgrupowanych list tak, aby osobom korzystającym
z programów Office 2007/2010 nie pokazywało się podczas zapisu okno "Kontrola
zgodności"

45. Dodatek Outlook
•

Opcje Kancelarisa są teraz dostępne wyłącznie w menu. Wynika to z faktu, że Outlook
2007/2010 w karcie dodatki tworzył opcje Kancelarisa dwukrotnie: raz na podstawie menu,
raz na podstawie paska zadań

•

Poprawiono komunikat, który pojawiał się, jeżeli w trakcie przenoszenia elementów do
Kancelarisa było w nim otwarte jakieś okno dialogowe np. termin

•

poprawiono obsługę wiadomości, które nie posiadały tematu. W tym wypadku wiadomość
otrzymuje znacznik na podstawie daty i godziny przenoszenia do Kancelarisa

46. Poprawki
W listach:
• książka korespondencji
• wyszukiwanie dokumentów
• komunikaty
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Co nowego w systemie Kancelaris
3.33 STD/ 3.43 PLUS
Stawki VAT

•

Automatycznie wprowadzono do bazy stawkę 8% dla potrzeb refaktury

47. Faktury

•

Zmieniono wydruki faktur uwzględniając na nich wyłącznie stawki obowiązujące w
roku 2011 (8% i 23%)

•

Dodano wydruki "Wydruk faktury - VAT 2010" z kopią "Wydruku z jednostką miary"
używaną dotychczas przez użytkownika

48. Program

•

We wszystkich miejscach w programie, w których domyślnie wybierana była stawka 22%
wybiera się teraz stawka 23%

49. Poprawki
•

Poprawiono działanie programu w oknie Wyszukiwanie czynności po użyciu funkcji
przenoszenia czynności do innej usługi.

59

Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/ 3.44 PLUS
( w stosunku do wersji 3.33STD/3.43/STD)

Praca z urządzeniami fiskalnymi w programie KANCELARIS 3.34/3.44
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50. Wstęp
50.1. Kto musi używać urządzeń fiskalnych
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach producentów urządzeń:
• POSNET
o http://www.posnet.com/kasadlaciebie/faq.html#1
• ELZAB
o http://www.kasy-dlaprawnikow.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=13
o http://www.kasy-dlaprawnikow.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14

50.2. Kasa fiskalna a drukarka fiskalna
Kasa fiskalna jest niezależnym od komputera urządzeniem, które posiada własną bazę towarową
i pozwala wydrukować paragon. W Kancelarisie 3.34/3.44 możliwe jest zarejestrowanie
paragonu wystawionego wcześniej na kasie fiskalnej.
Drukarka fiskalna jest (jak każda drukarka) urządzeniem, które drukuje tylko to, co prześle do niej
program sprzedażowy. Drukarka jest droższa, bo ma więcej możliwości. Poza paragonami potrafi
na przykład wydrukować fakturę (jak na stacji benzynowej) lub potwierdzenie transakcji kartą
płatniczą (wydruki niefiskalne). Ale Kancelaris tymi dodatkowymi rzeczami nie będzie się zajmował,
więc drukarka będzie bardziej użyteczna, jeżeli Kancelaria chce korzystać z niej za pomocą innego
oprogramowania zainstalowanego na tym samym komputerze.
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Kasa:
• Jest niezależna od komputera i Kancelarisa – nawet, jeżeli zepsuje się komputer
z Kancelarisem, kasa dalej będzie działała,
• Trzeba ją niezależnie ręcznie skonfigurować, ale zapewne towar w Kancelarii będzie jeden
"usługa prawnicza", więc to nie powinien być problem,
• Można ją zabierać w teren i wystawiać paragony bez korzystania z komputera, a następnie
można rejestrować te paragony w programie.
Drukarka:
• Musi być podłączona do komputera i jak każda inna drukarka drukuje tylko to, co jej wyśle
komputer,
• Daje teoretycznie większe możliwości niż kasa (można używać innych programów do
innych celów), ale Kancelaris na razie będzie drukował tylko paragony,
• Nie można się pomylić w ten sposób, że inną kwotę wpiszemy w Kancelarisa, a inną
wystawimy na kasie, albo że w którymś miejscu pominiemy jakiś obrót.
Wybór urządzenia zależy przede wszystkim od potrzeb Kancelarii i schematu pracy.

50.3. Schematy współpracy w skrócie
50.3.1. Kasa fiskalna
•

Wystawienie paragonu na podstawie danych zlecenia:
o Kancelaris oblicza kwotę do zarejestrowania w urządzeniu.
o Niezależnie wprowadzamy kwotę paragonu na kasę fiskalną.
o Po poprawnym wydrukowaniu paragonu wprowadzamy w Kancelarisie numer i datę
wystawienia paragonu.

•

Wystawienie paragonu uproszczonego:
o Kancelaria w dowolnym miejscu wystawia paragon.
o W późniejszym terminie ktoś w Kancelarisie rejestruje paragon.

Korzystając z kasy:
• wydrukowanie paragonu i wprowadzenie go do Kancelarisa są operacjami niezależnymi
- możemy te czynności wykonać w dużym odstępie czasu i w różnych miejscach.
50.3.2. Drukarka
Drukarka musi być zawsze podłączona do komputera, z którego drukujemy paragon!
•

•

Wystawienie paragonu na podstawie danych zlecenia:
o Kancelaris oblicza kwotę do zarejestrowania w urządzeniu.
o Wprowadzamy pozycje paragonu w Kancelarisie np. za pomocą przycisku
[Aktualizuj automatyczne].
o Podczas zapisu danych do bazy danych następuje drukowanie paragonu na
urządzeniu.
Wystawienie paragonu uproszczonego:
o Kancelaria wprowadza dane paragonu do Kancelarisa.
o Na zakończenie pracy kreatora paragon jest drukowany.

Korzystając z drukarki:
• wprowadzenie wartości paragonu i wydrukowanie paragonu zawsze odbywa się
jednocześnie.
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50.4. Obsługiwane urządzenia
Jeżeli Kancelaria wybrała kasę fiskalną, to może to być dowolne urządzenie, natomiast drukarka
fiskalna musi spełniać wymagania Kancelarisa.
50.4.1. POSNET
Kancelaris współpracuje ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi POSNET korzystającymi z protokołu
Thermal.
50.4.2. ELZAB
Kancelaris współpracuje z drukarkami fiskalnymi ELZAB OMEGA i ELZAB MERA, przy czym modele
Omega nie mają możliwości sprawdzania ostatniej stawki towaru chroniącej przez zablokowaniem
towaru.
50.4.3. Różnice w wyglądzie paragonu dla poszczególnych urządzeń
W zależności od urządzenia paragon wystawiony przez system Kancelaris będzie się różnił danymi:
Element
Posnet
Elzab
Nazwa
1-40 znaków
5-28 znaków
towaru/usługi
Numer
Identyfikator kasy / Nr rap. dobowego / Nr Paragonu w ramach raportu dobowego*
paragonu w
Kancelaris
POSNET01/0001/0061
02/0012/0006
Numer
paragonu
na wydruku
Identyfikator
kasy
Dane
pracownika
Forma
płatności

Nr Paragonu w ramach raportu
dobowego (tu: 00061)

Nr Paragonu / Nr raportu dobowego

8-znakowy tekst (tu:Posnet01)

2-znakowa liczba (tu:#02)

Identyfikator (Administrator)

2 pierwsze znaki identyfikatora (tu:Ba)

Pod paragonem w zależności od formy i
jej długości:

Pod paragonem

GOTÓWKA:
Inna: forma płatności
Inna f.pł.: forma
Opis

Sposób zapłaty:

kwota
kwota
kwota

forma płatności
(22 znaki)

Pod paragonem:

Pod paragonem:

Opis: Adam Kowalski ul.
Opis: Staromiejska 44/66

Klient: Adam Kowalski ul.
Klient: Staromiejska 44/66

*numer paragonu w systemie składa się z kilku elementów, ponieważ musi być unikatowy w
ramach całej Kancelarii. Kolejność elementów została ustalona w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednie sortowanie od lewej strony.

50.5. Jakie funkcje realizuje Kancelaris
Kancelaris realizuje następujące funkcje związane z urządzeniami fiskalnymi:
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•
•
•
•
•
•

Wystawienie paragonu bez wskazywania klienta (paragon uproszczony).
Przypisanie paragonu uproszczonego do klienta i zlecenia.
Wystawienie paragonu od razu z wyborem klienta i zlecenia.
Wystawienie faktury VAT i wydruk paragonu.
Wystawienie faktury VAT na podstawie wcześniej stworzonego paragonu uproszczonego.
Przekształcenie paragonu związanego z klientem i zleceniem w fakturę.

W każdej z tych opcji możliwe jest wydrukowanie paragonu na podłączonym urządzeniu albo
podanie numeru paragonu wcześniej wydrukowanego na niezależnym urządzeniu.
Uwaga:
We wszystkich tych funkcjach związanych z paragonami Kancelaris do obliczeń kwoty VAT używa
metody "od brutto" (patrz rozdz. 51), która jest inna niż dla faktur VAT ("Od netto").
Dodatkowo Kancelaris potrafi:
• Sprawdzić połączenie z urządzeniem.
• Anulować ostatni paragon w przypadku awarii.
• Wydrukować raport dobowy.
• Wydrukować raport okresowy.

50.6. Ograniczenia programu w wersji 3.34/3.44
Maksymalne ilości i kwoty brutto, jakie można wydrukować na paragonie za pomocą systemu
Kancelaris wynoszą: 9 999 999,99.
Kancelaris nie zajmuje się następującymi funkcjami:
• obsługą rabatów i narzutów,
• obsługą (logowaniem i wylogowywaniem) kasjerów,
• zarządzaniem towarami,
• sprawdzaniem wpłaty i obliczaniem reszty,
• stornowaniem pozycji paragonu,
• sterowaniem szufladą.
Kancelaris nie zajmuje także następującymi funkcjami administracyjnymi:
• konfiguracją nagłówków,
• konfiguracją stawek w urządzeniu,
• przeglądaniem bazy towarowej.
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Aby skorzystać z niektórych w/w funkcji należy:
• poprosić serwisanta urządzenia,
• znaleźć program serwisowy,
• znaleźć inny program stricte księgowy, który to potrafi.

51. Obliczenia kwot VAT na fakturach i paragonach – objaśnienia
51.1. Metody obliczania kwoty VAT ("od netto", "od brutto", "z sumy brutto")
W księgowości istnieją dwa systemy obliczania kwot na fakturach, a w szczególności kwoty VAT.
Jeden z nich jest stosowany w Kancelarisie od zawsze do wystawiania Faktur VAT. Drugi został
wprowadzony w tej wersji, ponieważ jest używany w urządzeniach fiskalnych. W związku z tym, że
w trakcie obliczeń poszczególne kwoty są zaokrąglane do groszy, to oba systemy dają różne
rezultaty.
Dodatkowo kwota VAT może być obliczona dla każdej pozycji dokumentu i następnie zsumowana
(tak działają faktura VAT od netto) albo wszystkie pozycje dokumentu z tej samej stawki mogą być
najpierw posumowane i od nich zostaje policzona kwota VAT.
Zobaczmy szczegółowe przykłady.
51.1.1. Metoda "od netto"
51.1.1.1.

Opis

W metodzie "od netto" przy wystawianiu faktur stosuje się następujące obliczenia:
• Użytkownik podaje:
o ilość
o cenę netto
o stawkę VAT
• System oblicza:
o wartość netto = ilość * cena netto
o kwotę VAT = wartość netto * stawka VAT
o wartość brutto = wartość netto + kwota VAT
W tej metodzie nie jest istotna cena brutto, w związku z tym nie pokazuje się ona na żadnym
wydruku faktury. Cena brutto może zostać obliczona, jako cena netto + VAT, ale ilość * cena
brutto może nie być zgodna z wartością brutto.
51.1.1.2.

•

Przykład

o ilość = 2
o cena netto = 45,5
o stawka VAT = 23%
System oblicza:
o wartość netto = 91
o kwota VAT = 20,93
o wartość brutto = 111,93
o teoretyczna cena brutto = 55,97
o teoretyczna wartość brutto = ilość * cena brutto = 111,94 ( <> 111,93 )

Faktura obliczona tą metodą może nie zostać poprawnie wydrukowana na urządzeniu fiskalnym.
51.1.2. Metoda "od brutto"
51.1.2.1.

Opis

W metodzie "od brutto", która stosowana jest przy sprzedaży dla osób fizycznych istotną ceną jest
cena brutto, która płaci klient.
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Użytkownik podaje:
o ilość
o cenę brutto
o stawkę VAT
System oblicza:
o wartość brutto = ilość * cena brutto
o kwotę VAT = wartość brutto * (1 – 1/(1+Stawka VAT))
o wartość netto = wartość brutto - kwota VAT

W tej metodzie nie jest istotna cena netto, w związku z tym nie pokazuje się ona wydruku faktury
"wydruk faktury – do paragonu". Cena netto może zostać obliczona, jako cena brutto - VAT, ale
ilość * cena netto może nie być zgodna z wartością netto.
51.1.2.2.

•

Przykład

o ilość = 2
o cena brutto = 55,97
o stawka VAT = 23%
System oblicza:
o wartość brutto = 111,94
o kwota VAT = 20,93
o wartość netto = 91,01
o teoretyczna cena netto = 45,5
o teoretyczna wartość netto = ilość * cena netto = 91 ( <> 91,01 )

51.1.3. "VAT od sumy brutto" i specjalny wydruk faktury
Kancelaris obliczając wysokość paragonu pokazuje kwoty VAT obliczone w poszczególnych
pozycjach, podając jednocześnie w podsumowaniu sumę tych kwot (tu: 0,74)

Jednak urządzenia fiskalne obliczają kwoty VAT podawane na paragonie nie od poszczególnych
pozycji, ale od sumy wartości brutto w poszczególnych stawkach VAT. W naszym przykładzie
najpierw zostanie policzona suma 4 pln, a dopiero potem obliczony VAT 23%, który wyniesie 0,75.

Jak widać "suma VAT" nie jest równa "VAT sumy".
Idąc dalej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, kwoty VAT podane na paragonach
mają charakter informacyjny, ponieważ dla celów podatkowych ważna jest kwota VAT
wykazana na raporcie dobowym, obliczona jako procent dobowej sprzedaży w
poszczególnych stawkach, a więc suma VAT wykazana na poszczególnych paragonach może być
różna od kwoty VAT z raportu dobowego.
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Z punktu widzenia systemu Kancelaris, informacja o kwocie VAT ma znaczenie o tyle, że na
podstawie paragonu istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, której kwoty powinny być zgodne
z danymi paragonu. O tym punkcie 51.5

51.2. Ceny brutto i cena netto
Wszystkie kwoty w zleceniach i stawki pracowników w systemie Kancelaris są podawane w
wartościach netto. Mimo wprowadzenia obsługi urządzeń fiskalnych nie będzie to zmieniane. Ma to
swoje konsekwencje w czasie wystawiania faktur i paragonów w oparciu o dane zlecenia.
51.2.1. Faktura VAT i wprowadzanie ceny brutto
Kancelaris od wersji 3.34/3.44 pozwala na obliczenie ceny netto pozycji faktury na podstawie
wprowadzonej ceny brutto (należy w czasie wprowadzania ceny netto na pozycji faktury nacisnąć
F2). Jednak w metodzie "od netto" stosowanej w fakturach VAT, w niektórych sytuacjach nie jest
możliwe podanie takiej ceny netto, aby uzyskać końcową wartość brutto określonej wysokości.
Na przykład przy stawce 23% nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na kwotę 75 pln brutto,
ponieważ:
• cena netto obliczona z ceny brutto wynoszącej 75 złotych wynosi 60,98
• cena brutto obliczona od 60,98 wynosi 75,01

Podczas wystawiania faktur VAT ważniejsza jest cena netto.

51.3. Faktura VAT z paragonem i na podstawie paragonu
W systemie Kancelaris wszystkie ceny i stawki w zleceniach są cenami netto.
Podczas obliczenia pozycji automatycznych i wystawianiu faktur VAT stosujemy metodę "od netto".
Natomiast podczas wystawienia dokumentu jakkolwiek powiązanego z paragonem system musi
przejść jakoś na system obliczania kwoty VAT od wartości i cen brutto. Jako że w automatycznych
pozycjach nie ma możliwości wpisania ceny brutto system oblicza tę cenę na podstawie ceny netto.
Obliczenia są następujące:
• cena brutto = cena netto * (1 + stawka%)
• wartość brutto = ilość * cena brutto
• kwota VAT = wartość brutto * (1 – 1/(1 + stawka%))
• wartość netto = wartość brutto - kwota VAT

51.4. Faktura VAT na określoną cenę brutto
Czasem będziemy chcieli wystawić jednocześnie fakturę i paragon, ale na określoną kwotę. Jako że
na starcie dysponujemy "ceną netto", a paragon wymaga systemu "od brutto" system musi
przeliczyć cenę netto na cenę brutto zgodnie z tym, co napisano w poprzednim punkcie.
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Niestety w związku z zaokrągleniami przeliczenie ceny z brutto na netto i z powrotem może nie dać
poprawnych wyników.
Na przykład, chcemy wystawić klientowi fakturę i paragon na kwotę 75pln brutto ze stawką VAT
23%. W tym celu w pierwszym kroku kreatora wpisujemy obliczone netto wynoszące 60,98.

Jednak zgodnie z tym, co opisano w poprzednim punkcie system obliczy i pokaże cenę brutto
w kwocie 75,01. Jeżeli klient chce wystawić paragon na kwotę 75 musi ręcznie skorygować cenę
brutto wpisując 75.
Uwaga.
Ponieważ w czasie jednoczesnego rejestrowania faktury i paragonu system oblicza kwotę VAT od
ceny brutto, zarówno paragon 60,98 + 14,02 = 75, jak i paragon 60,98 + 14,03 = 75.01 zostaną
poprawnie wydrukowane.

51.5. Specjalne wydruki faktur VAT powiązanych z paragonem
Tak jak wspomniano wcześniej, urządzenia fiskalne obliczają kwoty VAT od wartości brutto, a nie
netto. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że urządzenia fiskalne obliczają kwoty VAT podawane na
paragonie nie od poszczególnych pozycji, ale od sumy wartości brutto w poszczególnych stawkach
VAT (szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w punkcie 51.1.3).

W związku z tym przygotowaliśmy dwa specjalne wydruki faktury, które są dopasowane do
obliczeń wykonywanych przez urządzenia fiskalne,

w których nie są pokazywane kolumny VAT i netto w poszczególnych pozycjach, natomiast dane są
zgodne z danymi paragonu.

68

oraz

na którym co prawda są pokazane kwoty VAT i wartość netto w pozycjach, ale suma pozycji może
nie być zgodna z sumą faktury, wobec czego należy ostrożnie stosować ten wydruk.

51.6. Towar zablokowany
W chwili obecnej urządzenia fiskalne mają wbudowaną opcję "blokowania towaru". Towar
zablokowany to taki towar, któremu obniżono stawkę. Blokada polega na tym, że nie można go
sprzedawać w stawce wyższej, ale można dokonać sprzedaży w stawce, w której został
zablokowany i na stawce jeszcze niższej. Towaru zablokowanego nie można odblokować. Można
jedynie używać innej nazwy.
Uwaga.
Przypadkowe wydrukowanie towaru z niższą stawką powoduje zablokowanie towaru na niższej
stawce.

52. Różnice pomiędzy wersją 3.04/3.14, a wersją 3.34/3.44
Wersja Kancelaris 3.04/3.14 powstała w roku 2006. Teoretycznie obsługuje współpracę
z urządzeniami fiskalnymi, jednak w związku z tym, że ostatecznie obowiązek posiadania kas nie
wszedł w życie, system nigdy nie został przetestowany w praktyce i zawiera wiele ograniczeń,
które mogą powodować problemy.
Wersja 3.34/3.44 została przetestowana z nową generacją urządzeń i w nowych warunkach.

52.1. Czego nie potrafi wersja systemu Kancelaris 3.04/3.14
Podstawowe mankamenty wersji 3.04/3.14:
• domyślnie wszędzie, jako stawka VAT podawana jest wartość 22%,
• system nie sprawdza ewentualnego zablokowania towaru przed wydrukiem,
• system pozwala na wprowadzanie jedynie kwot netto, co czasem uniemożliwia
wprowadzenie i wydrukowanie poprawnej ceny brutto,
• system działa jedynie zgodnie z metodą "VAT od netto", która jest niezgodna z działaniem
urządzeń fiskalnych, co powoduje, że paragony i faktury do nich drukują się poprawnie
jedynie, gdy metoda "od netto" i "od brutto" dają te same rezultaty, czyli:
o paragon zawiera tylko jedną pozycję z ilością 1.
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system nie ma wydruków faktur z cenami brutto,
system nie pozwala na rejestrację paragonu bez jego drukowania,
system nie drukuje danych kasy i kasjera.

52.2. Co nowego potrafi wersja 3.34/3.44
Wersja 3.34/3.44 programu:
• Obsługuje wirtualne porty USB powyżej COM4.
• Oblicza kwoty paragonu w systemie "od brutto".
• Pozwala na wprowadzanie cen brutto.
• Przed zatwierdzeniem pozycji sprawdza ostatnią stawkę VAT towaru co chroni przed
zablokowaniem towaru.
• Drukuje na paragonie identyfikator urządzenia i identyfikator pracownika.
• Współpracuje z kasami poprzez możliwość rejestracji paragonu bez jego drukowania (z
kasy).
• Pozwala wydrukować na paragonie dodatkowe informacje, np. danych klienta
i przechowuje je w bazie, dzięki czemu mamy możliwość wystawienia paragonu
uproszczonego bez wprowadzania klienta i zlecenia.
• Zadaje dodatkowe pytania przed wydrukowaniem raportu dobowego i okresowego.
• Zawiera dwa dodatkowe wydruki faktur dostosowane do obliczeń z drukarki fiskalnej.

53. Praca z urządzeniami fiskalnymi w systemie Kancelaris
53.1. Instalacja urządzenia fiskalnego
Podłączeniem urządzenia i konfiguracją nagłówków, definicjami stawek, przeglądaniem bazy, itp.
powinien się zająć albo serwisant drukarki, albo dodatkowy program serwisowy lub inny program
stricte księgowy.

53.2. Konfiguracja urządzenia w systemie Kancelaris
Przed konfiguracją należy ustawić połączenie z drukarką innym programem np. serwisowym, a
także ustalić sposób komunikacji (COM, USB).
Uwaga !!
Ustawienia kasy są zapisane w rejestrach komputera w gałęzi "Local Machine" !!
W systemach Vista/Windows 7 konfiguracji kasy należy dokonać uruchamiając
program Kancelaris "jako administrator".
W przypadku podłączenia urządzenia do innego komputera trzeba je ponownie skonfigurować.
Następnie w programie Kancelaris należy przejść do okna "Paragony fiskalne (wydruki)" i u dołu
okna nacisnąć przycisk [Konfiguracja].
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Naciskamy DODAJ, na liście pojawi się drukarka z predefiniowanymi danymi.
Następnie ustawiamy parametry:
o Identyfikator - pole, które pojawi się w stopce paragonu i na podstawie którego
tworzony jest numer paragonu w systemie. Wymagania: Elzab: 2 cyfry, Posnet: od
1 do 8 znaków (liter/cyfr)
Uwaga,
Identyfikator kasy musi być unikatowy w ramach Kancelarii !!
Opis - tekst, który pojawi się w polu wyboru drukarki w oknie nowej
faktury/paragonu
o Port - numer portu COM, do którego została wpięta drukarka fiskalna oraz
ustawiona prędkość transmisji między komputerem a drukarką,
o Typ – podajemy jaką drukarkę podłączyliśmy
o Timeout - czas oczekiwania na odpowiedź; domyślnie 5 sekund.
Następnie klikamy [TESTUJ]. aby sprawdzić połączenie
o

•

Jeżeli program nie może odnaleźć drukarki:

lub gdy podano niepoprawny port:
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54. Paragon – dokument a paragon – wydruk: wyjaśnienia
Kancelaris umożliwia wystawianie paragonów na dwa sposoby:
• paragonów uproszczonych, które nie są powiązane z klientem i zleceniem, w których
kwoty wprowadzamy bezpośrednio w listę pozycji;
• paragonów, których wartość jest obliczana na podstawie danych zlecenia analogicznie
tak jak przy fakturach.
Z tego powodu w systemie mamy dwa okna z informacjami o paragonach:
• Paragon – jako dokument powiązany z klientem, pokazywany jest w tym samym
miejscu co faktury, czyli w oknie "Faktury i paragony (dokumenty)"
• Paragon – jako wydruk, pokazany jest w oknie "Paragony fiskalne – wydruki"

Z tego powodu w zależności od metody pracy Kancelarii informacje w oknie dokumenty i oknie
wydruki mogą, ale nie muszą się powielać.
Przykład 1:
Kancelaria:
• klientów "biznesowych" rejestruje w bazie klientów i wystawia im faktury,
• klientów "fizycznych" nie rejestruje w bazie i wystawia im uproszczone paragony.
W tym wypadku dane nie będą się powielać. Faktury będą w oknie "Faktury i paragony",
a uproszczone paragony będą w oknie "Paragony fiskalne - wydruki".
Przykład 2:
Kancelaria wystawiła klientowi uproszczony paragon, a klient następnie zwrócił się o wystawienie
faktury VAT na podstawie paragonu.
W tym wypadku najpierw pojawią się informacje w oknie "Paragony fiskalne - wydruki",
a następnie klient będzie musiał być zarejestrowany, należy mu założyć zlecenie i po wybraniu
opcji "Faktura VAT na podstawie paragonu" dane paragonu zostaną skopiowane do danych
faktury.
Przykład 3:
Kancelaria nie wystawia paragonów uproszczonych, a każdy klient jest rejestrowany w bazie.
W tym wypadku Kancelaria po zarejestrowaniu klienta i zlecenia skorzysta z opcji "Paragon z
powiązaniem do klienta", a dane zostaną jednocześnie zapisane jako dokument w oknie "Faktury
i paragony (dokumenty)" oraz wydrukowane na urządzeniu i pokazane w oknie "Paragony fiskalne
(wydruki)".
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Poniższa tabela pokazuje jakie dane pojawią się w systemie (i z jakimi numerami) w zależności od
działania użytkownika:
Dokumenty
Paragony powiązane z klientem i zleceniem
wydruki
Faktura
Paragon
Paragon
Faktura VAT
FV 2011/0001
Paragon uproszczony
POS01/0001
Paragon przypisany do klienta
POS01/0002
POS01/0002
Faktura VAT z paragonem
FV 2011/0002
POS01/0003

Uwaga.
Uproszczone paragony nie są brane pod uwagę w statystykach.

55. Paragon uproszczony
Paragonem uproszczonym nazywamy paragon, który nie jest powiązany z zarejestrowanym
w kartotece klientem i jego zleceniem. Taki paragon wymaga jedynie określenia wartości
sprzedaży. Aby wystawić taki paragon należy wejść w menu w opcję "Paragony fiskalne
(wydruki)".

W oknie Paragony fiskalne:
• naciskamy przycisk [Dodaj]
• wybieramy opcję: "Uproszczony paragon fiskalny",
• Wybieramy drukarkę fiskalną lub opcję "bez drukowania…",
• Naciskamy [Dalej].
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W drugim kroku kreatora tworzymy pozycje paragonu:
• Wybieramy w pasku narzędziowym "Nowy element ",
• Wprowadzamy typ pozycji, nazwę towaru, ilość i cenę brutto,
• Naciskamy [Enter].
Po naciśnięciu Enter system sprawdzi poprawność danych pozycji:
• Czy wprowadzono niezbędne dane,
• odpowiednią długość nazwy zależną od urządzenia,
• wartości ilości, ceny i wartości brutto z zakresu 0,01 - 9 999 999,99
W ten sam sposób tworzymy kolejne pozycje paragonu, a po wprowadzeniu wszystkich pozycji
naciskamy [Dalej >], na koniec wybierając przycisk [OK] i [Dalej]

W ostatnim kroku kreatora istnieje możliwość dopisania dodatkowych danych, które zostaną
wydrukowane na paragonie po danych fiskalnych i zapisane w polu "opis" w bazie danych. Mogą to
być na przykład dane klienta, który odbiera paragon, co pozwala na zbudowanie prostej bazy
danych klientów w oparciu o jedno pole z danymi.

Następnie naciskamy [Drukuj] i potwierdzamy zakończenie operacji.

Po zaakceptowaniu paragon jest drukowany i pojawi się informacja:

,
a na liście paragonów zostaje zapamiętana informacja o wydruku.
Jako że paragon nie jest przypisany do klienta i zlecenia, nie jest z nim związany żaden dokument
księgowy – kolumny pozostają puste.

55.1. Edycja
Po wybraniu przycisku Edycja pojawi się opcja przypisania danego paragonu istniejącemu w bazie
klientowi (zobacz 56 i 57). Wartości pozycji uproszczonego paragonu nie można zmieniać wartości.
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55.2. Usuwanie
Wystawiony paragon uproszczony może zostać usunięty po zatwierdzeniu komunikatu:

Jeżeli paragon był drukowany na urządzeniu fiskalnym system zażąda dodatkowego
potwierdzenia.

56. Przypisanie paragonu do klienta.
Paragon – wydruk zarejestrowany w Kancelarisie może być w późniejszym terminie przypisany do
klienta.

56.1. Wystawienie
Aby rozpocząć przypisanie należy w oknie "Paragonu fiskalne – wydruki" odnaleźć paragon
i nacisnąć [Edycja].

W kolejnych krokach, tak jak przy wystawianiu faktury VAT wybieramy klienta i zlecenie, możemy
podać czynności, które zostaną objęte danym dokumentem. W przedostatnim kroku kreatora
w górnej liście system obliczy pozycje na podstawie danych zlecenia, a w dolnej liście pokaże dane
z paragonu. Nie będzie możliwa [Aktualizacja automatyczna] tych pozycji, ponieważ dane
paragonu-wydruku nie mogą być modyfikowane.
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Po przejściu do ostatniego kroku i zapisaniu danych w oknie Paragony zostaną dopisane dane
"paragonu - dokumentu".

Typ dokumentu: Paragon, Nr dokumentu: zgodny z numerem paragonu, Nazwa klienta.
Jednocześnie w oknie "Faktury i paragony" pojawi się nowy rekord powiązany z klientem
i wydrukiem paragonu.

56.2. Edycja
Paragon - dokument ma od razu status Zatwierdzony, ponieważ nie powinien on być edytowany.
Po

56.3. Usuwanie
Paragon - dokument ma od razu status Zatwierdzony i jako taki nie może być usunięty.
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Usunięcie paragonu jako dokumentu jest możliwe po wcześniejszym usunięciu zatwierdzenia.

Uwaga !!
Usunięcie paragonu – dokumentu nie powoduje usunięcia paragonu – wydruku, który może być
następnie przypisany do innego klienta.
Aby usunąć całość informacji należy następnie przejść do okna "Paragony fiskalne (wydruki)"
i ewentualnie usunąć wydruk. Zobacz 55.2

57. Paragon przypisany do klienta
W poprzednich dwóch rozdziałach pokazaliśmy jak wystawić paragon uproszczony, a następnie
przypisać go do klienta. Ten schemat jest przydatny, jeżeli sprzedaż jest realizowana na kasie
fiskalnej, a dopiero później wprowadzana do systemu Kancelaris.
Korzystając z drukarki możemy połączyć te dwie operacje tworząc jednocześnie dokument
przypisany klientowi i wydruk.

57.1. Wystawienie
Aby wystawić paragon powiązany z klientem wchodzimy (podobnie jak w przypadku faktury VAT)
w okno "Faktury i paragony (dokumenty)", naciskamy [Dodaj] i w pierwszym kroku kreatora
wybieramy właściwą opcję i wskazujemy urządzenie fiskalne na którym mamy dokonać wydruku.

77
Kolejne kroki kreatora nie różnią się niczym od kreatora Faktury. Wskazujemy klienta, zlecenie,
parametry faktury, wybieramy czynności, a system podpowiada wartość paragonu.
Jak to opisano w punktach 51.3 i 51.4 w związku tym, że Kancelaris w zleceniach przechowuje
ceny netto, a kontaktach z osobami fizycznymi często podajemy ceny brutto, może, ale nie musi
zajść potrzeba skorygowania ceny brutto za usługę.

Po wykonaniu [Automatycznej aktualizacji] system sprawdzi, czy wprowadzone dane są poprawne
dla tego typu urządzenia.

Po zapisaniu pozycji przechodzimy do ostatniego kroku i wybieramy [Drukuj].
Ta operacja zapisze zarówno Paragon –dokument jak i zarejestruje wydruk.

57.2. Edycja
Edycja paragonu przypisanego do klienta jest możliwa, ale w ograniczonym zakresie, tzn.
można zmienić zestaw czynności objętych tym dokumentem, ale nie można zmienić klienta, ani
pozycji paragonu. W czasie edycji istnieje możliwość przekształcenia paragonu-dokumentu
w fakturę. Opis znajduje się w punkcie 60.

57.3. Usuwanie
Usunięcie tak stworzonego zapisu jest możliwe.
Szczegóły opisano w rozdziale 56.3
Można usunąć paragon-dokument po wcześniejszym usunięciu jego zatwierdzenia.

58. Faktura z paragonem
Jako że każdy gotówkowy obrót z osobami fizycznymi musi być zarejestrowany na urządzeniu
fiskalnym także w sytuacji, w której klient od razu poprosi o fakturę konieczne jest wydrukowanie
zarówno faktury, jak i paragonu, a następnie spięcie oryginału paragonu z kopią faktury.
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Wystawienie faktury z wydrukiem paragonu nie różni się od wystawienia paragonu powiązanego z
klientem. Różnica będzie w typie dokumentu i jego numeracji.
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W liście paragonów – wydruków znajdziemy teraz następującą informację:

Uwaga !!
Jako że kwoty na paragonie są obliczane inaczej niż na fakturach VAT do wydrukowania faktur
powiązanych z paragonem powinniśmy stosować specjalne wydruki albo sprawdzać kwoty wydruku
z kwotami paragonu. Zobacz 51.5

59. Faktura na podstawie wcześniejszego paragonu - wydruku
Możliwa jest sytuacja, w której po wystawieniu uproszczonego paragonu klient prosi o wystawienie
faktury (np. w punkcie "kasowym" klient dostaje jedynie paragon, a następnie udaje się do
"informacji", gdzie na podstawie paragonu wystawiana jest faktura).
W tej sytuacji w Kancelarisie należy wyszukać paragon w oknie "Paragony-wydruki", wybrać
[Edytuj] i wskazać poniższą opcję:

Dalsze kroki są analogiczne jak podczas wystawiania paragonu przypisanego do klienta. Zobacz
pkt. 57.
Uwaga !!
Ponieważ kwoty na paragonie są obliczane inaczej niż na fakturach VAT, to do wydrukowania
faktur powiązanych z paragonem powinniśmy stosować specjalne wydruki albo sprawdzać kwoty
wydruku z kwotami paragonu. Zobacz 51.5

60. Faktura na podstawie wcześniejszego paragonu - dokumentu
Jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury do paragonu, który wcześniej został powiązany z
klientem i zleceniem, to cała operacja polega na zmianie typu dokumentu z paragonu na fakturę.
Należy wyszukać paragon w oknie „Faktury/Paragony fiskalne”.
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następnie trzeba usunąć zatwierdzenie, nacisnąć [Edytuj] i w oknie edycji wybrać [Przekształć w
fakturę].

Spowoduje to:
• ustawienie dat wystawienia i sprzedaży faktury na dzisiejszą
• nadanie dokumentowi kolejnego numeru faktury wg szablonu numerowania faktur.
W następnych krokach kreatora można zmienić zakres czynności przypisanych do faktury, ale
pozycje paragonu pozostają bez zmian.
Uwaga !!
Jako, że kwoty na paragonie są obliczane inaczej niż na fakturach VAT do wydrukowania faktur
powiązanych z paragonem powinniśmy stosować specjalne wydruki albo sprawdzać kwoty wydruku
z kwotami paragonu. Zobacz 51.5

61. Rejestracja paragonu wystawionego na kasie fiskalnej
We wszystkich miejscach, w których Kancelaris prosi o wskazanie urządzenia fiskalnego możliwe
jest wybranie opcji "Bez drukowania na urządzeniu fiskalnym".

81

Jej wskazanie spowoduje, że w trakcie zapisywania danych o paragonie-wydruku system zapyta
o numer i datę wystawienia paragonu.
W ten sposób możemy zarejestrować wcześniej wystawiony paragon, tak samo jakby był on
wydrukowany bezpośrednio z systemu Kancelaris.

62. Raporty dobowe i okresowe
Na koniec dnia pracy Kancelaria powinna wydrukować raport dobowy, który jest podstawą do
odprowadzenia podatku VAT.
Aby to zrobić należy w systemie Kancelaris wejść do okna "Paragony fiskalne – wydruki" , u dołu
okna wybrać urządzenie i nacisnąć odpowiedni przycisk.

63. Problemy
63.1. Zawieszenie urządzenia, przerwa w pracy systemu
W przypadku zawieszenia się programu lub urządzenia w czasie transakcji należy wejść do okna
"Paragony fiskalne – wydruki" , u dołu okna wybrać przycisk Konfiguracja, wskazać urządzenie, a
następnie wybrać przycisk [Anuluj transakcję].

63.2. Błędny paragon
Jeśli paragon jest błędny, to zgodnie z brzmieniem § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 108 poz. 948 ze zm. ): „Podatnicy prowadzący ewidencję przy
zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy
zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego i wydania

82
oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. W przypadku omyłkowego nabiciu na kasę
rejestrującą innych wartości i zaakceptowaniu transakcji należy zatrzymać oryginał błędnego
paragonu, wydrukować drugi paragon zawierający prawidłowe wartości, a błędny paragon
zachować wraz z protokółem opisującym zaistniałe zdarzenie. Należy również dokonać
prawidłowego ustalenia podatku należnego VAT korygując odpowiednio raporty: dzienny i
miesięczny.”

63.3. Błąd podczas zapisu do bazy już po wydrukowaniu paragonu
Jeżeli system wydrukuje poprawnie paragon, a następnie zgłosi błąd i nie zapisze danych do bazy
należy przejść do pierwszego kroku kreatora, zmienić opcję na "bez drukowania na urządzeniu", a
następnie ponowić zapis podając numer wydrukowanego paragonu.
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64. Krótka lista
64.1. Możliwość zatwierdzania czynności na dowolnej ilości poziomów
Wersja 4 wspiera procedurę zatwierdzania czynności przez przełożonych przed wystawieniem
faktury. System zatwierdzania został skonstruowany tak, aby umożliwić pracę zarówno
kancelariom, które nie mają procedury zatwierdzania, takim, w których czynności pracowników są
zatwierdzane przez właściciela (partnera) i dużym kancelariom, w których zatwierdzania odbywa
się na kilku poziomach. Szczegóły są opisane w rozdziale 73.

64.2. Obsługa wielu Kancelarii
Wersja 4 pozwala na wprowadzenie kilku podmiotów w oknie Kancelaria, przydzieleniu im zleceń
i wystawianiu faktur przez kilka podmiotów. Szczegóły są opisane w dziale dotyczącym rozliczeń.

64.3. Typy pracowników i dziedziczenie uprawnień
W wersji 4 dodano nowe okno "Typy pracowników", do którego przeniesiono domyślne stawki oraz
uprawnienia, a także dodano informacje związane z poziomem zatwierdzenia rejestrowanych
czynności oraz poziomem uprawnień do zatwierdzania przy przydzielaniu pracowników do spraw
i zleceń. Zobacz 66.3
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64.4. Kontrola daty rejestrowania czynności pracowników
W wersji 4 wprowadzono
• możliwość zablokowania rejestrowania czynności wcześniejszych od podanej daty (dla
całego systemu lub każdego zlecenia).
• kontrolę zarejestrowania przez pracownika czynności w określonych dla niego dniach pracy
Zobacz 69.2.3

64.5. Nowe ograniczenia i uprawnienia
Ograniczono, tylko do Administratorów systemu, dostęp do okien:
• Kancelaria
• Opcje systemu
• Typy pracowników
• Zespoły
• Słowniki
• Poprawki
Dodano pracownikom nowe uprawnienia pozwalające zarządzać ich dostępem do elementów
systemu:
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65. Listy
65.1. Sortowanie po wielu kolumnach
Umożliwiono sortowanie list po nawet 4 kolumnach jednocześnie. Aby sortować po wielu
kolumnach należy kliknąć w nagłówek wybranej kolumny przytrzymując klawisz Shift.

65.2. Automatycznie ustawianie wysokości wiersza
Można teraz z menu podręcznego wybrać opcję "Dopasuj wysokość wiersza".

Opcja ta automatycznie zwiększy wysokość wiersza tak, żeby dla kolumn oznaczonych, jako
"zawijaj tekst" pokazana została cała zawartość.
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65.3. Szukanie danych w liście
W wersji 4 dodano możliwość przeszukiwania wcześniej zafiltrowanych danych bez
konieczności zadawania kolejnego pytania do bazy danych. Użycie tej funkcji przesunie nas na
pierwszy rekord, którego jakakolwiek kolumna zawiera podany tekst.

65.4. Nowe kryteria filtrowania
W wersji 4:
• Dla pola tekstowego dodano możliwość filtrowania według warunku "nie zawiera" oraz "nie
równa się"

•

dla pola daty można przeszukiwać różne zakresy dat z granicą w danym dniu. Datę można
wybrać za pomocą pomocniczego okna lub wpisać ręcznie z odpowiadającym mu
operatorem do pola filtra
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•
•
•
•
•

dodano możliwość filtrowania "<=Dziś"
dodano warunki (puste) i (niepuste) dla kolumn z podpowiedziami
poprawiono działanie filtra dla pól zawierających datę i godzinę. Teraz warunek "<=Data"
poprawnie pokazuje także wszystkie wpisy z danego dnia.
poprawiono działa filtrowania w listach po wybraniu [Tak]/[Nie]
we wszystkich wypadkach warunek "nie równa się" bierze pod uwagę także brak wartości.

66. Kancelaria
66.1. Obsługa wielu Kancelarii
Wersja 4 pozwala na wprowadzenie kilku podmiotów w oknie Kancelaria.
UWAGA!
Wprowadzonej kancelarii nie można usunąć, zatem nie wolno zakładać kancelarii dla celów
testowych.
Każdej kancelarii należy określić unikatowy:
• identyfikator, który będzie wykorzystywany w programie
• prefiks numeracji zleceń i klientów oraz prefiks numeracji faktur, które będą
używane, jeżeli w szablonie numeracji (w opcjach systemu) użyty zostanie symbol "KKK".

Kancelaria MUSI być przypisana do każdego zlecenia i to ona jest sprzedawcą w danym zleceniu.
Kancelaria może być przypisana do klienta i w takim wypadku będzie wybierana jako domyślna
i jedyna w nowych zleceniach tego klienta.
Dodatkowo w oknie Kancelaria znajduje się przycisk, którego użycie spowoduje, że licencja
systemu będzie oparta o dane tego podmiotu.

66.2. Opcje systemu (opcje Kancelarii)
W wersji 4 „Opcje Kancelarii” nazywają się "Opcje systemu", ponieważ są wspólne dla wszystkich
zarejestrowanych Kancelarii.
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66.2.1. Przydzielaj wszystkich do wszystkich spraw i zleceń
W wersji 4 w opcji "Przydzielaj wszystkich do wszystkich spraw i zleceń" dodano podopcję:

66.2.2. Minimalna data rejestrowanej czynności dla całego systemu
W wersji 4 dodano możliwość wprowadzenia minimalnej daty, z jaką pracownicy mogą rejestrować
czynności. Ta możliwość przyda się na przykład po zamknięciu danego roku, czy miesiąca
i spowoduje, że pracownicy albo nie będą mogli rejestrować czynności sprzed podanej daty, albo
zostaną ostrzeżeni, że dany okres jest już zamknięty.

Analogiczną opcję dodano też na poziomie zleceń, aby można było zablokować wpisywanie
czynności dla konkretnych zleceń.
Włączenie haczyka „Tylko ostrzegaj przed wpisaniem wcześniejszych” spowoduje, że przy
zapisywaniu czynności system skontroluje jej datę, wyświetli ostrzeżenie, ale pozwoli zapisać daną
czynność. Haczyk ostrzeżenia jest wspólny dla daty z opcji systemu i okna zlecenia.
Zobacz też: 69.5.1
66.2.3. Blokada dodawania usług
W wersji 4 dodano opcję, która blokuje możliwość dodawania usług wszystkim pracownikom z
okna rejestrowania czynności

66.2.4. Klienci - wymaganie wprowadzenia Kancelarii
W wersji 4 dodano opcję, która decyduje, czy kancelaria prowadząca ma być wymagana przy
dodawaniu nowego klienta. Jeśli klient ma przypisaną kancelarię prowadzącą, to jego zlecenia
będą przypisane tylko tej kancelarii. Zobacz też 69.2.1
Jeśli opcja jest włączona, można w szablonie numerowania klientów użyć opcji „KKK”, jak opisano
w 66.2.8.
66.2.5. Automatyczne
ustawienia
poziomu
zatwierdzania
na
podstawie
typu
i wartości domyślnej pracownika
W wersji 4 dodano dwie opcje dotyczące ustalania poziomu zatwierdzania pracownika.
Pierwsza decyduje, czy domyślne poziomy dotyczące zatwierdzania mają się automatycznie
zmieniać (dziedziczyć) na podstawie ustawień typu pracownika (np. przy zmianie typu pracownika,
albo przy zmianie poziomu dla typu).

Druga decyduje, czy poziom pracownika w sprawach i zleceniach ma się automatycznie ustawiać
na podstawie domyślnych ustawień z okna Pracownik.
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!! Uwaga !!
Włączenie obu tych opcji spowoduje, że wszyscy pracownicy danego typu będą mieli we
wszystkich sprawach i zleceniach ten sam poziom zatwierdzania.
66.2.6. Ograniczenie pracownikom dostępu do czasu pracy
W wersji 4 nowa opcja pozwala wyłączyć wszystkim pracownikom możliwość modyfikacji czasu
pracy, który jest podstawą do wyliczania efektywności pracowników, a także do
kontroli wprowadzania czynności.

Po włączeniu tej opcji tylko osoby z uprawnieniem [czas pracy – przeglądanie innych] będą
mogły wprowadzać dni pracy pracowników.
66.2.7. Ujednolicenie danych pokazywanych w polu wybierania pracowników z możliwością
wyboru
Od wersji 4 wszystkie listy, w których wybieramy pracowników pokazują tę samą informację. W
opcjach Kancelarii można teraz określić, które pola będą wyświetlane w tych listach.

66.2.8. Szablony numerowania z symbolem "KKK"
Od wersji 4 w szablonach numerowania klientów, zleceń i faktur wolno użyć symbolu "KKK", który
spowoduje wstawienie w to miejsce odpowiedniego prefiksu określonego dla powiązanej
Kancelarii.
Uwaga !!
Aby zachować poprawność dotychczasowej numeracji dodanie w szablonach symbolu "KKK"
powinno:
- albo odbyć się na końcu szablonu np. NNNNN  NNNNN/KKK
- albo odbyć się po ręcznym dodaniu prefiksu do wszystkich numerów z danego okresu
numerowania
- albo być dokonane w momencie rozpoczęcia nowego okresu (wyzerowania licznika) np. dla
szablonu RRRR/NNN(R) pierwszego dnia roku, a dla szablonu RRRR/MM/NNN(M) pierwszego dnia
miesiąca.
W przeciwnym razie istnieje możliwość, że numeracja będzie niepoprawnie podpowiadana np.
- dla szablonu: RRRR/NNN(R) istniejący klienci mają numery 2013/001, 2013/002, 2013/003,
- zmieniamy szablon na KKK/RRRR/NNN(R):
-- system podpowiadania numerów do określenia istniejących numerów użyje znaków z
pozycji określonej w nowym szablonie, których nie ma dla dotychczasowych klientów, więc
maksymalny istniejący numer zostanie określony jako "0".
-- system podpowie numer: KAN/2013/001
66.2.9. Nowe opcje dotyczące zatwierdzanie czynności
Od wersji 4 dostępne jest zatwierdzanie czynności i opcje z nim powiązane.
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Szczegóły dotyczące zatwierdzania opisano w rozdziale 73.
66.2.10.
Drukowanie faktur - szybki wydruk bez napisu ORYGINAŁ/KOPIA
W wersji 4 dodano opcję, która w przypadku wybrania przycisku [Szybki wydruk] w oknie faktury
zamiast drukować dokumenty ORYGINAŁ i KOPIA wydrukuje dwa identyczne dokumentu bez
wspomnianych oznaczeń.

66.3. Typy pracowników
W wersji 4 karta "Stawki" z okna "Pracownicy" została przeniesiona do nowego okna "Typy
pracowników".

Dane, którymi można opisać typ zostały uzupełnione o informacje związane z poziomem
zatwierdzenia rejestrowanych czynności oraz poziomem uprawnień do zatwierdzania przy
przydzielaniu pracowników do spraw i zleceń.

Dodatkowo każdemu typowi można teraz określić zestaw uprawnień analogiczny jak dla
pracowników. Każde uprawnienie może zostać przez pracownika odziedziczone z typu.
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66.4. Pracownicy
66.4.1. Nowa karta "Ustawienia"
W oknie pracownicy nastąpiły duże zmiany. Podstawowa z nich polega na tym, że dane dostępne
wyłącznie dla administratora zostały przeniesione do nowej karty [Ustawienia]

Pracownicy, którzy nie są administratorami w ogóle nie widzą tej karty.
66.4.2. Likwidacja kreatora nowego pracownika
Od wersji 4 zlikwidowany został "Kreator nowego pracownika". Związane jest to ze znacznym
zwiększeniem ilości ustawień pracowników, a także z wprowadzeniem dziedziczenia uprawnień z
typu. Teraz dodawanie nowego pracownika i nadawanie mu uprawnień jest możliwe wyłącznie z
okna pracownicy.

Natomiast przydzielanie pracowników do spraw i zleceń odbywa się zawsze dla istniejącego już w
bazie pracownika za pomocą dotychczasowego kreatora uprawnień.

66.4.3. Nowe pola pracowników
W wersji 4 dodane zostały nowe pola dla pracownika.
66.4.3.1.

Godzin/dzień

Opisujący ilość godzin pracy pracownika dziennie. To pole ma zastosowanie przy obliczaniu
urlopów.
66.4.3.2.

Testowanie czynności

Od wersji 4 można wprowadzić każdemu pracownikowi datę, od której system będzie kontrolował,
czy pracownik wprowadził czynności w dniach pracy określonych dla tego pracownika. Pracownik
musi wprowadzić przynajmniej 1 czynność w każdym dniu.
Drugie pole opisuje, czy w przypadku braku czynności wygenerować tylko ostrzeżenie, czy
zablokować możliwość wejścia do systemu Kancelaris i pozwolić jedynie uruchomić rejestratora
czynności w celu uzupełnienia danych.
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66.4.3.3.

Domyślne poziomy uprawnień do zatwierdzania i rejestrowania czynności

Dane pracowników zostały uzupełnione o:
• domyślny poziom zatwierdzenia rejestrowanych czynności,
• domyślny poziom uprawnień do zatwierdzania przy przydzielaniu do spraw i zleceń.
Zobacz rozdział 73.3

66.4.3.4.

Wyłączenie z opcji "przydziel wszystkich do wszystkiego"

Jeżeli kancelaria korzysta z opcji systemu "Przydziel wszystkich do wszystkich spraw i zleceń", to
od wersji 4 można niektórych pracowników wyłączyć spod działania tej opcji. Dzięki temu np.
pracowników z księgowości można nie przydzielać do wszystkich spraw i zleceń, pozostawiając im
możliwość wystawiania faktur w oparciu o uprawnienia ogólne.
66.4.3.5.

Pracownik "nieaktywny"

Od wersji 4 niepracujących już pracowników (albo np. takich, którzy przebywają na długich
urlopach) można oznaczyć, jako "nieaktywnych".

Informacja o tym pojawia się w liście pracowników:

Jednocześnie w opcjach systemu dodano możliwość ustawienia sposobu wyboru pracowników na
"Nieaktywny+Identyfikator", co powoduje, że w listach wyboru pracowników, np. przy przydziale
do zadania lub terminu pracownicy nieaktywni automatycznie znajdą się na końcu listy i będą
oznaczeni na początku literą "(N)".
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Pracownicy nieaktywni nie zostają także uwzględnieni w automatycznych przydziałach:
- do zleceń i spraw w szybkim kreatorze, gdy włączona jest opcja „wszyscy pracownicy”,
- przy zakładaniu nowego zlecenia / nowej sprawy, jeśli włączona jest opcja systemu „Przydzielaj
wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń”.
66.4.4. Automatyczne dziedziczenie uprawnień z typów pracowników
Teraz uprawnienia pracownika są albo automatycznie dziedziczone z uprawnień typu, albo
określone dla pracownika, jako TAK albo NIE. Edytować można tylko dane z kolumny
„Użytkownika”, a haczyki z kolumn „Typu” i „Czynne” pokazują stan uprawnień wynikający
odpowiednio z typu pracownika oraz właściwe uprawnienia pracownika, które są wynikiem
ustawień jego i jego typu.

66.4.5. Nowe uprawnienia pracownika
Od wersji 4 wprowadzono nowe uprawnienia pracowników, którymi można ograniczyć im dostęp
do danych.
66.4.5.1.

Uprawnienia do przeglądania, edytowania danych klientów, organów i podmiotów

Dodano 5 uprawnień:
• Klienci – przeglądanie pełnych danych,
• Klienci – dodawanie i edytowanie,
• Organy – dodawanie i edytowanie,
• Podmioty – przeglądanie pełnych danych,
• Podmioty – dodawanie i edytowanie.
Osoby bez praw do przeglądania danych:
- mają dostęp do list (Przeglądanie) klientów, organów i podmiotów,
- po wejściu do okna widzą tylko dane, takie jak na liście, nie mogą przeglądać danych w kartach.
- nie mają dostępu do okna: „Wyszukiwanie w kartotece”, „Wyszukiwanie wg kontaktów”,
„Korespondencja seryjna”.
Pełne dane klienta będą widoczne, jeśli pracownik jest przydzielony do jakiejś sprawy
tego klienta lub do jakiegoś jego zlecenia z prawem przeglądania. Analogicznie, pełne
dane podmiotu są widoczne, jeśli podmiot jest stroną sprawy, do której pracownik jest
przydzielony.
Osoby bez prawa do dodawania i edytowania:
- mają dostęp do kartotek klientów, organów i podmiotów,
- nie mogą zmieniać, dodawać ani usuwać danych.
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!! Uwaga !!
Wyjątek od powyższej reguły stanowią osoby z prawem "kreator klienta, zlecenia i sprawy uruchamianie", które mogą zakładać nowego klienta niezależnie od uprawnienia do dodawania
i edytowania dla klientów. Natomiast, jeżeli nie będą posiadały prawa do edycji, to po dodaniu
nowych danych nie będą w stanie ich poprawić.
66.4.5.2.

Uprawnienie do otwierania Książki korespondencji

Od wersji 4 tylko osoby z prawem [książka korespondencji – otwieranie] mogą wejść do tego
okna.
66.4.5.3.

Uprawnienie do dostępu do terminarza kancelarii

Od wersji 4 dostęp do terminarza Kancelarii nie zależy od uprawnienia "Sprawy – przeglądanie
wszystkich", ale został dodany, jako nowe uprawnienie.
66.4.5.4.

Uprawnienie do zatwierdzanie czynności na wszystkich poziomach

Od wersji 4 osoby z uprawnieniem do zatwierdzania czynności na wszystkich poziomach mogą w
oknie "Czynności zatwierdzanie" podnieść poziom zatwierdzenia czynności na dowolny poziom,
omijając standardową procedurę zatwierdzania.
66.4.5.5.

Uprawnienie do edytowania w bibliotece

Od wersji 4 tylko osoby z prawem "biblioteka – dodawanie i edytowanie" mogą dodawać, zmieniać
i usuwać:
• pozycje w bibliotece,
• wzory dokumentów.
66.4.5.6.

Uprawnienie do zarządzania zasobami

Od wersji 4 tylko osoby z prawem "zasoby – dodawanie, edytowanie i zarządzanie" mogą
dodawać, zmieniać i usuwać zasoby, a także modyfikować wpisy w terminarzu zasobów. Prawo to
nie jest potrzebne, do przeglądania terminarza zasobów.
66.4.5.7.

Uprawnienie do drukowania i eksportowania

Od wersji 4 tylko osoby z prawem "drukowanie i eksportowanie danych" mogą drukować
i eksportować zawartość list.

67. Kartoteka
67.1. Klienci
67.1.1. Uprawnienie do przeglądania pełnych danych
W wersji 4 dodano uprawnienie: „Klienci – przeglądanie pełnych danych”. Osoby bez tego prawa
mogą wejść do listy (Przeglądanie) klientów, ale po wejściu do okna widzą tylko ograniczone dane
i nie mogą przeglądać kart. Pełne dane klienta będą widoczne, jeśli pracownik jest przydzielony do
jakiejś sprawy tego klienta lub do jakiegoś jego zlecenia z prawem przeglądania.
Brak tego prawa uniemożliwi też otwarcie okien: „Wyszukiwanie w kartotece”, „Wyszukiwanie wg
kontaktów”, „Korespondencja seryjna”.
67.1.2. Uprawnienie do edycji danych
W wersji 4 dodano uprawnienie: „Klienci – dodawanie i edytowanie”.
Osoby bez tego prawa mają wgląd do kartoteki klientów, ale nie mogą zmieniać danych, dodawać
nowych klientów, ani ich usuwać.
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!! Uwaga !!
Wyjątek od powyższej reguły stanowią osoby z prawem "Kreator klienta, zlecenia i sprawy uruchamianie", które mogą zakładać nowe dane niezależnie od uprawnienia do dodawanie
i edytowania dla klientów, spraw i zleceń. Natomiast, jeżeli nie będą posiadały prawa do edycji, po
dodaniu nowych danych nie będą w stanie ich poprawić.
67.1.3. Przydzielenie domyślnej Kancelarii klienta
Teraz w oknie klienci oraz wszystkich kreatorach danemu klientowi można przyporządkować
kancelarię prowadzącą, która będzie domyślnie wybierana, jako prowadząca wszystkie zlecenia
tego klienta.

67.2. Organy
67.2.1. Uprawnienie do edycji danych
W wersji 4 dodano uprawnienie: „Organy – dodawania i edytowanie”.
Osoby bez tego prawa mają wgląd do kartoteki organów, ale nie mogą zmieniać, usuwać danych,
ani dodawać nowych organów.

67.3. Podmioty
67.3.1. Uprawnienie do przeglądania pełnych danych
W wersji 4 dodano uprawnienie: „Podmioty – przeglądanie pełnych danych”. Osoby bez tego
prawa mogą wejść do listy (Przeglądanie) podmiotów, ale po wejściu do okna widzą tylko
ograniczone dane i nie mogą przeglądać kart. Pełne dane podmiotu będą widoczne,
jeśli pracownik jest przydzielony do sprawy, w której podmiot jest stroną.
Brak tego prawa uniemożliwi też otwarcie okien: „Wyszukiwanie w kartotece”, „Wyszukiwanie wg
kontaktów”, „Korespondencja seryjna”.
67.3.2. Uprawnienie do edycji danych
W wersji 4 dodano uprawnienie: „Podmioty – dodawanie i edytowanie”.
Osoby bez tego prawa mają wgląd do kartoteki podmiotów, ale nie mogą usuwać, zmieniać
danych, ani dodawać nowych podmiotów.

67.4. Wyszukiwanie w kartotece
67.4.1. Nowe wyszukiwanie wg kontaktów
W wersji 4 dodano możliwość wyszukiwania w kartotece na podstawie danych kontaktowych
(telefonów, e-maili, WWW, itp.)
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67.4.2. Ograniczenie dostępu do okien wyszukiwania
Dostęp do okien wyszukiwania w kartotece został ograniczony do pracowników z
włączonymi jednocześnie prawami „Klienci – przeglądanie pełnych danych” i "Podmioty –
przeglądanie pełnych danych”.
67.4.3. Poprawka szukania podmiotów wg NIP
Poprawiono wyszukiwanie podmiotów według identyfikatora i NIP-u.

68. Sprawy
68.1. Sprawy
68.1.1. Nowe kolumny w liście spraw
W liście spraw od wersji 4:
• dodano kolumnę "stan", dzięki czemu jest możliwość ograniczenia listy do spraw
niezamkniętych,
• dodano kolumnę "data zakończenia", jeżeli użytkownik zamyka sprawy poprzez podanie
daty.
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68.1.2. Grupowanie stron
W oknie Sprawy na karcie "Strony/Osoby" umożliwiono grupowanie osób, a pojęcie "strony"
zastąpiono pojęciem "roli". Pozwala to powiązać ze sobą kilka osób występujących w sprawie. Na
poniższym przykładzie pozwala na określenie, który pełnomocnik reprezentuje, którego powoda.

Ta sama grupa i rola są potem udostępnione w korespondencji seryjnej, co pozwala wysyłać
korespondencję do osób wykonujących tę samą rolę, np. pełnomocników.

68.1.3. Możliwość rejestracji czynności z okna sprawy
W oknie Sprawy na karcie "Czynności" umożliwiono dodawanie czynności w wybranej sprawie.

68.1.4. Eksport spraw na WWW
68.1.4.1.

Nie tylko dla administratora

Od wersji 4 eksport spraw na WWW może uruchomić zarówno Administrator, jak i osoba z
uprawnieniem "Sprawy - przeglądanie wszystkich".
68.1.4.2.

Znaczne przyspieszenie eksportu dla dużej ilości spraw

W wersji 4 znacznie przyspieszono działanie eksportu spraw na WWW dla dużej ilości spraw. Do tej
pory było to ok. 1 sekunda na sprawę, co przy 10000 spraw trwała baaardzo długo. Teraz cały
eksport powinien się zamknąć w kilka minut.
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68.1.5. Poprawki
• Karta Etapy i karta Rozliczenia: ograniczenie możliwości pracowników bez prawa "Sprawy –
edytowanie" do zmian.
• Karta Rozliczenia: wyłączenie widoczności zbędnych kolumn dla osób bez prawa
przeglądania zlecenia powiązanego ze sprawą.

68.2. Dokumenty
68.2.1. Poprawki
• Poprawka usuwania dokumentów z flagą "Read Only".
• Poprawka obsługi wydarzenia tworzonego na podstawie dokumentu wychodzącego.
• Wyszukiwanie dokumentów nie pokazuje teraz dokumentów spraw, do których użytkownik
nie ma uprawnienia.

68.3. Wydarzenia
68.3.1. Dwa wydarzenia w sprawie w tym samym czasie
Od wersji 4 umożliwiono tworzenie dwóch wydarzeń w sprawie dokładnie w tym samym czasie.

68.4. Książka korespondencji
68.4.1. Nowe uprawnienie dla pracownika
Od wersji 4 tylko osoby z prawem „książka korespondencji – otwieranie” mogą wejść do tego
okna.

68.4.2. Dłuższe pole numer, pole opłata i nowe wydruki
Od wersji 4
• umożliwiono wprowadzanie dłuższych numerów (20 znaków),
• wprowadzono możliwość wpisania opłaty,
• w oknie "książka korespondencji" została dodana kolumna
umożliwi sumowanie opłat,
• wydruki "na pocztę" uwzględniają ww zmiany.

z

opłatami,

68.4.3. Możliwość drukowania kopert z książki korespondencji
Od wersji 4 na podstawie zafiltrowanych wpisów w książce korespondencji można wydrukować
koperty podobnie jak w korespondencji seryjnej. Na kopertę wysyłany jest tekst z wydarzenia z
pola „Na przesyłce”.

co
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68.5. Wysyłanie e-mail do aktualnych klientów
Od wersji 4 domyślnie pokazujemy tylko klientów aktualnych.

68.6. Korespondencja seryjna wg "nazwisko, imię"
Od wersji 4 zmieniono kolejność pokazywania osób na "nazwisko + imię", dodano kolumnę opis
oraz poprawiono generowanie korespondencji dla osób z nazwami umieszczonymi w 2 liniach.

69. Rozliczenia
69.1. Zatwierdzanie czynności
Wersja 4 wspiera procedurę zatwierdzania czynności przez przełożonych przed wystawieniem
faktury. System zatwierdzania został skonstruowany tak, aby umożliwić pracę zarówno
kancelariom, które nie mają procedury zatwierdzania, takim, w których czynności pracowników są
zatwierdzane przez właściciela (partnera), jak i dużym kancelariom, w których zatwierdzanie
odbywa się na kilku poziomach. Szczegóły są opisane w rozdziale 73.

69.2. Zlecenia
69.2.1. Powiązanie z Kancelarią prowadzącą
Od wersji 4 każde zlecenie musi być powiązane z Kancelarią prowadzącą. Dane tej Kancelarii będą
umieszczone, jako dane sprzedawcy na wszystkich fakturach powiązanych z danym zleceniem.

69.2.2. Numerowanie zleceń z opcją "KKK"
Od wersji 4 w szablonach numerowania zleceń wolno teraz użyć symbolu "KKK", który spowoduje
wstawienie w to miejsce prefiksu określonego dla powiązanej Kancelarii.
Zobacz 66.2.8
69.2.3. Minimalna data czynności rejestrowanej w każdym zleceniu
Od wersji 4 w opcjach systemu albo dla poszczególnych zleceń można ustawić minimalną datę
czynności. Data ta zostanie wykorzystana podczas rejestracji czynności do zablokowania albo
ostrzeżenia wprowadzającego, np. o tym, że dane zlecenie zostało już zafakturowane za dany
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miesiąc. Samo ostrzeżenie pojawi się, gdy w Opcjach systemu jest włączony haczyk „Tylko
ostrzegaj przed wpisaniem wcześniejszych” 66.2.2.

69.2.4. Data czynności podlegających następnej fakturze i kontrola ich zatwierdzenia
Od wersji 4 dla każdego zlecenia można określić okres, za jaki ma być wystawiona następna
faktura. Dzięki temu na koniec tego okresu za pomocą okna "Zlecenia wyszukiwanie" można
określić czy wszystkie czynności podlegające fakturowania zostały już zatwierdzone.
Przykład:
• zlecenie stałej obsługi jest fakturowana miesięcznie
• wystawiając fakturę za luty określono, że kolejna faktura będzie wystawiona "za
czynności do 31 marca"
• W dniu 5 kwietnia księgowa wchodzi do okna "zlecenie wyszukiwanie" i otrzymuje
informację o tym ile czynności zarejestrowano w okresie do 31 marca i ile z nich jest
jeszcze niezatwierdzonych
• w momencie, w którym "ilość godzin zatwierdzonych>0" oraz "ilość godzin
niezatwierdzonych=0" można wystawiać fakturę

Określenie daty "za okres do" na 31 marca jest niezbędne, ponieważ w momencie wystawiania
faktury (np. 5 kwietnia) do systemu trafiają już czynności z kolejnego okresu (tu: z kwietnia), które
zwiększają pulę godzin niezatwierdzonych powodując, że nie byłoby możliwe sprawdzenie czy
wszystko z marca jest gotowe do fakturowania.
69.2.5. Możliwość rejestracji czynności w oknie zlecenia
Od wersji 4 w oknie Zlecenia na karcie "Czynności" umożliwiono dodawanie czynności.
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69.3. Wyszukiwanie zleceń
69.3.1. Okno wyszukiwania zleceń
System pozwoli na przeglądanie listy zleceń pod kątem ilości czynności na poziomach niższych niż
poziom fakturowania sprzed daty zamknięcia listy czynności.

69.3.2. Sprawdzanie czy jest coś "do zafakturowania"
Pracownik wystawiający faktury będzie mógł na podstawie dat czynności określonych dla zlecenia
sprawdzać, czy są zlecenia, których wszystkie czynności do podanej daty są na ostatnim poziomie
zatwierdzenia, a nie są jeszcze zafakturowane. Sprawdzanie można uruchomić ręcznie w dowolnej
chwili w oknie „Wyszukiwania zleceń” lub ustawić sprawdzanie w określonym interwale w Opcjach
pracownika.

Jeśli będzie można wystawić fakturę na ekranie pojawi się komunikat.

69.4. Faktury
69.4.1. Lista faktur
69.4.1.1.

Nowe kolumny: Data sprzedaży i kwoty netto, VAT i brutto

Od wersji 4 w liście faktur dodano nowe kolumny:
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69.4.1.2.

Na kolumnie "zapłacona" dodano opcję "Nie".

Od wersji 4 w liście faktur na kolumnie zapłacono można wybrać opcję "Nie".

69.4.2. Dane faktury
69.4.2.1.

Przydzielenie różnych wydruków do różnych faktur

Od wersji 4 każdej fakturze osobno można przyporządkować wydruk, który będzie użyty w czasie
drukowania szybkim wydrukiem.

69.4.2.2.

Edytowalny nagłówek dokumentu

Od wersji 4 każdej fakturze można przyporządkować, jaki ma być nagłówek dokumentu

Uwaga !
Język nagłówka powinien być zgodny z językiem użytego wydruku.
69.4.2.3.

Prefix NIP dla każdej faktury osobno

Od wersji 4 każdej fakturze można przyporządkować, czy ma być drukowany prefiks PL przed
numerem NIP sprzedawcy.
69.4.2.4.

Edytowalna etykieta "daty sprzedaży"…

Od wersji 4 każdej fakturze można przyporządkować etykietę "daty sprzedaży".

Uwaga !
Język nagłówka powinien być zgodny z językiem użytego wydruku.
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69.4.2.5.

Stawka VAT "nie podlega"

Od wersji 4 we wszystkich wydrukach stawka "nie objęte" została nazwana "nie podlega", a w
programie wprowadzono dodatkową stawkę "np".

69.4.3. Wystawianie faktury
69.4.3.1.
Wyszukiwanie w liście czynności do fakturowania
W liście czynności do fakturowania (prawa strona) jest teraz dostępny przycisk [Znajdź] ułatwiający
przeszukiwanie tej listy np. znalezienie czynności z określonej daty.
69.4.3.2.

Nowe okno podawania kursu waluty

Od wersji 4 w czasie wystawiania faktury walutowej pojawia się nowe okno.

69.4.3.3.

Ustawienie dat czynności dla zlecenia

Przy zapisie faktury pojawia się teraz pytanie o ustawienie określenie dwóch dat:
• minimalnej daty, z jaką w danym zleceniu można rejestrować nowe czynności,
• daty czynności podlegających następnej fakturze pozwalające określić, czy wszystkie
czynności do następnej faktury są już zatwierdzone i gotowe do fakturowania.
Zobacz też 69.2.3 i 69.2.4
69.4.4. Drukowanie faktur
69.4.4.1.

Nowe wydruki w językach obcych

Od wersji 4 wszystkie wydruki obcojęzyczne dotychczas dostępne na stronach internetowych są
dostępne w programie.
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69.4.4.2.

Opcja wydruku bez napisu ORYGINAŁ/KOPIA

W wersji 4 dodano opcję, która w przypadku wybrania przycisku [Szybki wydruk] w oknie Faktury
zamiast drukować dokument ORYGINAŁ/KOPIA wydrukuje dwa identyczne dokumenty bez
wspomnianych oznaczeń.

69.4.5. Poprawki
• Poprawka wystawiania faktur ze zleceń w PLN, w których dwóch pracowników ma różne
stawki w EUR – system pobierał stawkę tylko pierwszego pracownika.
• Pozycje "W" generowane przez "Scal wszystkie pozycje" nie są teraz oznaczone jako
"koszt" i są brane pod uwagę we wszystkich statystykach.
• Poprawka wystawiania faktur z opcją min-max.
• Wybranie przycisku [Przelicz stawki] automatycznie zatwierdza wiersz, w którym stoimy.
• Aktualizacja pola "koszty brutto" czynności w walucie w czasie edycji faktury.

69.5. Rejestracja czynności
69.5.1. Minimalna data rejestrowanej czynności
W wersji 4 dodano możliwość wprowadzenia minimalnej daty z jaką pracownicy mogą rejestrować
czynności:
• dla całego systemu (zobacz 66.2.2)
• dla poszczególnych zleceń (zobacz 69.2.3)
System pozwala ustalić także czy w przypadku mniejszej daty nie pozwolić na dodawanie nowych
czynności czy tylko ostrzegać pracownika o niepoprawnej dacie.

69.5.2. Zlecający czynność (opcja)
W wersji 4 dodano możliwość wprowadzania zlecającego czynność. Zlecającym jest każda osoba,
które w danym zleceniu lub sprawie ma poziom zatwierdzania wyższy niż 1.
Aby wymusić wprowadzanie zlecającego należy określić opcję systemu (zobacz 73.2.3).
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69.5.3. Pole 'nazwa' w słowniku nazw czynności
W wersji 4 pole 'nazwa' w słowniku nazw czynności wydłużono z 50 do 255 znaków.

69.6. Kursy walut
69.6.1. Okno kursy walut domyślnie dla większej ilości dni
Od wersji 4 okno "Kursy walut" jest automatycznie otwierane dla dni od D-7 do D, aby pozwolić na
szybszy wgląd w kursy waluty z "poprzedniego dnia roboczego " używane przy wystawianiu faktur.

69.6.2. Wydłużone pole źródło
Od wersji 4 wydłużono pole źródło kursu do 50 znaków.

69.7. Raporty, statystyki
69.7.1. Faktury niezapłacone - poprawki
Od wersji 4 poprawiono działanie statystyki z faktur niezapłaconych tak, żeby uwzględniała pozycje
"kosztowe" oraz poprawiono obliczanie "dni zwłoki".

69.7.2. Statystyka - Przychody wg pracowników miesięcznie (wersja 4.x)
Ta statystyka działa podobnie jak poprzednie wersje (2.0 i 2.7). Statystyka uwzględnia tylko
czynności oznaczone jako "fakturuj" i poprawnie przelicza kwoty z walut obcych, zwracając dane w
PLN.
69.7.3. Statystyka - Wypracowane wg pracowników miesięcznie (wg zafakturowanego czasu
i stawki)
Teraz ta statystyka uwzględnia tylko czynności oznaczone "fakturuj" i poprawnie przelicza kwoty za
czynności z faktur wystawionych w walutach obcych zwracając dane w PLN.

70. Moje biurko
70.1. Zadania
70.1.1. Poprawka osób "do wiadomości"
Poprawiono obsługę pokazywania i edytowania osób "do wiadomości"
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70.1.2. Sprawdzenie przydziału adresata do sprawy
Dodano komunikat, jeżeli zadanie jest w sprawie, do której pracownik nie ma dostępu

70.2. Terminarze
70.2.1. Dodano prawo dostępu do terminarza kancelarii
Od wersji 4 dostęp do terminarza Kancelarii nie zależy od uprawnienia "sprawy – przeglądanie
wszystkich", ale został wyłączony jako dodatkowe uprawnienie.

70.3. Przypomnienia
70.3.1. Sygnatura i strony od razu w przypomnieniu
W wersji 4 do danych przypomnienia dodano Sygnaturę oraz stronę sprawy.
70.3.2. Odkładanie przypomnień "na jutro"
W wersji 4 umożliwiono odkładanie przypomnień "na jutro", a dokładniej na godzinę 1:00
kolejnego dnia.

70.4. Komunikaty
70.4.1. Ogłoszenia.
W wersji 4 wprowadzono "Ogłoszenia". Są to komunikaty, które nie są skierowane do konkretnej
osoby, ale wyświetlają się wszystkim użytkownikom. Tylko nadawca takiego komunikatu może go
zmienić i usunąć.

70.4.2. Lista komunikatów wysłanych ze stanem
W wersji 4 wprowadzono możliwość przeglądania komunikatów wysłanych co umożliwia
sprawdzenie, czy osoba, do której wysłaliśmy komunikat już go przeczytała.

Umożliwia to także poprawienie treści już wysłanego komunikatu.
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!! Uwaga !!
Poprawienie treści komunikatu nie powoduje zmiany jego statusu na "nieprzeczytany".
70.4.3. W liście komunikatów nowa kolumna i możliwość filtrowania
W wersji 4 wprowadzono do listy komunikatów kolumnę "do" oraz umożliwiono filtrowanie danych.

70.4.4. Szybkie odsyłanie komunikatu - POTWIERDZAM, ODRZUCAM
Od wersji 4 wprowadzono możliwość szybkiego odesłania komunikatu z informacją:
Potwierdzam/Odrzucam.

!! Uwaga !!
Komunikaty w Kancelarisie nie działają jak poczta elektroniczna. Odesłanie lub przesłanie dalej
komunikatu jest równoznaczne z usunięciem go z własnej listy komunikatów.
Komunikat po wysłaniu będzie widoczny w liście wysłanych i tutaj może zostać zmodyfikowany.
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71. Narzędzia
71.1. Szybki kreator
•
•

Wyeliminowano błąd związany z komunikatem, jeżeli włączono haczyk [bez sprawy].
Generowanie numeru sprawy na podstawie podanej daty założenia, a nie dnia dzisiejszego.

72. Administracja
72.1. Brak możliwości uruchomienia programu przy braku dostępu do folderu
współdzielonego
Wersja 4 nie pozwala na uruchomienie programu, jeżeli użytkownik nie ma dostępu do folderu
współdzielonego.
W wersji 3 pokazywane było tylko ostrzeżenie, ale praca z danymi była możliwa. Niestety
powodowało to potem problemy np. w czasie drukowania raportów "File not fund", zakładania
folderów klientów i spraw (nie zakładały się odpowiednie skróty).

72.2. Możliwość ustawienia wszystkich pracownikom uprawnień "wg typu"
W oknie Instalacje i poprawki dodano przycisk, który umożliwia ustawienie wszystkim
pracownikom uprawnień "wg typu".
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73. System zatwierdzania czynności przed wystawieniem faktury
73.1. Krótki opis
W wersji 3 systemu Kancelaris sprawdzanie i zatwierdzanie czynności podlegających fakturowaniu
odbywało się bezpośrednio w trakcie wystawiania faktury w kreatorze faktur.

W wersji 4 wprowadzono możliwość kilkuetapowego zatwierdzania czynności.
W wersji 4 każdej czynności w momencie rejestracji przypisywany jest poziom zatwierdzenia.
Ten poziom może być podnoszony w procesie zatwierdzania czynności. Jednocześnie w opcjach
systemu określony jest poziom czynności, które mają być podstawą do wystawienia faktury. Tylko
czynności z tego poziomu są pokazywane w kreatorze faktury.

Uwaga !!
System został tak skonstruowany tak, aby nie przeszkadzać kancelariom, które nie
mają procedury zatwierdzania. Dla nich poziomem "do faktury" jest "1" i na tym
poziomie są rejestrowane wszystkie czynności.

73.2. Opcje systemu dotyczące zatwierdzania

73.2.1. Ilość poziomów zatwierdzania
W oknie Opcje Systemu na zakładce [Numerowanie i rozliczenia] wprowadzona jest informacja o
poziomie czynności, które są podstawą do wystawienia faktury. Minimalnym poziomem, z jakim
rejestrowana jest czynność jest poziom 1.
Poziom "do faktury"
1
2
3

•
•
•
•
•
•

Opis systemu
Zatwierdzanie nie jest używane
Rejestracja czynności
Jednokrotne zatwierdzenie
Rejestracja np. przez aplikanta
Wstępne zatwierdzenie np. przez prawnika
Ostateczne zatwierdzenia np. przez partnera

73.2.2. Zablokuj edycję czynności w czasie tworzenia faktury
Podobnie jak w wersji 3 systemu Kancelaris w czasie wystawiania faktury osoba wystawiająca
fakturę ma możliwość zmiany danych czynności. Jeżeli w kancelarii osobą wystawiającą faktury nie
jest osoba zatwierdzająca to można włączyć wskazaną opcję i wówczas edycja czynności w czasie
wystawiania faktury nie będzie możliwa.

113
73.2.3. Wymagaj wprowadzania zlecającego czynność
Włączenie tej opcji powoduje, że podczas rejestrowania czynności wymagane będzie
wprowadzenie "zlecającego", którym jest osoba posiadająca w zleceniu lub sprawie poziom
zatwierdzania >1.
Dalej w procesie zatwierdzania osoba zlecająca ma możliwość ustawienia filtra "Tylko te, które
zleciłem"
73.2.4. Monitorowanie zmian w czasie zatwierdzania
Dodatkowo można ustawić także opcję opisującą czy w czasie zatwierdzania czynności informacje
o zmianach opisu, ilości godzin do faktury i stanu zatwierdzenia mają być monitorowane, tzn. mają
być zapamiętane dane sprzed dokonania zmian.

73.3. Ustawienia pracownika
73.3.1. Domyślny poziom rejestracji czynności
Każdemu pracownikowi należy przypisać poziom, na którym rejestruje nowe czynności. Pracownicy
niższego szczebla (np. aplikanci) będą rejestrować czynności na poziomie 1. Takie czynności będą
potem zatwierdzane. Osoby wyższe rangą (np. partnerzy) mogą rejestrować czynności od razu na
poziomie 2, co spowoduje, że będą jakby od razu zatwierdzone i nie będą one podlegać
zatwierdzaniu.
73.3.2. Domyślny poziom przydziału do zlecenia
Każdemu pracownikowi należy przypisać domyślny poziom, z którym zostanie przydzielony do
nowych spraw i zleceń. Osoby z poziomem wyższym niż 1 mogą:
• zlecać czynności w danym zleceniu lub sprawie
• zatwierdzać czynności do poziomu własnych uprawnień.

73.4. Rejestrowanie czynności
Podczas rejestracji po wybraniu danych klienta/sprawy/zlecenia wybieramy osobę, która zleciła
czynność. Zlecającymi są osoby, które w wybranej sprawie lub zleceniu mają określony poziom
zatwierdzania większy niż 1.

Domyślnie każda czynność jest rejestrowana, jako taka, która podlega fakturowaniu.

73.5. Wyszukiwanie czynności
Zarejestrowane czynności można przeglądać w oknie „Wyszukiwanie czynności”. Widoczne będą
kolumny z informacją o aktualnym poziomie zatwierdzenia czynności oraz czy czynność ma być
zaliczona do faktury (kolumna „fakturuj”).
Uwaga !
Edycja czynności jest możliwa tylko na poziomie jej utworzenia.
Edycja czynności nie jest monitorowana.
Te same zasady obowiązują w oknie rejestracji czynności i w dodatkowym programie "Rejestrator
czynności".

114

73.6. Prawa do zatwierdzania czynności
Ogólna zasada jest prosta. Osoba, która posiada w zleceniu/sprawie poziom zatwierdzania N, może
przenieść każdą czynność z tego zlecenia/sprawy na poziom N niezależnie od tego, na jakim
poziomie dana była czynność wcześniej.
Poziom zatwierdzania pracownik wynika z ogólnych uprawnień, albo ustawień wprowadzonych w
sprawach i zleceniach.
73.6.1. Ogólne uprawnienie do zatwierdzania
Pracownik posiadający ogólne uprawnienie do zatwierdzania („czynności – zatwierdzanie na
wszystkich poziomach”) może przenieść dowolną czynność na dowolny poziom. Działa jakby z
poziomem zatwierdzania "99".

73.6.2. W zleceniu
Każdy pracownik, który w przydziale do zlecenia otrzyma poziom zatwierdzania N > 1 będzie mógł
przenieść dowolną czynność tego zlecenia na poziom N, niezależnie od swoich uprawnień w
sprawach powiązanych z tym zleceniem.

73.6.3. W sprawie
Każdy pracownik, który w przydziale do sprawy otrzyma poziom zatwierdzania N > 1 będzie mógł
przenieść dowolną czynność tej sprawy na poziom N, niezależnie od swoich uprawnień w zleceniu,
w ramach, którego rozliczana jest ta sprawa.

73.7. Zatwierdzanie czynności
Aby zatwierdzić czynność należy użyć okna „Zatwierdzanie czynności”.
73.7.1. Osoba bez prawa do zatwierdzania
Pracownik, który nie posiada ogólnego prawa do zatwierdzania wszystkich zleceń oraz we
wszystkich sprawach i zleceniach jest przydzielony z poziomem zatwierdzania równym 1 może
wyłącznie rejestrować czynności. Nie ma dostępu do okna Zatwierdzania czynności.
73.7.2. Osoba zatwierdzająca czynności
Gdy pracownik ma w zleceniu/sprawie poziom zatwierdzania czynności większy niż 1, może wejść
do okna "Czynności – zatwierdzanie".
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73.7.2.1.

Filtr "wg uprawnień w sprawach albo zleceniach"

Osoba z ogólnym prawem "czynności – zatwierdzanie na wszystkich poziomach" ma do wyboru
pracę:
• wg uprawnień w sprawach i zleceniach
• widząc wszystkie czynności

Osoba bez tego ogólnego prawa pracuje wyłącznie na podstawie własnych uprawnień opisanych w
zleceniach i sprawach
73.7.2.2.

Filtr "wg zleceń / wg spraw"

Pracując na podstawie uprawnień do spraw i zleceń, należy określić, które uprawnienia dla danej
czynności są ważniejsze. Można wybrać opcję:
• wg swoich uprawnień w sprawie
• wg uprawnień w zleceniu

Wybór opcji może mieć znaczenie dla tego, na jaki poziom (wynikający z przydziału do zlecenia,
czy z przydziału do sprawy) dany pracownik będzie mógł podnieść daną czynności.
Przykład:
W ramach "stałej obsługi" prowadzimy dwie sprawy, za które są odpowiedzialne dwie różne osoby
P1 i P2. Obaj pracownicy mają zatwierdzać czynności, ale tylko w ramach swoich spraw. Obaj
zostaną przydzieleni
• do zlecenia z poziomem 1,
• do sprawy powiązanej z tym zleceniem z poziomem 2
Teraz wybierając zatwierdzanie "wg uprawnień ze zlecenia" nie zobaczą czynności do
zatwierdzenia, natomiast "wg spraw" zobaczą czynności swoich sprawa na poziomie 1.
73.7.2.3.

Filtr "tylko te, które zleciłem"

Dodatkowo może zawęzić listę czynności do tych, w których był osobą zlecającą.

73.7.2.4.

Filtr "niezatwierdzone / wszystkie"

Ostatnią opcją filtrowania jest zawężenie listy czynności do tych, które jeszcze nie zostały
zatwierdzone.
73.7.2.5.

Zatwierdzanie

Zatwierdzenie czynności polega na przeniesieniu jej na wyższy poziom. Maksymalny poziom, na
jaki dany pracownik może przenieść czynności wynika z:
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•
•
•

uprawnienia do zatwierdzania na wszystkich poziomach
poziomu uprawnienia w zleceniu, w którym zrealizowana jest dana czynność
opcjonalnie poziomu uprawnienia w sprawie, w której zrealizowana jest dana czynność

Pracownik może w czasie zatwierdzania zmieniać pola:
• opis,
• godzin do faktury,
• ustawienie "Fakturuj" na "nie"
• zatwierdzić czynność – podnieść jej poziom zatwierdzenia
Haczyk „fakturuj” może być usunięty, gdy czynność będzie dołączona do faktury, ale:
• czynność ma pozostać w bazie, jako dowód wykonania pracy przez pracownika,
• czynność nie ma się pokazywać klientowi na fakturze,
• czynność mu być jakoś oznaczona, że została "rozliczona" z klientem.
Zatwierdzać można:
• osobno każdą czynność przez podwójne kliknięcie i wpisanie jej wyższego poziomu
zatwierdzenia,
• wszystkie widoczne (wyfiltrowane) w liście czynności przez przycisk [Zatwierdź wybrane].
Użycie tego przycisku przypisuje czynnościom ten poziom, na który zatwierdzający
pracownik ma prawo przenosić czynności w zleceniu lub sprawie (kolumna „p.zatw.prac.”).
W przypadku osoby z prawem zatwierdzania na wszystkich poziomach jest to poziom
zatwierdzania czynności fakturowania wpisany w opcjach kancelarii.
• kolejno widoczne (wyfiltrowane) co spowoduje otwarcie okna do zatwierdzania dla każdej
czynności osobno

Podczas zatwierdzania/edycji czynności, jeżeli jest włączona opcja monitorowania, będą
monitorowane i zapamiętany będzie poprzedni stan (jeżeli inny) pól:
• Kto,
• Kiedy,
• Poprzedni poziom,
• Poprzedni opis,
• Poprzednie "godzin do faktury",
• Poprzednie ustawienie "Fakturuj".
Cofać zatwierdzenie można:
• osobno każdej czynności przez podwójne kliknięcie i wpisanie jej niższego poziomu
zatwierdzenia,
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dla wszystkich widocznych (wyfiltrowanych) w liście czynności przez przycisk [Cofnij
zatwierdzenie]. Użycie tego przycisku przypisuje czynnościom o jeden niższy poziom. Osoba
z prawem zatwierdzania na wszystkich poziomach cofa czynności na poziom 1.
73.7.3. Zatwierdzanie na wszystkich poziomach
Osoba z ogólnym prawem "Zatwierdzanie na wszystkich poziomach" może zatwierdzać
czynności wszystkich osób na dowolnym poziomie, gdy sama nie jest przypisana z
uprawnieniami szczegółowymi do spraw i zleceń.
•

73.8. Wystawianie faktur z zatwierdzonych czynności
Wszystkie czynności z poziomu ustalonego w opcjach systemu są przypisywane do faktury, ale
wpływ na wysokość faktury i mają tylko te z włączoną opcją [Fakturuj]. Także na zestawieniach
dla klienta czynności z opcją [Fakturuj=Nie] nie są pokazywane. W ten sposób w systemie mogą
pozostać czynności, które nie wpłynęły na rozliczenia z klientem, ale jednocześnie wpływają na
czas pracy pracownika (np. w statystykach)

73.9. Monitorowanie zmian w czynnościach
W tej wersji odczytanie danych z monitorowania jest dostępne za pomocą dodatkowego zapytania
dostępnego w statystykach
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Co nowego w systemie Kancelaris
4.11 STD/ 4.21 PLUS
Wersja 4.11 STD/4.21 PLUS zawiera poprawki do wcześniejszych wersji systemu zgłoszone przez
użytkowników od momentu ich wydania.
• Istotna poprawka działania okien: Opcje, Opcje osobiste, Dokument dla użytkowników
zamykających je za pomocą [X], a nie za pomocą przycisku [Anuluj].
• Poprawka przydziałów nowych pracowników do spraw i zleceń dla Kancelarii pracujących z
włączoną opcją systemu „Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń”
• Poprawka sprawdzania uprawnień pracownika do danych adresowych klientów i podmiotów
w oknie wybierania adresów i wybierania kontaktów
• Poprawka wyszukiwania dokumentów dla użytkowników bez prawa przeglądania wszystkich
spraw
• Poprawka wyświetlania pola "Reverse Charge" na wydrukach polsko-angielskich
• Poprawka umożliwiająca wyświetlanie raportów z czynności pracownika.
• Poprawka działania funkcji „Odłóż na jutro” dla przypomnień z zadań.
• Poprawka działania funkcji „Otwórz” na rekordzie typu klient w oknie Wyszukiwania w
Kartotece
• Poprawka działania widoków z poprzednich wersji programu użytych do drukowania
• Poprawka określenia podpowiedzi w kolumnach filtrowania w oknach Wyszukiwanie spraw i
Zatwierdzanie czynności.
• Usunięcie polecenia „Internetowe połączenie z serwisem” z menu Pomoc.
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Co nowego w systemie Kancelaris
4.12 STD/ 4.22 PLUS
74. Urlopy
74.1. Wstęp
Kancelaris oferuje system składania, opiniowania i zatwierdzania wniosków urlopowych.
System urlopowy w programie jest dostępny w oknach:
• Moje urlopy (menu „Moje biurko"), w którym pracownicy składają wnioski urlopowe.
• Urlopy zatwierdzanie/zarządzanie (menu „Kancelaria), w którym zarządzający przydzielają
urlopy należne oraz usuwają i ostatecznie zatwierdzają wnioski urlopowe.
• Urlopy – opiniowanie (menu "Kancelaria"), w którym osoby opiniujące mogą dodawać i
edytować opinie na temat wniosków przed ich zatwierdzeniem

74.2. Obliczenia
Każdy pracownik ma swoje "konto urlopowe", do którego na „+” wpadają informacje o urlopie
należnym, a na „-” urlopy wykorzystane. Jako wykorzystane traktujemy te urlopy, które zostały
zatwierdzone.
Wymiar urlopu jest w bazie przechowywany w godzinach (całkowitych), aby pozwolić także na
gromadzenie informacji o wypracowanych i wykorzystanych nadgodzinach pracowników.
W przypadku urlopów wypoczynkowych dni będą przeliczane na godziny wg ilości godzin na etat w
chwili dodawania urlopu. W przypadku zmiany wysokości etatu pracownika niezbędne będzie
skontrolowanie ilości przyznanego urlopu.

74.3. Dane o urlopach
Informacje o urlopach zawierają następujące dane.
• Pracownik
• Daty
• Strona: należny/wykorzystany
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•
•
•
•

Typ: wypoczynkowy/okolicznościowy/nadgodziny/inny
Status: planowany/zaopiniowany/zatwierdzony/odrzucony/wycofany
Opcjonalnie informacje o pracowników zastępującym
Uwagi

74.4. Statusy wniosków
Wniosek może mieć różne statusy, które oznaczają:
• "planowany" – wniosek został złożony i nie została wydana żadna opinia
• "czeka na zaopiniowanie" - co najmniej jedna osoba wprowadziła już opinię o wniosku, ale
nie zrobiły tego wszystkie osoby z listy. Proces opiniowania został rozpoczęty.
• "do zatwierdzenia" – wszystkie opinie zostały wydane, wniosek czeka na zatwierdzenie
• "zatwierdzony" – wniosek został zatwierdzony
• "odrzucony" – wniosek został odrzucony
• "wycofany" – wniosek został wycofany przez składającego

74.5.

Moje urlopy

W oknie „Moje urlopy” pracownik:
• tworzy wniosek urlopowy,
• może go edytować do chwili, gdy wniosek nie zmieni statusu.
• usunąć wniosku nie można, pracownik może zrezygnować z urlopu zmieniając mu status na
„wycofany”,
• może przeglądać stan wniosków i sprawdzać, ile jeszcze dni urlopu mu pozostało.
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74.6. Uprawnienia związane z urlopami
W oknie Pracownicy na karcie [Uprawnienia] dodane zostały 3 nowe prawa:
• urlopy – opiniowanie,
• urlopy – zatwierdzanie,
• urlopy – zarządzanie.

74.7. Zarządzanie urlopami
Pracownicy, którzy mają włączone uprawnienie do zarządzania albo zatwierdzania mogą wejść do
okna „Kancelaria – urlopy zatwierdzanie/ zarządzanie”, żeby wykonywać przypisane im zadania.
Pracownik z prawem "urlopy - zatwierdzanie" może:
• wejść w urlopy wszystkich pracowników i zmieniać listę urlopów "zaopiniowanych"
• zmienić ich status na "zatwierdzony" lub "odrzucony",
• cofnąć zatwierdzenie/odrzucenie dla urlopów edytowanych przez siebie.
Pracownik z prawem "urlopy - zarządzanie" może:
• przejrzeć listę urlopów wszystkich pracowników niezależnie od ich statusu i strony
• dodać do bazy ilość urlopu należną pracownikowi od danego dnia np.
o od 2012-01-01 dodajemy 26 dni wypoczynkowego po 8 godzin, czyli 208 godzin
o od 2012-03-01 dodajemy 16 nadgodzin do wykorzystania
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•
•

obniżyć należny pracownikowi urlop np. jeżeli ten zmniejszył etat z 8 do 4 godzin dziennie
dowolnie tymi urlopami manipulować (usuwać, edytować daty, zmieniać status, wycofywać
urlop) – edycja nie jest monitorowana.

74.8. Urlopy - opiniowanie
Kancelaris pozwala na opiniowanie urlopów przez kilka osób np. partnerzy opiniują czy dana osoba
może w danym terminie wziąć urlop, a po zebraniu wszystkich opinii urlop jest zatwierdzany.
Opiniowanie jest opcjonalne. Dany wniosek może zostać zatwierdzony bez wcześniejszego wydania
opinii.
74.8.1. Lista osób opiniujących
W momencie dodawania wniosku o urlop zostanie do niego dołączona lista osób posiadających w
tym momencie uprawnienie „wnioski-opiniowanie”.
Te osoby będą mogły wyrazić opinię na temat wniosku.

123

74.8.2. Zmiana uprawnień do opiniowania
Odebranie komuś uprawnienia do opiniowania wniosku nie wyrzuca go z listy żadnego istniejącego
już w bazie wniosku. Dodanie komuś uprawnienia do opiniowania wniosku nie dodaje go do listy
żadnego istniejącego wniosku.
74.8.3. Sprawdzanie, "co jest do zaopiniowania?"
Każdej z osób posiadająca prawo "urlopy-opiniowanie" w momencie startu programu wykona się
test i pojawi się komunikat o konieczności zaopiniowania nowych wniosków, który pozwoli na
pokazanie okna "Urlopy-opiniowanie" z zafiltrowanymi wnioskami do zaopiniowania

74.8.4. Wydanie opinii
Po wejściu do okna "Urlopy-opiniowanie" osoba opiniująca powinna wybrać wniosek i użyć
przycisku [Opiniuj]
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Opinia polega na zmianie decyzji z "brak" na "pozytywna" lub "negatywna" oraz opcjonalnym
dodaniu maksymalnie 255 znakowej opinii.

74.8.5. Zmiana opinii
Do czasu zmiany wniosku na "zatwierdzony" osoba opiniująca może wyedytować wniosek i zmienić
swoją opinię. Opinie z wniosków "zatwierdzonych" nie mogą być edytowane.
74.8.6. Wycofanie opinii
Do czasu zmiany wniosku na "zatwierdzony", opinia może zostać wycofana poprzez ustawienie
decyzji na "Brak", co może spowodować zmianę stanu całego wniosku na:
• z "do zatwierdzenia" na " czeka na zaopiniowanie"
• z "czeka na zaopiniowanie" na "planowany", jeżeli żadna osoba nie wyraziła jeszcze opinii.
Opinie z wniosków "zatwierdzonych" nie mogą być wycofane.
74.8.7. Wgląd w opinie
Pracownik, który złożył wniosek ma możliwość przeglądania opinii o jego wniosku.
Osoby opiniujące nie mają wglądu do pozostałych opinii.

125

74.9. Zatwierdzenie urlopu
74.9.1. Sprawdzanie, "co jest do zatwierdzenia"
Osobie posiadającej prawo "urlopy-zatwierdzanie" w momencie startu programu wykona się test i
pojawi się komunikat o konieczności zatwierdzenia wniosków o statusie "do zatwierdzenia".
Pozwoli on na pokazanie okna "Urlopy" z zafiltrowanymi wnioskami.

74.9.2. Zatwierdzanie wniosku
Osoba zatwierdzająca wniosek ma możliwość jego zatwierdzenia niezależnie od wyrażenia opinii
przez wszystkie osoby, tzn. że może w dowolnej chwili zmienić status wniosku na "zatwierdzony"
bądź "odrzucony"
74.9.3. Anulowanie zatwierdzenia
Operacja "anulowania zatwierdzenia" polega na tym, że pracownik wybiera jeden ze statusów:
"planowany"/"czeka na zaopiniowanie"/"do zatwierdzenia", a system sam ustali właściwy status na
podstawie ilości wprowadzonych opinii.
74.9.4. Zatwierdzanie, a opiniowanie
Wniosek zatwierdzony przez pracownika zatwierdzającego, mimo braku wszystkich opinii, nie
będzie dalej opiniowany.
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75. Książka korespondencji
75.1. Słownik "Koperty"
W oknie słowniki dodano słownik koperty używany podczas drukowania korespondencji seryjnej z
ksiązki korespondencji. Pole plik powinno odpowiadać nazwie pliku umieszczonego z folderze
"Wzory Korespondencji"

75.2. Możliwość dodania koperty do wydarzenia w książce korespondencji

75.3.

Drukowanie z książki korespondencji

Program pozwala na uruchomienie tego standardowego mechanizmu korespondencji seryjnej dla
danych z książki korespondencji, przy czym pełne dane adresowe adresata znajdą się w jednym
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polu i zostaną przeniesione na kopertę dokładnie tak, jak zostały zapisane w książce
korespondencji.
75.3.1. Możliwość zafiltrowania kopert w oknie Książka korespondencji

75.3.2. Automatyczne wybranie pliku z szablonem
Jeśli w oknie Książka korespondencji zafiltrowano coś w polu Koperta i w słowniku zdefiniowano
odpowiedni plik, to system automatycznie użyje tego pliku.

75.3.3. Możliwość wybrania innego szablonu
Jeżeli pole filtrowania "Koperta" pozostaje puste, to system zawsze pyta o wybór koperty. Dzięki
temu, np. jeżeli zabraknie w danym momencie kopert jakiegoś rodzaju i trzeba użyć innego
szablonu, niekoniecznie przekllikując 50 wydarzeń, żeby zmienić wpis ze słownika, można
zafiltrować koperty przez kolumnę i potem wybrać inny szablon.
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76. Zatwierdzanie czynności
76.1. Statusy zatwierdzania
Każdej czynności przydzielony jest teraz "status zatwierdzania", który może mieć wartość:
• nowa,
• do poprawy,
• poprawiona.
76.1.1. "nowa"
Status "nowa" nadawany jest czynności automatycznie:
• w czasie dodawania,
• w czasie edycji czynności o statusie "nowa",
• w momencie przenoszenia czynności na wyższy poziom zatwierdzania za pomocą przycisku
[Uznaj za zatwierdzone]

76.1.2. "do poprawy"
Status "do poprawy" nadawany jest:
• automatycznie w momencie wysłania przez zatwierdzającego komunikatu do wykonawcy o
konieczności poprawienia czynności,
• ręcznie w czasie edycji czynności o statusie "do poprawy" lub "poprawiona"
• ręcznie w czasie zatwierdzania czynności.
76.1.3. "poprawiona"
Status "poprawiona" nadawany jest:
• ręcznie w czasie edycji czynności o statusie "do poprawy" lub "poprawiona".
• ręcznie w czasie zatwierdzania czynności.

76.2. Proces zatwierdzania
76.2.1. Filtrowanie wg statusu
W oknie zatwierdzania istnieje możliwość filtrowania wg typu,

a następnie wysłania pojedynczego komunikatu, albo zatwierdzania czynności kolejno.
76.2.2. Oznaczenie czynności jako "do poprawy"
Po wysłaniu komunikatu o konieczności poprawy, czynność zmienia status ma "do poprawy"
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76.2.3. Poprawienie przez wykonawcę
Wykonawca ma możliwość zmiany statusu na "poprawiona":

76.2.4. Ponowne zatwierdzenie
Na liście zatwierdzającego zmienia się status:

Po zatwierdzeniu czynność znika z listy zatwierdzającego, a jej status zmienia się na "nowa" na
wyższym poziomie.

77. Baza organów
W oknie Organy dodano przycisk odwołujący się do bazy adresowej organów Legalis.
Poprawki
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78. Poprawki
•

Faktury
o Dodanie obliczeń wartości każdej faktury w liście (przeglądaniu) faktury wydłużyło
czas dostępu do okna.

W pracy zdalnej i przy dużej ilości danych może to powodować problemy z
otwieraniem okna "Faktury". Z tego powodu w oknie "Poprawki" dodaliśmy
możliwość przywrócenia poprzedniego, szybkiego zapytania i wyłączenia obliczeń
wartość.
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•

•

•

Czynności
o wyszukiwanie - poprawka filtrowania wg kolumn "fakturuj" i "nazwa klienta" w liście
czynności
o wyszukiwanie – poprawka działania dla widoków nie zawierających sumowanych
godzin
o wyszukiwanie – poprawka wyszukiwania po niektórych kolumnach przy włączonych
jednocześnie czynnościach dla klienta i administracyjnych
o zatwierdzanie – poprawka funkcji [Zatwierdzaj kolejno] dla zgrupowanej listy
o rejestracja – poprawka możliwości usunięcia zlecającego
Książka korespondencji
o poprawka generowania korespondencji seryjnej dla zgrupowanej listy
o poprawka filtrowania po kolumnach "nadawca klient id", "adresat klient id"
Rejestrator czynności
o poprawka wyświetlania podpowiedzi nazw wg kolejności ustalonej w słowniku
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Co nowego w systemie Kancelaris
4.13 STD/ 4.23 PLUS
Wersja 4.13 STD/4.23 PLUS wydłuża pole "Nr nadawczy" w oknie Wydarzenie na karcie "Książka
korespondencji" umożliwiając wpisywanie 24 cyfrowych numerów stosowanych przez "Polską
Grupę Pocztową" dostarczającą przesyłki z sądów i prokuratur.
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Co nowego w systemie Kancelaris
4.14 STD/ 4.24 PLUS
79. Ogólne
79.1. Drukowanie
•
•

Poprawiono drukowanie kolumn z haczykami
Umożliwiono dopasowanie wysokości wierszy w oknie drukowania po zmianie czcionki na
większą. Teraz po naciśnięciu [Dopasuj] system pyta czy dopasować kolumny (jak do tej
pory) czy wiersze.

80. Klienci
Data założenia akt jest teraz polem wymaganym.

81. Sprawy
81.1. Wyszukiwanie
W oknie "Sprawy – wyszukiwanie" dodano wyszukiwanie wg opisu i zmieniono układ pól
wyszukiwania.

81.2. Akta spraw – karta czynności
•

Kolumna "godzin do faktury" jest teraz widoczna tylko dla osób, które mają prawo
przeglądania faktur.

!! Uwaga !!
Jeżeli w poszczególnych oknach użytkownicy mają zapamiętane widoki z kolumną "godzin do
faktury" to powinny one zostać usunięte i stworzone na nowo.
•

Poprawiono sortowanie wg kolumn początek i koniec.
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81.3. Dokumenty
Poprawiono sprawdzenie nazwy dokumentu zawierającej znaki specjalne (TAB i ENTER)
skopiowanej np. z dokumentu Word'a

81.4. Usuwanie sprawy
Usunięcie sprawy usuwa cały folder sprawy z folderu współdzielonego.

81.5. Zakładanie etapu
Po dodaniu etapu sprawy okno teraz się nie zamyka, pozwalając od razu na wpisanie Przedmiotu
sporu i innych danych powiązanych z etapem.

82. Czynności
82.1. Zatwierdzanie - monitor
Osoby z prawem do Zatwierdzania na wszystkich poziomach mają teraz do dyspozycji przycisk
uruchamiający dla wybranej czynności okno "Monitora zmian"

82.2. Widoczność kolumn dla kancelarii, które zatwierdzają
Dla Kancelarii, które zatwierdzają godziny (mają włączony poziom zatwierdzania > 1) w
oknach:
o sprawy na karcie czynności
o czynności - wyszukiwanie
o czynności – rejestrowanie
o Rejestrator Czynności – okno główne
o Rejestrator Czynności –wyszukiwanie czynności
kolumna "godzin" jest widoczna tylko dla osób, mających uprawnienie "Zlecenia – przeglądanie
wszystkich". Pozostałe osoby mogą zobaczyć tę wartość podczas edycji czynności, jeżeli dla danej
czynności edycja jest jeszcze możliwa.
•

•

dodano kolumnę "Zlecający"

!! Uwaga !!
Jeżeli w poszczególnych oknach użytkownicy mają zapamiętane widoki z kolumną godzin to
powinny one zostać usunięte i stworzone na nowo.

82.3. Wyszukiwanie
•
•

Poprawiono wyliczanie sumy kolumny "koszty netto pln"
Dodano przyciski do czyszczenia pola wyboru pracownika i usługi
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83. Rozliczenia
83.1. Faktury
•
•
•

Poprawiono pokazywanie kwot na liście faktur (zwiększono szybkość działania okna przy
zdalnym dostępie).
Uniemożliwiono wystawienia faktury bez pozycji (podczas cofania się w kreatorze)
Dodano "data otrzymania zapłaty" w kreatorze nowej faktury

83.2. Statystyki
Poprawiono działanie statystyki "dochody pracowników wer.4" jeżeli pracownik ma wpisaną stawkę
równą "0"

84. Biblioteka
84.1. Usuwanie pozycji
Usunięcie pozycji usuwa wszystkie egzemplarze z folderu współdzielonego.

85. Office
85.1. Excel
Poprawiono eksport liczb, które były traktowane, jak teksty i nie pozwalały na sumowanie.

85.2. Outlook
•
•
•

Nowa wersja komponentu (79) obsługująca braku domyślnej wartości elementu dla wersji
Outlook 2013.
Poprawiono szybkość synchronizacji terminarza (widoczne dla dużej ilości terminów)
Poprawiono synchronizację notatki
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Co nowego w systemie KancelarIT
5.10 STD/ 5.20 PLUS
Od roku 2002 nasz program był wydawany przez Wydawnictwo C.H.Beck pod marką Kancelaris.
Od marca roku 2015 system będzie wydawany pod marką KancelarIT przez firmę IT4KAN, która
jest także właścicielem systemu.
Zmiany w programie obejmują:
• zmiana nazwy na KancelarIT
• dodanie sumy pola długość w oknie Czynności – wyszukiwanie i Czynności – zatwierdzanie
• poprawkę eksportu spraw do systemu webowego w sytuacji eksportu etapu, który nie miał
w sobie żadnego elementu

