
Lista opcji zrealizowanych w iFK  wersji 20.1.0.: 
  

1.  Obsługa nowych formularzy CIT-8 
 

2. Rozbudowana formatka „Historia weryfikacji rachunków” o kolumnę MPK. 

3. Zaktualizowano opcje generowania eSprawozdań. Dodano opcje podglądu eSprawozdania 
dla najnowszej wersji bez konieczności wchodzenia w jego edycję. 

4. Rozbudowano moduł przelewów o zakładkę „Historia weryfikacji rachunków”. Na zakładce są 
wyświetlane wyniki weryfikacji rachunków z „białą listą” na podstawie zaimportowanych 
zestawień przelewów.  

5. Przy imporcie pliku WB sprawdzać czy plik o takiej nazwie już istnieje i wyświetlać alert 
użytkownikowi. 

Plik o nazwie ………….. już istnieje. Czy pomimo tego zaimportować wybrany plik ? 
<NIE>  <TAK>   Domyślnie <NIE>   

6. Jeżeli wyłączone sortowanie to wyświetlanie zaimportowanych operacji z WB w takiej 
kolejności jak występowały w importowanym pliku. 

7. Jeżeli wszystkie operacje z WB zostały zaksięgowane to oznaczania pliku jako zaimportowany 
i domyślne ukrywanie go z listy. Check „Ukryj zaimportowane pliki”. 

8. W gridzie zaimportowanych plików zarówno w module importu pliku jak i importu pod WB 
dodać kolumnę „Format importu” i wyświetlać w niej nazwę formatu którym zaimportowano 
plik. 

9. Przy księgowaniu eFV jeżeli mamy ustawione że da każdej eFV tworzony jest nowy dokument 
księgowy to w opis dokumentu księgowego wstawiać nr księgowanej FV (Transakcja) 

10. Dodać skrót Crlt+A (Zaznacz wszystkie) na formatka z dokumentami: dokumenty proste, 
sprzedaż krajowa, zakupy krajowe , … aby było możliwe zbiorcze sprawdzanie. To zamo na 
przeglądaniu wszystkich typów dokumentów. 

11. Dodać kolorowanie księgowań pod WB w kolumnie „Wyróżnik” tak jak to ma miejsce na 
księgowaniach np. pod rejestrami zakupu. Widać czy zaksięgowana zapłata jest rozliczona w 
całości, częściowo czy w ogóle. 

12. Rozbudowa modułu Rozrachunki z kontrahentami o dwa filtry. 
- dodać „Rozliczone” 
- dodać filtr „Termin zapłaty” od ….    do …..  
  



13. Dodać kolumnę „Transakcja” na formatce informującej że taka transakcja już istnieje. Przy 
zbiorczym księgowania eFV nie wiadomo której transakcji dotyczy komunikat. 

 

14. W operacjach kasowych przy wypłacie dla kontrahenta odblokowanie pola transakcja jeżeli 
nie wybrano żadnego rozrachunku. W trakcie realizacji. 

15. Przy księgowaniu zbiorczym eFV z Papierem pochodzących z eArchiwum z uzupełnioną data 
wpływu umożliwić zbiorcze księgowania. 

16. Dodano podsumowania kolumn ‘’Zapłaty w okresie” i „Do zapłaty po 
okresie” na raporcie Zestawienie niezapłaconych faktur. 

17. Poprawiono eksport do Excela dziennika dokumentów. 

 


