
iFK - wykaz zmian wydanych w wersji 2022.5 
 

1. Rozbudowano moduł integracji z eArchiwum o opcje archiwizowanie wybranych raportów 
rejestrów VAT dokumentujących dane zawarte w pliki JPK. 
Moduł umożliwia zarchiwizowania w formie plików PDF poniżej wyspecyfikowanych 
raportów: 

 
Opcja ma na celu zminimalizowanie kosztów wydruków raportów rejestrów VAT i zastąpienie 
ich wersjami elektronicznymi dostępnymi z poziomu listy plików JPK oraz z aplikacji 
eArchiwum lub WWW eObieg. 
 

2. Rozszerzono zakres wymiany danych pomiędzy iFK i eArchiwum o opcjonalne przekazywanie 

z eArchiwum do iFK „Formy płatności”, jeżeli została określona w eArchiwum dla 

importowanego dokumentu. 

 

3. Rozbudowano moduł eObiegu o edycyjną z poziomu grida kolumnę „Uwagi”.  

Kolumna jest wyświetlana w gridach: 

- Kancelarii,  

- Obiegu dokumentów  

-  Historii obiegu 

Kolumna edycyjna z poziomu grida „Kancelarii” i „Obiegu dokumentów”. Po przeniesieniu do 

historii obiegu wartości zawarte w kolumnie „Uwagi” nie podlegają edycji. 

4. Rozbudowano moduł eObiegu (Obieg dokumentów) o opcjonalną kolumnę „Kwota MA z dok. 

mag.”. 

a. Widoczność kolumny dla wybranych ścieżek można włączyć z poziomu słownika ścieżek 

 

b. Rozbudowano opcję pobierającej „Komentarz z dok. mag.” o pobieranie sumy Kwot_MA z 
modułu rozliczenia zakupów i prezentowanie jej na gridzie „Obieg dokumentów” w 
kolumnie „Kwota MA z dok. mag.”. 
Gdy kolumna „Kwota MA z dok. mag.” jest wyświetlana na gridzie to porównujemy 
zawarta w niej kwotę z „Kwotą Netto” z Faktury (Korkety). 

- Jeżeli kwoty są zgodne to tło komórki „Kwota MA z dok. mag.” będzie 
podświetlone na zielono. 
- Jeżeli kwoty niezgodne to tło komórki „Kwota MA z dok. mag.” będzie 
podświetlone na czerwono. 
- Jeżeli nie pobrano wartości do kolumny „Kwota MA z dok. mag.” to tło 
pozostaje takie jak w innych komórkach. 



 
5. Rozbudowanie Kancelarię eObiegu o przycisk <Usuń eArchiwum> umożliwiający usuwanie 

wierszy dotyczących faktur pobranych i na moment usuwania już nieistniejących w 
eArchiwum. 
Aby usunąć dokument muszą być spełnione łącznie dwa warunki: 
- użytkownik musi mieć aktywne prawo do „Usuwania dok. nie istniejących w eArchiwum”  
- usuwany dokument musi wcześniej zostać usunięty z bazy eArchiwum – nie istnieje w 
eArchiwum 

6. Wdrożono nowe (napisane w technologii DotNET) wydruki faktur i korekt sprzedaży krajowej.  
Menu: Faktury -> Ewidencja faktur 
 

7. Rozbudowano filtry modułu „Rozrachunki z kontrahentami” o możliwość wyfiltrowania tylko 
częściowo rozliczonych rozrachunków (szarych) oraz dodano kolumnę „Status rozliczenia” z 
wartościami: 
R – dla zapisów rozlicznych 
C – dla zapisów częściowo rozlicznych 
N – dla zapisów nierozlicznych 
po której można sortować rozrachunki 

8. Na formatce „Bieżące błędy księgować z iHurt” dodano przycisk <Przenieś do historii 
błędów>. Do historii błędów można przenosić jeden lub wiele wybranych wierszy. 

9. Rozbudowano kopiowanie praw użytkownika o opcjonalne kopiowanie praw do ścieżek i 
etapów eObiegu z wzorcowego użytkownika. 
  

10. Na wydruku noty odsetkowej dodano sortowanie danych po kolumnie „z dnia”. 
 

11. Przeniesiono „Słownik kontrahentów powiązanych” pod menu "Słowniki" z dotychczasowego 
menu „Faktury” i dodano prawo dostępu użytkownika. Użytkownikom zarządzającym 
słownikiem należy dodać w/w. prawo. 

12. Zoptymalizowano wydruk i zapisywanie do pliku dziennika dokumentów. 

13. Rozbudowano moduł uzgadniania korekt o opcje podglądu obrazu korekty. Opcja dostępne 

pod skrótem „Ctrl+O” oraz pod przyciskiem  

14. Rozbudowano wydruk raportu „Zestawienie księgowań 2” generowany z parametrem 
„Księgowania w PLN i walutach”  o kolumnę „Saldo” w sekcji dotyczącej podsumowań 
zapisów walutowych. 

15. Rozbudowano wydruk raportu „Zestawienie księgowań 2” o filtr „Kontrahenci powiązani” 
stosowany przy generowaniu zestawień eksportowanych do Excela  

 


