
Opis zmian programu KOLFK wersji 5.1.0 
 

1. Zmieniono nazwy wywoływane z menu Dokumenty:  

poniżej widok menu Dokumenty: 

 

w starej wersji programu KOLFK:       w nowej wersji programu KOLFK:  

 
 

ponadto zmieniono: 

- nazwę menu Księgi Pomocnicze na Funkcje Pomocnicze 

- nazwę: Rejestr zakupu materiałów i towarów  występującą w kilku miejscach programu 

zmieniono na nazwę: Rozliczenie zakupu materiałów i towarów  

 

Zmiana nazewnictwa nie spowodowała zmian funkcjonalnych w programie, ma natomiast na 

celu ułatwienie obsługi tym osobom, które rozpoczynają w nim pracę. 

 

2. W oknie głównym programu KOLFK: 

- włączono mechanizm zapamiętywania ostatnich ustawień paska narzędziowego 

(za pomocą myszki użytkownik może przesuwać pasek w poziomie lub przesunąć go 

do lewej krawędzi w celu ukrycia go) 

 

- zmieniono sposób wyświetlania informacji o ilości uprawnień do MPZ 

 

- dodano informację kto jest  autorem programu KOLFK 



 
 

3. W raporcie Wezwanie do zapłaty dodano:  

 

 
 

- możliwość wyliczania procentowego kosztów dodatkowych od sumarycznej wartości 

nierozliczonych faktur widniejących na wezwaniu  

 

- dodatkowe pole tekstowe drukowane pod tekstem wezwania  

W tym celu wprowadzono układ zakładkowy wyboru i edycji tekstu: 

możliwa zmiana położenia 

paska narzędziowego  



Tekst nad wezwaniem i Tekst pod wezwaniem 

 

- w obrębie każdej zakładki wprowadzono przycisk:  

[Ustaw jako domyślny] – umożliwiający ustawienie wpisanego tekstu jako domyślnego w 

obrębie MPZ  

oraz wprowadzono przycisk [Domyślny] przywołujący tekst domyślny w obrębie MPZ dla 

wybranej zakładki. 

 

4. Na ewidencji dokumentów: 

dodano kolumnę: Opis na zakładce 1. Dokumenty w ewidencji dokumentów: 

Kolumna domyślnie jest umieszczona na końcu okna dokumentów. 

Tak jak wszystkie kolumny użytkownik może przesunąć ją w dowolne miejsce. 

 

Pole Opis widoczne na formularzu edycji (dodawania) dokumentu. Pole jest opcjonalne. 

 
 

5. Umożliwiono wywołanie funkcji przeksięguj: skrótami klawiaturowymi, dotychczas 

wywoływanej z menu: Opcje zakładki Księgowania  

 

 
 

6. Dodano przycisk [Rozlicz z doksięgowaniem] na formularzu nierozliczone zakupy 

pełniący taką samą funkcje jak w module: Rozliczenia zakupów materiałów i towarów.  

 



 
 

 

7. W mechanizmie naliczenia odsetek: 

 

1. Zmieniono organizację naliczania odsetek:  

zmieniono dotychczasową kolejność zakładek w sposób jak na rysunku : 

(na bardziej intuicyjną w obsłudze) 

 
 

gdzie z poziomu pierwszej zakładki należy wyliczyć odsetki od transakcji rozliczonych 

– wg sposobu naliczania jak dotychczas 

 

2. Dodano możliwość naliczanie odsetek od transakcji nierozliczonych. 

Z poziomu zakładki: 2. Naliczanie odsetek (transakcje nierozliczone) użytkownik może 

naliczyć odsetki od transakcji nierozliczonych tylko i wyłącznie dla wybranego 

kontrahenta wypełniając jednocześnie pole Data symulowanego rozliczenie. 



Wprowadzona data jest datą, którą program w przypadku tak naliczonych odsetek 

traktuje jako datę rozliczenie faktury i w stosunku, do której wylicza odsetki wg takich 

samych zasad jak odsetki od transakcji rozliczonych  

 

3. Zmodyfikowano obsługę pola wyboru: Wyklucz dokumenty (domyślnie wyłączone) 

użytkownik może zdefiniować dokumenty i wyróżniki przypisane zapisom księgowym, 

od których nie chcemy naliczać odsetek. 

 

8. Zmodyfikowano mechanizm działania przycisku: [Pokaż dokument] w module 

Rozrachunków z kontrahentami w taki sposób, że obsługuje on teraz również zapisy księgowe 

pochodzące z Raportów Kasowych . 

 

9. Zmiany w słowniku: Plan kont: 

Zmieniono formularz edycji konta: 

Wprowadzono sekcję Sprawozdania – szczegółowy opis w osobnym pliku dot. sprawozdań 

 

 
 

- Zmieniono dotychczasowy opis pola wyboru: Bilansowe na Korespondujące 

(Funkcjonalność tego pola wyboru pozostaje bez zmian, tzn. zaznaczenie pola powoduje 

konieczność zamknięcia zapisu księgowego zapisem przeciwstawnym na innym koncie.) 

 

- Wprowadzono pole wyboru Rozrachunki pozostałe – umożliwiającego zdefiniowanie konta 

jako rozrachunkowego niepowiązanego ze słownikiem kontrahentów ani pracowników. 

 

-Zmodyfikowano sposób przeglądania kont w słowniku   



 
 

Okno jak powyżej można wywołać ikoną  

Przechodzenie belką przez poszczególne konta w górnym oknie wyświetla cechy 

charakterystyczne aktywnego konta w dolnej części okna. 

 

 

10. Zmodyfikowano mechanizmu importu faktur za paliwo (rozbito import na samochody 

ciężarowe i osobowe) 

 

11. Zmodyfikowano mechanizmu importu faktur telefonicznych umozliwono rozbicie na 

abonament i rozmowy 

 

12. Wprowadzono nową obsługę sprawozdań finansowych – opis w osobnym pliku.  


