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Okno ustalania cen sprzedaży – informacja o stanie magazynowym i średniej cenie zakupu 

W oknie ustalania cen sprzedaży towarów ("Aktualizacja cen towarów) dodana została informacja o ilości 

towaru w magazynie oraz jego średniej cenie zakupu.  

Przy wywołaniu okna z poziomu „Towary w magazynie" - dane obliczane są  i wyświetlać dla magazynu 

w kontekście którego zostało wywołane okno (z pozycji na której „staliśmy” na liście) 

Dla wywołania z poziomu dokumentu przyjęcia lub faktury zakupu – dane obliczane są i wyświetlane dla 

magazynu do którego przyjmowany jest towar. 
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Wystawianie korekt w tym samym rejestrze co faktura korygowana 

Jeżeli jakaś firma stosuje zasadę, że wystawia korekty w tych samych rejestrach co faktury korygowane 

i dodatkowo użytkownicy wystawiają faktury w różnych rejestrach sprzedaży – dotychczas był z tym 

problem bo podpowiadany był rejestr ostatnio wystawianej korekty. 

W wersji 10.3 iHurt została stworzona taka możliwość konfiguracji iHurt, że przy wystawianiu korekty 

podpowiadany będzie taki sam rejestr w jakim została wystawiona faktura korygowana. 

Realizacja techniczna 

W konfiguracji iHurt w grupie "SPRZEDAŻ" został dodany parametr "Faktury korekty - podpowiadaj 

rejestr faktury korygowanej" (domyślnie wyłączony przy aktualizacji wersji) 

Jeżeli parametr zostanie włączony - wystawiając fakturę korygującą iHurt podpowiada rejestr sprzedaży      

faktury korygowanej. 

Jeżeli nie jest to możliwe, bo rejestr nie ma wyłączonej opcji "Dopuszczaj korekty" lub użytkownik nie ma 

do niego uprawnień – iHurt podpowiada rejestr według dotychczasowych zasad. 

Sprzedaż detaliczna – uprawnienie do wyświetlania okna wyboru towarów  

W strukturze uprawnień użytkowników w gałęzi „Sprzedaż detaliczna" dołożone zostało uprawnienie 

„Wyświetlanie okna wyboru towarów" (domyślnie włączone przy aktualizacji iHurt do wersji 10.3) 

Jeżeli uprawnienie jest  

 włączone – w sprzedaży detalicznej można do paragonu dodać towar wybierając go z listy 

(działa przycisk „Dodaj", klawisz „Ins"). 

 wyłączone – w sprzedaży detalicznej do paragonu można dodać pozycję (towar) tylko poprzez      

sczytywanie skanerem kodów kreskowych (nie działa przycisk „Dodaj", klawisz „Ins", nie 

można wyświetlić okna wyboru towarów). 

Pozwala to zablokować kasjerom możliwość „ręcznego” wyboru towarów (jak ktoś ma taką potrzebę)  
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Analiza poziomu realizacji zamówień od odbiorców – wyniki w formie tabeli 

Analiza poziomu realizacji zamówień od odbiorców została rozbudowana o opcję "Wyniki w formie tabeli". 

Pozwoli to m.in. na eksport danych do Excela i dalszą ich analizę w tym programie (np. wyłapywać 

z analizy tylko pozycje niezrealizowane) 

 
 

 

Eksport danych do sprawdzarek – obsługa kodów dodatkowych, pomijanie „błędnych” EAN 

1. Eksport danych do sprawdzarek cen został rozbudowany o obsługę dodatkowych kodów 

kreskowych. 

2. Dodatkowo, jeżeli występują towary z kodami kreskowymi zawierającymi znaki odrzucane 

przez sprawdzarki – zostaną one pominięte w eksporcie (dotychczas towary takie 

powodowały błąd eksportu). 

Czy są takie przypadki w bazie towarowej możemy sprawdzić wybierając z menu słownika 

towarów „Narzędzia  Eksport towarów do sprawdzarek – test kodów kreskowych”. 

Uruchomienie tej opcji powoduje wyświetlenie okna z „błędnymi” (z punktu widzenia sprawdzarki) 

kodami kreskowymi. Jeżeli lista jest pusta – kody są OK. 

 

 


