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Nowe opcje i zmiany w iHurt wersja 12.1 – instrukcja dla użytkowników 
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Wyróżnianie korekt całościowych  

W iHurt zostały stworzone nowe mechanizmy związane z obsługą korekt sprzedaży 

1. Wyróżnianie korekt całościowych w oknie wyświetlania faktur sprzedaży. 

2. Zapisywanie informacji o tym kto i kiedy potwierdzał korektę (pełna lista z historią) 

Działanie 

 W okienku "Faktury sprzedaży" w filtrze "Typ faktury" dołożona 

została opcja "Korekta całościowa". 

Jej wybranie powoduje wyświetlenie na liście tylko korekt 

całościowych, czyli takich, których wartość jest przeciwna do 

wartością faktury korygowanej. 

Wybranie opcji  "Korekta" - jak dotychczas pokazuje wszystkie 

korekty.  

Bazę iHurt rozbudowano o tabelę pozwalającą na zapisywanie kto i kiedy wprowadzał zmiany w datach 

potwierdzeń  korekt. Historię tych zapisów (przykład na rysunku poniżej) możemy wyświetlić ustawiając się 

na korekcie i wybierając z menu "Podgląd -> Wyświetl historię wpisów daty odbioru i daty wpływu 

potwierdzenia korekty" 
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Okno "Rozchód z partii" - wyświetlania rozchodu z kilku zaznaczonych partii  

 W iHurt działało narzędzie „Rozchód z partii" pokazujące rozchody z jednej partii towaru.  

W wersji 12.1. zostało ono rozbudowane tak, aby wyświetlać rozchód z kilku wybranych partii.  

Działanie mechanizmu 

1. Okno przeglądu partii towarów zostało rozbudowane o mechanizm zaznaczania wierszy, czyli 

kolumnę „Zaznaczona" i narzędzia do zaznaczania, tj. zaznaczanie/odznaczanie  spacją plus przyciski 

"Zaznacz/Odznacz", "Zaznacz wszystkie", "Odznacz wszystkie". 

 
2. Po kliknięciu „Rozchód z partii" wyświetla się okno pokazujące rozchody z wszystkich zaznaczonych 

partii a jeżeli żadna nie jest zaznaczona z tej na której stoimy.  

3. Okno z wynikami zostało rozbudowane o kolumny: „Dok. przyjęcia" oraz „Data przyjęcia"  

Uwaga - nowe kolumny jak zawsze są wstępnie na końcu z prawej. 

 Analiza poziomu realizacji zamówień o odbiorców -  możliwość wyboru grupy towarów  

Okno ustalania parametrów raportu zostało rozbudowane o sekcje możliwość wyboru grupy towarów, 

których realizacja zamówień będzie analizowana. 

Sposób wyboru analogiczny jak w innych analizach (np. przestawnej analizie sprzedaży) - <wszystkie> (opcja     

domyślna), <wybrany>, <klasyfikacja>, <grupa towarów> (wybór z użyciem symboli lub nazw towarów) 
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Narzędzie "Wspomaganie zamówień" - pobieranie ceny zakupu z najnowszej partii  

Narzędzie „Wspomaganie zamówień" w tabeli wyników pokazuje miedzy innymi kolumnę "Cena zakupu" - 

pobieraną dotychczas  z kartoteki towaru (cena słownikowa zakupu) 

Zgłaszane były problemy od użytkowników u których ceny słownikowe często znacznie odbiegają od cen 

przyjęcia do magazynów (np. "zwykły" handel i dostawy bezpośrednie, różne ceny zakupu w oddziałach). 

W związku z tym narzędzie "Wspomaganie zamówień" rozbudowane zostało o możliwość pobierania cen 

zakupu z najnowszych przyjęć realizowanych w analizowanych magazynach. 

Parametr  

"Pobierz ceny zakupu"  z opcjami: 

<ze słownika> - działanie  jak dotychczas 

< z ost. przyjęcia w analizowanych 

magazynach> - ceny zakupu będą 

pobierane z dokumentów przyjęć 

    

 

 

 

 

Marża minimalna i maksymalna dla towaru  

W iHurt działały dotychczas (i działają nadal)  następujące narzędzia kontroli cen sprzedaży (marży) 

 Widełki cenowe kwotowe lub procentowe 

Możliwość ustalenia dla towaru minimalnej i/lub maksymalnej ceny sprzedaży osobno dla każdego 

cennika (każdej grupy cen sprzedaży), 

 Kontrola ujemnej marży 

Blokada sprzedaży towarów poniżej ceny ewidencyjnej (ceny zakupu).  

Tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą sprzedawać towary poniżej ich ceny 

ewidencyjnej. 

 Kontrola marży dla dokumentu (całej transakcji) 

W konfiguracji możemy ustalić wysokość minimalnej marża kwotowa i/lub procentowej dla całego 

dokumentu (FV/WZ), co reprezentuje marżę uzyskaną na całej transakcji z  kontrahentem. 

(sytuacja, gdy handlowiec sprzedaje towar podstawowy "po kosztach" i musi w takim przypadku 

osiągnąć akceptowalną marżę dla całej transakcji na "dodatkach") 

 

W wersji 12.1. iHurt został stworzony kolejny mechanizm pozwalający na ustalenie dla towaru widełek 

marżowych obowiązujących dla  wszystkich cenników. 
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Działanie mechanizmu 

1. Konfiguracja iHurt została rozbudowana o parametr "Stosuj widełki marżowe". 

Całość opisanych poniżej funkcjonalności jest widoczna i działa tylko jeżeli parametr ten zostanie 

włączony. 

2. Kartoteka towaru została rozbudowana o parametry: "Marża minimalna" oraz "Marża 

maksymalna". 

 
UWAGI 

a. Parametrami mogą zarządzać tylko użytkownicy mający włączone uprawnienie "Widełki 

marżowe" w gałęzi "Towary" 

b. Oba parametry z uzupełniamy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku oraz możliwością 

ustalenia pustych wartości (pusta wartość  oznacza brak kontroli). 

c. Parametr "Marża minimalna" może przyjmować wartości ujemne. 

Np. warunki rynkowe wymagają aby sprzedać towar poniżej ceny zakupu, obniżka nie może 

być jednakże całkowicie bez kontroli. Ustalamy, że marża nie może spaść poniżej -5%. 

3. Słownik typów towarów został rozbudowany o parametry - marża minimalna i maksymalna. 

Ustalone tutaj parametry będą podpowiadane domyślnie dla nowo tworzonych towarów. 

 
4. Narzędzie "Grupowe ustalanie parametrów" (towarów) zostało rozbudowane o możliwość 

zarządzania parametrami "Marża minimalna" i "Marża maksymalna" 

5. W strukturze uprawnień użytkowników w gałęzi "Magazyn -> Wydania" dodano uprawnienie 

"Wydanie pomimo  przekroczenia widełek marżowych". 

 Użytkownicy mający włączone to uprawnienia będą mogli wydawać/sprzedawać towary pomimo 

wyjścia poza widełki marżowe. 

Jeżeli użytkownik nie ma włączonego uprawnienia iHurt będzie blokował sprzedaż/wydania towaru 

z marżą wychodzącą poza ustalony przedział. 



 Wersja 11.2 iHurt - Nowe opcje i zmiany w iHurt – instrukcja dla użytkowników Strona 5 z 8 

6. W procedurach sprzedaży/wydawania towarów obok dotychczasowych mechanizmów kontroli 

widełek cenowych oraz sprzedaży poniżej ceny zakupu - kontrolowane jest, czy cena sprzedaży po 

upuście zapewnia marżę mieszczącą się w przypisanych towarowi widełkach marżowych. 

Jeżeli marża nie mieści sie w widełkach, to jeżeli użytkownik ma uprawnienie opisane w pkt. 5 

a. włączone - wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy z prośba o dodatkowe potwierdzenie 

(rysunek poniżej) 

 
b. wyłączone - wyświetlany jest komunikat z informacją o blokadzie wraz z informacją o jej 

przyczynie - marża aktualna i ustalone dla towaru widełki marżowe (rysunek poniżej) 
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Pozostałe nowe opcje i zmiany  

1. Analiza "Przychód i rozchód wg klasyfikacji" - rozbudowa o "Wyniki w formie tabeli"  

Analiza "Przychód i rozchód wg klasyfikacji" została rozbudowa o opcję "Wyniki w formie tabeli" 

pozwalającą wyświetlać wyniki w postaci tabeli (grida) co następnie pozwala wyeksportować 

wyniki do excel'a. 

Dodano także opcje "Wyniki w tabeli - podziel klasy na poziomy" - działanie jak w innych analizach. 

Włączenie parametru powoduje pojawienie się kolumn "KLASA_POZ_1", "KLASA_POZ_2", 

"KLASA_POZ_3", "KLASA_POZ_4" pokazujących wyodrebnione kolejne poziomy drzewa klasyfikacji. 

 

2. Analiza "Przychód i rozchód" - rozbudowa o "Wyniki w formie tabeli"  

Analiza "Przychód i rozchód" została rozbudowa o opcję "Wyniki w formie tabeli" pozwalającą 

wyświetlać wyniki w postaci tabeli (grida) co następnie pozwala wyeksportować wyniki do excel'a. 

 

3. Analiza "Dane kontrahentów" - rozbudowa o kolumnę "Dni na zapłatę"  

W ww. analizie w zestawieniu "limity kredytowe i zadłużenia" dodano kolumnę "Dni na zapłatę". 

Kolumna pojawia się we zarówno w wynikach "papierowych" jak i wersji tabelarycznej. 
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4. Przegląd listy zamówień do dostawców - rozbudowa o kolumnę "Skrót kontrahenta"  

W oknie przeglądu zamówień do dostawców lista "Dokumenty" została rozbudowana o kolumnę 

"Skrót kontrahenta" (nazwa skrócona). 

Jak każda nowa kolumna wstępnie jest ona ustawiona na końcu tabeli (pierwsza z prawej) więc 

może nie być widoczna po otwarciu okna. 

Dla przypomnienia - jeżeli chcemy zmienić układ i widoczność kolumn w tabeli - klikamy w jej 

lewy górny narożnik  (rys. poniżej). 

 
Pojawi się okno jak na rysunku obok pozwalające 

ustalać kolejność kolumn oraz zarządzać ich 

widocznością  

Jeżeli na przykład przy wyszukiwaniu kontrahentów 

posługujemy się nazwami skróconymi i nie 

korzystamy z parametrów "Nazwa pełna" oraz 

"Symbol" - możemy wyłączyć widoczność tych 

kolumn w tabeli. 

5. Wydruk "Proforma" - możliwość wyłączenia kolumn z kwotami VAT 

Przy drukowaniu dokumentów "Proforma" można wyłączyć parametr "Drukuj kwoty VAT". 

Ustawienie tego parametru jest zapamiętywane na danym stanowisku, więc raz wyłączony 

kolejnym razem podpowie się już jako wyłączony. 

 
Jeżeli ww. parametr zostanie wyłączony na wydruku nie ma kolumny "Kwota VAT" zarówno 

w pozycjach jak i podsumowaniu. 
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6. Możliwość wyłączenia na wydrukach faktur informacji o ilości dni na zapłatę   

W konfiguracji iHurt w grupie "WYDRUKI" dodany został parametr  "Wydruk FV - drukuj ilość dni na 

zapłatę" - domyślnie włączony przy aktualizacji iHurt (zgodnie z zasadą zgodności działania systemu 

wstecz). 

Jeżeli parametr będzie włączony - na fakturach jak dotychczas drukowana będzie zarówno 

informacja o terminie płatności jak i o ilości dni na zapłatę. 

Termin płatności: 2013.05.31 (7 dni) 

Jeżeli parametr zostanie wyłączony - drukowana będzie tylko informacja o terminie płatności  

Termin płatności: 2013.05.31 

 

 

 

  

 

 


