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1. Ograniczenie dokładności ilości towarów  do 3 miejsc po 
przecinku. 

Dotychczas w iHurt przy wystawianiu dokumentów magazynowych ilość można było wpisywać 
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 
Wykorzystywanie tak dużej dokładności w szczególnych przypadkach mogło prowadzić do pewnych 
problemów. Chodzi tu między innymi 

 Fiskalizację dokumentów - drukarki fiskalne przyjmują ilość z dokładnością do 3 miejsc po 
przecinku. Jeżeli w dokumencie była pozycja z ilością na 4 miejscu po przecinku – wysyłając ją 
do drukarki fiskalnej trzeba było ilość zaokrąglać. Mogło to w szczególnych przypadkach 
prowadzić do niezgodności wartości pozycji w iHurt i w drukarce fiskalnej a w konsekwencji do 
problemów z fiskalizacją. 

 Wydruk dokumentów – w iHurt dokładność na wydrukach to 3 miejsca po przecinku 
Nowa wersja iHurt pozwala na włączenie specjalnego parametru, który ograniczy dokładność ilości do 
3 miejsc po przecinku. Parametr ten powinien być włączany przez konsultantów Kolporter INFO (jest to 
parametr ukryty), gdyż wcześniej trzeba na danej bazie danych przeprowadzić analizę występowania 
partii z ilościami na 4 miejscu po przecinku. Jeżeli takie partie są – parametru nie da się włączyć, pojawia 
się komunikat ostrzegawczy:  
„TOU_KONFIG^Nie można włączyć parametru: DOKLADNOSC_ILOSCI_DO_3_MIEJSC, 

ponieważ istnieją towary, które mają niezerowe ilości na czwartym miejscu po 

przecinku.” 

Jeżeli w iHurt występują partie z niezerową ilością na 4 miejscu – trzeba je „wyrównać”. 
W przykładzie na rysunku poniżej pokazana jest partia towaru z ilością 493,6268. 
Poprzez wystawienie dokumentu wydania wewnętrznego KM- wydajemy ilość 0,0008. 
Dzięki temu w partii pozostanie ilość 493,626. 
Uwaga:  
Z matematycznego punktu 493,6268 zaokrąglone do 3 miejsc to 493,627. Po wystawieniu KM- mamy 
ilość towaru 493,626. Jeżeli jest taka potrzeba (np. wysoka jednostkowa cena ewidencyjna) można ilość 
0,001 przyjąć dokumentem przyjęcia wewnętrznego KM+.  
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Po ewentualnym „zaokrągleniu” partii i włączeniu parametru iHurt ogranicza dokładność ilości towarów do 
3 miejsc po przecinku. 
 
 
 

2. „Słowniki -->Towary” - „Cena sprzedaży” ustawiana w 
parametrach okienka. 

Okienko zarządzania bazą towarową „Słowniki  Towary" rozbudowano możliwość wyboru jaka grupa 
cen sprzedaży (cennik) jest wyświetlana w kolumnie „Cena sprzedaży” (analogicznie jak to jest w 
„Towary w magazynie") 
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3. Klasyfikacje towarów - klasyfikowanie z wykorzystaniem 
kodów kreskowych 

W formatce klasyfikowania towarów dołożono opcje:  

 „Dodaj towar wg EAN" – pozwalającą na dodawanie do wskazanej klasy towarów z 
wykorzystaniem kodu kreskowego (skanowanie czytnikiem). Dodawany może być towar 
niesklasyfikowany lub sklasyfikowany w innej klasie (przenoszenie z innej klasy do wskazanej) 

 „Usuń towar wg EAN" – pozwalającą na usuwanie z wskazanej klasy towarów z 
wykorzystaniem kodu kreskowego (skanowanie czytnikiem).  
po usunięciu z klasy towar staje się towarem niesklasyfikowanym. W związku z tym opcja 
usuwania z klasy dostępna jest tylko dla klasyfikacji nieobowiązkowych. 

 
 

„Dodaj towar wg EAN"  

 
Po kliknięciu przycisku „Dodaj towar wg EAN" pojawia się formatka (okienko) pozwalająca na wpisanie 
kodu kreskowego (skanerem lub „ręcznie”)  
 
Wpisujemy kod kreskowy (pełny) i wciskamy <Enter> lub klikamy 
„Dodaj do klasy". Jeżeli towar o takim kodzie (podstawowym lub 
dodatkowym) jest wśród towarów niesklasyfikowanych - dodawany 
jest do klasy.  Na formatce  wyświetlana jest odpowiednia informacja 
o wykonaniu operacji (rys. poniżej) 
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Jeżeli towar o podanym kodzie:  

 jest już sklasyfikowany w tej klasie – pojawia się komunikat jak na rysunku poniżej 

 
 jest już sklasyfikowany w innej klasie – pojawia się komunikat jak na rysunku poniżej 

 
Klikając „TAK” - użytkownik decyduje o przeniesieniu towaru do wskazanej klasyfikacji  
Klikając „NIE” - użytkownik wycofuje się z operacji (towar pozostaje w swojej dotychczasowej 
klasie) 

 nie istnieje w ogóle w bazie towarowej – pojawia się komunikat jak na rysunku poniżej 

 
 
Po dodaniu towaru do klasy okienko nie zamyka się automatycznie - czeka na kolejne kody.  
Aby zamknąć okienko klikamy „Zamknij" lub wciskamy klawisz Esc  
Uwaga – dla sprawności działania opcji i optymalizacji obciążenia serwera okienko „Towary w klasie” nie 
jest odświeżane na bieżąco – lista towarów odświeża się po zamknięciu okna „Dodaj towar wg EAN. 
 

„Usuń towar wg EAN" 
Po kliknięciu przycisku „Dodaj towar wg EAN" pojawia się formatka (okienko) pozwalająca na wpisanie 
kodu kreskowego (skanerem lub „ręcznie”)  
 
Wpisujemy kod kreskowy (pełny) i wciskamy <Enter> lub klikamy 
„Usuń z klasy wg EAN". Jeżeli towar o takim kodzie (podstawowym 
lub dodatkowym) jest w danej klasie – jest z tej klasy usuwany 
(przenoszony do towarów niesklasyfikowanych). Na formatce  
wyświetlana jest odpowiednia informacja o wykonaniu operacji 
(rys. poniżej) 
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Jeżeli towar o podanym kodzie:  

 nie jest w ogóle sklasyfikowany w danej 
klasyfikacji (nie ma go potrzeby usuwać z klasy, bo 
już jest niesklasyfikowany)– pojawia się komunikat 
jak na rysunku obok 
 
 
 

 jest sklasyfikowany w innej klasie – pojawia się komunikat jak na rysunku poniżej 

 
Klikając „TAK” - użytkownik decyduje o usunięciu towaru z innej klasy  
Klikając „NIE” - użytkownik wycofuje się z operacji (towar pozostaje w swojej dotychczasowej 
klasie) 

 nie istnieje w ogóle w bazie towarowej – pojawia się 
komunikat jak na rysunku obok. 
 

 
Po usunięciu towaru z klasy okienko nie zamyka się 
automatycznie - czeka na kolejne kody.  
Aby zamknąć okienko klikamy „Zamknij" lub wciskamy klawisz 
Esc  
Tutaj także dla sprawności działania opcji i optymalizacji obciążenia serwera okienko „Towary w klasie” 
nie jest odświeżane na bieżąco – lista towarów odświeża 
się po zamknięciu okna „Usuń towar wg EAN. 
 
UWAGA – opcja „Usuń towar wg EAN” nie działa dla 
klasyfikacji obowiązkowych. W klasyfikacjach tych bowiem 
nie powinno być towarów niesklasyfikowanych. 
 
 

Okienko klasyfikowania towarów („+/- Towary”) – dołożono kolumny „Kod kreskowy”  
 
Dodatkowo w okienku klasyfikowania towarów („+/- Towary”) - zarówno w sekcji „Towary 
niesklasyfikowane" jak i w sekcji „Towary w klasie" dołożono kolumny „Kod kreskowy" (podstawowy kod 
kreskowy towaru) z możliwością wyszukiwania po tej kolumnie. 
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4.  Import towarów z Excelęa - możliwość klasyfikowania 
towarów. 

 
1. Plik importu rozbudowano o kolumny: NAZWA_KLASY_KL1, NAZWA_KLASY_KL2, 

NAZWA_KLASY_KL3 
2. Formatkę ustalania parametrów 

importu rozbudowano o możliwość 
wyboru klasyfikacji w jakiej będą 
klasyfikowane importowane towary. 
Jeżeli w którejś kontrolce klasyfikacja 
nie będzie wybrana (na przykładowym 
rysunku „Nazwa klasyfikacji 3”) - 
odpowiednia kolumna będzie 
pomijana w imporcie 

3. W analizie poprawności iHurt 
sprawdza, czy w podanej klasyfikacji 
istnieją klasy o podanych nazwach - 
jeżeli nie - ustawiać odpowiedni status 
błędu.  

4. Jeżeli wszystko jest OK. -  
importowane towary klasyfikowane są 
od razu w klasach o nazwach 
podanych w Excelęu w kolumnach: 
NAZWA_KLASY_KL1
 NAZWA_KLASY_KL2
 NAZWA_KLASY_KL3 
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5. Lista etykiet do wydruku - możliwość importu z kolektora 
CipherLab lub z pliku. 

W formatce „Etykiety do wydruku” dostępnej z menu okienka bazy towarowej dodano opcję 
umożliwiającą import listy towarów z kolektora Cipher lub z pliku tekstowego. 
Aby uruchomić tę opcję należy z menu okienka wybrać „Narzędzia  Importuj  etykiety” a następnie 
podopcję  

 Z kolektora CipherLab 

 Z pliku tekstowego 

 
 
Import z kolektora 
Etykiety do wydruku spisujemy z pomocą kolektora z wykorzystaniem aplikacji do inwentaryzacji. 
Skanujemy kolejne kody kreskowe i ew. wpisujemy ilość etykiet 
jaka ma zostać wydrukowana (jako ilość towaru). 
Po wybraniu opcji importu z kolektora w iHurt pojawia się 
przypomnienie o tym, że przed importem należy włączyć 
odpowiednią opcję na kolektorze. 
 
 
 
Import z pliku 
Listę etykiet spisujemy w pliku tekstowym, gdzie separatorami kolumn mogą być znaki: ; (średnik) : 
(dwukropek) , (przecinek) lub TAB (tabulacja). 
Plik musi zawierać kolumnę z identyfikatorem towarów (kod kreskowy lub symbol towaru) oraz kolumnę 
z ilością etykiet do wydruku. UWAGA – plik nie może zawierać nagłówków kolumn. 
Najprostszy plik wygląda tak jak w przykładzie poniżej – pierwsza kolumna to EAN, druga ilość 
41020002;3 
41020003;4 
41020004;5 
Po wybraniu opcji importu z pliku pojawia się formatka 
pozwalająca na wskazanie pliku importu oraz ustalenie 
parametrów importu. 
Ustalamy tutaj 

 co identyfikuje towary i w której są one kolumnie 
(kolejno od lewej) 

 w której kolumnie są ilości etykiet 

 co jest separatorem kolumn 
Po ustaleniu parametrów klikamy OK 
 
 
 
W obu przypadkach (importu z kolektora lub z pliku) po zaimportowaniu pozycji pojawia się formatka 
z zaimportowanymi pozycjami informująca o wynikach dopasowania towarów. 
Jeżeli jakaś pozycja nie zostanie dopasowana (po kodzie kreskowym) – kolumna „Status poprawności” 
zawiera odpowiedni komunikat.  
Niedopasowaną pozycję możemy dopasować klikając „Dopasuj towar” i „ręcznie” wybierając pozycję 
z bazy towarowej. Możemy także taką pozycję usunąć klikając „usuń pozycję”. 
Po ewentualnym dopasowaniu niedopasowanych pozycji klikamy „Importuj”. Pozycje z listy zostaną 
dodane do listy etykiet do wydruku. 
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6. Odrębne ceny partii – możliwość wykorzystania tylko dla 
wybranych towarów  

Dotychczas każda partia towaru przyjęta do magazynu miała przypisane „swoje" ceny sprzedaży w 
każdej grupie cen (każdym cenniku) 
Podczas prowadzenia sprzedaży, wydań - iHurt podpowiada ceny sprzedaży z najstarszej partii 
w magazynie.  
Z reguły nie ma potrzeby aby różne partie towaru różne ceny sprzedaży. 
iHurt wspomaga utrzymanie zgodności cen słownikowych i cen partii za pomocą odpowiednich funkcji  
(„Zmień cenę w słowniku i wszystkich partiach", „Ustal ceny partii wg słownika cen").  
W praktyce pojawiały się czasem problemy z tym, że w słowniku jest inna cena a do sprzedaży 
podpowiada się inna. 
W nowej wersji iHurt przebudowano ten mechanizm pozwalając w taki sposób, że  
     Korzyści z realizacji będą następujące 
     · Uproszczenie i usprawnienie działania iHurt 
     · Wyeliminowanie sytuacji niezgodności cen słownikowych i cen partii 
     · Odchudzenie bazy SQL - nawet do 20% e przypadku centrali PSB. 
     Realizacja techniczna 
     Konfiguracja iHurt 
     W konfiguracji w grupie „MAGAZYN" dodać parametr „Zezwalaj na odrębne ceny sprzedaży partii 
towarów" (z poziomem  
     uprawnie¤ administracyjnym). Parametr powinien być ustawiony jako włączony przy aktualizacji wersji.  
     Jeżeli parametr jest włączony towarom będzie można włączać i wyłączać analogiczny parametr (opis 
w następnym  
     akapicie). 
     Jeżeli parametr będzie wyłączony analogiczny parametr dla towarów nie będzie widoczny. 
     Aby w konfiguracji wyłączyć parametr - żaden towar nie może mieć włączonego analogicznego 
parametru. 
     Baza towarowa 
     W kartotece towarowej dodać parametr „Odrębne ceny sprzedaży partii towarów", aktywny tylko dla 
towarów  
     ewidencjonowanych, widoczny tylko, jeżeli jest włączony analogiczny parametr w konfiguracji 
 
 
 

7. Wydruk wybranych pozycji faktury/paragonu w formie 
„Specyfikacji zwrotu” 

Opcja pozwala na wydrukowanie wybranych pozycji faktury sprzedaży (paragonu) w formie „Specyfikacji 
zwrotu”. 
Specyfikacja w kolumnie „Ilość zwracana” ma puste miejsce pozwalające na wpisanie (i potwierdzenie 
np. przez magazyniera) ilości zwracanych przez klienta. 
Dokument ten może służyć jako np. podstawa do wystawienia w systemie korekty faktury sprzedaży 
(zwrotu do paragonu) 
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Aby wydrukować specyfikację wchodzimy w okno przeglądania faktur sprzedaży (dla paragonów w okno 
przeglądania paragonów ”Sprzedaż  Paragony i zwroty”), ustawiamy się na danej fakturze (paragonie) 
i z menu okienka wybieramy „Wydruki  Drukuj specyfikację zwrotu” 
Pojawi się okienko (przykład na rysunku poniżej) pozwalające wybrać, które pozycje faktury (paragonu) 
mają być wydrukowane na specyfikacji (które pozycje klient chce zwrócić). 
Wybór pozycji odbywa się poprzez przerzucanie pozycji z lewego okna do prawego. 

 
 
UWAGA 
Jeżeli faktura sprzedaży była korygowana (będzie kolejna korekta) – specyfikacja powinna być 
drukowana po ustawieniu się na korekcie (ostatnia korekta zawiera bowiem aktualny stan sprzedaży, 
czyli sprzedaż po korektach ). Jeżeli będziemy chcieli wydrukować specyfikację z poziomu faktury – iHurt 
i będzie chciał wydrukować ją z poziomu ostatniej korekty. Użytkownik jest o tym informowany 
stosownym komunikatem (przykład na rysunku poniżej). 

 
 
 

8. Zarządzanie bazą towarową z wykorzystaniem WEBSerwice – 
modyfikacje – rozbudowa 
 

W wersji 8.1 dodano możliwość bezpośredniej zmiany danych w kartotece towarowej, 

pozatwierdzaniu zmiany te są zapisywane jednocześnie w CST.  

 

Uwaga !!  

Pozostałe bazy (oddziały) korzystające z CST , nie zauważą zmian na swoich lokalnych baza 

towarowych do momentu aktualizacji kartoteki z CST lub do wykonania eksportu/importu bazy 

towarowej z modyfikowanymi towarami. 

 

 
 

9. Rozbudowa eksportu bazy towarowej  

 

Do programu wbudowano i rozbudowano opcję eksportu bazy towarowej jaka kiedyś istniała 

jako osobny program „Eksport bazy towarowej”. Eksport bazy towarowej w wersji „pełnej”, 

działa tak jak dotychczas – eksportuje całą bazę towarową, wszystkie dane towaru , oraz 
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słowniki powiązane z towarami (typy towarów, jednostki miary). Trzeba pamiętać że część 

eksportowanych i importowanych informacji zależy od ustawień w konfiguracji w grupie 

„wymiana danych” .  

Eksport częściowy, pozwala na wyeksportowanie bazy towarowej wg ustawionych w oknie 

kryteriów wyboru. Najbardziej przydatne 

może się okazać wybieranie towarów w daty 

ostatniej modyfikacji z możliwością 

zawężenia do użytkownika który dokonywał 

modyfikacji. 

W eksporcie pełnym lub częściowym są 

importowane wszystkie słowniki powiązane 

z towarami (typy towarów , jednostki 

miary) nawet jeśli w eksporcie częściowym 

jest eksportowany tylko jeden towar. 

Pozwala to na wykonywanie 

eksportu/importu tylko w celach 

ujednolicenia słowników na poszczególnych 

oddziałach 

 

 

Uwaga !! 

Ponieważ Eksport bazy towarowej jest dostępny przy ustawieniu bazy danych w tryb „symulacji 

centrali” 

 

Eksport bazy towarowej wraz z dokumentami magazynowymi lub dokumentami sprzedaży 

pozostaje bez zmian, są eksportowane towary znajdujące się na dokumencie oraz informacje ze 

słoników powiązanych z towarami z tego dokumentu.  

Eksport ten został teraz także  umożliwiony na bazach nie pracujących jako centrala, lecz 

przy próbie eksportu bazy towarowej nie wyeksportują się towary nie posiadające identyfikatora 

centralnego (nadawane w bazie centralnej), a próba eksportu zakończy się komunikatem  

 
 

 

 

10. Wielokrotne zwroty do paragonów 

 

Program został rozbudowany o możliwość kilkukrotnego robienia zwrotów do paragonów. 

Aby zrobić  kolejny zwrot do paragony wystarczy się ustawić na ostatnim zwrocie, lub na 

paragonie wtedy dostaniemy 

komunikat jak poniżej, po 

zatwierdzeniu którego 

zostaniemy od razu przeniesieni 

na ostatni zwrot, gdzie 

będziemy mogli dokonać 

kolejnych zwrotów. Jeśli do 
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paragonu będzie wystawiony częściowy zwrot nie istnieje możliwość wystawienia do niego 

faktury, trzeba zrobić zwrot na pozostałą część pozycji i wystawić fakturę sprzedaży. 

 

11. Uprawnienia do ceny otwartej  

 

W programie nastąpiła rozbudowa uprawnień o możliwość ustalenia uprawnienia 

użytkownikowi uprawnienia do ustalania cen. W tym celu, w strukturze uprawnień użytkownika 

w gałęzi „Sprzedaż” dołożono pozycję typu operacja (TAK.NIE) „Ustalanie cen sprzedaży” 

(obok „Udzielanie rabatu”). 

 
Jeżeli użytkownik nie ma włączonego tego uprawnienia nie może zmieniać cen sprzedaży 

towarów, pomimo tego, że towary mają włączony parametr „Cena otwarta”. Inaczej mówiąc dla 

tego użytkownika podczas wydań, sprzedaży dodawanie pozycji wygląda tak jakby towary miały 

wyłączone parametr „Cena otwarta”. 

Jeżeli użytkownik ma włączone to uprawnienie -  może zmieniać cen sprzedaży, ale tylko tych 

towarów,  które mają włączony parametr „Cena otwarta”.  

Jeżeli towar ma wyłączony parametr „Cena otwarta” – użytkownik nie może zmieniać jego ceny 

sprzedaży pomimo włączonego uprawnienia „Ustalanie cen sprzedaży” 

 

 

12. Sprzedaż, wydania – rozbudowa obsługi,  

 

W dotychczasowej  funkcjonalności jeżeli użytkownik chciał wydać/sprzedaż ilość większą 

niż dostępna w magazynie – pojawia się komunikat (jak na rysunku obok), informujący, że 

wydanie zadysponowanej ilości nie jest możliwe. 

Po zamknięciu komunikatu użytkownik wraca na listę wyboru towarów. Mechanizm ten został 

poprawiony tak, że po zatwierdzeniu tego komunikatu użytkownikowi ponownie otworzy się 

formatka dodawania towaru z uzupełnioną ilością na maksymalną dostępną w magazynie.. 

Wszystkie inne parametry (cena, upust) – powinny pozostają bez zmian. 
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13. Automatyczna kompensata faktury korygującej z 
niezapłaconymi fakturami. 

 

Podczas zatwierdzania faktury korygującej terminowej system, czy kontrahent ma 

nierozliczone faktury, które mogą zostać skompensowane wystawianą korektą. Jeżeli kontrahent 

posiada takie faktury, wyświetli 

mu się okno z komunikatem 

propozycji przejścia do 

wystawiania dokumentu 

kompensaty. Po potwierdzeniu 

przez użytkownika – otwiera się 

okno kompensaty z wybranym kontrahentem – zaznaczoną zatwierdzaną korektą i wszystkimi 

nierozliczonymi fakturami sprzedaży. 
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14. Pozostałe zmiany i nowe opcje 

Narzędzie „Wspomaganie zamówień” – dodano kolumnę „Kod kreskowy” 

We wspomaganiu zamówień („Narzędzia  Wspomaganie zamówień") w wynikach - dołożono kolumnę 
„Kod kreskowy" (podstawowy kod kreskowy towaru ze słownika). 

 
 
 

Przestawna analiza sprzedaży - "Wyniki w formie tabeli" kolumna „Kod kreskowy” 

W „Przestawnej analizie sprzedaży" w „Wyniki w formie tabeli" - dołożyć kolumnę „Kod kreskowy" 
(podstawowy kod kreskowy towaru ze słownika). 

 
 
 

Zamówienia do dostawców – możliwość przeglądu ruchu towaru 

Dołożona została możliwość sprawdzenia ruchu towaru w momencie tworzenia zamówienia do 
dostawcy: 

  oknie wyboru pozycji do zamówień do dostawców  menu Informacje  Ruch 

 W zamówieniu  menu  Narzędzia  Ruch 

Ruch towaru – wyświetlanie po otwarciu  

 Istnieje możliwość ustawienia , aby po wejściu w „Ruch” towaru lista od razu się 

otwierała bez konieczności naciskania przycisku „Wyświetl” , w tym celu w konfiguracji należy 

ustawić parametr: „Przeglądanie ruchu towaru – wyświetlaj dane po otwarciu okna”  

na TAK 
 

Przegląd kartoteki  

 W oknie „Towary w magazynie” dołożono opcję „Podgląd”, oprócz „Dodaj” i „Edytuj” 
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Przeglądanie pozycji faktury sprzedaży – podsumowania netto, VAT, brutto (dod. nie 
numerowane) 

W przeglądzie pozycji faktur sprzedaży dołożono podsumowania kolumn „Wart. netto” oraz 

„Kwota VAT”. 

UWAGA: „Kwota VAT” z podsumowania może nie zgadzać się z kwotą VAT na fakturze.  

Kwota VAT na fakturze liczona jest bowiem od podsumowań netto a nie jako suma pozycji. 

 

 
 

 

 


