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Nowe opcje i zmiany w wersji 9.1 iHurt – lista  
 
1. Rozbudowa przegl ądu rozlicze ń z kontrahentami  

Generalnie rozbudowa polega na możliwości łącznego pokazywania należności i zobowiązań 

a. Okno  "Dokumenty nierozliczone" rozbudowano o możliwość pokazywania nierozliczonych 

faktur zakupu. 

b. Nowe okno „Narzędzia � Przegląd rozrachunków z kontrahentami” - pozwala w wygodny 

sposób analizować stan rozrachunków z kontrahentami. 

c. Analiza „Rozliczenia z kontrahentami” – możliwość wykonania wspólnej analizy dla faktur 

sprzedaży i zakupu (dotychczas tylko albo FS albo FZ) 

2. Rozbudowa mechanizmu wydruku etykiet  

a. Możliwość wydruku na etykietach ceny za jednostkę podstawową („Cena za kilogram”, „Cena 

za litr”) 

b. Cztery nowe formaty etykiet 

c. Specjalny format „A4” do wdrukowania etykiet w plakaty PSB „Mrówka” 

d. Możliwość zmiany nazw towarów przed wydrukiem etykiet 

3. Obsługa Intrastat  

W bazie towarowej przypisujemy towarom kody Intrastat (przez wybór ze słownika). 

Kontrahentom przypisujemy kody Państw. 

Na podstawie tych danych iHurt pozwala na sporządzenie analizy „Dane do Intrastat”. 

4. Magazyny konsygnacyjne – moduł dodatkowy iHurt 

Mechanizm pozwala na  

a. Wyróżnienie magazynów jako „Magazyny obce” () 

b. Jeżeli dodatkowo magazyn obcy zostanie ustawiony jako konsygnacyjny iHurt zapewni 

automatyczne „przesuwanie” towarów z magazynu konsygnacyjnego na „nasz” magazyn 

podczas sprzedaży/wydań dla kontrahenta. 

5. Opcja "Zeruj wszystkie pozycje" w korektach faktur sprzeda ży 

Wystawianie faktur korygujących w iHurt rozbudowane zostało o opcję „Zeruj wszystkie pozycje" 

umożliwiającą sprawne wystawienie „całościowej" korekty sprzedaży. 

6. Faktura do WZ - ponowne pobranie cen z cennika oraz  "od świeżanie" upustów 

Przy wystawianiu faktury do wcześniej wystawionych dokumentów WZ użytkownik będzie mógł 

ponownie „ściągnąć" ceny z wybranego cennika oraz ew. odświeżyć upusty. 

Operacja „odświeżania" cen jest dostępna 

a. Dla jednej wybranej pozycji faktury  

b. Jako narzędzie pozwalające na „odświeżenie" cen sprzedaży i upustów wszystkich pozycji 

faktury do WZ 

7. Import cen z Excel’a do harmonogramu zmian cen – ro zbudowa o opcj ę "Powrót ceny". 

Dzięki temu łatwiej będzie można planować promocje okresowe. 

8. Wystawianie FV do paragonu - przepisywanie KTH z fa ktury do paragonu. 

Po włączeniu odpowiedniej opcji w konfiguracji - podczas wystawiania faktury do paragonu iHurt 

będzie przepisywał kontrahenta z faktury do paragonu. 

Dzięki temu w analizie sprzedaży sprzedaż ta będzie zaliczana kontrahentowi (z FV do PAR) a nie 

„Detaliście”. 
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9. Dzienna analiza sprzeda ży  

Pozwala na syntetyczne przedstawienie w jednym oknie lub na jednym wydruku wielu „pożytecznych” 

informacji dotyczących wydarzeń w firmie w mijającym dniu. 

 
10. Wysyłanie mailem faktur z iHurt – uwagi i komentarz e faktur w tre ści maila  

11. Powiązanie mi ędzy magazynami a rejestrami sprzeda ży 

iHurt został rozbudowany o możliwość zapisywania powiązań pomiędzy magazynami a rejestrami 

sprzedaży – np. M10 � RSM, M00 � RPS itd. 

Dzięki temu wystawiając WZ w M10, przy zatwierdzaniu iHurt będzie proponował wystawienie faktury 

w RSM a przy zatwierdzaniu WZ wystawianego w M00 będzie wystawiał fakturę w RPS. 

12. Dni dostaw dla odbiorców (trasówki) 

iHurt został rozbudowany o mechanizm umożliwiający przypisywanie kontrahentom dni w jakich 

planowo powinny być realizowane dla nich dostawy (jeżdżą do nich dostawcy).  

Przypisane dni dostaw są następnie wykorzystane przy 

a. tworzeniu zamówień od odbiorców (planowana data realizacji) oraz listów przewozowych 

(termin dostawy) 

b. opcjach filtrowania w przeglądzie bazy kontrahentów (pokaż kontrahentów z dostawami na 

wtorek) 

c. wyborze grupy kontrahentów w analizach (analiza dla kontrahentów z dostawami na wtorek). 

13. Pozostałe zmiany i nowe opcje 

a. Wydruk faktury korekty – opcja "Drukuj informację o zapłatach" 

b. Stworzono możliwość przypisania wielu rachunków bankowych dla dostawców 

(wykorzystywane w tworzeniu przelewów za faktury zakupu w iFK) 

c. Możliwość wydruku kodu kreskowego na fakturach sprzedaży 

Po włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji – na wydruku faktur sprzedaży kod 

kreskowy będzie doklejany do nazwy towaru (podobnie jak dotychczas PKWiU) 

d. Import towarów z pliku excel'a – rozbudowany został o pola "Kod producenta" oraz "Indeks 

producenta" 

 


