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Zamówienia do dostawców - okno przegl ądu towarów w drodze 

Narzędzie pozwala na przeglądanie listy „towarów w drodze", czyli ilości towarów zamówionych u 
dostawców, które jeszcze nie zostały przyjęte na magazyn (nie wystawiono w iHurt PZ do zamówienia). 
Narzędzie można uruchomić 

• Z poziomu przegl ądania stanów magazynowych  „Towary w magazynie”. Po ustawieniu się na 
danym towarze wybieramy z menu okienka „Informacje ���� Towary w drodze”  
Pokaże się okienko pozwalające na przeglądanie „towarów w drodze”.  
W przypadku wywołania okna z tego poziomu (w kontekście konkretnego towaru) - filtry są tak 
poustawiane żeby zobaczyć dla danego towaru ogóln ą ilo ść zamówion ą do wszystkich 
dostawców  (przykład na rysunku poniżej). 

 
 Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące zamówień – zmieniamy „Poziom 
szczegółowo ści”  np. na <zamówienie> i klikamy „Wyświetl”. Przykład takich szczegółowych 
informacji pokazuje rysunek poniżej. 

 



Nowe opcje i zmiany w wersji 9.2 iHurt – instrukcja dla użytkowników Strona 3 z 14 

• Z poziomu przegl ądania zamówie ń do dostawców . Po ustawieniu się na liście na danym 
zamówieniu wybieramy z menu okienka „Narz ędzia ���� Towary w drodze”  
Pokaże się okienko pozwalające na przeglądanie „towarów w drodze”.  
W przypadku wywołania okna z tego poziomu (w kontekście konkretnego zamówienia) - filtry są 
tak poustawiane żeby zobaczyć ogóln ą ilo ść wszystkich za zamówionych do danego 
dostawcy  (przykład na rysunku poniżej). 

 
 
W każdym z przypadków ustawienia filtrów i innych parametrów mo żna pozmienia ć uzyskując 
informację wg potrzeb. 
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Raport z wykonanych w iHurt korekt cen zakupu.  

W oknie przeglądu korekt cen zakupu (Magazyn � Korekty cen zakupu) dodano opcję „Drukuj raport"  
pozwalającą na wydrukowanie raportu 
pokazującego wybrany zakres korekt cen 
zakupu. 
Parametry raportu 

• Zakres dat - „Od … Do"  
• „Data dotyczy" z opcjami  

<dokumentu drukowanego>   
<daty korekty>  (domyślnie) 

•  „Magazyny" - lista magazynów do 
wyboru 

•  „Szczegóły wydań" - parametr ustala 
poziom szczegółowości raportu (patrz 
„przykładowe układy") 

Wyniki są posortowane wg zasady 
• korygowane dokumenty przyjęcia - według dat korekty dokumentów rosnąco 
• dokumenty wydania (dla opcji „Szczegóły wydań") - według dat wydania rosnąco. 

 
Rysunek poniżej pokazuje przykład raportu wykonanego z włączoną opcją „Szczegóły wydań” 
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Narzędzie "Ceny towarów wg grup cen" -  dodatkowe filtry .  

W narzędziu „Ceny towarów wg grup cen"  (z menu głównego: Narzędzia � Ceny towarów � Ceny 
towarów wg grup cen) dodano filtry  

• „Nazwa tow. (fragm.)"   - pozwalający filtrować towary wg fragmentu nazwy towaru 
• „Ukryj z blokadą zakupu" - (domyślnie włączony) pozwalający ukrywać towary z blokadą   

    zakupu 
• „Ukryj z blokadą sprzedaży" - (domyślnie włączony) pozwalający ukrywać towary z blokadą   

    sprzedaży 
• Klasyfikacja  - pozwalający wybrać grupę towarów z wykorzystaniem klasyfikacji 

Listę towarów uzupełniono o kolumny 
•  „BS" (blokada sprzedaży) - czerwona fajka dla towarów z włączonym parametrem „Blokada 

sprzedaży" 
•  „BZ" (blokada zakupu) - czerwona fajka dla towarów z włączonym parametrem „Blokada zakupu" 

 
 

Zarządzanie u żytkownikami -  usprawnienia w przegl ądzie u żytkowników i uprawnie ń.  

Dotychczas drzewa przeglądu użytkowników oraz uprawnień zawsze pokazywały się domyślnie w całości 
rozwinięte. W wersji 9.2. iHurt dodano możliwość pokazywania tych drzew w wersji zwiniętej. Steruje tym 
parametr „Wy świetlaj rozwini ęte” , którego ustawienie jest zapamiętywane na danym stanowisku. 
Dzięki temu dotarcie do interesującego nas uprawnienia (grupy uprawnień) jest teraz dużo łatwiejsze. 
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Wydruk faktur sprzeda ży -  sekcja „Udzielony rabat netto” z lewej strony.   

W odpowiedzi na wnioski użytkowników, że wydrukowane z prawej strony podsumowanie upustów 
w niektórych przypadkach bywa mylone z „wartość faktury” w wersji 9.2. została stworzona możliwość 
wyboru, czy sekcja ta ma być drukowana z prawej strony (jak dotychczas), czy też po stronie lewej. 
Aby drukować podsumowanie wartości upustów z lewej strony w konfiguracji iHurt  trzeba włączyć 
parametr „Podsumowania rabatu z lewej strony” znajdujący się w grupie „WYDRUKI” 

 
 

Oferta cenowa -  na wydruku oferty dodano „warto ść pozycji”.  

Na wydruku ofert cenowych dodano kolumnę prezentującą wartość 
poszczególnych pozycji oferty. 
Kolumna ta pokazuje się oczywiście tylko przy włączonym parametrze 
„Drukuj ceny/wartości jednostkowe”. 
W zależności od tego czy oferta jest drukowana w cenach netto czy 
brutto – nowa kolumna także prezentuje wartość netto lub brutto 
pozycji oferty. 
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Kopiowanie towarów – mo żliwo ść wył ączenia kopiowania klasyfikacji.  

Dotychczas podczas kopiowania towarów (tworzenie nowych towarów na podstawie parametrów towarów 
już istniejących) - kopiowane były wszystkie klasyfikacje (kopiowany towar był umieszczany w tych 
samych klasach co towar „wzorcowy” w ramach wszystkich klasyfikacji). 
W konfiguracji iHurt dodano parametr „Kopiowanie towarów: kopiuj klasyfikacje”  umożliwiający 
administratorom sterowanie zakresem kopiowanych klasyfikacji. 
Dostępne opcje  

• <wszystkie>  (domyślnie ustawiane podczas aktualizacji do wersji 9.2) – jak dotychczas 
kopiowane są wszystkie klasyfikacje 

• <klasyfikacje obowi ązkowe>  – towar będzie klasyfikowany (na podstawie wzorca) tylko 
w klasyfikacjach obowiązkowych  

• <żadne>  – kopiowany towar nie będzie klasyfikowany z żadnych klasyfikacjach  

 
 

Wysyłanie faktur mailem – rozbudowa  

Wysyłanie maili pod adres z miejsca dostawy. 
W bazie kontrahentów iHurt rozbudowano „Miejsce dostawy" 
tak aby dało się zapisać tutaj także adresu email. 
Przy wysyłaniu faktur mailem  (pojedynczo i zbiorczo) - jeżeli 
w fakturze jest wybrane miejsce dostawy  (adres dostawy) z 
wypełnionym adresem email  (pole email niepuste) – mail 
wysyłany będzie na adres z „Miejsca dostawy". 
Przy wysyłaniu dokumentów wydania mailem  - jeżeli w WZ 
jest wybrane miejsce dostawy z wypełnionym adresem email 
(pole email niepuste) – mail z WZ-tką wysyłany będzie na 
adres z „Miejsca dostawy". 
 

Skróty dostawców w tematach maili  
Dotychczas przy wysyłaniu 
faktur mailem w temacie 
maila był tylko numer 
dokumentu. 
W wersji 9.2. iHurt zostało 
to rozbudowane o 
umieszczanie w temacie 
maila informacji o nazwie 
skróconej dostawcy dla 
dokumentów dotyczących 
dostaw bezpośrednich 
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Faktury zakupu – nowe opcje i zmiany  

Zmiana sposobu usuwania pozycji z faktury do PZ 
W fakturach zakupu wystawianych do PZ po ustawieniu się na danej pozycji i wybraniu opcji „Usuń”, 
pojawia się pytanie czy użytkownik chce usunąć wszystkie pozycje związane z PZ, na której znajduje się 
usuwana pozycja. Jeżeli użytkownik potwierdzi usuwane są  z faktury zakupu wszystkie związane z 
danego PZ. Inaczej mówiąc usuwanie jednej pozycji jest równoznaczne z usunięciem z faktury całej PZ-
tki. PZ-tka pozostaje w iHurt jako niezafakturowana. 

Ustalanie magazynu przyj ęcia  
Dotychczas przy dodawaniu pozycji do faktur zakupu magazyn na który ma zostać przyjęty towar 
(dokumentem PZF) wybierany był przy dodawaniu pozycji (w oknie wyboru towarów). 
Taki sposób wyboru magazynu przyjęcia towarów sprawiał pewne problemy w przypadku importu pozycji 
z pliku (szczególnie dla przyjęć na magazyny inne niż domyślny)  
W nowej wersji iHurt przy wystawianiu faktur zakupu dołożono na pierwszej zakładce możliwość wyboru 
magazynu na jakim będzie przyjmowany towar (wystawiany PZF).  
Magazyn tutaj ustawiony podpowiada się w oknie wyboru towarów oraz jest „używany” w przypadku 
importu pozycji z XML. 
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Rozbudowa prezentacji pozycji faktury zakupu  
1. Wyróżniono czerwonym kolorem tła pozycje dla których „Ilo ść na dokumencie" ró żni si ę od  

„Ilo ści do magazynu"   
2. Dodano kolumnę „Magazyn” w pozycjach faktury pokazującą symbol magazynu na jaki trafił 

towar.  

 
 

Przyj ęcia i kontrola z u życiem kolektora 
W fakturach zakupu zrealizowano te same mechanizmy wykorzystania kolektora, które działały 
dotychczas tylko w PZ-tkach. 
UWAGA  - przy imporcie pozycji z kolektora zliczone ilości traktowane są jako ilości w jednostkach 
ewidencyjnych (tak jakby to było importowane do PZ). 
 

Okno "Towary ze zmienionymi cenami zakupu" – doło żenie eksportu pozycji (Ctrl+g) 
Funkcjonalność okna "Towary ze zmienionymi cenami zakupu" rozbudowano o możliwość eksportu 
pozycji z listy (Ctrl+g). 
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Etykiety cenowe – nowe formaty etykiet: A5 i A6  

W wersji 9.2. iHurt zostały dodane dwa nowe formaty etykiet towarowych  
• A5 – wydruk dwóch etykiet na kartce A4 
• A5 – wydruk czterech etykiet na kartce A4 

 
Oba formaty oferuj ą szereg dodatkowych opcji 
1. Wydruk logo 

Aby na etykietach drukowało się logo firmy należy w słowniku typów 
etykiet  (z menu okna przeglądu bazy towarowej wybieramy „Słowniki 
związane z towarami � Typy etykiet”) – etykietom A5 i A6 przypisać 
obrazek zawierający logo. 
W tym celu ustawiamy się w słowniku na danym typie etykiet (A5 lub A6), 
klikamy edytuj a następnie w okienku edycji „Dodaj” i wskazujemy plik z 
obrazkiem na dysku. 
UWAGA  – obrazki nie powinny być zbyt duże, gdyż wtedy przetwarzanie 
(wydruk) etykiet będzie dłużej trwało. 
Powinny to być obrazki o rozmiarze ok. 50 KB i proporcjach wymiarów ok. 
3:4 (obrazek z przykładu ma rozmiary 527x687). 

2. Wydruk ustalonego dodatkowego tekstu na etykietach  
Przy wydruku etykiet, w oknie ustalania parametrów (patrz rysunek obok) 
możemy wpisać dodatkowy tekst, który będzie drukowany u góry na 
etykietach (w przykładzie jest to tekst: „Super OKAZJA !!!”) 

3. Możliwo ść wydruku opisu towarów. 
Dla etykiet A5 i A6 w oknie ustalania parametrów wydruku użytkownik ma 
możliwość włączenia opcji „Drukuj opis dodatkowy towaru”. Jeżeli parametr 
ten jest włączony na wydruku etykiet pod nazwą towaru drukowane jest to, 
co jest zapisane w polu „Opis” dla towarów 

4. Możliwość wydruku przekre ślonej poprzedniej ceny  (dla promocji). 
Włączenie parametru „Drukuj przekreśloną poprzednią cenę” powoduje, że 
iHurt szuka w historii zmian cen poprzedniej ceny towaru i drukuje ją 
w wersji „przekreślonej” 
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Drukowanie na dokumentach ilo ści w jednostce dodatkowej sprzeda ży 

W iHurt stworzona została możliwość wydruku na dokumentach ilości towarów w ustalonych jednostkach 
dodatkowych sprzedaży – jako informacji uzupełniającej (niezależnie od drukowania ilości towarów 
w jednostkach ewidencyjnych) 
Np. towar „Styropian” ewidencjonowany jest w magazynie w jednostce m3  (metr sześcienny). 
Towar ten pakowany jest w paczki po 0,5 m3. Chcemy, aby na wydrukach dokumentów pojawiała się 
dodatkowo informacja o ilości paczek oraz o zastosowanym przeliczniku. 
Informacja ta jest drukowana na dokumentach w kolumnie „Nazwa towaru” jako dodatkowa linia. 
Działanie mechanizmu  

Odpowiednie zdefiniowanie jednostek dodatkowych 
Definicję dodatkowych jednostek sprzedaży dla towarów rozbudowano o możliwość 

• Oznaczenia jednej z jednostek dodatkowych jako „Dodatkowa na wydrukach” .  
Pozwoli to wybierać, która z jednostek dodatkowych (może ich być bowiem kilka) będzie 
dodatkowo drukowana na dokumentach. 

• Przypisania do jednostki poziomu 
zaokrąglania ilości - zapisanego jako 
dozwolona ilość miejsc po przecinku 
(0,1,2,3). 
Jeżeli np. dla jednostki „opk” – „Zaokr” 
ustawimy na 0  
- w kalkulatorze jednostek będziemy mogli 
wpisywać tylko całkowite ilości opakowań 
- ilość opakowań na wydrukach będzie 
zaokrąglana do całości 
 

Dodatkowo dla poprawy czytelności znaczenia 
przelicznika zmieniono jego sposób opisu w okienku. W nowym opisie użyto konkretnych (a nie ogólnych) 
symboli jednostek.  Np. jeżeli jednostką ewidencyjną dla płytek podłogowych jest „m2” a jednostką 
dodatkową „opk” (opakowanie), w którym jest 1,62 m2 płytek  – opis czytelnie o tym informuje (patrz 
rysunek powyżej) 

Włączenie w konfiguracja iHurt 
W konfiguracji iHurt w grupie „WYDRUKI” dodano parametr „Ilo ści w jednostkach dodatkowych na 
dokumentach”  z opcjami <brak> (domyślna przy aktualizacji wersji), <wydania>, <wydania i sprzedaży>,  
<wszystkich magazynowych>, <wszystkich magazynowych i sprzedaży> 
Ustawienie tego parametru decyduje o tym na jakich dokumentach będzie drukowana informacja 
o ilościach towaru w ustalonych jednostkach dodatkowych. 
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Działanie na wydrukach 
Przy drukowaniu dokumentów, w zakresie zależnym od ustawienia parametru „Ilości w jednostkach 
dodatkowych na dokumentach”, dla towarów mających zdefiniowaną dodatkową jednostkę (przelicznik) 
z włączoną flagą „Dodatkowa na wydrukach” w kolumnie z nazwą towaru, w dodatkowej linii drukowana 
jest 

• Fraza „##” – dla dodatkowego odróżnienia tej informacji od nazwy towaru 
• Symbole jednostek oraz informacja o zastosowanym przeliczniku 
• Ilość towaru w dodatkowej jednostce dodatkowej – zaokrągloną do zdefiniowanej dokładności. 

 
 

Zmiany w kalkulatorze jednostek zwi ązane z dokładno ścią przeliczników. 
Kalkulator jednostek dodatkowych powala na 
wpisywanie ilości z taką dokładnością jaka jest 
zapisana w definicji jednostki dodatkowej. 
W przykładzie na rysunku obok jednostka dodatkowa 
„opk” ma zdefiniowaną dokładność 0 (miejsc po 
przecinku) a więc kalkulator pozwoli tylko na 
wpisywanie całkowitej ilości opakowań. 
Próba wpisania ilości np. 7,5 kończy się 
komunikatem jak na rysunku obok i jest blokowana. 
 
Dodatkowo dla poprawy czytelności w sekcji „Razem ilość” z prawej 
strony okienka z obliczoną ilością dołożono symbol jednostki 
ewidencyjnej towaru (jak w przykładzie z rysunku) 
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Pozostałe nowe opcje i zmiany  

1. Przegląd faktur sprzeda ży – opcja "Zapłaty natychmiastowe" w filtrze "Forma  płatno ści"  
W formatce przeglądu  faktur sprzedaży  filtr "Forma płatności" rozbudowano o opcję "Zapłaty 
natychmiastowe". Wybranie tej opcji powoduje odfiltrowanie faktur z formami płatności, które 
w słowniku „Rodzaje płatności” mają włączoną flagę "Możliwa natychmiastowa zapłata" 
(gotówka, karta płatnicza, itd.) 

2. Optymalizacja – zmiana sposobu kontroli numeru doku mentu źródłowego 
W wersji 9.2. została przebudowana kontrola numeru dokumentu źródłowego. 
Dotychczas na dużych, „wieloletnich” bazach kontrola ta trwała dość długo opóźniając w PZ 
przejście z pierwszej zakładki na drugą. Dzięki przebudowie zapytań operacja trwa teraz o wiele 
krócej. 

3. Optymalizacja – zmiana obsługi filtru "Dostawca" 
Dotychczas filtr "Dostawca" w oknie wyboru towarów do dokumentów przyjęć i zamówień do 
dostawców miał formę listy opuszczanej. Aby wiedzieć co pokazać na tej liście iHurt wyciągał 
listę wszystkich dostawców przypisanych do towarów - w tym celu przegląda cała listę towarów. 
Na dużych bazach testy wykazały, że ustalanie tej listy może trwać kilka do kilkunastu sekund. 
Powodowało to opóźnienie w pojawianiu się okienka wyboru towarów.  
W nowej wersji list ę opuszczan ą zastąpiono wyborem ze słownika kontrahentów.  
Dzięki temu nie trzeba wstępnie ustalać listy dostawców. 

 
4. Domyślna forma płatno ści dla WZ i zamówie ń – osobne parametry konfiguracyjne  

Dotychczas przy wystawianiu WZ-tek podpowiadana była taka sama forma płatności jak przy 
wystawianiu faktur sprzedaży. W niektórych firmach był z tym problem w szczególności tam gdzie 
domyślną formą płatności jest gotówka (większość sprzedaży na faktury i za gotówkę) a WZ-tki 
są wystawiane tylko obsłudze wykonawców, podhurtowników. 
W nowej wersji iHurt dodano dwa parametry: „Forma płatno ści dokumentu wydania”  oraz 
„Forma płatno ści zamówienia od odbiorcy”  – pozwalające niezależnie ustalać domyślne 
formy płatności dla tych dokumentów. 
Dzięki temu do przy wystawianiu faktur może podpowiadać się „gotówka” a przy wystawianiu WZ, 
np. „przelew”. 
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5. Import bazy towarowej - identyfikacja dostawców wg NIP  
W nowej wersji w konfiguracji iHurt został dodany parametr pozwalający na ustalanie sposobu 
wyszukiwania (dopasowywania) dostawców podczas importu bazy towarowej. 
Parametr jest ukryty i będzie ustawiany odpowiednio przez konsultantów INFO, gdyż jest 
„swobodne” przełączanie mogłoby prowadzić do powstawania niespójności w bazie towarowej 
Parametr może przyjmować dwie wartości: 
C – dopasowywanie według  CSK 
N - dopasowywanie według numeru NIP 
UWAGI: 

a. Dopasowywanie wg NIP nie poprawi (edytuje) kontrahentów tylko dodaje nowych (nie 
aktualizują się w szczególności adresy dostawców) 

b. Gdy w pliku z bazą towarową przyjdzie kontrahent bez NIP (dla parametru ustawionego 
na „N”), to nie jest importowany, gdyż dodawałby się w kółko przy każdym imporcie. 

6. Analiza "Wiekowanie zapasów" - rozbudowa wyników dl a "partie towarów"  
W analizie "Wiekowanie zapasów" dla poziomu szczegółowości "Partie towarów" - tabelę 
wyników rozbudowano o kolumny "Cena ewidencyjna" oraz "Ilość" (dotychczas była tylko 
"Wartość zapasu"). 

 
 

7. Korekty faktur sprzeda ży - uprawnienie u żytkownika „Zmiana cen w korektach”  
W uprawnieniach użytkowników w gałęzi „Sprzedaż" dodano uprawnienie „Zmiana cen 
w fakturach korygujących" (domyślnie włączone podczas aktualizacji). 
Jeżeli użytkownik nie ma włączonego tego uprawnienia - przy wystawianiu korekt faktur 
sprzedaży i zwrotów do paragonów będzie dla niego blokowana możliwość zmiany ceny 
sprzedaży (koryguje tylko ilość lub upust). 

8. Komentarze do pozycji faktur - komentarze do usług i kompletów  
Dotychczas w konfiguracji iHurt parametr "Komentarze do pozycji faktury" miał opcje  
<brak>   - do pozycji faktur sprzedaży nie można dopisywać komentarzy 
<tylko do tow. nieewidencjonowanych> - można dopisywać komentarze do usług 
<do wszystkich towarów> - można dopisywać komentarze na fakturach do wszystkich towarów 
Na wniosek użytkowników iHurt ustawienia tego parametru zostały rozbudowane o opcję 
<do tow. nieewidencjonowanych i kompletów> . 
Dla tak ustawionego parametru iHurt pozwalaa na zapisywanie komentarzy do pozycji faktur 
sprzedaży dla towarów nieewidencjonowanych oraz tych ewidencjonowanych z włączoną flagą 
"Komplet". Dzięki temu mając w bazie towarowej jeden towar/komplet „Usługi budowlane” 
możemy podczas wystawiania faktur sprzedaży za pomocą komentarzy do pozycji dokładniej 
opisywać zakres wykonanych usług (np. numer umowy, itd) blokując jednocześnie dopisywanie 
komentarzy do innych towarów ewidencjonowanych (co może być niepożądane). 


