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1. Zmiany i nowości w DGCS System
1.1. Nowe ikony
Generacja 19 wprowadza bardziej przyjazne ikony, które powinny ułatwić użytkownikowi pracę z
programem.

1.2. Możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych
W menu okna "Zarządzanie bazami danych" dodano opcję zmiany hasła użytkownika w
wybranych bazach danych.

Po wybraniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy w jakich bazach hasło ma
zostać zmienione.
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Po wybraniu interesujących nas firm musimy podać dane użytkownika, którego hasło ma zostać
zmienione.

Po zatwierdzeniu zmiany, otrzymamy raport prezentujący informacje odnośnie powodzenia lub
niepowodzenia zmiany hasła wybranego użytkownika w danej bazie danych.
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2. Moduły księgowe
2.1. Nowy wygląd okna głównego
Genaracja 19 wprowadza nowy wygląd okna głównego. Przyciski "Zmień status (F7)" oraz
"Powiązania" przeniesione zostały na górę okna. Skróty klawiszowe zostały opisane w nawiasach.

2.2. Nowy wygląd dodawania zapisu
Wprowadzono zmiany w wyglądzie okien "Dodaj wpis w księdze i VAT" oraz "Dodaj wpis VAT".
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2.3. Integracja DGCS System z MójKsięgowy24.pl w zakresie
modułu Ryczałt
Wprowadzono obsługę firm rozliczanych na zasadach ryczałtu z mojksiegowy24.pl

2.4. Wygodniejsze przeglądania plików JPK (Pokaż dane XML)
Od generacji 19 istnieje możliwość innego podglądu pliku JPK, tj. "Jako dane XML".

Nazwy kolumn są zgodne z zawartością pliku:
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2.5. Repozytorium wysłanych JPK wraz ze zbiorczą wysyłką
przygotowanych JPK
Założenia i wykonanie
Głównym założeniem jest możliwość przechowywania plików JPK w formacie XML w
zewnętrznym repozytorium plików. Jest to jeden serwer z repozytorium dla wszystkich baz danych.
Każda końcówka może mieć dostęp do tego serwera. Funkcjonalność:
• Możliwość dodania każdego wygenerowanego i wysłanego JPK z DS do repozytorium.
Funkcjonalność dostępna z okna generowania JPK oraz z opcji wczytania JPK z pliku i
wysłania do serwera MF.
• Możliwość podglądu wysłanego pliku zapisanego w repozytorium w postaci drzewa XML
lub danych XML. Opcja dostępna z okna kartoteki wysłanych JPK.
• Możliwość usunięcia niechcianego JPK z repozytorium w momencie usuwania JPK w
kartotece wysłanych JPK. Dostępne z poziomu okna kartoteki wysłanych JPK.
• Dodane pliki JPK do repozytorium (wysłane do MF) muszą być w uporządkowanych
tematycznie lokalizacjach. W repozytorium, katalogi założone są w hierarchii [nazwa bazy
danych]->[JPK]. Tak więc, w wybranym katalogu repozytorium JPK dostępne są wszystkie
pliki JPK konkretnej bazy danych.
• Możliwość przygotowania JPK do wysyłki w oknie generowania JPK z zapisem pliku w
repozytorium.
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• Kartoteka przygotowanych JPK do wysyłki uruchamiana jest dla jednej bazy z poziomu
modułów oraz dla wszystkich baz danych z poziomu okna wyboru baz danych.
• Możliwość zbiorczej wysyłki przygotowanych JPK z poziomu kartoteki przygotowanych
JPK do wysyłki.
• Możliwość zbiorczego i pojedynczego usuwania przygotowanych JPK z poziomu kartoteki
przygotowanych JPK do wysyłki.
• Możliwość podglądu pliku JPK w postaci drzewa XML lub danych XML z poziomu
kartoteki przygotowanych JPK do wysyłki.
• Przygotowane do wysyłki pliki JPK muszą być dodane do repozytorium w
uporządkowanych tematycznie lokalizacjach. W repozytorium katalogi założone są w
hierarchii [nazwa bazy danych]->[JPK]->[PrzygotowaneDoWyslania]. Tak więc, w
wybranym katalogu repozytorium JPK dostępne są wszystkie przygotowane do wysyłki
pliki JPK konkretnej bazy danych.
Instalacja
W celu korzystania z dodatku należy mieć zainstalowany dodatek Repozytorium Plików,
skonfigurowany i uruchomiony serwer Repozytorium Plików oraz na klientach DS w podkatalogu
plugin wgrany plik RepozytoriumJPK.jar.
Dodanie pliku JPK do repozytorium
Funkcjonalność jest automatycznie dostępna z poziomu menu głównego “Narzędzia” w opcji
“Generuj JPK” i wybraniu funkcji “Zapisz do pliku i wyślij”. Jest też automatycznie dostępna z
poziomu okna “Kartoteka JPK” i wybraniu opcji “Wczytaj JPK z pliku i wyślij”. W powyższych
opcjach plik jest generowany, wysyłany i automatycznie zapisywany w repozytorium JPK, jeżeli to
repozytorium JPK jest zainstalowane.
Podgląd wysłanego pliku JPK w repozytorium
Istnieją dwie możliwości podglądu:
• w postaci drzewa XML,
• w postaci danych XML.
Obie opcje dostępne są w kartotece wysłanych JPK pod przyciskiem “Repozytorium JPK”.
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Podgląd w postaci drzewa XML przedstawiono na poniższym rysunku.

Podgląd w postaci danych XML przedstawiono na poniższym rysunku.
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Usunięcie wysłanego JPK z repozytorium
Funkcjonalność jest automatycznie dostępna z poziomu okna “Kartoteka JPK” i wybraniu opcji
“Usuń JPK”. Podczas usuwania wpisu o wysłanym JPK automatycznie usuwany jest powiązany z
nim plik JPK z repozytorium JPK, jeżeli to repozytorium JPK jest zainstalowane
Przygotowanie JPK do wysyłki z zapisem pliku do repozytorium
Funkcjonalność jest automatycznie dostępna z poziomu menu głównego “Narzędzia” w opcji
“Generuj JPK” i wybraniu funkcji “Zapisz do pliku i przygotuj”. Po wybraniu tej opcji plik jest
generowany, zapisywany w kartotece przygotowanych JPK do wysyłki i automatycznie zapisywany
w repozytorium JPK.
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Kartoteka przygotowanych JPK do wysłania
Kartoteka jest dostępna we wszystkich modułach lub w oknie wyboru baz danych z poziomu menu
głównego “Narzędzia” w opcji “Przygotowane JPK do wysłania”. Przedstawione są w niej
wszystkie JPK przygotowane do wysłania. Dostępne są w niej następujące opcje:
• Zbiorcza wysyłka zaznaczonych JPK. Wysyłane z tego poziomu JPK można jedynie
podpisać certyfikatem kwalifikowanym, o czym użytkownik jest informowany od razu po
wyborze tej opcji. Pomyślnie wysłane pliki usuwane są z tej kartoteki i przenoszone do
kartoteki wysłanych JPK z powiązaniem do tego samego pliku JPK w repozytorium JPK.
• Podgląd pliku w postaci drzewa XML lub danych XML dostępny po wybraniu opcji
“Repozytorium JPK”.
• Usunięcie wybranego JPK lub zaznaczonych JPK skutkujące usunięciem pliku z powyższej
kartoteki oraz z repozytorium JPK.
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2.6. e – Sprawozdania Finansowe
W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów obowiązku składania sprawozdań
finansowych w formie elektronicznej według schematów opublikowanych w BIP, wymagana jest
modyfikacja istniejącego modułu sprawozdań finansowych w DGCS System.
Istniejący w DGCS System moduł sprawozdań finansowych umożliwia definiowanie dowolnych
sprawozdań związanych oraz niezwiązanych z wymogiem ustawy. W schematach opublikowanych
w BIP narzucone są z góry przez Ministerstwo Finansów struktury sprawozdań (Bilans, RZiS itp.)
inne dla jednostek mikro, małych, banków, innych, itp. W poniższych rozdziałach zaprezentowane
są zmiany dotyczące istniejących sprawozdań finansowych w celu wykorzystania ich w esprawozdaniach.
Definicje sprawozdań finansowych
Do tej pory w definicjach sprawozdań nie było określenia, jakiego typu jest to sprawozdanie.
Określona była jedynie jego nazwa (np. Bilans) i tylko po nazwie użytkownik mógł określić, że to
sprawozdanie dotyczy Bilansu.
Struktury udostępnione przez Ministerstwo Finansów jasno określają typy sprawozdań
finansowych, jakie mogą istnieć. Są to:
• Bilans (jednostka mikro)
• Bilans (jednostka mała)
• Bilans (jednostka inna)
• Rachunek zysków i strat (jednostka mikro)
• Rachunek zysków i strat kalkulacyjny (jednostka mała)
• Rachunek zysków i strat porównawczy (jednostka mała)
• Rachunek zysków i strat kalkulacyjny (jednostka inna)
• Rachunek zysków i strat porównawczy (jednostka inna)
• Zestawienie zmian w kapitale (jednostka inna)
• Rachunek przepływów bezpośredni (jednostka inna)
• Rachunek przepływów pośredni (jednostka inna)

Konfiguracja e-Sprawozdań Finansowych
Aby skonfigurować dane e-Sprawozdań Finansowych, w kartotece należy kliknąć przycisk
"Konfiguracja".
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji zawierające 4 zakładki:
• Dane firmy do deklaracji.
• Dane identyfikujące.
• Zasady rachunkowości.
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• Informacja uszczegóławiająca.
Zmiany są zapisywane po kliknięciu przycisku "OK". Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Anuluj"
lub zamknie okno, zmiany zostaną wycofane.
Zakładka "Dane firmy do deklaracji" zawiera dane firmy, które trafiają na deklaracje oraz do eSprawozdań Finansowych. Wybranie urzędu skarbowego VAT oraz urzędu skarbowego CIT jest
obowiązkowe.
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W zakładce "Dane identyfikujące" można określić: podstawowy kod PKD, dodatkowe kody PKD,
czas działalności oraz adres zagraniczny.
Aby ustawić podstawowy kod PKD, należy wybrać kod z listy Podstawowy kod PKD. Dodatkowe
kody PKD są wyświetlane w tabeli. Aby dodać dodatkowy kod PKD, należy wybrać kod z listy
Dodatkowy kod PKD i kliknąć przycisk Dodaj (obok listy). Aby usunąć dodatkowy kod PKD,
należy zaznaczyć wybrany kod w tabeli i kliknąć przycisk Usuń. Przed usunięciem zostanie
wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie.
Podanie czasu działalności nie jest obowiązkowe. Panel czasu działalności jest widoczny tylko, jeśli
zaznaczono pole Czas działalności. Jeśli użytkownik chce podać czas działalności, konieczne jest
wypełnienie daty rozpoczęcia działalności oraz daty lub opisu zakończenia działalności. Sposób
określania zakończenia działalności zależy od zaznaczenia pola wyboru Data lub Opis. W
zależności od zaznaczenia, możliwe będzie podanie daty lub opisu.
Podanie adresu zagranicznego również nie jest obowiązkowe. Panel adresu zagranicznego jest
widoczny tylko, jeśli zaznaczono pole Adres zagraniczny. Jeśli użytkownik chce podać adres
zagraniczny, obowiązkowe jest wypełnienie pól Miejscowość oraz Kod kraju.
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W zakładce "Zasady rachunkowości" na górze znajduje się pole "Dane łączne". Pozwala ono
określić, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
Poniżej znajdują się pola, w których należy podać zasady rachunkowości oraz zastosowane
uproszczenia. Wypełnienie tych pól jest obowiązkowe.

W oknie "Informacje uszczegóławiające" pozycje są wyświetlane w tabeli. Aby dodać nową
pozycję, należy wypełnić pola "Nazwa pozycji" oraz "Opis", a następnie kliknąć przycisk "Dodaj".
Aby usunąć pozycję, należy zaznaczyć ją w tabeli, a następnie kliknąć przycisk "Usuń". Przed
usunięciem zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie.
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Generowanie e-Sprawozdań Finansowych
W celu wygenerowania nowego e-Sprawozdania Finansowego użytkownik na początku musi
wybrać opcję dodania e-Sprawozdania w kartotece e-Sprawozdań Finansowych (przycisk "Dodaj")
oraz uzupełnić:
• nazwę e-Sprawozdania,
• datę od i datę do,
• datę sporządzenia,
• typ e-Sprawozdania.
Typ e-Sprawozdania jest wybierany z istniejącego słownika typów e-Sprawozdań Finansowych.
Słownik ten jest dostarczany standardowo w DGCS System bez możliwości modyfikacji przez
użytkownika i zawiera następujące typy:
• Jednostka mikro w złotych (SFJMIZ (1) 1-0E),
• Jednostka mikro w tysiącach (SFJMIT (1) 1-0E),
• Jednostka mała w złotych (SFJMAZ (1) 1-0E),
• Jednostka mała w tysiącach (SFJMAT (1) 1-0E),
• Jednostka inna w złotych (SFJINZ (1) 1-0E),
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• Jednostka inna w tysiącach (SFJINT (1) 1-0E).
Każdy typ e-Sprawozdania zawiera zdefiniowane elementy e-Sprawozdania przedstawione w trzech
poprzednich rozdziałach. Elementy te są także dostarczane standardowo w DS bez możliwości
modyfikacji przez użytkownika.
W zależności od wybranego typu e-Sprawozdania użytkownik dostaje listę elementów
wymaganych i niewymaganych, i określa, które z tych elementów wygenerować. Oczywiście
elementów wymaganych nie można odznaczyć, ale przy elementach niewymaganych można
odznaczyć, że nie chcemy ich generować. Istnieją też elementy wyboru (np. RZiS - wariant
kalkulacyjny lub porównawczy), gdzie należy wybrać, który element będzie dostarczony w eSprawozdaniu. Niektóre elementy posiadają dowiązanie do typów sprawozdań.
Przy generowaniu e-Sprawozdania użytkownik musi wybrać obliczone sprawozdanie z kartoteki
obliczonych sprawozdań posiadające dokładnie taki typ sprawozdania - w tym celu użytkownik
definiuje typ sprawozdania w definicji sprawozdań opisanych w rozdziale "Istniejące sprawozdania
w DGCS System → Definicje sprawozdań finansowych".
Po zatwierdzeniu dodania e-Sprawozdania należy połączyć elementy posiadające dowiązanie do
typów sprawozdań. Do tego służy opcja "Podłącz sprawozdanie".
W zależności od generowanego e-Sprawozdania niektóre dane są pobierane z danych
konfiguracyjnych firmy dotyczących działalności (nazwa, adres itp.), a niektóre należy zdefiniować
przed generowaniem sprawozdania. W celu wprowadzenia tych elementów należy wybrać opcję
"Wypełnij".
Po wypełnieniu i wybraniu wszystkich elementów użytkownik wybiera opcję generowania eSprawozdania do pliku XML. System sprawdza, czy wszystkie wymagane elementy zostały
wypełnione i generuje plik XML z dodatkowym sprawdzeniem zgodności generowanego pliku ze
schematem XSD udostępnionym w BIP MF.
Kroki, które należy wykonać w celu wygenerowania e-Sprawozdania Finansowego:
1. Użytkownik wpisuje nazwę, zakres dat, datę sporządzenia i wybiera typ e-Sprawozdania.
2. System prezentuje listę elementów, które muszą i mogą być wysłane do Ministerstwa
Finansów.
3. Użytkownik wybiera elementy, które chce wysłać do Ministerstwa Finansów.
4. Użytkownik zatwierdza dodanie nowego e-Sprawozdania.
5. Użytkownik wybiera obliczone sprawozdania finansowe dla elementów określonych jako
zawierające sprawozdania finansowe.
6. Użytkownik wypełnia dodatkowe dane dla elementów, których nie ma w danych
konfiguracyjnych, a które użytkownik musi wypełnić na etapie sporządzania eSprawozdania.
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7. Użytkownik zleca wygenerowanie i zapis pliku XML z e-Sprawozdaniem.
8. System weryfikuje poprawność i jeżeli czegoś brakuje, to powraca do pkt. 5 lub 6.
9. Po poprawnej weryfikacji plik XML z e-Sprawozdaniem zostaje zapisany.
10. Użytkownik wysyłae-Sprawozdanie do Ministerstwa Finansów.

2.7. Zmiana dotycząca odliczeń procentowych od podatku
dochodowego
2.8. Repozytorium obiegu dokumentów (rozszerzenie – moduł
dodatkowo płatny)
Instalacja
W celu korzystania z dodatku należy mieć zainstalowany dodatek Repozytorium Plików,
skonfigurowany i uruchomiony serwer Repozytorium Plików oraz na klientach DS w podkatalogu
plugin wgrany plik RepozytoriumObiegDokumentow.jar.

Funkcjonalność repozytorium do obiegu dokumentów
Funkcjonalność pozwala na przechowywanie dokumentów (skanów) i różnych załączników w
postaci plików w formacie PDF (lub innym np. PNG itp.) w zewnętrznym repozytorium plików.
Pliki dołączane są do konkretnego dokumentu wprowadzonego do DS. Funkcjonalność
repozytorium dostępna jest w różnych kartotekach dokumentów w wielu modułach DS. W
kartotekach, które są obsługiwane przez repozytorium do obiegu dokumentów, znajduje się:
• w modułach księgowych w tabeli z wpisami w księdze/dzienniku w oknie głównym w menu

dostępnym pod prawym klawiszem myszy - opcja “Repozytorium dokumentów”
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• w modułach księgowych w tabelach w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu w menu dostępnym
pod prawym klawiszem myszy - opcja “Repozytorium dokumentów”

• w pozostałych kartotekach DS dodatkowy przycisk “Repozytorium dokumentów”

Po wybraniu opcji “Repozytorium dokumentów” dla wybranego w tabeli dokumentu dostępne są
następujące funkcje:
• “Wstaw plik” - wstawienie pliku do repozytorium powiązanego z wybranym dokumentem w
tabeli
• “Wyszukaj” - szukanie pliku w repozytorium po wybranej frazie wyszukiwania
• Lista dołączonych już plików do repozytorium powiązanych z wybranym dokumentem w
tabeli, które możemy:
• otworzyć z użyciem oprogramowania zainstalowanego w systemie (np. Acrobat
Reader dla plików PDF)
• usunąć z repozytorium

Repozytorium do obiegu dokumentów wspiera w pełni dostęp do tych samych plików dla ewidencji
powiązanych oraz dokumentów automatycznie księgowanych. Przykładowo faktura zakupu
wprowadzona w magazynie i automatycznie zaksięgowana w module księgowym ma dostęp do
tych samych plików w repozytorium - w kartotece faktur zakupowych, w rejestrze VAT zakupu i we
wpisach w księdze/dzienniku widoczne będą te same pliki powiązane z tym dokumentem.
Opcja obsługi repozytorium do obiegu dokumentów jest dostępna w następujących miejscach:
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• wspólnie w kilku modułach DS
• w kartotekach dokumentów KP i KW
• w kartotece wyciągów bankowych
• w kartotece kompensat
• w kartotece not odsetkowych
• w modułach księgowych
• we wpisach w księdze/dzienniku
• w rejestrach VAT sprzedaży i zakupu
• w kartotece not korygujących
• w rozliczeniach międzyokresowych
• w różnicach kursowych z wycen bilansowych i podatkowych
• w rejestrze podejrzanych transakcji
• w modułach magazynowych
• we wszystkich kartotekach wydań magazynowych
• we wszystkich kartotekach sprzedaży
• we wszystkich kartotekach zakupów
• we wszystkich kartotekach przyjęć magazynowych
• w kartotekach zamówień
• w module delegacji
• w delegacjach krajowych i zagranicznych
• w dowodach wewnętrznych
• w module kadrowo płacowym
• w listach płac/kartach wynagrodzeń
• w module środków trwałych
• w zaksięgowanych odpisach

Obieg dokumentów - sekretariat
Założenia i wykonanie
Głównym założeniem jest możliwość rejestrowania dokumentów w systemie wraz z np. skanem
dokumentu w postaci np. pliku PDF przez sekretariat, wprowadzenie podstawowych danych typu
numer i data dokumentu, określenie typu dokumentu i użytkownika, do którego dokument ma być
przypisany - tzw. właściciela dokumentu. Jest to pierwszy etap z całego mechanizmu obiegu
dokumentów, który składa się z następujących części:
• rejestracja dokumentu w systemie
• obieg dokumentu według zdefiniowanego procesu (workflow)
• zakończenie obiegu i archiwizacja
20

Typowe działanie rejestracji dokumentu w systemie:
• wybranie opcji dodania nowego dokumentu
• dołączenie pliku/plików dokumentu w formie elektronicznej wraz z ich podglądem
• na podstawie dołączonych plików określenie typu dokumentu
• w zależności od typu dokumentu wybór procesu obiegu (system powinien podpowiedzieć
domyślny proces dla danego typu dokumentu)
• wprowadzenie podstawowych danych dokumentu: numer dokumentu, data dokumentu
• wprowadzenie dodatkowego opisu, czego ten dokument dotyczy
• wybranie właściciela dokumentu
• akceptacja rejestracji
Wymagania
• Współpraca z pluginami RepozytoriumObiegDokumentow oraz RepozytoriumPlikow w
celu przechowywania dołączonych plików do dokumentu w repozytorium.
• Nowa tabela dokumentu do obiegu w DS z polami:
• typ dokumentu - wybierany ze słownika typów dokumentów
• proces obiegu wybrany ze słownika procesów dostępnych dla wybranego typu
dokumentu; w tabeli w bazie wystarczy identyfikator procesu, ponieważ dany proces
jest przypisany do konkretnego typu dokumentu
• numer dokumentu
• data dokumentu
• dodatkowy opis dokumentu
• właściciel (użytkownik DS)
• dowiązanie do głównego nagłówka dokumentu, który jest automatycznie
generowany przy dodawaniu wpisu w tej tabeli, jeżeli identyfikator nagłówka jest
pusty; być może będzie w przyszłości tak, że np. magazynier wprowadzi fakturę w
DS i to on uruchomi proces obiegu dokumentu - wtedy identyfikator nagłówka już
istnieje i będzie potrzebne tylko dodanie wpisu do dokumentu obiegu z istniejącym
już identyfikatorem nagłówka
• Słownik typów dokumentów zdefiniowany zgodnie z listą dokumentów, które mogą
powstać lub być wprowadzonych w DS.
• Słownik procesów obiegu, gdzie dla jednego typu dokumentu może istnieć kilka procesów
obiegu z jednym domyślnym
• Słownik użytkowników DS
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2.9. Repozytorium raportów (rozszerzenie – moduł dodatkowo
płatny)
Założenia i wykonanie
Głównym założeniem jest możliwość przechowywania raportów w formacie PDF w zewnętrznym
repozytorium plików. Jest to jeden serwer z repozytorium dla wszystkich baz danych. Każda
końcówka może mieć dostęp do tego serwera. Funkcjonalność:
• Możliwość dodania każdego raportu z DS do repozytorium. Funkcjonalność dostępna z okna
podglądu wygenerowanego raportu.
• Możliwość przeglądania repozytorium (kartoteka raportów w repozytorium). Opcja
dostępna z okna podglądu wygenerowanego raportu oraz we wszystkich modułach z
poziomu menu Raporty.
• Możliwość podglądu wybranego raportu z repozytorium oraz jego wydruku. Dostępne z
poziomu okna kartoteki raportów w repozytorium.
• Możliwość usunięcia niechcianego raportu z repozytorium. Dostępne z poziomu okna
kartoteki raportów w repozytorium.
• Dodane raporty do repozytorium muszą być w uporządkowanych lokalizacjach tematycznie
i okresowo. W repozytorium katalogi założone w hierarchii [nazwa bazy danych]>[Raporty]->[rok rozliczeniowy]. Tak więc w wybranym katalogu repozytorium raportów
dostępne są raporty konkretnej bazy danych w wybranym roku rozliczeniowym.

Instrukcja użytkownika
Instalacja
W celu korzystania z dodatku należy mieć zainstalowany dodatek Repozytorium Plików,
skonfigurowany i uruchomiony serwer Repozytorium Plików oraz na klientach DS w podkatalogu
plugin wgrany plik RepozytoriumRaportow.jar.
Dodanie raportu do repozytorium
Funkcjonalność jest dostępna z poziomu podglądu raportu w górnym menu po wybraniu opcji
“Repozytorium raportów” i “Dodaj raport”.

Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie poniższe okno.
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Należy w nim wpisać rok rozliczeniowy, którego dotyczy dany raport oraz podać nazwę raportu. Po
zatwierdzeniu raport zostanie dodany do repozytorium.
Kartoteka raportów w repozytorium
Kartoteka dostępna jest z poziomu podglądu raportu w górnym menu po wybraniu opcji
“Repozytorium raportów” i “Kartoteka raportów” oraz we wszystkich modułach z poziomu
głównego menu “Raporty”.
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Po wybraniu jednej z tych opcji wyświetlone zostanie okno z kartoteką raportów w repozytorium.
Prezentowane raporty są z wybranego przez nas w górnej części okna roku rozliczeniowego dla
wybranej bazy danych.

W górnej części okna zaprezentowana jest lokalizacja - nazwa bazy z podkatalogiem Raporty.
Z poziomu kartoteki można podejrzeć wybrany raport wybierając przycisk “Pokaż”.
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Zaprezentowany wtedy zostanie raport w systemowym oprogramowaniu do odtwarzania plików w
formacie PDF (np. Acrobat Reader). Z poziomu tego oprogramowania jest dostępny m.in. wydruk
raportu.
Chcąc usunąć niechciany raport należy wybrać przycisk “Usuń”.

2.10.

Wyświetlanie obrotów na koncie podczas księgowania

W trakcie księgowania w module Księga Handlowa po wybraniu słownika kont (syntetycznych lub
analitycznych) dodano opcję "Stan konta", która wyświetla sumę obrotów z bilansem otwarcia –
kwota Winien/kwota Ma.
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3. Moduły magazynowe
3.1. Nowy wygląd okna głównego

3.2. Obsługa kolektora danych CIPHERLAB 8400
Wprowadzono obsługę kolektora danych CIPHERLAB 8400 w inwentaryzacji oraz podczas
wprowadzania dokumentu w oknie głównym.
Instalacja sterowników
Z dołączonej do kolektora płyty, zgodnie z instrukcją producenta należy zainstalować sterownik
portu COM.
Należy zainstalować sterowniki z katalogów:
- USB VCOM Driver\VCOM (X:\PLYTA_CIPHERLAB\USB VCOM Driver\VCOM)
- USB VCOM Driver\VCOM_CDC (X:\PLYTA_CIPHERLAB\USB VCOM Driver\VCOM_CDC)
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Dla przykładu dla systemu Windows 10 64 bit będą to kolejno sterowniki:
- USB VCOM Driver\VCOM\Win7_8\CP210xVCPInstaller_x64.exe
- USB VCOM Driver\VCOM_CDC\CipherLab_VCOM_CDCx64_V1.01.msi
Port COM urządzenia można sprawdzić w menadżerze urządzeń systemu Windows.
Uwaga! Urządzenie w systemie operacyjnym jest widoczne tylko przy wybranej dowolnej
opcji z menu “Transmisja” urządzenia.
Poprawnie zainstalowane urządzenie:
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Pliki wymagane przez program DGCS System
Po poprawnej instalacji sterowników portu COM z dołączonej do kolektora płyty należy do
katalogu głównego przegrać dwa pliki:
• Data_read.exe
• Dlookup.exe
Pliki na płycie znajdują się w katalogu:
• Utilities\AG Utilities\Data_Read.exe (X:\PLYTA_CIPHERLAB\Utilities\AG Utilities)
• Utilities\AG Utilities\DLookup.exe (X:\PLYTA_CIPHERLAB\Utilities\AG Utilities)
Konfiguracja kolektora w programie
Przed rozpoczęciem pracy z kolektorem należy w programie DGCS System przeprowadzić
jednorazową konfiguracje. W tym celu w oknie konfiguracji kolektorów danych należy (menu
główne Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Urządzenia zewnętrzne → Kolektor
danych):
• włączyć obsługę kolektorów,
• wybrać model urządzenia na CIPHERLAB 8400,
• podać port COM urządzenia.
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Po wykonaniu powyższych kroków konieczne jest ponowne uruchomienie programu.

Formaty wymiany plików pomiędzy programem DGCS System a kolektorem danych
Program DGCS System do poprawnego działania z kolektorem CipherLab 8400 wymaga, aby
urządzenie było skonfigurowane w następujący sposób:
• Baza towarów na urządzeniu powinna zawierać następujące kolumny:
• KodKr
• Nazwa
• Cena1
• Stan
Separator bazy towarów powinien być ustawiony na znak “,”
Plik z danymi na urządzeniu powinien zawierać następujące kolumny:
• KodKr
• Ilosc
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Separator pliku z danymi powinien być ustawiony na znak “,”
Powyższe ustawienia w testowanym modelu były ustawieniami domyślnymi.
Wysyłanie danych do kolektora
Aby wysłać dane do kolektora należy otworzyć okno “Przesyłania produktów do urządzenia” za
pomocą menu głównego Narzędzia → Kolektor danych → “Wyślij produkty do urządzenia”

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w oknie.

Pobieranie danych z kolektora
W programie można dokonać wczytania danych z kolektora za pomocą opcji inwentaryzacji lub
głównej zakładki Magazyn.
Z wykorzystaniem okna inwentaryzacji:
Otworzyć okno główne za pomocą menu głównego Narzędzia → Inwentaryzacja.
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W oknie inwentaryzacji nacisnąć przycisk “Import pozycji z kolektora CIPHERLAB 8400”
Następnie postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w oknie “Wczytywanie danych z
kolektora”.

Z wykorzystaniem zakładki Magazyn
W oknie głównym należy wcisnąć ikonę FZ a następnie z menu wybrać “Z kolektora CIPHERLAB
8400”
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Następnie postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w oknie “Wczytywanie danych z
kolektora”

3.3. Wspólna kartoteka dokumentów sprzedaży
Dodano zbiorczą kartotekę dokumentów sprzedaży i wydań. Obsługiwane typy dokumentów zależą
od tego, czy firma jest płatnikiem VAT (opcja w konfiguracji). W kartotece można wybrać, jakie
dokumenty mają się wyświetlać (wszystkie dokumenty sprzedaży i wydań lub tylko dokumenty
wybranego typu). Ponadto istnieje możliwość wyboru dat ograniczających zakres dokumentów, a
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także kontrahenta, którego dokumenty są wyświetlane.

Oprócz ręcznego wyboru dat, istnieje możliwość wyboru okresu:
• Ostatni tydzień;
• Ostatni miesiąc;
• Ostatni rok;
• Inny.
Wybranie okresu "Inny" odblokowuje ręczny wybór dat. Pozostałe okresy powodują wyświetlenie
dokumentów z wybranego zakresu oraz zablokowanie ręcznego wyboru dat.
Ustawiony zakres dat oraz wybrany typ dokumentu są zapamiętywane.

Nowa kartoteka udostępnia możliwości dostępne w istniejących kartotekach dokumentów
sprzedaży i wydań, w tym:
• edycja;
• usuwanie;
• drukowanie: z domyślnym wzorcem, z wybranym wzorcem, ustawianie domyślnego
wzorca, drukowanie duplikatu;
• wystawianie korekty;
• eksport do pliku;
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• wysyłka jako e-mail;
• edycja danych sprzedawcy;
• powielanie (tworzy dokument o takich samych danych w zakładce Wystawianie
dokumentu);
• fiskalizacja;
• oznaczanie dokumentu jako zafiskalizowanego (tylko dla faktur VAT i faktur VAT
uproszczonych);
• operacje zbiorcze na dokumentach (drukowanie i wysyłka jako e-mail);
• przekształcanie WW na WZ.
Dostępność poszczególnych opcji zależy od parametrów wybranego dokumentu, m.in. od jego typu.
Kliknięcie przycisku Edytuj wyświetla okno, w którym można edytować dokument oraz zapisać lub
anulować zmiany.
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3.4. Panel z podglądem stanów magazynowych na innych
magazynach
Umożliwiono włączenie panelu, który prezentuje ilość wskazanego towaru we wszystkich
posiadanych magazynach.

3.5. Informacja o walucie dokumentu w podsumowaniach
dokumentu
Dodano możliwość wyświetlania w oknie głównym dla wybranych dokumentów informacji o
walucie i kursie dokumentu.

3.6. Panel z informacjami o sprzedanych towarach wybranemu
kontrahentowi
Włączenie panelu przedstawia podgląd na sprzedane wybranemu kontrahentowi towary w zadanym
okresie. Możliwy jest wybór towaru na aktualnie wystawiany dokument z poziomu panelu.
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3.7. Dodawanie definicji towaru po wpisaniu indeksu w oknie
głównym
Dodano parametr w Konfiguracja → Ustawienie ogólne → Parametry → "Wywołaj okno definicji
towaru w oknie głównym, gdy nie odnaleziono towaru."Gdy parametr będzie zaznaczony i w
panelu Asortyment (w oknie głównym) wpiszemy w pasku wyszukiwania indeks zakupionego
towaru, a następnie wciśniemy Enter, to program wyświetli okno "Dodawanie towaru", w którym
będzie można zdefiniować nową pozycję.

3.8. Anulowanie faktury
Dodano funkcjonalność anulowania faktury.

3.9. Korekty faktur zaliczkowych (w przygotowaniu)
3.10. Zmiana języka wydruku faktury w podglądzie (w
przygotowaniu)
3.11. Obsługa nowych dokumentów związanych z obrotem węglem –
płatne. (w przygotowaniu)
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4. Kadry i Płace
4.1. Uwagi do wydruku świadectwa pracy - (usprawnienia
świadectwa pracy)
4.2. Lista obecności – możliwość wydruku osobnych list obecności
dla pracowników
4.3. Zmiany na 2019 - daty świąt w roku 2019, zmienne finansowe,
nowa minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie oraz w
rachunkach
4.4. Sposób przeliczania urlopu w przypadku wykorzystania urlopu
w wymiarze wyższym niż przysługuje
(w przygotowaniu)
4.5. Dodanie Druku ZUS Z-3 (w przygotowaniu)
4.6. Dodatkowa opcja wyboru przy wprowadzaniu absencji (nie
zmniejsza składników / obniża jak choroba / obniża jak urlop) - (w
przygotowaniu)
4.7. Dodanie raportu urlopowego (w przygotowaniu)
4.8. Raport badań lekarskich i szkoleń (w przygotowaniu)
4.9. Ograniczanie w czasie składników płacowych w siatce płac
pracownika (w przygotowaniu)
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5. Środki Trwałe
5.1. Nowy wygląd modułu
Zmodyfikowano wygląd modułu środki trwałe. W oknie głównym:
• dodano wybór bazy danych;
• przeniesiono pozycję “Terminy” z paska menu na prawą stronę okna (do góry, obok
wyboru bazy danych);
• dodano możliwość konfiguracji skrótów do często wykonywanych akcji;
• dodano przycisk zmiany użytkownika po prawej stronie okna;
• zmieniono układ wyboru MPK, cech, środków trwałych oraz daty;
• usunięto dodatkowy przycisk wyłączający program.
Do paska menu dodano nowe menu: “Środki trwałe”. Zawiera ono pozycje:
• Kartoteka środków trwałych;
• Inwestycje;
• Magazyn.
Zmieniono okna wewnętrzne na zakładki. Usunięto dodatkowe przyciski wyłączające okna.

Ponadto, zaktualizowano skróty klawiszowe:
• Alt + P - Plik;
• Alt + R - Przelicz odpisy;
• Alt + A - Parametry Raportów;
• Alt + O - Księgowanie odpisów;
• Alt + S - Słowniki;
• Alt + Y - Słownik wydziałów;
• Alt + N - Narzędzia;
• Alt + K - Konfiguracja;
• Alt + T - Klasyfikacja Środków Trwałych;
• Alt + C - Pomoc;
• Alt + E - Słownik cech.
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5.2. Obsługa jednorazowego odliczenia do 100.000 PLN
W programie dodano obsługę jednorazowej ulgi inwestycyjnej do 100.000 PLN. W kartotece
środków trwałych, w zakładce “Podstawowe”, po wybraniu na dole zakładki “Parametry
amortyzacji”, będą widoczne nowe pola: "Jednorazowy odpis - ulga inwestycyjna" oraz - obok
niego - “Data”. Nowe pola dodano do parametrów księgowych oraz podatkowych. Można w nich
wpisać wartość ulgi inwestycyjnej zastosowanej do amortyzacji środka trwałego oraz datę
zastosowania ulgi.

Data jednorazowego odliczenia nie może być wcześniejsza niż data nabycia. Ponadto, data
rozpoczęcia obliczania amortyzacji nie może być wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca
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następującego po miesiącu, w którym zastosowano ulgę inwestycyjną.

5.3. Ukryta zakładka “Korekty”
5.4. Nowy raport - “Raport ze spisu z natury”
W kartotece środków trwałych, w zakładce “Podstawowe”, po wybraniu na dole zakładki
“Pozostałe”, będzie widoczne nowe pole: "Jest na stanie". Pole pozwala zaznaczyć, czy dany środek
trwały znajduje się na stanie. Domyślnie, po dodaniu nowego środka trwałego, będzie zaznaczone.

W menu “Raporty” dodano nowy raport - “Raport ze spisu z natury”.
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Stanowi on zmodyfikowaną wersję spisu z natury. W nowym raporcie, w kolumnie "Status środka
trwałego", odpowiednia wartość zostanie wykreślona w zależności od tego, czy dany środek trwały
jest na stanie:
• jeśli jest, zostanie wykreślony status "NIE MA";
• jeśli nie ma, zostanie wykreślony status "JEST".
Dodatkowo, w podsumowaniu dla każdej z grup oraz dla wszystkich środków trwałych, znajduje
się podsumowanie "Wg statusu". Zawiera ono oddzielne sumy dla środków trwałych znajdujących
się na stanie, oraz dla tych których nie ma.

Raport prezentuje jedynie aktywne środki trwałe. Jeśli środek trwały został np. zlikwidowany, nie
pojawi się w raporcie.
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