2021.2m(21.20.1.13)
- poprawa synchronizacji cenników
2021.2l (21.20.1.12)
- wizualna poprawa szczegółów wizyty na kartotece wizyt w dodatku do Handlu
- dodanie przycisku "WSTECZ" na widokach, na których wcześniej go nie było
- zmiana nazwy przycisku "POWRÓT" na "WSTECZ"
- dodanie przycisku "ZAMKNIJ" na oknie logowania i menu głównym
- poprawa zapisywania adresu dostawy na zamówieniu
- poprawa zapisywania rodzaju dostawy na zamówieniu
- poprawa otwierania planera gdy użytkownik nie ma ustawionej trasówki
- uwspólnienie na wszystkich wersjach Androida aby klawiatura nie otwierała się automatycznie po przejściu do
nowego widoku
- przyciski nawigacyjne wyświetlane są na niektórych widokach nad klawiaturą
- usunięcie możliwości wstawiania nowej linii w danych do logowania
- dodanie odstępu pomiędzy zdjęciem, a opisem w akcji merchandisingowej
- dodanie obramowania do przycisków w ustawieniach aplikacji mobilnej
2021.2k (21.20.1.11)
- dodanie ustawienia określającego czy podczas wysyłania dokumentu sprzedaży w aplikacji mobilnej można
wybrać sposób zapłaty
- poprawa wyświetlania i automatycznego ustawiania poprzedniej ceny towaru kontrahenta
- automatyczne ustawianie cennika z ostatnimi cenami kontrahenta (w zależności od ustawień) podczas zmiany
kontrahenta na fakturach i paragonach
2021.2j (21.20.1.10)
- dodanie ustawienia określającego czy limity kupieckie mają być liczone od daty wystawienia czy od terminu
płatności
- dodanie warunku, że pierwszy zakres limitów musi zaczynać się od 0
- brak blokady wysyłania dokumentu przy limitach kupieckich dla dokumentów gdzie data wystawienia jest taka
sama jak termin płatności
- poprawa wyliczania wartości VAT na dokumentach w aplikacji mobilnej
2021.2i (21.20.1.9)
- poprawa przeliczania cen i wartości na dokumentach
2021.2h (21.20.1.8)
- nowy mechanizm limitów kupieckich
2021.2g (21.20.1.7)
- poprawa widoczności (wcześniej tekst był ucięty) w instalatorze ustawień do oznaczania widoczności towarów i
kontrahentów w aplikacji mobilnej
2021.2f (21.20.1.6)
- integracja płatności przez terminal płatniczy Pax
2021.2e (21.20.1.5)
- integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
2021.2d (21.20.1.4)
- prezentacja nad listą pozycji kodu i nazwy odbiorcy oraz nabywcy na podsumowaniu dokumentu
- zmiana wyglądu oraz dodatkowa prezentacja adresu odbiorcy i nabywcy na szczegółach podsumowania
dokumentu

2021.2c (21.20.1.3)
- automatyczne generowanie wydań do faktur/paragonów - pominięcie wystawienia dokumentu magazynowego
gdy na fakturze/paragonie są same usługi
2021.2b (21.20.1.2)
- dodanie pytania o wydrukowanie płatności po wysłaniu płatności
- dodanie zakładki z szczegółami dokumentu na podsumowaniu zamówienia, faktury i paragonu
- dodanie ustawienia "Brak możliwości sprzedaży towaru w wielu pozycjach"
- zapisywanie i prezentowanie historii wydruków dokumentów z aplikacji mobilnej
- przy tworzeniu faktury został uwzględniony rodzaj ceny ustawiony na kontrahencie
2021.2a (21.20.1.1)
- dostosowanie do Symfonia ERP 2021.2
2021.1v (21.10.1.21)
- integracja płatności przez terminal płatniczy Pax
2021.1u (21.10.1.20)
- integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
2021.1t (21.10.1.19)
- prezentacja nad listą pozycji kodu i nazwy odbiorcy oraz nabywcy na podsumowaniu dokumentu
- zmiana wyglądu oraz dodatkowa prezentacja adresu odbiorcy i nabywcy na szczegółach podsumowania
dokumentu
2021.1s (21.10.1.18)
- automatyczne generowanie wydań do faktur/paragonów - pominięcie wystawienia dokumentu magazynowego
gdy na fakturze/paragonie są same usługi
2021.1r (21.10.1.17)
- weryfikacja wersji pod nową wersję aplikacji mobilnej w Sklepie Play, czyli Symfonia Mobilny Handel
- dodanie pytania o wydrukowanie płatności po wysłaniu płatności
- dodanie zakładki z szczegółami dokumentu na podsumowaniu zamówienia, faktury i paragonu
- dodanie ustawienia "Brak możliwości sprzedaży towaru w wielu pozycjach"
- zapisywanie i prezentowanie historii wydruków dokumentów z aplikacji mobilnej
- przy tworzeniu faktury został uwzględniony rodzaj ceny ustawiony na kontrahencie
2021.1p (21.10.1.16)
- poprawa wyliczania ceny towaru na podstawie upustu indywidulanego
- weryfikacja przesyłania dokumentów/informacji do WebAPI podczas próby wylogowania wraz z odpowiednim
komunikatem dla użytkownika
2021.1o (21.10.1.15)
- eksport wizyt do xlsx - w kolumnie z typem wizyty wyświetlana jest teraz nazwa typu zamiast numeru typu
- poprawa pobierania znaczników dokumentów
- prezentacja odbiorców na liście dokumentów KP
- dodanie podsumowania listy wyszukanych paragonów
2021.1n (21.10.1.14)
- dodanie drukowania zamówień z poziomu aplikacji mobilnej
- rozbudowa funkcjonalności automatycznego tworzenia wydań magazynowych do faktur i paragonów
2021.1m (21.10.1.13)
- dostosowanie do ERP i WebAPI w wersji 2021.1a
- poprawa ustawiania ceny na pozycjach dokumentów
- dodanie uprawnień użytkowników do kategorii towarowych

- automatyczne obliczanie i synchronizacja limitów kupieckich po wysłaniu faktury
- poprawa wyświetlania limitów kupieckich w oknach podsumowania faktur i paragonów
- poprawa pojawiania się pola powodu niskiej ceny przy ustawieniu akcji gratisowej
2021.1l (21.10.1.12)
- poprawa zapisywania cen pozycji akcji marketingowych na pozycjach dokumentów
- poprawa zapisu kontrahenta na dokumentach
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie miejsca wystawienia dokumentu, rozbudowa wydruku
rejestru płatności i formy płatności)
2021.1k (21.10.1.11)
- poprawa zapisywania i wyświetlania przeprowadzonych akcji marketingowych
- dodanie możliwości automatycznego tworzenia wydań magazynowych do faktur i paragonów
- optymalizacja czasu przejścia do tworzenia nowego zamówienia z poziomu listy wszystkich zamówień
- poprawa zapisywania dodanych pozycji zamówień
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie danych odbiorcy na wydruku faktury)
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania KP (dodanie numeru NIP płatnika na wydruku, poprawa wydruku
adresu płatnika)
2021.1j (21.10.1.10)
- dodanie podsumowania listy wyszukanych faktur
- dodanie podsumowania listy wyszukanych dokumentów płatności
- poprawa wyszukiwania i filtrowania na liście towarów
- poprawa wyszukiwania i filtrowania na liście odbiorców
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie kodu paskowego z numerem faktury z ERP, poprawa
wydruku adresu nabywcy)
2021.1i (21.10.1.9)
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (optymalizacja układu wydruku faktury, dodanie wydruku
słownego kwoty, dodanie loginu handlowca na wydruku)
- poprawa wyszukiwania kontrahentów po nazwie
2021.1h (21.10.1.8)
- dodanie wyświetlania wybranych wymiarów kontrahentów w aplikacji mobilnej
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie na wydruku: numeru BDO firmy, nazwy banku i
numeru konta dla rejestru płatności z dokumentu, stawek VAT na pozycjach dokumentu oraz podsumowania
stawek VAT, dodatkowego opisu na końcu wydruku, którego treść definiowana jest w ustawieniach globalnych)
2021.1g (21.10.1.7)
- dostosowanie do Sage Symfonia 50cloud
- dodanie możliwości wyświetlania wybranych wymiarów towarów w aplikacji mobilnej
- dodanie możliwości tworzenia faktur z poziomu aplikacji mobilnej
2021.1f (21.10.1.6)
- optymalizacja aplikacji mobilnej pod względem wydajności
2021.1e (21.10.1.5)
- dodanie wymiaru "mh Handlowiec (tylko do odczytu)" na wymiarach kontrahenta
2021.1d (21.10.1.4)
- poprawa braku domyślnej rezerwacji dokumentów wystawionych przez MH
- poprawa wyświetlania ustawień użytkownika mobilnego w przypadku gdy wybrany jest domyślny dział
użytkownika
- dodanie wyświetlania wersji rozwiązania w ustawieniach ogólnych
- dodanie zapisywania handlowca, który wysłał zamówienie oraz głównego handlowca w polu własnym
zamówienia/paragonu

- dodanie domyślnej ikony dla usługi w aplikacji mobilnej
- nowe okno logowania w aplikacji mobilnej
2021.1c (21.10.1.3)
- poprawa błędu podczas otwierania płatności w oknie wizyt
- przeniesienie przypisywania zastępstw dla handlowców na główne okno handlowców
- dodanie możliwości przepisania funkcji "główny handlowiec" na innego handlowca na wybranych odbiorcach
- podzielenie listy z przypisanymi odbiorcami i zastępstwami na odbiorcach na dwie oddzielne zakładki
- prezentowanie głównego handlowca odbiorcy na liście z zastępstwami na odbiorcach
- dodanie możliwości eksportu do pliku przypisanych odbiorców do handlowca
- dodanie przycisku "Odwróć zaznaczenie" na oknie handlowców i nieprzypisanych odbiorców
- dodanie okna ładowania podczas otwierania aplikacji z linka
2021.1b (21.10.1.2)
- usunięcie dzielenia wizyt w przypadku składania zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe
- dodanie możliwości prezentowania kodu kreskowego towaru na podstawie kodu EAN-13
- obsługa towarów o typie usługa
- możliwość edycji opisu pozycji zamówienia
- poprawa odświeżania ustawień użytkownika mobilnego podczas zaznaczania go na liście w ustawieniach
dodatku w zakładce "Użytkownicy mobilni"
- nowy mechanizm pozwalający na przypisane odbiorcy do wielu handlowców wraz z możliwością ustawienia
zakresu aktywności odbiorcy dla danego handlowca
- dostosowanie do WebAPI 2021.1 (21.10.1.0)
2021.1a (21.10.1.1)
- dostosowanie do Sage Symfonia ERP 2021.1
2021u (21.0.2.20)
- poprawa wyliczania ceny towaru na podstawie upustu indywidulanego
- weryfikacja przesyłania dokumentów/informacji do WebAPI podczas próby wylogowania wraz z odpowiednim
komunikatem dla użytkownika
2021t (21.0.2.19)
- eksport wizyt do xlsx - w kolumnie z typem wizyty wyświetlana jest teraz nazwa typu zamiast numeru typu
- poprawa pobierania znaczników dokumentów
- prezentacja odbiorców na liście dokumentów KP
- dodanie podsumowania listy wyszukanych paragonów
2021s (21.0.2.18)
- dodanie drukowania zamówień z poziomu aplikacji mobilnej
- rozbudowa funkcjonalności automatycznego tworzenia wydań magazynowych do faktur i paragonów
2021r (21.10.1.17)
- poprawa ustawiania ceny na pozycjach dokumentów
- dodanie uprawnień użytkowników do kategorii towarowych
- automatyczne obliczanie i synchronizacja limitów kupieckich po wysłaniu faktury
- poprawa wyświetlania limitów kupieckich w oknach podsumowania faktur i paragonów
- poprawa pojawiania się pola powodu niskiej ceny przy ustawieniu akcji gratisowej
2021p (21.0.2.16)
- poprawa zapisywania cen pozycji akcji marketingowych na pozycjach dokumentów
- poprawa zapisu kontrahenta na dokumentach
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie miejsca wystawienia dokumentu, rozbudowa wydruku
rejestru płatności i formy płatności)

2021o (21.0.2.15)
- poprawa zapisywania i wyświetlania przeprowadzonych akcji marketingowych
- dodanie możliwości automatycznego tworzenia wydań magazynowych do faktur i paragonów
- optymalizacja czasu przejścia do tworzenia nowego zamówienia z poziomu listy wszystkich zamówień
- poprawa zapisywania dodanych pozycji zamówień
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie danych odbiorcy na wydruku faktury)
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania KP (dodanie numeru NIP płatnika na wydruku, poprawa wydruku
adresu płatnika)
2021n (21.0.2.14)
- dodanie podsumowania listy wyszukanych faktur
- dodanie podsumowania listy wyszukanych dokumentów płatności
- poprawa wyszukiwania i filtrowania na liście towarów
- poprawa wyszukiwania i filtrowania na liście odbiorców
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie kodu paskowego z numerem faktury z ERP, poprawa
wydruku adresu nabywcy)
2021m (21.0.2.13)
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (optymalizacja układu wydruku faktury, dodanie wydruku
słownego kwoty, dodanie loginu handlowca na wydruku)
- poprawa wyszukiwania kontrahentów po nazwie
2021l (21.0.2.12)
- dodanie wyświetlania wybranych wymiarów kontrahentów w aplikacji mobilnej
- rozszerzenie funkcjonalności drukowania faktur (dodanie na wydruku: numeru BDO firmy, nazwy banku i
numeru konta dla rejestru płatności z dokumentu, stawek VAT na pozycjach dokumentu oraz podsumowania
stawek VAT, dodatkowego opisu na końcu wydruku, którego treść definiowana jest w ustawieniach globalnych)
2021k (21.0.2.11)
- dostosowanie do Sage Symfonia 50cloud
- dodanie możliwości wyświetlania wybranych wymiarów towarów w aplikacji mobilnej
- dodanie możliwości tworzenia faktur z poziomu aplikacji mobilnej
2021j (21.0.2.10)
- optymalizacja aplikacji mobilnej pod względem wydajności
2021i (21.0.2.9)
- dodanie wymiaru "mh Handlowiec (tylko do odczytu)" na wymiarach kontrahenta
2021h (21.0.2.8)
- poprawa braku domyślnej rezerwacji dokumentów wystawionych przez MH
- poprawa wyświetlania ustawień użytkownika mobilnego w przypadku gdy wybrany jest domyślny dział
użytkownika
- dodanie wyświetlania wersji rozwiązania w ustawieniach ogólnych
- dodanie zapisywania handlowca, który wysłał zamówienie oraz głównego handlowca w polu własnym
zamówienia/paragonu
- dodanie domyślnej ikony dla usługi w aplikacji mobilnej
- nowe okno logowania w aplikacji mobilnej
2021g (21.0.2.7)
- poprawa błędu podczas otwierania płatności w oknie wizyt
- przeniesienie przypisywania zastępstw dla handlowców na główne okno handlowców
- dodanie możliwości przepisania funkcji "główny handlowiec" na innego handlowca na wybranych odbiorcach
- podzielenie listy z przypisanymi odbiorcami i zastępstwami na odbiorcach na dwie oddzielne zakładki
- prezentowanie głównego handlowca odbiorcy na liście z zastępstwami na odbiorcach
- dodanie możliwości eksportu do pliku przypisanych odbiorców do handlowca

- dodanie przycisku "Odwróć zaznaczenie" na oknie handlowców i nieprzypisanych odbiorców
- dodanie okna ładowania podczas otwierania aplikacji z linka
2021f (21.0.2.6)
- usunięcie dzielenia wizyt w przypadku składania zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe
- dodanie możliwości prezentowania kodu kreskowego towaru na podstawie kodu EAN-13
- obsługa towarów o typie usługa
- możliwość edycji opisu pozycji zamówienia
- poprawa odświeżania ustawień użytkownika mobilnego podczas zaznaczania go na liście w ustawieniach
dodatku w zakładce "Użytkownicy mobilni"
- nowy mechanizm pozwalający na przypisane odbiorcy do wielu handlowców wraz z możliwością ustawienia
zakresu aktywności odbiorcy dla danego handlowca
- dostosowanie do WebAPI 2021 (21.0.3.0)
2021e (21.0.2.5)
- optymalizacja wyświetlania kontrolek w dodatku do Handlu
- poprawa ustawiania wartości netto pozycji gratisowych akcji marketingowych
- dodanie wyświetlania całego adresu dostawy w oknie opcji zamówienia
- zmiana domyślnej ikony towaru
- dodanie wyszukiwania akcji merchandisingowej po nazwach pozycji
- dodanie oznaczenia (ikonki) stanu należności kontrahenta w liście kontrahentów
- przeniesienie wpisywania stanu licznika w paragonach do okna podsumowania dokumentu
2021d (21.0.2.4)
- dodanie możliwości ustalania akcji marketingowych z zerową ilością bazową
- dodanie rejestrów płatności karta i inne
- dodanie synchronizacji paragonów
- umożliwienie dodania paragonu bez kontrahenta lub numeru NIP
- nowy mechanizm synchronizacji z możliwością dodawania własnych typów synchronizacji
2021c (21.0.2.3)
- dostosowanie do Sage Symfonie ERP 2021a
- optymalizacja synchronizacji limitów kupieckich
- optymalizacja synchronizacji upustów indywidualnych
2021b (21.0.2.2)
- dodanie możliwości pobierania zamówień od ostatniej wykrytej zmiany
- dodanie synchronizacji pełnej i od ostatniej wykrytej zmiany dla obrazów towarów
- zwiększenie rozmiaru pola przechowującego opis akcji merchandisingowej
- dodanie modułu tworzenia i fiskalizacji paragonów
2021a (21.0.2.1)
- dostosowanie do Sage Symfonie ERP 2021
- dostosowanie do WebAPI 2021
2020.5p (20.51.2.10)
- dodanie możliwości ustalania akcji marketingowych z zerową ilością bazową
- dodanie rejestrów płatności karta i inne
- dodanie synchronizacji paragonów
- umożliwienie dodania paragonu bez kontrahenta lub numeru NIP
- nowy mechanizm synchronizacji z możliwością dodawania własnych typów synchronizacji
2020.5o (20.51.2.9)
- optymalizacja synchronizacji limitów kupieckich
- optymalizacja synchronizacji upustów indywidualnych

2020.5n (20.51.2.8)
- dodanie możliwości pobierania zamówień od ostatniej wykrytej zmiany
- dodanie synchronizacji pełnej i od ostatniej wykrytej zmiany dla obrazów towarów
- zwiększenie rozmiaru pola przechowującego opis akcji merchandisingowej
- dodanie modułu tworzenia i fiskalizacji paragonów
2020.5m (20.51.2.7)
- poprawa synchronizacji znaczników zamówień do aplikacji mobilnej
- poprawa synchronizacji zamówień. Występowały powtórzenia + pobierały się złe notatki
- dodanie wyszukiwanie zamówień po odbiorcach i nadawcach
- dodanie wyświetlania aktualnych filtrów podczas wyszukiwania faktur
- poprawa znikających płatności faktury w oknie faktur
2020.5l (20.51.2.6)
- poprawa ustawiania poprzednich cen kontrahenta na liście z towarami
- poprawa błędu z wysłaniem notatki zamówienia
- dodanie opcji składania zamówienia z towarami kontrahenta w kartotece zamówień
- dodanie skrótu do płatności kontrahenta w oknie szczegółów kontrahenta
- dodanie w oknie wyszukiwania faktur filtra „Opłacone”
- poprawa komunikatu dodania towarów podczas zmiany kategorii/wyszukiwania/synchronizacji
- dodanie „Nabywca” i „Odbiorca” w kafelku zamówień w oknie zamówień
- dodanie do okna opcji wyszukiwania możliwości wyboru kontrahenta po kliknięciu na tekst "Wybierz"
- zablokowanie obracania ekranu na tryb poziomy
- dodanie podsumowania wyszukanych zamówień
2020.5k (20.51.2.5)
- podzielenie okna Archiwum na Zamówienia i Merchandising
- dodanie synchronizacji zamówień (minimalna wersja WebApi 20.51.2.5)
- poprawka wyglądu okna płatności i dostaw
- poprawa błędu pustych nazw w pozycjach faktur
- poprawa błędu z pustą kategorią towarów w oknie towarów
- poprawa błędu z zerowymi ilościami gratisowymi dla akcji marketingowej w oknie towarów
- dodanie automatycznej aktualizacji limitów kupieckich po wysłaniu zamówienia
- poprawa problemu kopiowania się ilości opakowań zbiorczych z jednego towaru na drugi w oknie towarów
- optymalizacja synchronizacji faktur
2020.5j (20.51.2.4)
- możliwość synchronizacji faktur i płatności
- wyświetlanie płatności w zakładce Wizyty
- podzielenie okna Faktur na Faktury i Płatności w aplikacji mobilnej
- zmiana domyślnego obrazka dla towarów w aplikacji mobilnej
- zmiany optymalizacyjne
2020.5i (20.51.2.3)
- dodanie uprawnienia "Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów"
- optymalizacja synchronizacji obrazków towarów
- dodanie zbiorowego importowania obrazków towarów z wybranego folderu
- komunikowanie użytkownikowi podczas logowania, że licencja niedługo wygaśnie (od 30 dni)
2020.5h (20.51.2.2)
- dodanie weryfikacji domyślnego działu i magazynu użytkownika handlowego podanego w konfiguracji WebAPI
- poprawa dopasowania okienek w ustawieniach Handlu przy niższych rozdzielczościach ekranu

- dodanie synchronizacji przedziałów limitów kupieckich
- dodanie wymiaru "mh Rodzaje dostawy" do zamówienia
- poprawa weryfikacji wersji Handlu podczas ładowania modułu do WebAPI
- poprawa ilości produktów w należących do kategorii (wymiar mh Kategoria)
- poprawa zakładania rezerwacji na zamówieniu
- uprawnienie dla użytkownika mobilnego do edycji danych kontrahenta
- dodanie skalowania obrazów towarów na dwie wielkości
- podniesienie minimalnej wersji Androida do 5.0
- podniesienie targetu wersji Androida do 10.0
- optymalizacja czasu ładowania okna towarów
- aktualizacja ustawień przy każdej synchronizacji
- przeniesienie szczegółów limitów kupieckich do szczegółów kontrahenta
2020.5g (20.51.2.1)
- podniesienie do ERP 2020.5a (20.51.2.0)
2020.5f (20.50.2.6)
- poprawa wysyłania zamówień (cały czas w kolejce)
2020.5e (20.50.2.5)
- dodanie możliwości zmiany znacznika zamówienia i rodzaju dokumentu podczas składania zamówienia w
aplikacji mobilnej
- zmiana kolejności kategorii produktów (1.wszystkie produktu 2.brak kategorii 3.reszta kategorii w kolejności
alfabetycznej)
- poprawa wyświetlania ilości w oknie produktów podczas zmiany domyślnego magazynu
- poprawa wyszukiwania towarów w oknie towarów
2020.5d (20.50.2.4)
- podniesienie do WebAPI 20.50.3.0
- dodanie weryfikacji wersji uruchomionego Handlu i WebAPI podczas ładowania rozwiązania w WebAPI. Do
logów zapisywany jest komunikat jeśli wersje nie będą zgodne z wersjami pod które napisane jest rozwiązanie.
- dodanie możliwości generowania paragonów na podstawie zamówienia
- dodanie możliwości otwierania/zamykania dnia/wizyt w trybie offline
- dodanie weryfikacji wersji aplikacji mobilnej z wersją dodatku do WebAPI i wyświetlenie komunikatu
informacyjnego jeśli są różne
- poprawka wystawiania dokumentów płatności (teraz nie wymaga drukarki)
2020.5c (20.50.2.3)
- poprawa wyszukiwania towarów na liście w aplikacji mobilnej
2020.5b (20.50.2.2)
- poprawa synchronizacji statusów zamówień
2020.5a (20.50.2.1)
- dostosowanie do ERP i WebAPI w wersji 2020.5
2020.4p (20.40.2.16)
- poprawka wyglądu okna płatności i dostaw
- poprawa błędu z pustą kategorią towarów w oknie towarów
- poprawa błędu z zerowymi ilościami gratisowymi dla akcji marketingowej w oknie towarów
- poprawa błędów ostatniej ceny towaru
- dodanie automatycznej aktualizacji limitów kupieckich po wysłaniu zamówienia
- poprawa problemu kopiowania się ilości opakowań zbiorczych z jednego towaru na drugi w oknie towarów

2020.4o (20.40.2.15)
- zmiana domyślnego obrazka dla towarów w aplikacji mobilnej
- zmiany optymalizacyjne
2020.4n (20.40.2.14)
- dodanie uprawnienia "Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów"
- optymalizacja synchronizacji obrazków towarów
- dodanie zbiorowego importowania obrazków towarów z wybranego folderu
- komunikowanie użytkownikowi podczas logowania, że licencja niedługo wygaśnie (od 30 dni)
2020.4m (20.40.2.13)
- dostosowanie do WebAPI w wersji 20.42.1.0
- dodanie weryfikacji domyślnego działu i magazynu użytkownika handlowego podanego w konfiguracji WebAPI
- poprawa dopasowania okienek w ustawieniach Handlu przy niższych rozdzielczościach ekranu
- dodanie synchronizacji przedziałów limitów kupieckich
- dodanie wymiaru "mh Rodzaje dostawy" do zamówienia
- poprawa weryfikacji wersji Handlu podczas ładowania modułu do WebAPI
- poprawa ilości produktów w należących do kategorii (wymiar mh Kategoria)
- poprawa zakładania rezerwacji na zamówieniu
- uprawnienie dla użytkownika mobilnego do edycji danych kontrahenta
- dodanie skalowania obrazów towarów na dwie wielkości
- podniesienie minimalnej wersji Androida do 5.0
- podniesienie targetu wersji Androida do 10.0
- optymalizacja czasu ładowania okna towarów
- aktualizacja ustawień przy każdej synchronizacji
- przeniesienie szczegółów limitów kupieckich do szczegółów kontrahenta
2020.4l (20.40.2.12)
- poprawa wysyłania zamówień (cały czas w kolejce)
2020.4k (20.40.2.11)
- dodanie możliwości zmiany znacznika zamówienia i rodzaju dokumentu podczas składania zamówienia w
aplikacji mobilnej
- zmiana kolejności kategorii produktów (1.wszystkie produktu 2.brak kategorii 3.reszta kategorii w kolejności
alfabetycznej)
- poprawa wyświetlania ilości w oknie produktów podczas zmiany domyślnego magazynu
- poprawa wyszukiwania towarów w oknie towarów
2020.4j (20.40.2.10)
- dodanie weryfikacji wersji uruchomionego Handlu i WebAPI podczas ładowania rozwiązania w WebAPI. Do
logów zapisywany jest komunikat jeśli wersje nie będą zgodne z wersjami pod które napisane jest rozwiązanie
- dodanie możliwości generowania paragonów na podstawie zamówienia
- dodanie weryfikacji wersji aplikacji mobilnej z wersją dodatku do WebAPI i wyświetlenie komunikatu
informacyjnego jeśli są różne
- poprawka wystawiania dokumentów płatności (teraz nie wymaga drukarki)
2020.4i (20.40.2.9)
- poprawa wyszukiwania towarów na liście w aplikacji mobilnej
2020.4h (20.40.2.8)
- poprawa synchronizacji statusów zamówień

2020.4g (20.40.2.7)
- poprawa rezerwowania towaru (rezerwacje ilościowe) na domyślnym magazynie wskazanym w ustawieniach
rozwiązania
- zmiana sposobu synchronizacji statusów zamówienia
- dodanie komunikatu na liście towarów do dodania, informującego że podczas zmiany kategorii towarów
zaznaczone towary zostaną porzucone
- dodanie miesiąca i roku w kalendarzu planera
- poprawa błędu, w którym pojawiają się przyciski "Wyślij" i "Anuluj" mimo że nie edytowano trasówki
- dodanie wyświetlania wersji rozwiązania w konfiguratorze WebAPI
- dodanie kategorii "Wszystkie towary"
- dodanie możliwości szukania po kategoriach towarów
- dodanie możliwości wyszukiwania towarów po kodzie EAN
2020.4f (20.40.2.6)
- poprawka aktualizowania ilości handlowych po wysłaniu zamówienia
- poprawa blokowania wysyłania towaru w większej ilości niż stan handlowy
2020.4e (20.40.2.5)
- dodanie możliwości zalogowania się do aplikacji bez ustalania wszystkich ustawień
- dodanie ustawienia domyślnej akcji marketingowej (ustawienie globalne i na towarze)
- dodanie ustawienia doliczania wartości gratisów do zamówienia
- dodanie możliwości kopiowania hierarchii magazynowej
- dodanie możliwości ręcznego ustawiania poziomu magazynu w hierarchii
- poprawa edycji użytkownika mobilnego gdy nie miał ustawionego jeszcze hasła. Edycja, anulowanie, edycja i
później zapis powodował błąd.
- przeniesienie kartoteki obrazków towarów na belkę boczną + wizualna poprawa wyglądu
- dodanie uprawnienia do podglądu i do edycji obrazków towarów
- umożliwienie synchronizacji kontrahentów, którzy nie mają przypisanego handlowca (wymiar "mh Handlowiec").
Kontrahent bez przypisanego handlowca synchronizuje się dla wszystkich handlowców. Trzeba pamiętać, że
wymiar "mh Mobilny Handel" musi być zaznaczony.
- poprawa synchronizacji cenników gdy wybrany nieaktywny cennik jest jako aktualny i minimalny
- poprawa edycji zakresów limitów kupieckich
- dodanie dodatkowych ustawień użytkownika mobilnego:
• typ i seria dokumentów zamówienia FVS, Paragon, Gratis, KP
• magazyn i dział firmy
- komunikowanie użytkownikowi, że nie wszystkie towary zostaną dodane do zamówienia jeśli na liście dodanych
towarów znajdują się towary niespełniające warunków dodania
- dodanie okna szczegółów kontrahenta (kod, nazwa, status, adres, adres korespondencyjny, NIP, REGON,
podatnik VAT czynny, ceny sprzedaży, rodzaj cen, rabat, imię, nazwisko, telefon 1, telefon 2, fax, email, rodzaj
kontrahenta, katalog kontrahenta, znacznik kontrahenta, mechanizm podzielnej płatności, stan należności, stan
zobowiązań, notatka)
- prezentowanie w aplikacji mobilnej numeru przesłanego zamówienia
2020.4d (20.40.2.4)
- dodanie mechanizmu akcji marketingowych
- rozbudowa ustawień hierarchii magazynowych - umożliwienie dodawania wielu hierarchii, oraz przypisywania
ich użytkownikom
2020.4c (20.40.2.3)
- możliwość ustawiania pustego i zerowego limitu kontrahenta. Pusty limit oznacza brak limitu, zerowy limit
oznacza brak możliwości składania zamówień dla danego kontrahenta
- dodanie daty ostatniego obliczenia wykorzystanych limitów w oknie z limitami kontrahentów w dodatku do
Handlu i aplikacji mobilnej - dodanie 2 dodatkowych opcji liczenia wykorzystanych limitów
• Zamówień sprzedaży i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych)

• Zamówień sprzedaży i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i przeterminowanych)
- zapisywanie dokumentów wykorzystanych do wyliczenia wykorzystanych limitów
- zapisywanie układu kolumn na formatce limitów kupieckich
2020.4b (20.40.2.2)
- dodanie przycisku czyszczącego trasówkę
- dodanie obsługi limitów kupieckich
- dodanie opakowań zbiorczych
- prezentowanie ostatnich cen sprzedaży towaru dla kontrahenta
2020.4a (20.40.2.1)
- dostosowanie do ERP Handel i WebAPI 2020.4
2020.2m (20.20.2.13)
- poprawa synchronizacji statusów zamówień
2020.2l (20.20.2.12)
- poprawa rezerwowania towaru (rezerwacje ilościowe) na domyślnym magazynie wskazanym w ustawieniach
rozwiązania
- zmiana sposobu synchronizacji statusów zamówienia
- dodanie komunikatu na liście towarów do dodania, informującego że podczas zmiany kategorii towarów
zaznaczone towary zostaną porzucone
- dodanie miesiąca i roku w kalendarzu planera
- poprawa błędu, w którym pojawiają się przyciski "Wyślij" i "Anuluj" mimo że nie edytowano trasówki
2020.2k (20.20.2.11)
- poprawka aktualizowania ilości handlowych po wysłaniu zamówienia
- poprawa blokowania wysyłania towaru w większej ilości niż stan handlowy
2020.2j (20.20.2.10)
- dodanie możliwości zalogowania się do aplikacji bez ustalania wszystkich ustawień
- dodanie ustawienia domyślnej akcji marketingowej (ustawienie globalne i na towarze)
- dodanie ustawienia doliczania wartości gratisów do zamówienia
- dodanie możliwości kopiowania hierarchii magazynowej
- dodanie możliwości ręcznego ustawiania poziomu magazynu w hierarchii
- poprawa edycji użytkownika mobilnego gdy nie miał ustawionego jeszcze hasła. Edycja, anulowanie, edycja i
później zapis powodował błąd.
- przeniesienie kartoteki obrazków towarów na belkę boczną + wizualna poprawa wyglądu
- dodanie uprawnienia do podglądu i do edycji obrazków towarów
- umożliwienie synchronizacji kontrahentów, którzy nie mają przypisanego handlowca (wymiar "mh Handlowiec").
Kontrahent bez przypisanego handlowca synchronizuje się dla wszystkich handlowców. Trzeba pamiętać, że
wymiar "mh Mobilny Handel" musi być zaznaczony.
- poprawa synchronizacji cenników gdy wybrany nieaktywny cennik jest jako aktualny i minimalny
- poprawa edycji zakresów limitów kupieckich
- komunikowanie użytkownikowi, że nie wszystkie towary zostaną dodane do zamówienia jeśli na liście dodanych
towarów znajdują się towary niespełniające warunków dodania
- prezentowanie w aplikacji mobilnej numeru przesłanego zamówienia
2020.2i (20.20.2.9)
- dodanie mechanizmu akcji marketingowych
- rozbudowa ustawień hierarchii magazynowych - umożliwienie dodawania wielu hierarchii, oraz przypisywania
ich użytkownikom

2020.2h (20.20.2.8)
- możliwość ustawiania pustego i zerowego limitu kontrahenta. Pusty limit oznacza brak limitu, zerowy limit
oznacza brak możliwości składania zamówień dla danego kontrahenta
- dodanie daty ostatniego obliczenia wykorzystanych limitów w oknie z limitami kontrahentów w dodatku do
Handlu i aplikacji mobilnej
- dodanie 2 dodatkowych opcji liczenia wykorzystanych limitów
• Zamówień sprzedaży i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych)
• Zamówień sprzedaży i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i przeterminowanych)
- zapisywanie dokumentów wykorzystanych do wyliczenia wykorzystanych limitów
- zapisywanie układu kolumn na formatce limitów kupieckich
2020.2g (20.20.2.7)
- dodanie przycisku czyszczącego trasówkę
- dodanie obsługi limitów kupieckich
- dodanie opakowań zbiorczych
- prezentowanie ostatnich cen sprzedaży towaru dla kontrahenta
2020.2f (20.20.2.6)
- poprawa wyliczania ceny dla cenników samodzielnych
2020.2e (20.20.2.5)
- weryfikacja stanów towarów przed wysłaniem zamówienia dla rezerwacji ilościowej i ze wskazaniem dostaw
- możliwość rezerwacji towarów ze wskazaniem dostaw
- odświeżenie wyglądu formatek i kontrolek
- wyświetlanie komunikatu jeżeli użytkownik próbuje edytować ustawienia, które są w trybie edycji przez innego
użytkownika systemu
- okno ładowania podczas wysyłania maila z linkiem do aplikacji mobilnej
2020.2d (20.20.2.4)
- podniesienie .NET Framework do 4.7.2
- poprawa dodawania rabatów i upustów indywidualnych kontrahenta podczas wyliczania ceny towaru
2020.2c (20.20.2.3)
- dodanie sposobu rezerwacji towarów
• Ilościowa
• Ze wskazaniem dostaw
oraz
• Nie zakładaj rezerwacji
• Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie
• Zakładaj rezerwacje według hierarchii magazynów
- podział zamówienia na grupy asortymentowe. Każda grupa asortymentowa może zostać wysłana jako oddzielne
zamówienie
- dodanie statusów zamówienia
- poprawa cenników
- poprawa zaokrąglania wartości na zamówieniu
- poprawa wyszukiwania towarów
- nowa ikonka aplikacji
2020.2b (20.20.2.2)
- poprawa synchronizacji towarów

2020.2a (20.20.2.1)
- dostosowanie do Handlu 2020.2 (20.20.2.0)
- dostosowanie do WebAPI 2020.2 (20.20.2.0)
- zmiana nazwy pliku "eastsoft.WebAPI.Module.MobileHandel.Configurator" na
"eastsoft.WebAPI.Configurator.MobileHandel". Wymagane usunięcie starego pliku jeśli była zainstalowana
wcześniejsza wersja rozwiązania
- stany towarów w wielu magazynach
- możliwość prezentacji stanów magazynowych lub handlowych
owych lub handlowych

