
AMi-BOOK wersja 22.1

UWAGA!
Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 22.0f.

1. Umowy – kopiowanie umowy.
Dodano możliwość kopiowania umów. Klawisz „K” spowoduje skopiowanie aktualnie 
podświetlonej umowy.

2. Kopiowanie dokumentów
Dodano możliwość kopiowania pozycji PKPiR, ewidencji przychodów oraz rejestrów zakupów i 
sprzedaży. Możliwe jest kopiowanie pojedynczego dokumentu w obrębie danego miesiąca (klawisz 
„K”) lub kopiowanie wielu dokumentów z dowolnych miesięcy przy wykorzystaniu bufora 
dokumentów.

2.1. Kopiowanie dokumentów w obrębie miesiąca
Aktualnie wyświetlany dokument może zostać skopiowany w obrębie danego miesiąca klawiszem 
„K”.
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2.2 Kopiowanie dokumentów z i do bufora.
Dodano możliwość kopiowania dokumentów do bufora oraz wstawianie dokumentów z bufora. 
Dokumenty można kopiować z dowolnego miesiąca ewidencyjnego z ewidencji przychodów, 
PKPiR, rejestru sprzedaży i zakupów.

Klawiszem „F5” możemy skopiować aktualny dokument do bufora. Aby skopiować wszystkie 
dokumenty w danym miesiącu i danej ewidencji, należy użyć kombinacji klawiszy „Shift+F5”.

Wstawianie dokumentu dokonujemy klawiszem „F6”. Po wciśnięciu klawisza „F6” pojawi się lista 
dokumentów znajdująca się w buforze. Klawiszami kursorów możemy dokonać wyboru 
dokumentu. Klawiszem „Enter” zatwierdzamy wybór. Klawiszem „Delete” usuwamy dokument z 
bufora.

Klawisze ewidencji:

• F5 – kopiowanie aktualnego dokumentu do bufora

• Shift + F5 – kopiowanie wszystkich dokumentów do bufora

• F6 – wstawianie dokumentu z bufora

Klawisze listy dokumentów bufora:

• ↑ / ↓ / PgUp / PgDn - poruszanie się po liście dokumentów

• Enter – wybór dokumentu

• Delete – usunięcie dokumentu z bufora
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3. Eksport ewidencji i rejestrów do pliku arkusza 
programu Excel / Libre Calc / OpenOffice Calc

Dodano możliwość zapisu rejestrów zakupów i sprzedaży, ewidencji przychodów oraz PKPiR do 
pliku arkusza Excel oraz LibreOffice / OpenOffice.

Str. 3/5



Wybór formatu zapisu można dokonać w oknie zapisu:
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4. Możliwość określenia stawki zdrowotnego dla 
ryczałtowców

Dodano możliwość ustalenia stawki podstawy zdrowotnego dla ryczałtowców. Odpowiednie pole 
znajduje się w „Informacji o właścicielach firmy”.

Wartość pola:

• „0” – stawka będzie ustalana na podstawie aktualnych przychodów

• „1” – 60% 

• „2” – 100%

• „3” – 180%
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