
AMi-BOOK wersja 22.5

UWAGA!
Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 22.4a lub nowszej.

1. Etaty – możliwość ponownego zatrudnienia 
pracownika w danym roku

Dodano możliwość ponownego zatrudnienia pracownika w danym roku. Dodano również historię 
zatrudnienia.

Aby ponownie zatrudnić pracownika, należy w kartotece wynagrodzeń wybrać pracownika i 
następnie ponownie zatrudnić klawiszem „G”. 

Dotychczasowy okres zatrudnienia zostanie przeniesiony do historii zatrudnienia.

Historię zatrudnienia danego pracownika można podejrzeć klawiszem „H”.
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2. Fakturowanie dla nie-vatowców – możliwość 
kopiowania faktur do i z bufora

Dodano możliwość kopiowania faktur z i do bufora. Wybraną fakturę można skopiować do bufora 
klawiszem „F5”. Aby skopiować wszystkie faktury w danym miesiącu do bufora, należy użyć 
kombinacji klawiszy „Shift” + „F5”. Wybór i wstawienie dokumentu z bufora dokonuje się 
klawiszem „F6”
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Po wciśnięciu klawisza „F6” pojawi się lista dokumentów znajdujących się w buforze. Wybraną 
pozycję w buforze należy zaakceptować klawiszem „Enter”.

3. Katalog zdarzeń gospodarczych – dodano domyślną 
kolumnę księgi / ewidencji.

Rozszerzono katalog zdarzeń gospodarczych („O – Obsługa firmy” → „K – Katalogi firmy” → „Z 
– Zdarzenia gospodarcze” o możliwość ustawienia domyślnej kolumny księgi lub ewidencji. 
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Podczas wprowadzania dokumentów w ewidencji lub księdze, po wybraniu danego zdarzenia 
gospodarczego automatycznie zostanie podświetlone pole kwoty kolumny przypisanej do zdarzenia.

W przypadku rejestrów sprzedaży i zakupów, po wybraniu danego zdarzenia zostanie przypisana 
kolumna księgi lub ewidencji.
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4. Możliwość zapamiętania rodzaju wydruku 
(graficzny/tekstowy)

Dodano możliwość zapamiętania rodzaju wydruku (graficzny / tekstowy). 

Odpowiedni parametr dostępny jest z poziomu „P – Parametry programu” → „I – Inne parametry” 
→ „Zachowaj rodzaj wydruku”. Po włączeniu tej opcji będzie zapamiętany rodzaj wydruku, 
odrębnie dla każdego wydruku i raportu w danej firmie. 
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