
Wszystkie programy (Sub GT, Rach GT, Rew GT, Grat GT, Gest GT) 
 

Wysyłka SMS-ów 
 
We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość wysyłania SMS-ów. SMS-y można 
wysyłać w kontekście następujących obiektów: 
- dokumenty (FS, ...), 
- należności, 
- pracownicy, 
- kontrahenci, 
- wspólnicy, 
- instytucje. 
Do obsługi SMS-ów służą dedykowane moduły: SMS - szablony wiadomości, SMS - wiadomości 
robocze, SMS - skrzynka nadawcza oraz SMS - wiadomości wysłane. 
 

 
 
Dzięki możliwości wysyłania SMSów bezpośrednio z programu o wiele skuteczniej można prowadzić 
np. akcje windykacyjne. Jeden ze sposobów użycia może polegać na tym, że w module Rozrachunki 
wg dokumentów wyfiltrowujemy należności nierozliczone i przeterminowane i wysyłamy SMS-y do 
wszystkich kontrahentów, którzy figurują na wyfiltrowanych dokumentach. 
 



 
 
Do wysyłania SMS-ów konieczne jest założenie Konta InsERT.  
 
 

Optymalizacja procesu konwersji bazy danych 
 
Aby przyspieszyć proces konwersji bazy danych wykonano m.in. następujące zmiany: 
- poprawiono wydajność aktualizacji wzorców wydruków, 
- poprawiono wydajność aktualizacji definicji podglądu obiektów, 
- poprawiono wydajność aktualizacji wzorców deklaracji. 
 
Informujemy także, że kolejna wersja programu Biuro GT będzie umożliwiała wyłączenie niektórych 
etapów procesu konwersji (wykonanie kopii zapasowej, kompaktowanie, odbudowa instynktu), co 
powinno istotnie wpłynąć na czas trwania procesu aktualizacji programu w biurach rachunkowych. 
 
 
 

Subiekt GT 
 

Powielanie dokumentu jako dokumentu innego typu 
 
Funkcja Powiel jako, która została udostępniona dla większości typów dokumentów, pozwala na 
podstawie dokumentu jednego typu utworzyć dokument innego typu.  
Funkcja ta jest dostępna w rozszerzeniu Zielony PLUS dla InsERT GT. 
 

Nowy schemat JPK_FA(2) 
 
Od 1.07.2019 r. będzie obowiązywała nowa struktura kontrolnego pliku JPK fakturowego, tzw. 
JPK_FA(2). 
 



 
 
 

Nowy sposób wystawiania zwrotów detalicznych 
 
Wprowadzono możliwość zbiorczego usunięcia zawartości zwrotu detalicznego (domyślnie zwrot jest 
wypełniony zawartością paragonu) z poziomu dokumentu ZW. Dodano także parametr umożliwiający 
wystawianie ZW bez zawartości bezpośrednio z paragonu. 
 



 
 
 

Znacznik aktywności dla stawki VAT 
 
W słowniku stawek VAT znajduje się  znacznik aktywności, który pozwala ukryć nieaktywne stawki w 
kartotekach towarowy. W wersji 1.57 umożliwiliśmy ukrycie stawek VAT także na dokumentach - w 
parametrach Subiekta na zakładce stawki VAT dodano znacznik, który steruje zachowaniem stawek 
nieaktywnych na dokumentach. 
 
 



 
 

 



 
 

Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT 
 

Sprawdzanie statusu VAT - pakiet ulepszeń 
 
Mechanizm sprawdzania statusu VAT podmiotów został rozbudowany o odpytywanie serwisów: 
- Wykaz podmiotów niezarejestrowanych lub wykreślonych 
- Wykaz podmiotów przywróconych do rejestru VAT. 
 
 

Gratyfikant GT 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe - cz. 1 
 
W programie zostanie przygotowane wsparcie dla przepisów wchodzących w życie od 1 lipca 2019 r. 
w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób. W wersji 1.57 wykonaliśmy pierwszy 
pakiet zmian: 
- parametry dla podmiotu i pracownika odpowiedzialne za naliczanie PPK; 
 

 
 
- parametry określające składki procentowe ustawowe i dodatkowe dla podmiotu/pracownika; 
- nowy typ instytucji - PPK; 
 



 
 
- operacja w ewidencji osobowej ułatwiająca zbiorczą selekcję i zapisanie do PPK; 
- nowa zakładka PPK w kartotece pracownika, w której można określić m.in. czy i od kiedy pracownik 
podlega PPK, deklaracje procentowe wpłat, deklaracje rezygnacji/wznowienia wpłat na PPK; 
- nowa zakładka PPK w wypłatach i rachunkach zawierająca podstawę wpłat oraz naliczone wpłaty 
pracownika/pracodawcy wraz z podsumowaniem; 
 

 
 



- uaktualniony mechanizm naliczania wypłat i rachunków – składki PPK pracodawcy zwiększają 
podstawę opodatkowania oraz koszt pracodawcy, składki PPK pracownika zmniejszają 
wynagrodzenie netto. 
 
 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 
 
Wprowadzamy nowe zaświadczenie, które zastąpiło formularz ZUS Rp-7. 
 

 
 
 

ZUS RPA do umów wypłaconych z przesunięciem 
 
Umożliwiono wygenerowanie raportu ZUS RPA do umów o pracę i cywilnoprawnych wypłaconych z 
przesunięciem na inny rok.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 


