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Bonuses & AccrualsBonuses & Accruals
Aplikacja Bonuses & Accruals to rozszerzenie funkcjonalności rabatów dostępnej w Microsoft Dynamics 365 Business Central. W
ramach aplikacji dostępna jest funkcjonalność wspierającą obsługę:

bonusów przyznawanych po zaksięgowaniu faktury sprzedaży, czyli rabatów (płatność retrospektywna). Rabaty
tego typu są ustalane na podstawie celów sprzedażowych osiąganych przez firmę i rozliczane po
zakończeniu/zaksięgowaniu transakcji (w przeciwieństwie do tzw. rabatów front-end, które są naliczane w momencie
zawierania transakcji sprzedaży);
rejestracji innych bonusów/rabatów retrospektywnych obliczanych na podstawie kwot i ilości sprzedaży, w tym
prowizji dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, programów lojalnościowych, tantiem itp.

Strona Kartoteka bonusu jest głównym komponentem aplikacji Bonuses & Accruals i umożliwia konfigurację oraz zarządzanie
w zakresie:

typów bonusów w oparciu o parametry kalkulacji takie jak podstawa i metoda kalkulacji, konta księgi głównej oraz
szczegóły dotyczące księgowania i rozliczania bonusów,
konfiguracji kalkulacji bonusów na podstawie progów naliczania bonusów oraz wartości procentowych lub kwot, które
mają być naliczane dla określonego progu progresywnie lub w oparciu o najwyższy próg (wielkość sprzedaży),
odbiorców bonusów, w tym osób i organizacji,
sprzedawanych zapasów lub zasobów, za które naliczane są bonusy/rabaty,
okresów, za które naliczane są bonusy,
cyklicznych bonusów i automatycznego tworzenia nowych kartotek bonusów na podstawie wybranej częstotliwości
cyklu.

Informacje ogólne
Wszystkie rekordy dotyczące obliczonych kwot bonusów są przechowywane w księdze pomocniczej w Microsoft Dynamics 365
Business Central. W zależności od ustawień możliwe jest księgowanie rezerw dla obliczonych bonusów.

Opcjonalnie, użytkownicy mogą księgować kwoty rezerw w księgach zapasów, co wpływa na statystyki sprzedaży (poprzez
tworzenie zapisów wyceny).

Po zakończeniu okresu obowiązywania bonusu jest on zamykany i może zostać rozliczony ręcznie lub poprzez wygenerowanie
faktury korygującej sprzedaży lub faktury zakupu.

Po utworzeniu dokumentu rozliczenia bonusu możliwe jest wydrukowanie podsumowania bonusu dla wszystkich powiązanych
transakcji.

UWAGA

Bonuses & Accruals dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® to aplikacja dostępna w obu modelach licencyjnych: cloud (online, SaaS) oraz
on-premises (licencja wieczysta i subskrypcja). Od wydania Business Central 2019 wave 2, aplikacja Bonuses & Accruals jest oferowana jako
pojedyncze rozwiązanie zarówno dla wersji online, jak i on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central.

W ramach dokumentacji omówiono zagadnienia wymienione poniżej.

Procesy biznesowe
Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju aplikacji

Uwagi do wydania
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Funkcjonalność dla firm

Ustawienia ogólne
Typ bonusu
Kartoteka bonusu
Zapisy bonusu
Rezerwy
Rozliczenie
Bonusy cykliczne
Archiwizacja bonusów
Automatyzacja kolejki zleceń
Przetwarzanie wsadowe bonusu

Administracja i instalacja
Wymagania systemowe

Instalacja i rejestracja aplikacji

Polityka cyklu życia produktów
Polityka cyklu życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa
Aplikacja Bonuses & Accruals została zaprojektowana w oparciu o technologię i funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business
Central.

Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie,
umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie IT.integro Docs.

Rozpoczęcie pracy z Bonuses & Accruals
Aby rozpocząć pracę z Microsoft Dynamics 365 Business Central i Bonuses & Accruals, skontaktuj się z IT.integro pod adresem
mdvapp@it.integro.pl.

Zobacz też
Bonuses & Accruals na platformie handlowej Microsoft AppSource

Produkty IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Inne aplikacje w ofercie IT.integro

Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central

Zasady dotyczące dokumentacji produktów
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Nowe i zaplanowaneNowe i zaplanowane
Bonuses & Accruals został opracowany na podstawie listy zmian technologicznych i wymagań przesłanych przez nabywców i
partnerów IT.integro. W poniższej tabeli zamieszczono łącza do artykułów, w których opisano plany rozwoju aplikacji i dotychczas
wydane wersje.

AB Y ZOB ACZ

Poznać harmonogram rozwoju aplikacji Bonuses & Accruals oraz zasady dotyczące planowania prac rozwojowych Plany rozwoju aplikacji

Zapoznać się ze zmianami zawartymi w kolejnych wersjach aplikacji Uwagi do wydania

Zobacz też
Polityka cyku życia produktów

Plany rozwoju standardowej aplikacji Business Central opisano w artykule Nowe i zaplanowane

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem mdvapp@it.integro.pl
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Plany rozwoju Bonuses & AccrualsPlany rozwoju Bonuses & Accruals
W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Bonuses & Accruals.

Poniższa lista zawiera:

funkcjonalności udostępnione w ramach Bonuses & Accruals, począwszy od pierwszego wydania aplikacji, które zostało
przygotowane dla Microsoft Dynamics 365 Business Central 18,
funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju
produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i
wydania.

WA ŻNE

Określone w tabeli terminy realizacji zadań mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych
dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te
wymagania,
nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności
Bonuses & Accruals,
zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WA ŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Bonuses & Accruals z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule
Polityka cyklu życia produktów.

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe
Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Bonuses & Accruals.

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

z powodu zmian wymagań prawnych,

jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,

jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji, wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również stan prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

symbol �� - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została
udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie Dostępne od wersji;

status W realizacji - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w
kolumnie Planowana data wydania w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach
wydania;

status Do zaplanowania - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania.
Data wydania zostanie określona z uwzględnieniem bieżących priorytetów realizacji prac.
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FU NK CJONALNOŚ Ć
S TATU S
R E ALIZACJI

PL ANOW ANA D ATA
W YD ANIA

D OS TĘPNE OD
W ER S JI

Ręczne konfigurowanie kwot bonusu i dokumentów do uwzględnienia
w obliczeniach bonusu �� April 2023 1.4.0

Rabaty zakupowe - kalkulacja bonusów bazująca na transakcjach
zakupowych W trakcie Maj 2023 -

Wykluczenie dokumentu z obliczania bonusu Do
zaplanowania -

Grupowanie wielu bonusów w ramach jednego kontraktu Do
zaplanowania -

Zobacz też
Skontaktuj się z IT.integro pod adresem mdvapp@it.integro.pl Bonuses & Accruals on AppSource Marketplace-->

Zasady dotyczące dokumentacji produktów
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Uwagi do wydaniaUwagi do wydania
Niniejszy artykuł zawiera najnowsze informacje dotyczące wydań aplikacji Bonuses & Accruals dla Microsoft Dynamics 365
Business Central.

WA ŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji, należy skorzystać z
odpowiedniej kompatybilnej wersji Bonuses & Accruals.

WA ŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

Wersje
1.4.0
1.3.1
1.3.0
1.2.3
1.2.2

Zobacz też
Instalacja i rejestracja aplikacji

Wsparcie w zakresie procedury instalacji
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Funkcjonalność dla firmFunkcjonalność dla firm
Aplikacja Bonuses & Accruals to rozszerzenie funkcjonalności rabatów dostępnej w Microsoft Dynamics 365 Business Central. W
artykule opisano funkcjonalności dostępne w aplikacji oraz zamieszczono wskazówki dotyczące korzystania z tych
funkcjonalności.

AB Y ZOB ACZ

Przygotować ogólną konfigurację aplikacji Konfiguracja aplikacji Bonuses &
Accruals

Dowiedzieć się, jak definiować różne typy bonusu oraz obliczać bonusy Typ bonusu

Skonfigurować nowe uzgodnienia dotyczące bonusu dla transakcji sprzedaży oraz poznać warunki
dotyczące kalkulacji kwot bonusu Kartoteka bonusu

Poznać sposób tworzenia zapisów bonusu oraz opisywania ich dla różnych typów operacji Zapisy bonusu

Dowiedzieć się, jak używać funkcjonalności rezerw oraz jakie konsekwencje obliczania i księgowania
rezerw są widoczne w księgach Rezerwy

Dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczać i finalizować umowy dotyczące bonusów. Rozliczenie

Zdefiniować zasady dotyczące bonusów cyklicznych Bonusy cykliczne

Dowiedzieć się, w jaki sposób archiwizować kartoteki bonusów. Archiwizacja bonusów

Automatyzować aplikację przy użyciu kolejki zleceń Automatyzacja kolejki zleceń

Dowiedzieć się, jak przetwarzać kartoteki bonusu w trybie wsadowym Przetwarzanie wsadowe bonusu

WA ŻNE

Dodatkowe informacje dotyczące Bonuses & Accruals zamieszczono w artykule Plany rozwoju aplikacji.

Zobacz też
Dokumentacja aplikacji Bonuses & Accruals w języku angielskim

Instalacja i rejestracja aplikacji

Wsparcie aplikacji - skontaktuj się z nami

Plany rozwoju aplikacji
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Ustawienia ogólne
Znajdź niezbędne ustawienia dla aplikacji Bonuses & Accruals.

AB Y ZOB ACZ

Przygotować ogólną konfigurację aplikacji Konfiguracja aplikacji Bonuses & Accruals

Skonfigurować kody źródłowe dla zarejestrowanych transakcji bonusu Kod źródłowy bonusu

Skonfigurować nową grupę księgową bonusu do księgowania rezerw Grupa księgowa bonusu

Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Konfiguracja aplikacji Bonuses & Accruals
Ustawienia aplikacji Bonuses & Accruals umożliwiają skonfigurowanie serii numeracji oraz zawierają opcjonalne ustawienia
automatyzacji kolejki zleceń (zobacz artykuł Ustawienia kolejki zleceń).

1. Wybierz ikonę  i wprowadź Ustawienia aplikacji Bonuses & Accruals, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Ustawienia aplikacji Bonuses & Accruals zamieszczono poniższe pola:

Oblicz wg kolejki zleceń - Określa, czy kolejka zleceń ma być wykorzystana do obliczania bonusu.
Księguj rezerwy wg kolejki zleceń - Określa, czy kolejka zleceń ma być wykorzystana do księgowania rezerw dla
bonusu.
Seria numeracji bonusu - Określa, czy seria numeracji ma być wykorzystana dla kartoteki bonusu.
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Kod źródłowy bonusu
Aby oznaczyć księgowania rezerw bonusu, należy skonfigurować unikatowy kod źródłowy. Przypisanie unikatowego kodu
źródłowego do bonusu zapewnia poprawność kalkulacji bonusu, ponieważ zapobiega uwzględnianiu w bonusie źródłowych
zapisów księgowych, które powstają w wyniku księgowania rezerw bonusu.

Aby utworzyć kod źródłowy
1. Wybierz ikonę , wprowadź Kody źródłowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nowy kod źródłowy.
3. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja kodów źródłowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
4. Na skróconej karcie Bonus wypełnij pole Bonus.

Copyrigh t ©  IT. in teg ro  sp . z o .o .



Grupa księgowa bonusuGrupa księgowa bonusu
Wymagane jest skonfigurowanie grupy księgowej bonusu, jeśli planowane jest korzystanie z funkcjonalności rezerw.

Aby utworzyć grupę księgową bonusu
1. Wybierz ikonę , wprowadź Grupa księgowa bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nowy rekord.
3. Wypełnij następujące pola:

Kod - Określa unikatowy identyfikator grupy księgowej bonusu.
Opis - Określa opis grupy księgowej bonusu.
Nr konta K/G kosztów - Określa konto K/G rachunku wyników wykorzystywane do księgowania kosztu w
przypadku, gdy aktywowano funkcjonalność rezerw.
Nr konta K/G rezerw - Określa konto bilansowe K/G wykorzystywane do księgowania kwoty rezerw w przypadku,
gdy aktywowano funkcjonalność rezerw.
Koszt dodatkowy rezerw (zapas) - Określa koszt dodatkowy wykorzystywany do księgowania rezerw, co umożliwia
dostosowanie zapisów księgi zapasów w celu skorygowania kwoty sprzedaży i marży dla transakcji sprzedaży. Pole
jest opcjonalne.
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Typ bonusuTyp bonusu
Typ bonusu to szablon, który zawiera domyślne parametry dla nowych kartotek bonusu. Można ustawić nieograniczoną liczbę
typów bonusów.

Aby skonfigurować typ bonusu
1. Wybierz ikonę , wprowadź Typy bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola Kod i Opis.
3. Na stronie Typy bonusu wybierz typ bonusu i otwórz go w trybie edycji, wybierając przycisk Edytuj.
4. W kartotece Typ bonusu wypełnij poprawnie pola:

Cykliczny - Określa, czy bonus ma być obsługiwany jako bonus cykliczny. (Dodatkowe informacje zamieszczono w
artykule Bonusy cykliczne).
Data początkowa częstotliwości cyklu - Określa formułę daty, której używa się do obliczenia daty początkowej
nowego bonusu cyklicznego. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne.)
Data końcowa częstotliwości cyklu - Określa formułę daty, której używa się do obliczenia daty końcowej nowego
bonusu cyklicznego. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Bonusy cykliczne.)
Podstawa kalkulacji - Określa podstawę używaną do obliczania bonusu. Dostępne są następujące opcje: Kwota
sprzedaży, Ilość sprzedaży.
Metoda kalkulacji - Określa metodę używaną do obliczania bonusu. Dostępne są następujące opcje: Wartość
procentowa, Stała kwota, Definiowane przez użytkownika.
Wybór progu - Określa typ progu, który ma zostać użyty. Dostępne są następujące opcje: Najwyższy, Progresywny.

WA ŻNE

Bonusy można obliczać przy użyciu różnych metod, które są zależne od wartości ustawionych w polach Typ kalkulacji, Metoda kalkulacji i
Wybór progu. (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia kalkulacji bonusu.)

Nie uwzględniaj rabatów - Określa, że rabaty stosowane w dokumentach sprzedaży nie są uwzględniane w kalkulacji
kwot bonusu.
Grupa księgowa bonusu - Określa grupę księgową, od której zależy sposób księgowania rezerw w księdze głównej i
księdze zapasów (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule: Grupa księgowa bonusu.)
Księguj rezerwy - Określa, czy rezerwy będą księgowane w księdze głównej podczas tworzenia zapisów bonusu (obliczania
kwot bonusu). (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rezerwy.)
Księguj rezerwy do zapasów - Określa, czy rezerwy będą księgowane w księdze zapasów (poprzez tworzenie zapisów
wyceny) podczas tworzenia zapisów bonusu (obliczania kwot bonusu). (Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule
Rezerwy.)
Rozlicz wg - Określa sposób grupowania zapisów bonusu dla rozliczenia bonusu.
Grupuj wiersze rozliczenia — Określa sposób agregowania wierszy dokumentu rozliczenia w dokumencie rozliczenia
bonusu. Możliwe opcje to: Ident. zestawu wymiarów i Tow. grupa księgowa VAT lub Pojedynczy wiersz.
Typ dokumentu rozliczenia - Określa, czy dokumentem rozliczenia ma być faktura korygująca sprzedaży czy faktura
zakupu.
Typ wiersza dokumentu rozliczenia - Określa typ wiersza dokumentu używanego dla dokumentu rozliczenia bonusu.
Dostępne są następujące opcje: Konto K/G, Zasób, Koszt dodatkowy (zapas). W przypadku korzystania z opcji Koszt
dodatkowy (zapas), alokacja kwoty zostanie wykonana automatycznie.
Źródło nr wiersza dokumentu rozliczenia - Określa numer konta K/G, numer zasobu lub numer kosztu dodatkowego,
których używa się dla dokumentu rozliczenia bonusu. Wartość ta jest zależna od typu wiersza dokumentu rozliczenia.
Opis wiersza dokumentu rozliczenia - Określa domyślny opis wiersza dokumentu rozliczenia.
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Ustawienia kalkulacji bonusu
W tym artykule przedstawiono wszystkie możliwe kombinacje ustawień obliczeń bonusu, które można skonfigurować na stronie
Kartoteka typu bonusu.

T YP
K ALK U L ACJI

ME TOD A
K ALK U L ACJI

W YB ÓR
PR OG U OPIS

Kwota
sprzedaży

Wartość
procentowa Progresywna

Procent od kwoty sprzedaży transakcji, gdzie progi są zdefiniowane na podstawie
całkowitej kwoty sprzedaży w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie
progresywnie pomiędzy progami.

Ilość
sprzedaży

Wartość
procentowa Progresywna

Procent od kwoty sprzedaży transakcji w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla
całkowitej kwoty sprzedaży w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie
progresywnie pomiędzy progami.

Kwota
sprzedaży Stała kwota Progresywna Stała kwota w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej kwoty sprzedaży w

okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie progresywnie pomiędzy progami.

Ilość
sprzedaży Stała kwota Progresywna Stała kwota w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej ilości sprzedaży w

okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu rośnie progresywnie pomiędzy progami.

Kwota
sprzedaży

Wartość
procentowa Najwyższy

Procent od kwoty sprzedaży transakcji w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla
całkowitej kwoty sprzedaży w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest obliczana
dla najwyższego progu.

Ilość
sprzedaży

Wartość
procentowa Najwyższy

Procent od kwoty sprzedaży transakcji w przypadku, gdy progi są zdefiniowane na
podstawie całkowitej ilości sprzedaży w okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest
obliczana dla najwyższego progu.

Kwota
sprzedaży Stała kwota Najwyższy Stała kwota w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej kwoty sprzedaży w

okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest obliczana dla najwyższego progu.

Ilość
sprzedaży Stała kwota Najwyższy Stała kwota w przypadku, gdy progi są zdefiniowane dla całkowitej ilości sprzedaży w

okresie podstawy bonusu, a kwota bonusu jest obliczana dla najwyższego progu.

-
Definiowane
przez
użytkownika

-

Metoda kalkulacji Definiowane przez użytkownika to funkcja umożliwiająca
przypisywanie niestandardowych bonusów do poszczególnych wierszy sprzedaży
opartych na zapasach w dokumentach sprzedaży, w tym zamówieniach sprzedaży,
fakturach sprzedaży i fakturach korygujących sprzedaży. Bonus jest obliczany po
zaksięgowaniu wiersza. W wierszach faktury korygującej sprzedaży, wartość pola Kwota
bonusu definiowana przez użytkownika jest odejmowana od całkowitej wartości
bonusu w celu uwzględnienia korekt lub zwrotów.
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Tworzenie kartoteki bonusuTworzenie kartoteki bonusu
Kartoteka bonusu służy do określenia głównych warunków rabatu, który ma zostać przyznany konkretnemu nabywcy lub grupie
sprzedażowej w wybranym okresie. Określa sposób obliczania kwot bonusu.

Aby utworzyć nową kartotekę bonusu
1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby dodać nowy typ bonusu.
3. Wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis pola.
4. Wybierz akcję Zwolnij, aby aktywować bonus.

UWAGA

W procesie zwolnienia kartoteki bonusu system uwzględnia zaksięgowane transakcje sprzedaży, które spełniają zdefiniowane kryteria bonusu.

Dane ogólne i obliczenia
Okres bonusu oraz wartości w polach Data początkowa i Data końcowa definiuje się na skróconej karcie Ogólne. W praktyce,
dla źródłowych zapisów księgowych stosuje się filtr Data księgowania. Przy tworzeniu zapisu bonusu są uwzględniane tylko
transakcje zawarte w okresie bonusu.

Dodatkowy okres podstawy jest definiowany na skróconej karcie Obliczanie z polami Data początkowa podstawy i Data
końcowa podstawy. Ustawienie działa również jako filtr Data księgowania w przypadku źródłowych zapisów księgowych.
Jednak dla transakcji, które się kwalifikują, tworzone są zapisy podstawy bonusu. Pole Wartość podstawy na kartotece bonusu
zawiera bieżącą sumę zapisów podstawy bonusu. Podstawa bonusu służy do określenia, który próg powinien być użyty podczas
obliczania bonusu. Okres podstawy bonusu jest domyślnie ustawiony jako okres bonusu.

Nr - Określa numer kartoteki bonusu, przypisany ręcznie lub przy pomocy serii numeracji.
Opis - Określa opis bonusu.
Typ bonusu - Określa typ bonusu, który determinuje jego ustawienia.
Typ sprzedaży - Określa odbiorcę, dla którego obliczany jest bonus. Możliwe są następujące opcje: Nabywca, Odbiorca
faktury, Grupa rabatowa nabywcy, Grupa bonusu nabywcy, Kampania, Wszyscy nabywcy.
Kod sprzedaży - Określa odbiorcę bonusu określonego w polu Typ sprzedaży.
Data początkowa - Określa datę początkową bonusu.
Data końcowa - Określa datę końcową bonusu.
Data zamknięcia - Określa datę zamknięcia bonusu (domyślnie data jest ustawiona jako data końcowa).
Identyfikator użytkownika - Określa użytkownika przypisanego do kartoteki bonusu.
Data ostatniej modyfikacji - Określa datę i godzinę ostatniej modyfikacji kartoteki bonusu.
Datę początkową podstawy - Określa datę początkową podstawowy bonusu.
Data końcowa bonusu - Określa datę końcową podstawy bonusu.
Kod zestawu składników sprzedaży - Określa zestaw składników, które mają zostać uwzględnione w obliczeniach
bonusu. Zestaw składników sprzedaży można zdefiniować dla: zapasów, zasobów lub kont K/G i filtrować w zależności od
potrzeb.
Podstawa kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Metoda kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Wybór progu - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Kod waluty bonusu/progu - Określa walutę, jakiej używa się z kwotami zdefiniowanymi dla bonusu/progu. Niezależnie
od waluty użytej w transakcji źródłowej, jest ona przeliczana na walutę bonusu/progu oraz walutę księgi głównej (na
potrzeby księgowania rezerw).
Jednostka miary progu - Określa jednostkę miary używaną w przypadku danego progu. Pole jest edytowalne, jeśli
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używana jest metoda Ilość sprzedaży. Jednostka miary musi być zdefiniowana dla wszystkich zapasów w zestawie
składników sprzedaży danego bonus.

ProgiProgi
Można zdefiniować nieograniczoną liczbę progów. Muszą być ustawione w porządku rosnącym. Progi są używane przy obliczaniu
kwoty bonusu w zapisie bonusu w połączeniu z całkowitą wartością podstawy.

UWAGA

Jeśli do transakcji można zastosować wiele progów, kwota bonusu jest obliczana zgodnie z polem Wybór progu.

RezerwyRezerwy

UWAGA

Dodatkowe informacje na temat funkcjonalności rezerw zamieszczono w artykule Rezerwy bonusu.

Księguj rezerwy do K/G - Określa, że rezerwy dla obliczonych kwot bonusu są księgowane w księdze głównej, jeśli pole jest
zaznaczone podczas zwalniania kartoteki bonusu lub księgowania nowej transakcji sprzedaży w okresie bonusu.

Data wycofania rezerw - Określa datę wycofania rezerw. Rezerwy są wycofywane podczas zamykania bonusu. Domyślnie
system wycofuje rezerwy w dniu zamknięcia bonusu. Datę można zmienić, aby wycofać rezerwy w dniu dokumentu źródłowego.

Cykl życia kartoteki bonusu
1. Utworzenie kartoteki bonusu.
2. Kartoteka bonusu zostaje zwolniona. W rezultacie zapisy bonusu są tworzone z wartościami w Wartość podstawy i Łączna

kwota bonusu. Opcjonalnie, rezerwy są księgowane.
3. Kartoteka bonusu zostaje zamknięta i tworzony jest dokument rozliczenia. Rezerwy, które zostały wcześniej zaksięgowane,

są wycofywane. Jeżeli bonus został oznaczony jako Cykliczny, utworzona zostaje nowa kartoteka bonusu.
4. Kartoteka bonusu zostaje zarchiwizowana i usunięta; powstaje zarchiwizowana kartoteka bonusu.
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Zapisy bonusuZapisy bonusu
Aplikacja The Bonuses & Accruals rozpoczyna tworzenie zapisów bonusu i szczegółowych zapisów bonusu po zwolnieniu
kartoteki bonusu dla wszystkich transakcji, które spełniają kryteria.

Aby przejść do zapisów bonusu
1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę bonusu.
3. Wybierz akcję Zapisy bonusu ze wstążki na karcie Powiązane.

Zapis bonusu
Zapisy bonusu tworzy się dla zapisów źródłowych księgi (zapisów księgi zapasów, zapisów księgi głównej, zapisów księgi
zasobów). Dla jednego zapisu źródłowego księgi powstaje dokładnie jeden zapis bonusu. Następnie, aplikacja przetwarza zapisy
bonusu zgodnie z poniższymi krokami:

1. Tworzony jest zapis bonusu w celu zewidencjonowania zapisu źródłowego księgi z kwotami w walucie księgi głównej,
transakcji i progu.

2. Dla zapisu bonusu są wykonywane obliczenia. Aplikacja tworzy jeden szczegółowy zapis bonusu o typie Zapis początkowy
dla każdego uwzględnionego progu i wypełnia pole Kwota bonusu. Jeżeli skonfigurowano księgowanie rezerw, aplikacja
utworzy także jeden szczegółowy zapis bonusu dla każdego typu rezerw (typy zapisów: Rezerwa K/G, Rezerwy w
zapasach) i wypełnia pole Kwota rezerwy (wal. lok.).

3. Rezerwy bonusu są księgowane. Aplikacja sprawdza, czy istnieją szczegółowe zapisy bonusu o typie Rezerwa K/G lub
Rezerwy w zapasach i aktualizuje zaksięgowaną kwotę w polu Zaksięgowana kwota rezerw (wal. lok.).

UWAGA

Aplikacja umożliwia obliczanie zapisów bonusu i księgowanie rezerw przy użyciu kolejki zleceń (zobacz artykuł Ustawienia kolejki zleceń).

Zamknięcie kartoteki bonusu
Jeśli zgodnie z ustawieniami kartoteki bonusu, rezerwy mają być księgowane, w trakcie zamknięcia bonusu rezerwy są
wycofywane. Szczegółowe zapisy bonusu typu Rezerwa K/G oraz Rezerwy w zapasach zostaną utworzone z wypełnionym
polem Kwota rezerwy (wal. lok.). Aplikacja księguje wycofanie rezerw i aktualizuje zaksięgowaną wartość w polu
szczegółowych zapisów Zaksięgowana kwota rezerw (wal. lok.).

Archiwizowanie kartoteki bonusu
Zapisy kartoteki bonusu są archiwizowane po jej zaksięgowaniu. Zapisy są połączone z zarchiwizowaną kartoteką bonusu,
ponieważ numer bonusu nie zmienia się w procesie archiwizacji.
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Rezerwy bonusuRezerwy bonusu
Kwoty bonusu można rejestrować jako rezerwy w księdze głównej i opcjonalnie, w księdze zapasu. Mimo, że księgowanie rezerw
nie jest obowiązkowe (zależy od ustawień typu bonusu), zapewnia ono tymczasowy wgląd w przyszłe zobowiązania na kontach
przed wystawieniem dokumentu rozliczenia.

Aby skonfigurować księgowanie rezerw z księgi głównej
1. Wybierz ikonę , wprowadź Typy bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nowy typ bonusu.
3. Upewnij się, że pole Księguj rezerwy jest zaznaczone.
4. Upewnij się, że pole Grupa księgowa bonusu jest wypełnione.
5. Po sprawdzeniu grupy księgowej bonusu upewnij się, że w polach Konto K/G kosztów i Konto K/G rezerw zostały

wprowadzone wartości.

Aby skonfigurować księgowanie rezerw z księgi głównej i zapasów
1. Wybierz ikonę , wprowadź Typy bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby dodać nowy typ bonusu.
3. Księguj rezerwy i Księguj rezerwy do zapasów została wprowadzona wartość Prawda.
4. Upewnij się, że pole Grupa księgowa bonusu jest wypełnione.
5. Po znalezieniu grupy księgowej bonusu upewnij się, że w polach Konto K/G kosztów, Konto K/G rezerw oraz Koszt

dodatkowy rezerw (zapas) zostały wprowadzone wartości.

Księgowanie rezerw
Księgowanie rezerw można wykonać po utworzeniu źródłowego zapisu księgowego (domyślnie) lub można zaplanować ten
proces przy użyciu kolejki zleceń. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszono w artykule Ustawienia kolejki zleceń. Rezerwy
można wycofać podczas zamykania bonusu.

WymiaryWymiary
Rezerwy dla zapisu bonusu są księgowane z uwzględnieniem wymiarów źródłowego zapisu księgowego.

Kod źródłowyKod źródłowy
Księgowanie rezerwy dla zapisu bonusu uwzględnia kod źródłowy bonusu zdefiniowany na stronie Konfiguracja kodów
źródłowych.

Data księgowaniaData księgowania
Księgowanie rezerwy dla zapisu bonusu uwzględnia datę księgowania źródłowego zapisu księgowego. W celu zaksięgowania
wycofania rezerw należy wybrać datę w polu Data wycofania rezerw na stronie Kartoteka bonusu.

UWAGA

Podczas księgowania rezerw dla zapasów datę księgowania określa się z wykorzystaniem zadania wsadowego Koryguj koszt - zapisy zapasów.
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Rozliczenie bonusuRozliczenie bonusu
Można sfinalizować bonus za pomocą dokumentu rozliczenia. Może to być faktura korygująca sprzedaży lub faktura zakupu.
Można także wydrukować podsumowanie bonusu z wymienionymi dokumentami źródłowymi używanymi do obliczania bonusu.

Aby rozliczyć zwolniony bonus:
Dokument rozliczenia może powstać w wyniku procedury zamknięcia bonusu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz zwolnioną kartotekę bonusu.
3. Wybierz akcję Zamknij i rozlicz....
4. W razie potrzeby zaktualizuj pole Data zamknięcia i zaznacz pole Rozlicz.
5. Potwierdź otwarcie kartoteki dokumentu rozliczenia. Może to być faktura korygująca sprzedaży lub dokument faktury

zakupu (zależne od ustawień typu bonusu).

Aby rozliczyć zamknięty bonus
Dokument rozliczenia można utworzyć dla zamkniętego bonusu na żądanie.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz zamkniętą kartotekę bonusu.
3. Wybierz akcję Zamknij i rozlicz....
4. Wybierz pole Rozlicz.
5. Potwierdź otwarcie kartoteki dokumentu rozliczenia. Może to być faktura korygująca sprzedaży lub dokument faktury

zakupu (zależne od ustawień typu bonusu).

Aby wydrukować podsumowanie bonusu
Wydruk podsumowania bonusu można wygenerować ze stron faktury korygującej sprzedaży, zaksięgowanej faktury korygującej
sprzedaży, faktury zakupu i zaksięgowanej faktury zakupu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę faktury korygującej sprzedaży.
3. Przejdź do części Raporty i uruchom akcję Podsumowanie bonusu.
4. Wybierz akcję Drukuj lub Otwórz podgląd i zamknij, aby przetworzyć raport.

PRZESTROGA

Aplikacja Bonuses & Accruals umożliwia ponowne utworzenie dokumentu rozliczenia z kartoteki zamkniętego bonusu. Użytkownik zostanie
poinformowany, że dokument rozliczenia już istnieje.
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Bonusy cykliczneBonusy cykliczne
Funkcjonalność bonusów cyklicznych można włączyć na stronie Typ bonusu. Pozwala to zautomatyzować proces tworzenia
kartotek bonusu po zamknięciu bieżących kartotek bonusu. Użytkownik może zdefiniować częstotliwość dla dat początkowych i
końcowych dla nowych bonusów poprzez skonfigurowanie wymaganych formuł dat. Funkcjonalność bonusów cyklicznych jest
przydatna dla firm, które często udzielają bonusy wielu nabywcom. W procesie zarządzania kartotekami bonusu wykorzystywane
jest przetwarzanie wsadowe.

Zobacz też
Typ bonusu

Przetwarzanie wsadowe bonusu
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Archiwizowanie bonusuArchiwizowanie bonusu
Archiwizacja obejmuje tylko bonusy ze stanem Zamknięte. Zarchiwizowanych bonusów nie można zmieniać, a sam proces
archiwizacji jest nieodwracalny.

Aby zarchiwizować zamknięty bonus
1. Wybierz ikonę  i wprowadź Lista bonusów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wyszukaj bonus ze stanem Zamknięte .
3. Wybierz akcję Edytuj, aby otworzyć stronę Kartoteka bonusu.
4. Wybierz akcję Archiwizuj i potwierdź operację.
5. Wybierz ikonę , wprowadź Zarchiwizowane bonusy, a następnie wybierz powiązane łącze.
6. Przejrzyj zarchiwizowaną kartotekę bonusu.
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Ustawienia kolejki zleceńUstawienia kolejki zleceń
W przypadku, gdy wdrożona aplikacja obsługuje dużą liczbę transakcji i kartotek bonusu, wskazane jest uruchomienie obliczeń
bonusu po godzinach pracy, aby uniknąć przeciążenia aplikacji Business Central. Aplikacja Bonuses & Accruals umożliwia
skonfigurowanie kolejki zleceń w celu oddzielenia lub przełożenia obliczeń bonusu i księgowania rezerw.

Na stronie Konfiguracja Bonuses & Accruals istnieją dwa pola przeznaczone do tego celu:

Oblicz wg kolejki zleceń - Określa, że system utworzy zapisy bonusu, ale nie obliczy kwot bonusu według zdefiniowanych
progów. Po uruchomieniu kolejki zleceń kwoty bonusu zostaną obliczone, a zapisy bonusu zaktualizowane.
Księguj rezerwy wg kolejki zleceń - Określa, że system nie zaksięguje automatycznie rezerw (ani rezerw księgi głównej
ani rezerw zapasów) podczas tworzenia zapisów bonusu, ale wykorzysta do tego celu dedykowaną kolejkę zleceń.

Zobacz też
Konfiguracja Bonuses & Accruals
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Kartoteka seryjnego przetwarzania bonusu
Jeśli firma korzysta z dużej liczby kartotek bonusu, warto zastosować procedury przetwarzania wsadowego. Akcje w grupie
Przetwarzanie na stronie Lista bonusów mogą być używane do obsługi przetwarzania wsadowego:

Zwolnij seryjnie - Uruchamia procedurę zwolnienia wszystkich kartotek bonusu.
Zamknij seryjnie - Uruchamia procedurę zamykania wszystkich żądanych kartotek bonusu. Umożliwia nadpisanie wartości
pola Data zamknięcia dla danego bonusu. Za pomocą tej akcji można utworzyć też dokumenty rozliczeniowe, zaznaczając
pole Rozlicz na stronie żądania raportu.
Archiwizuj seryjnie - Uruchamia procedurę archiwizacji dla wszystkich kartotek bonusu.
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Administracja i instalacjaAdministracja i instalacja
W artykule zamieszczono informacje na temat zarządzania i instalacji Bonuses & Accruals.

AB Y ZOB ACZ

Poznać wymagania systemowe aplikacji Wymagania systemowe

Poznać proces instalacji aplikacji Instalacja i rejestracja

Zobacz też
Wsparcie w zakresie procedury instalacji można uzyskać pod adresem mdvapp@it.integro.pl

Polityka cyku życia produktów

Uwagi do wydania
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Wymagania systemoweWymagania systemowe
Wymagania systemowe dotyczące aplikacji Bonuses & Accruals są takie same jak w przypadku lokalnej wersji Business Central
Microsoft Dynamics 365 i wersji online. Wymagania dotyczące Microsoft Dynamics 365 Business Central zostały opisane na
stronie Wymagania systemowe dla Dynamics 365 Business Central.

Zobacz też
Instalacja i rejestracja aplikacji
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Instalacja i rejestracja aplikacjiInstalacja i rejestracja aplikacji
W tym artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji i rejestracji aplikacji Bonuses & Accruals w Business Central
online i wersji lokalnej.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online
Aby zainstalować aplikację Bonuses & Accruals dla wersji Business Central online, należy wykonać następujące kroki:

1. Na stronie oferty AppSource, kliknij przycisk Skontaktuj się ze mną, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania
zgłoszenia do partnera.

Instalacja aplikacji dla Business Central on-premises
Aby zainstalować aplikację Bonuses & Accruals dla lokalnej wersji Business Central, należy wykonać następujące kroki:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony Portal produktów IT.integro.

WA ŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

1. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.

2. Aby opublikować Bonuses & Accruals, uruchom następującą komendę:

Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\\IntegroBonusApp.app"

3. Aby zsynchronizować Bonuses & Accruals, uruchom następującą komendę:

Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Version VersionNo. -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]\`

PORADA

Można pominąć parametr Dzierżawca w przypadku instancji z jednym dzierżawcą lub ustawić wartość domyślny. W przypadku instancji z
wieloma dzierżawcami należy uwzględnić każdego z nich na liście.

4. Aby zainstalować Bonuses & Accruals, należy uruchomić następującą komendę:

Install-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]

PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.
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Zobacz też
Wymagania systemowe

Wsparcie w zakresie aplikacji

Publikowanie i instalowanie rozszerzeń

Sync-NAVApp
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Zasady cyklu życia produktu IT.integro dla rozwiązańZasady cyklu życia produktu IT.integro dla rozwiązań
(modułów) tworzonych dla Microsoft Dynamics(modułów) tworzonych dla Microsoft Dynamics
NAV/Dynamics 365 Business CentralNAV/Dynamics 365 Business Central
Z uwagi na to, że wszystkie rozwiązania IT.integro działają wyłącznie jako moduły dodatkowe/rozszerzenia systemu bazowego, tj.
Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one tym samym zasadom cyklu życia produktu, co system
bazowy, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktów
W ramach rozwoju i utrzymania produktu, IT.integro wprowadza następujące zmiany w oferowanych modułach:

Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy wprowadzane zmiany dotyczą elementów aplikacji w wyniku zerwania
kompatybilności API)

Wydania aplikacji, które dostosowują produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą
być wydawane dla nowych aktualizacji typu "Cumulative Updates" (CU), poprawek lub pełnych wersji systemu, tj. NAV
2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą również dodawać nowe funkcjonalności do modułów, takich jak
wymienione poniżej.

Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy wprowadzana jest nowa funkcjonalność, która jest
kompatybilna z poprzednimi wersjami)

Nowe funkcjonalności wymagane prawnie - funkcje wdrażane w ramach systemu w celu dostosowania systemu do
wymagań prawnych lub zmiany wymagań. Z definicji powinny one obejmować funkcjonalności jednoznacznie
wymagane przez prawo jako mające zastosowanie do systemów ERP, ale definicja może być rozszerzona o
funkcjonalności wspierające procesy, których realizacja, poza wykorzystywanym systemem ERP, byłaby technicznie
trudna.
Nowe funkcjonalności rozwojowe - funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są wymagane obligatoryjnie
przez prawo. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac
wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.

Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy błąd został naprawiony i nie została naruszona kompatybilność z
poprzednimi wersjami)

Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodatkowych lub dostosowanie do
poprawek wprowadzonych w ramach standardowej wersji systemu.

Cykle wsparcia
Dla każdego produktu tworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV - Niezależnego Dostawcy Oprogramowania) do
odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są poprawki oraz
nowe wersje i funkcjonalności w standardowym okresie wsparcia produktu - zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej.
Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu zostały wymienione w tabeli.

NA ZW A W ER S JI
D ATA
W YD ANIA

D ATA ZAK OŃCZENIA W S PAR CIA D L A
S TAND AR D OW E J W ER S JI  S YS TEMU

NAV 2016 3 stycznia,
2016 13 kwietnia, 2021
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NAV 2017
27
października,
2016

11 stycznia, 2022

NAV 2018 1 grudnia,
2017 10 stycznia, 2023

Dynamics 365 Business Central (BC 13) 1 października,
2018 14 kwietnia, 2020

Dynamics 365 Business Central on-premises Spring
2019 Update (BC 14)

1 kwietnia,
2019 10 października, 2023 .

Dynamics 365 Business Central on-premises 2019
Release Wave 2 (BC 15)

10
października,
2019

13 kwietnia, 2021

Dynamics 365 Business Central on-premises 2020
Release Wave 1 (BC 16)

1 kwietnia,
2020 12 października, 2021

Dynamics 365 Business Central on-premises 2020
Release Wave 2 (BC 17)

1 października,
2021 12 kwietnia, 2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2021
Release Wave 1 (BC 18)

1 kwietnia,
2021 12 października 2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2021
Release Wave 2 (BC 19)

1 października,
2021 12 kwietnia, 2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2022
Release Wave 1 (BC 20)

1 kwietnia,
2022 12 października 2023

NA ZW A W ER S JI
D ATA
W YD ANIA

D ATA ZAK OŃCZENIA W S PAR CIA D L A
S TAND AR D OW E J W ER S JI  S YS TEMU

Zasady dotyczące wsparcia produktu
1. Klienci uiszczający opłatę za Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji

poszczególnych produktów, wymaganych prawem funkcjonalności oraz pakietów poprawek w okresach wymienionych w
tabeli. Do nowych pełnych wersji produktów dodawane są również dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności. Takie
rozszerzenia funkcjonalności ułatwiają korzystanie z rozwiązań, ale nie są obowiązkowe z prawnego punktu widzenia. Nie są
one przygotowywane dla niższych wersji, które już funkcjonują na rynku. Dla każdej perspektywy wdrożenia nowej wersji w
ramach starszych wersji zespół projektowy przedstawi kosztorys.

2. Klienci, którzy nie uiszczają opłaty za Enhancement Plan, będą obciążani za każdą modyfikację lub nową wersję zgodnie z
cennikiem dla danej wersji.

3. Po upływie standardowego okresu wsparcia dla poszczególnych wersji opracowanych rozwiązań nie będą do nich
dodawane nowe, wymagane prawem funkcjonalności ani pakiety poprawek. Techniczna możliwość przygotowania i
zainstalowania takich poprawek lub nowych wersji będzie każdorazowo wyceniana i oceniana indywidualnie przez zespół
projektowy lub partnera.

4. Downgrade do wcześniejszych (nieobsługiwanych) wersji rozwiązania dla klientów wnioskujących o przejście na starszą
wersję jest rozpatrywany i oceniany indywidualnie i wykonywany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą
odpowiedzialność za przygotowanie "niższej" wersji, sprawdzenie jej zgodności z systemem klienta i zainstalowanie jej w
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systemie klienta.

5. Zgodnie z zasadami cyklu życia produktu opracowanymi przez Microsoft i przyjętymi przez IT.integro dla swoich rozwiązań
ISV, uiszczanie opłat za Enhancement Plan po upływie standardowego okresu wsparcia nie uprawnia klientów do
bezpłatnego uzyskania nowych wydań i poprawek. Opłata Enhancement Plan uprawnia jednak klienta do bezpłatnego
pobrania nowszej wersji (kompatybilnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i zainstalowania jej w
ramach użytkowanego systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zaleca się, aby klienci
aktualizowali swoje oprogramowanie do najnowszych wersji systemu.

6. Instalacja nowych wersji i poprawek będzie realizowana jako usługa płatna zgodnie z warunkami świadczenia usług przez
IT.integro.

Zobacz też
Skontaktuj się z IT.integro pod adresem mdvapp@it.integro.pl

Produkty IT.intego dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Oferta IT.integro
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