Dostępne pola raportowe dla KP:

Biblioteka
	Czynności
	Dokumenty
	Etykiety i koperty
	Finanse
	Kasa, Raport kasowy, KPKW
	Faktura załącznik
	Kalendarz
	Zadania
	Kontakty
	Koszty
	Sprawy
	Kalkulator
	Kalkulator Umowne
	Zakładki Lex
	Zbiorczy, Zbiorcze dodatkowe
	Ostatnie wpisy pracowników
	Brak aktywności w sprawach
	Funkcje raportowe
	


Raport - biblioteka:
Tytuł
Autor
Dział
Opis
Wypożyczył
Dla kontaktu
Sygnatura
Słowa kluczowe
Kod kreskowy
Lokalizacja
Miejsce wydania
Tom
\Ra:TYT\
\Ra:AUT\
\Ra:DZI\
\Ra:OPI\
\Ra:UKO\
\Ra:NA_FIR\
\Ra:SYG\
\Ra:KLU\
\Ra:KOD\
\Ra:LOK\
\Ra:MIE\
\Ra:TOM\

Raport – czynności, poczta:
Nazwa firmy
Klient: Ulica
Klient: Miasto
Klient: Kod
Klient: Kraj
Nazwa sprawy
Numer porządkowy sprawy
Numer wewnętrzny sprawy
Wykonawca- imię
Wykonawca- nazwisko
Wykonawca- symbol
Opis wykonania
Uwagi
Data wprowadzenia
Data wykonania
Godzina rozpoczęcia
Czas fakturowany
Czas zarejestrowany
Osoba fakturowana-symbol
Osoba fakturowana-imię
Osoba fakturowana-nazwisko
Kategoria
Wpisujący
Numer faktury
Numer korekty
Poczta: Dane odbiorcy
Poczta: Adres odbiorcy
Poczta: Nazwa odbiorcy
Poczta: Sposób wysyłki
Poczta: Numer nadania
Poczta: Numer porządkowy
Poczta: Numer wewnętrzny
Poczta: Data wpływu
Obciążyć klienta
Zatwierdzona
Kategoria osoby fakturowanej
Stawka osoby fakturowanej
Waluta stawki osoby fakturowanej
\Ra:NA_FIR\
\Ra:FULI\
\Ra:FMIA\
\Ra:FKOD\
\Ra:FKRA\
\Ra:NA_SPR\
\Ra:SP_POR\
\Ra:SP_WEW
\Ra:WY_IMI\
\Ra:WY_NAZ\\
\Ra:OS_WYK\
\Ra:OP_WYK\
\Ra:UWA\
\Ra:DA_WPR\
\Ra:DA_WYK\
\Ra:CZ_WYK\
\Ra:CZ_FAK\
\Ra:CZA\
\Ra:OS_FAK\
\Ra:FV_IMI\
\Ra:FV_NAZ\
\Ra:KAT\
\Ra:OS_WPI\
\Ra:NR_FAK\
\Ra:NR_KOR\
\Ra:DA_ODB\
\Ra:AD_ODB\
\Ra:NA_ODB\
\Ra:WYS\
\Ra:NR_POL\
\Ra:NR_POR\
\Ra:NR_WEW\
\Ra:DA_WPL\
\Ra:OBC\
\Ra:ZAT\
\Ra:KA_OFA\
\Ra:ST_OFA\
\Ra:WA_OFA\
Kancelaria obsługująca:
Nazwa
Nazwa pełna
Ulica
Kod
Miasto
NIP
Regon
Pesel
NIP UE
\Ra:KA_NAZ\
\Ra:KA_NPE\
\Ra:KA_ULI\
\Ra:KA_KOD\
\Ra:KA_MIA\
\Ra:KA_NIP\
\Ra:KA_REG\
\Ra:KA_PES\
\Ra:KA_NUE\
Kontakt:
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „F”, np.: \Ra:FNAZ\
Sprawa:
Linki do pól spraw - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „S”, np.: \Ra:SNAZ\
Dokumenty:
Link do pól dokumentów - nazwa zbioru danych P1 - brak przedrostka w nazewnictwie: zamiast „D” jest „”, np.: \P1:NAZ\
Terminy:
Link do pól kalendarza - nazwa zbioru danych P2 - nazewnictwo identyczne, np.: \P2:OPI\
Lista uczestników sprawy:
Nazwa firmy
Adres firmy
Dane firmy
Nr pesel
Nr dowodu
Konto
Kategoria
\P3:NAZ\
\P3:ADR\
\P3:DAN\
\P3:PES\
\P3:DOW\
\P3:KON\
\P3:KAT\
Dostęp do dodatkowych pól na czynności:
Dostęp do wszystkich pól
\Scan(), noeof, While(PolaGrid())\
Nazwa pola: \PolaCol(0)\
Wartość pola: \PolaCol(1)\
Opis pola: \PolaCol(2)\
Id pola: \PolaCol(3)\
\endscan, PolaInc()\
Wyświetlenie wartości pojedynczego pola o nazwie: NazwaPola
\Scan(), noeof, While(PolaGrid())\\iif(PolaCol(0)='NazwaPola',PolaCol(1),'')\\endscan, PolaInc()\

Raport - dokumenty:
Dokument:
Nazwa
Uwagi
Lokalizacja (GOLD)
Typ
Opis
Kategoria
Nr porządkowy
Nr wewnętrzny
Data wprowadzenia
Osoba wprowadzająca
Data wpływu
Windykacja - Kwota
Windykacja - Uwagi
Windykacja - Data
Windykacja - Numer
Windykacja - Data płatności
Osoba usuwająca(DMS)
Dokument usunięty(DMS)
Status aktualnej wersji (DMS)
Aktualna wersja dokumentu (DMS)
Opis aktualnej wersji (DMS)
Nazwa aktualnej wersji (DMS)
Osoba tworząca aktualną wersję (DMS)
Kategoria sądowa
Spółka matka

\Ra:DNAZ\
\Ra:DUWA\
\Ra:DLOK\
\Ra:DTYP\
\Ra:DOPI\
\Ra:DROD\
\Ra:DNR\
\Ra:DNRW\
\Ra:DDA_WPR\
\Ra:DOS_WPR\
\Ra:DDA_WPL\
\Ra:DWI_KWO\
\Ra:DWI_UWA\
\Ra:DWI_DAT\
\Ra:DWI_NRD\
\Ra:DWI_DAP\
\Ra:DOS_USU\
\Ra:DUSU\
\Ra:DV_STA\
\Ra:DV_WER\
\Ra:DV_OPI\
\Ra:DV_NAZ\
\Ra:DV_OSO\
\katspr(Ra:SKSA)\
\Ra:FSP_MAT\
Kontakt:
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „F”, np.: \Ra:FNAZ\
Sprawa:
Linki do pól spraw - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „S”, np.: \Ra:SNAZ\
Wersje dokumentu dla DMS:
Nr wersji
Opis
Nazwa
Osoba tworząca
Status
\P1:V_WER\
\P1:V_OPI\
\P1:V_NAZ\
\P1:V_OSO\
\statdms(P1:V_STA)\
Lista uczestników:
Nazwa firmy
Adres firmy
Dane firmy
Nr pesel
Nr dowodu
Konto
Kategoria
\P2:NAZ\
\P2:ADR\
\P2:DAN\
\P2:PES\
\P2:DOW\
\P2:KON\
\P2:KAT\
Osoby kontaktowe uczestników:
Telefon
E-mail
E-mail2
E-mail3
SKYPE
ICQ
MSN
Opis
Imię
Nazwisko
Telefon 2:
Fax
WWW
Adres
\R1:TEL\
\R1:EMA\
\R1:EMA2\
\R1:EMA3\
\R1:SKYPE\
\R1:ICQ\
\R1:MSN\
\R1:OPI\
\R1:IMI\
\R1:NAZ\
\R1:TE2\
\R1:FAX\
\R1:WWW\
\R1:ADR\
Sąd aktualny:
Nazwa sądu
Adres sądu
Dane sądu
Sędzia
Przedmiot
Aktualny
Sygnatura
\P4:NAZ\
\P4:ADR\
\P4:DAN\
\P4:SED\
\P4:PRZ\
\b(P4:AKT)\
\P4:SYG\
Lista dokumentów windykacyjnych:
Link do pól dokumentów - nazwa zbioru danych P5 - brak przedrostka w nazewnictwie: zamiast „D” jest „”, np.: \P5:WI_KWO\
Główna osoba prowadząca sprawę windykacyjną:
Imię
Nazwisko
\P6:WI_IMI\
\P6:WI_NAZ\
Sądy wszystkie:
Nazwa sądu
Adres sądu
Dane sądu
Sędzia
Przedmiot
Aktualny
Sygnatura
\P7:NAZ\
\P7:ADR\
\P7:DAN\
\P7:SED\
\P7:PRZ\
\b(P7:AKT)\
\P7:SYG\
Lista wpłat do windykacji:
Data
Opis
Kwota
\P8:DAT\
\P8:OPI\
\s(P8:KWO)\
Osoby kontaktowe firmy:
Telefon
E-mail
E-mail2
E-mail3
SKYPE
ICQ
MSN
Opis
Imię
Nazwisko
Telefon 2:
Fax
WWW
Adres
\P9:TEL\
\P9:EMA\
\P9:EMA2\
\P9:EMA3\
\P9:SKYPE\
\P9:ICQ\
\P9:MSN\
\P9:OPI\
\P9:IMI\
\P9:NAZ\
\P9:TE2\
\P9:FAX\
\P9:WWW\
\P9:ADR\
Terminy:
Linki do pól kalendarza - nazwa zbioru danych P10 - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „T”, np.: \P10:TOPI\
Czynności:
Linki do pól czynności - nazwa zbioru danych P11 - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „C”, np.: \P11:COP_WYK\
Odbiorcy:
Data
Zakres
Odbiorca
\P12:DAT\
\P12:ZAK\
\P12:ODB\

Raport - etykiety0, etykiety1, etykiety2, etykiety3…,  koperty0, koperty1, koperty2…:
Nazwa
Ulica
Miasto
Kod
Kraj
\Ra:PE_NAZ\
\Ra:ULI\
\Ra:MIA\
\Ra:KOD\
\Ra:KRA\

Raport - finanse, faktura, fakturaduplikat, korekta, notaksiegowa, notaodsetkowa, wezwanie, wezwanieostateczne:
Data
Data płatności
Odbiorca: Nazwa pełna
Odbiorca: NIP
Odbiorca: NIP UE
Odbiorca: Ulica
Odbiorca: Miasto
Odbiorca: Kod
Odbiorca: Kraj
Odbiorca: Regon
Odbiorca: Pesel
Odbiorca: Ulica (adres korespondencyjny)
Odbiorca: Miasto (adres korespondencyjny)
Odbiorca: Kod (adres korespondencyjny)
Odbiorca: Kraj (adres korespondencyjny)
Odbiorca: Dodatkowy identyfikator
Odbiorca: Wartość uniwersalna
Odbiorca: Notatki
Płatnik: Nazwa pełna
Płatnik: NIP
Płatnik: NIP UE
Płatnik: Ulica
Płatnik: Miasto
Płatnik: Kod
Płatnik: Kraj
Płatnik: Regon
Płatnik: Pesel
Waluta faktury
Wyznacznik
Wyznacznik – pełny opis rodzaju dok. fin.
Kwota
Forma
Zatwierdzono (Tak/Nie)
Sprzedawca: Nazwa pełna
Sprzedawca: NIP
Sprzedawca: NIP UE
Sprzedawca: Ulica
Sprzedawca: Miasto
Sprzedawca: Kod
Sprzedawca: Regon
Konto
Swift konta
IBAN konta
Komentarz konta
Data progowa
Numer dokumentu (faktury)
Prefiks numeru dokumentu (faktury)
Sufiks numeru dokumentu (faktury)
Numer dokumentu z prefiksem i sufiksem
Ostateczne (Tak/Nie)
Data sprzedaży
Numer faktury korygowanej
Prefiks numeru faktury korygowanej
Sufiks numeru faktury korygowanej
Nr faktury korygowanej z prefiksem i sufiksem
Data wystawienia faktury korygowanej
Kurs faktury korygowanej
Data kursu faktury korygowanej
Osoba wystawiająca fakturę
Kurs waluty faktury
Data kursu waluty faktury
Stawki z firm (Tak/Nie)
Data ostatniej wpłaty
Kwota uregulowana
Kwota do uregulowania
Kwota netto
Kwota podatku
Uwagi
Ilość dni po terminie zapłaty
Kopia / Oryginał (Tak/Nie)
Metoda kasowa (Tak/Nie)
Dopisek VAT (Tak/Nie)
Nazwa pola Data Sprzedaży
Przyczyna korekty
Płatnik jako klient (nabywca)
Data spłaty
Kwota brutto w walucie
Numer paragonu fiskalnego
\Ra:DAT\
\Ra:DA_PLA\
\Ra:KL_NAP\
\Ra:KL_NIP\
\Ra:KL_NUE\
\Ra:KL_ULI\
\Ra:KL_MIA\
\Ra:KL_KOD\
\Ra:KL_KRA\
\Ra:KL_REG\
\Ra:KL_PES\
\Ra:KL_ULI_KO\
\Ra:KL_MIA_KO\
\Ra:KL_KOD_KO\
\Ra:KL_KRA_KO\
\Ra:KL_DOD_ID\
\Ra:KL_WAR_UN\
\Ra:KL_NOT\
\Ra:PL_NAP\
\Ra:PL_NIP\
\Ra:PL_NUE\
\Ra:PL_ULI\
\Ra:PL_MIA\
\Ra:PL_KOD\
\Ra:PL_KRA\
\Ra:PL_REG\
\Ra:PL_PES\
\Ra:WA\
\Ra:WYZ\
\Ra:WYZ_OP\
\Ra:KWO\
\Ra:FORMA\
\b(Ra:WYS)\
\Ra:SP_NAP\
\Ra:SP_NIP\
\Ra:SP_NUE\
\Ra:SP_ULI\
\Ra:SP_MIA\
\Ra:SP_KOD\
\Ra:SP_REG\
\Ra:KON\
\Ra:SWI\
\Ra:IBA\
\Ra:KO_KOM\
\Ra:DA_PRO\
\Ra:NR_DOK\
\Ra:NR_PRE\
\Ra:NR_SUF\
\Ra:NR_DSU\
\b(Ra:OST)\
\Ra:DA_SPR\
\Ra:NR_KOR\
\Ra:NR_KPR\
\Ra:NR_KSU\
\Ra:NR_KDS\
\Ra:DA_KOR\
\Ra:KU_KOR\
\Ra:DA_KKO\
\Ra:OS_FAK\
\Ra:KU_FAK\
\Ra:DA_KFA\
\b(Ra:ST_FIR)\
\Ra:DA_OST\
\Ra:KW_URE\
\Ra:KW_DOUR\
\Ra:KW_NET\
\Ra:KW_POD\
\Ra:UWA\
\Ra:IL_DNI\
\b(Ra:KO_ORY)\
\b(Ra:ME_KAS)\
\b(Ra:DO_VAT)\
\Ra:NA_DSP\
\Ra:PR_KOR\
\b(Ra:PL_KL)\
\Ra:DA_SPL\
\Ra:KW_BRU_WA\
\Ra:NR_PFI\
Wpłaty:
Data
Opis
Kwota
Typ (0-wpłata, 1-wypłata)
\P1:DAT\
\P1:OPI\
\P1:KWO\
\P1:TYP\
Wszystkie pozycje faktury (te których dotyczy VAT i te których nie dotyczy):
Nazwa usługi
Numer pozycji
PKWiU
Typ pozycji
Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Kwota netto (po rabacie) (bez kursu fak)
Stawka Vat – funkcja v
Cena brutto (z kursem fak)
Cena brutto (bez kursu fak)
Podatek (z kursem fak)
Podatek (bez kursu fak)
Nota: Nr dokumentu
Nota: Prefiks numeru dokumentu
Nota: Sufiks numeru dokumentu
Nota: Nr dokumentu z prefiksem i sufiksem
Nota: Termin zapłaty
Nota: Data zapłaty
Nota: Kwota odsetek (z kursem fak)
Nota: Kwota odsetek (bez kursu fak)
\P2:OPI\
\P2:NR\
\P2:PK\
\P2:TYP\
\P2:NET\
\P2:NET_P\
\v(P2:V)\
\P2:BRU\
\P2:BRU_P\
\P2:POD\
\P2:POD_P\
\P2:NR_DOK\
\P2:NR_PRE\
\P2:NR_SUF\
\P2:NR_DSU\
\P2:TE_PLA\
\P2:DA_ZAP \
\P2:KW_ODS\
\P2:KW_ODS_P\
Podsumowanie pozycji faktury (rozłożenie na poszczególne stawki podatkowe):
Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Kwota netto (po rabacie) (bez kursu fak)
Podatek (z kursem fak)
Podatek (bez kursu fak)
Cena brutto (z kursem fak)
Cena brutto (bez kursu fak)
Stawka Vat – funkcja v
\P3:NET\
\P3:NET_P\
\P3:POD\
\P3:POD_P\
\P3:BRU\
\P3:BRU_P\
\v(P3:V)\
Imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę:
Imię
Nazwisko
\P4:IMI\
\P4:NAZ\
Lista dokumentów dla wezwania:
Nr dokumentu
Prefiks numeru dokumentu
Sufiks numeru dokumentu
Nr dokumentu z prefiksem i sufiksem
Data
Data płatności
Kwota do uregulowania (z kursem fak)
Kwota do uregulowania (bez kursu fak)
Ilość dni po terminie zapłaty
\P5:NR_DOK\
\P5:NR_PRE\
\P5:NR_SUF\
\P5:NR_DSU\
\P5:DAT\
\P5:DA_PLA\
\P5:KWO\
\P5:KWO_P\
\P5:IL_DNI\
Pozycje faktur dla korekty:
Faktura: Nazwa usługi
Faktura: Numer pozycji
Faktura: PKWiU
Faktura: Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Faktura: Kwota netto (po rabacie) (bez kursu fak)
Faktura: Stawka Vat – funkcja v
Faktura: Cena brutto (z kursem fak)
Faktura: Cena brutto (bez kursu fak)
Faktura: Podatek (z kursem fak)
Faktura: Podatek (bez kursu fak)
Korekta: Nazwa usługi
Korekta: Numer pozycji
Korekta: PKWiU
Korekta: Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Korekta: Kwota netto (po rabacie) (bez kursu fak)
Korekta: Stawka Vat – funkcja v
Korekta: Cena brutto (z kursem fak)
Korekta: Cena brutto (bez kursu fak)
Korekta: Podatek (z kursem fak)
Korekta: Podatek (bez kursu fak)
\P6:OPI1\
\P6:NR1\
\P6:PK1\
\P6:NET1\
\P6:NET1_P\
\v(P6:V1)\
\P6:BRU1\
\P6:BRU1_P\
\P6:POD1\
\P6:POD1_P\
\P6:OPI2\
\P6:NR2\
\P6:PK2\
\P6:NET2\
\P6:NET2_P\
\v(P6:V2)\
\P6:BRU2\
\P6:BRU2_P\
\P6:POD2\
\P6:POD2_P\
Ilość pozycji faktury, których VAT nie dotyczy:
Ilość
\P7:NDOT\
Ilość pozycji faktury, których VAT dotyczy:
Ilość
\P8:DOT\
Pozycje faktury, których dotyczy VAT:
Nazwa usługi
Numer pozycji
PKWiU
Typ pozycji
Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Kwota netto (po rabacie) (bez kursu fak)
Stawka Vat – funkcja v
Cena brutto (z kursem fak)
Cena brutto (bez kursu fak)
Podatek (z kursem fak)
Podatek (bez kursu fak)
Nota: Nr dokumentu
Nota: Prefiks numeru dokumentu
Nota: Sufiks numeru dokumentu
Nota: Nr dokumentu z prefiksem i sufiksem
Nota: Termin zapłaty
Nota: Data zapłaty
Nota: Kwota odsetek (bez kursu fak)
\P9:OPI\
\P9:NR\
\P9:PK\
\P9:TYP\
\P9:NET\
\P9:NET_P\
\v(P9:V)\
\P9:BRU\
\P9:BRU_P\
\P9:POD\
\P9:POD_P\
\P9:NR_DOK\
\P9:NR_PRE\
\P9:NR_SUF\
\P9:NR_DSU\
\P9:TE_PLA\
\P9:DA_ZAP \
\P9:KW_ODS\
Pozycje faktury, których VAT nie dotyczy:
Nazwa usługi
Numer pozycji
PKWiU
Typ pozycji
Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Kwota netto (po rabacie) (bez kursu fak)
Stawka Vat – funkcja v
Cena brutto (z kursem fak)
Cena brutto (bez kursu fak)
Podatek (z kursem fak)
Podatek (bez kursu fak)
Nota: Nr dokumentu
Nota: Prefiks numeru dokumentu
Nota: Sufiks numeru dokumentu
Nota: Nr dokumentu z prefiksem i sufiksem
Nota: Termin zapłaty
Nota: Data zapłaty
Nota: Kwota odsetek (bez kursu fak)
\P10:OPI\
\P10:NR\
\P10:PK\
\P10:TYP\
\P10:NET\
\P10:NET_P\
\v(P10:V)\
\P10:BRU\
\P10:BRU_P\
\P10:POD\
\P10:POD_P\
\P10:NR_DOK\
\P10:NR_PRE\
\P10:NR_SUF\
\P10:NR_DSU\
\P10:TE_PLA\
\P10:DA_ZAP \
\P10:KW_ODS\
Suma wpłat:
Suma (z kursem fak)
Suma (bez kursu fak)
\iif(P11:SUMA=0,’0,00’,P11:SUMA)\
\iif(P11:SUMA_P=0,’0,00’,P11:SUMA_P)\
Podsumowanie pozycji korekty (rozłożenie na poszczególne stawki podatkowe):
Kwota netto (po rabacie) (z kursem fak)
Podatek (z kursem fak)
Cena brutto (z kursem fak)
Stawka Vat – funkcja v
\P12:NET\
\P12:POD\
\P12:BRU\
\v(P12:V)\
Kursy waluty wszystkich typów rozliczeń:
Typ
Waluta
Kurs
Data
\P18:TYP\
\P18:WA\
\P18:KU\
\P18:DA\
Domyślne konto klienta
Numer konta
Swift
IBAN
Komentarz
\P19:KO\
\P19:SW\
\P19:IBA\
\P19:KOM\
Zafakturowane sprawy 
Numer porządkowy sprawy
Numer wewnętrzny sprawy
Osoba prowadząca (główna)
Osoba prowadząca imię (główna)
Osoba prowadząca nazwisko (główna)
Osoba zlecająca
Osoba zlecająca imię
Osoba zlecająca nazwisko
Osoba wprowadzająca
Osoba wprowadzająca imię
Osoba wprowadzająca nazwisko
\P20:NR_POR\
\P20:NR_WEW\
\P20:OS_PR\
\P20:OS_PRI\
\P20:OS_PRN\
\P20:OS_ZL\
\P20:OS_ZLI\
\P20:OS_ZLN\
\P20:OS_WP\
\P20:OS_WPI\
\P20:OS_WPN\

Raport – kasa, kasa_sz, kpkw.rtf, kpkw_ob.rtf, kasa_raport.rtf
Klient, którego dotyczy KP/KW
Pracownik, którego dotyczy KP/KW
Numery faktur, których dotyczy KP/KW
Data
Kwota
Opis
Forma płatności
Numer KP / KW
Nazwa kasy
Data wprowadzenia
Osoba wprowadzająca
Nazwa typu
Stara
Typ (0-wpłata, 1-wypłata)
Kwota wpłaty
Kwota wypłaty
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „KL_”, np.: \Ra:KL_NAZ\
\Ra:PRA\
\Ra:NR_DOK\
\Ra:DAT\
\Ra:KWO\
\Ra:OPI\
\Ra:FO_PLA\
\Ra:NR_POR\
\Ra:NA_KAS\
\Ra:DA_WPR\
\Ra:OS_WPR\
\Ra:NA_TYP\
\Ra:STA\
\Ra:TYP\
\Ra:KW_WPL\
\Ra:KW_WYP\

Raport – fakturazalacznik:
Faktura:
Data
Nazwa
Pełna nazwa
Waluta faktury
Data progowa
Numer dokumentu
Prefiks numeru dokumentu (faktury)
Sufiks numeru dokumentu (faktury)
Numer dokumentu z prefiksem i sufiksem
Kurs faktury
\Ra:DAT\
\Ra:NAZ\
\Ra:PE_NAZ\
\Ra:WAF\
\Ra:DA_PRO\
\Ra:NR_DOK\
\Ra:NR_PRE\
\Ra:NR_SUF\
\Ra:NR_DSU\
\Ra:KU_FAK\
Pozycja faktury:
Typ pozycji
\if(P1:TYP=0)\zestawienie czynności rozliczanych godzinowo\elsif(P1:TYP=1)\zestawienie czynności rozliczanych godzinowo z limitem kwoty\elsif(P1:TYP=2)\zestawienie czynności rozliczanych w ramach ryczałtu z limitem godzin według daty\elsif(P1:TYP=3)\zestawienie czynności rozliczanych w ramach ryczałtu z limitem godzin uśrednionego\elsif(P1:TYP=4)\zestawienie czynności rozliczanych ryczałtowo\elsif(P1:TYP=5)\Koszty\elsif(P1:TYP=6)\Koszty inne\else\Koszty\endif\
Stawka Vat – funkcja v
Rabat
Kwota netto (po rabacie)
Cena netto w PLN
Cena brutto
Nazwa usługi
PKWiU
Stawki pobierane z firm – 1 lub ze spraw - 2
Data progowa
Limit kwoty w rozliczeniu godzin
Kurs RZLG
Kurs stawek
Nadgodziny (Tak/Nie)
Kwota premii
Waluta ryczałtu z limitem godzin i limitu kwoty
Stawka ryczałtu z limitem godzin
Limit ryczałtu z limitem godzin
Limit godzin dla rozliczenia z limitem godzin
Ryczałt administracyjny
\v(P1:V)\
\P1:RAB\
\P1:NET\
\P1:NET_PL\
\P1:BRU\
\P1:OPI\
\P1:PK\
\P1:STAWKI_Z\
\P1:DA_PRO\
\P1:KW_GOD\
\P1:KU_RZL\
\P1:KU_STA\
\b(P1:NAD)\
\P1:KW_PRE\
\P1:WAR\
\P1:ST_RYC\
\P1:LI_RYC\
\P1:LI_GOD\
\P1:RY_ADM\
Zestawienie czynności rozliczanych godzinowo,
Zestawienie czynności rozliczanych godzinowo z limitem kwoty:
Sprawa:
Nazwa
Numer porządkowy
Numer wewnętrzny
Forma rozliczenia
\R1:NAZ\
\R1:NR_POZ\
\R1:NR_WEW\
\forrozl(R1:TYP)\
Czynności:
Opis wykonania
Uwagi
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
Data wykonania
Czas zarejestrowany
Czas fakturowany
Kategoria
\S1:OP_WYK\
\S1:UWA\
\S1:OSO\
\S1:IMI\
\S1:NAZ\
\S1:DA_WYK\
\S1:CZ_RZE\
\S1:CZ_FAK\
\S1:CZ_KAT\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R3:WAS\
\R3:KAT\
\R3:CZ_RZE\
\R3:CZA\
\R3:STA\
\R3:OSO\
\R3:IMI\
\R3:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R4:WAS\
\R4:KAT\
\R4:CZ_RZE\
\R4:CZA\
\R4:STA\
\R4:SU\
\R4:PRI\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R7:WAS\
\R7:KAT\
\R7:CZ_RZE\
\R7:CZA\
\R7:STA\
\R7:OSO\
\R7:IMI\
\R7:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R8:WAS\
\R8:KAT\
\R8:CZ_RZE\
\R8:CZA\
\R8:STA\
\R8:SU\
\R8:PRI\
Zestawienie czynności rozliczanych godzinowo z limitem godzin:
Sprawa:
Nazwa
Numer porządkowy
Numer wewnętrzny
Forma rozliczenia
\R17:NAZ\
\R17:NR_POZ\
\R17:NR_WEW\
\forrozl(R1:TYP)\
Czynności:
Opis wykonania
Uwagi
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
Data wykonania
Czas fakturowany
Przekroczony czas limitu godzin
Kategoria
\S7:OP_WYK\
\S7:UWA\
\S7:OSO\
\S7:IMI\
\S7:NAZ\
\S7:DA_WYK\
\S7:CZ_FAK\
\S7:CZ_LIG\
\S7:CZ_KAT\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek
Kategoria
Całkowity czas fakturowany
Całkowity przekroczony czas limitu godzin
Procent dla przekroczonego czasu limitu godzin
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R18:WAS\
\R18:KAT\
\R18:CZA\
\R18:CZ_LIG\
\R18:PR_LIG\
\R18:STA\
\R18:OSO\
\R18:IMI\
\R18:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas fakturowany
Całkowity przekroczony czas limitu godzin
Procent dla przekroczonego czasu limitu godzin
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R19:WAS\
\R19:KAT\
\R19:CZA\
\R19:CZ_LIG\
\R19:PR_LIG\
\R19:STA\
\R19:SU\
\R19:PRI\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek
Kategoria
Całkowity czas fakturowany
Całkowity przekroczony czas limitu godzin
Procent dla przekroczonego czasu limitu godzin
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R20:WAS\
\R20:KAT\
\R20:CZA\
\R20:CZ_LIG\
\R20:PR_LIG\
\R20:STA\
\R20:OSO\
\R20:IMI\
\R20:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas fakturowany
Całkowity przekroczony czas limitu godzin
Procent dla przekroczonego czasu limitu godzin
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R21:WAS\
\R21:KAT\
\R21:CZA\
\R21:CZ_LIG\
\R21:PR_LIG\
\R21:STA\
\R21:SU\
\R21:PRI\
Progi limitów godzin:
Typ (1-z firm; 2-ze spraw)
Stawka
Numer
Limit godzin
Typ limitu (0-procent; 1-kwota)
\if(R22:TYP=1)\z firm\else\ze spraw\endif\
\R22:STA\
\R22:NR\
\R22:LI_GOD\
\R22:LI_TYP\
Zestawienie czynności rozliczanych ryczałtowo:
Sprawa:
Nazwa
Numer porządkowy
Numer wewnętrzny
Forma rozliczenia
\R2:NAZ\
\R2:NR_POZ\
\R2:NR_WEW\
\forrozl(R2:TYP)\
Czynności:
Opis wykonania
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
Data wykonania
Czas zarejestrowany
Czas fakturowany
Kategoria
\S2:OP_WYK\
\S2:OSO\
\S2:IMI\
\S2:NAZ\
\S2:DA_WYK\
\S2:CZ_RZE\
\S2:CZ_FAK\
\S2:CZ_KAT\
Zestawienie czynności rozliczanych w ramach ryczałtu z limitem godzin uśrednionego:
Sprawa:
Nazwa
Numer porządkowy
Numer wewnętrzny
Forma rozliczenia
Data progowa
Nadgodziny (Tak/Nie)
\R5:NAZ\
\R5:NR_POZ\
\R5:R_WEW\
\forrozl(R5:TYP)\
\R5:DA_PRO\
\b(R5:NAD1)\
Czynności:
Opis wykonania
Uwagi
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
Data wykonania
Czas zarejestrowany
Czas fakturowany
\S3:OP_WYK\
\S3:UWA\
\S3:OSO\
\S3:IMI\
\S3:NAZ\
\S3:DA_WYK\
\S3:CZ_RZE\
\S3:CZ_FAK\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R9:WAS\
\R9:KAT\
\R9:CZ_RZE\
\R9:CZA\
\R9:STA\
\R9:OSO\
\R9:IMI\
\R9:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R10:WAS\
\R10:KAT\
\R10:CZ_RZE\
\R10:CZA\
\R10:STA\
\R10:SU\
\R10:PRI\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R11:WAS\
\R11:KAT\
\R11:CZ_RZE\
\R11:CZA\
\R11:STA\
\R11:OSO\
\R11:IMI\
\R11:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R12:WAS\
\R12:KAT\
\R12:CZ_RZE\
\R12:CZA\
\R12:STA\
\R12:SU\
\R12:PRI\
Zestawienie czynności rozliczanych w ramach ryczałtu z limitem godzin według daty:
Sprawa:
Nazwa
Numer porządkowy
Numer wewnętrzny
Forma rozliczenia
Data progowa
Nadgodziny (Tak/Nie)
\R6:NAZ\
\R6:NR_POZ\
\R6:NR_WEW\
\forrozl(R6:TYP)\
\R6:DA_PRO\
\b(R6:NAD1)\
Czynności:
Opis wykonania
Uwagi
Symbol osoby
Data wykonania
Imię
Nazwisko
Czas zarejestrowany
Czas fakturowany
Czas nadgodzin
Kategoria
\S6:OP_WYK\
\S6:UWA\
\S6:OSO\
\S6:DA_WYK\
\S6:IMI\
\S6:NAZ\
\S6:CZ_RZE\
\S6:CZ_FAK\
\S6:CZ_NAD\
\S6:CZ_KAT\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Całkowity czas nadgodzin
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R13:WAS\
\R13:KAT\
\R13:CZ_RZE\
\R13:CZ_FAK\
\R13:CZA\
\R13:STA\
\R13:OSO\
\R13:IMI\
\R13:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki z firm):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Całkowity czas nadgodzin
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R14:WAS\
\R14:KAT\
\R14:CZ_RZE\
\R14:CZ_FAK\
\R14:CZA\
\R14:STA\
\R14:SU\
\R14:PRI\
Zestawienie godzin wg wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Całkowity czas nadgodzin
Stawka
Symbol osoby
Imię
Nazwisko
\R15:WAS\
\R15:KAT\
\R15:CZ_RZE\
\R15:CZ_FAK\
\R15:CZA\
\R15:STA\
\R15:OSO\
\R15:IMI\
\R15:NAZ\
Zestawienie godzin wg kategorii wykonawców (stawki ze spraw):
Waluta stawek godzinowych
Kategoria
Całkowity czas zarejestrowany
Całkowity czas fakturowany
Całkowity czas nadgodzin
Stawka
Wartość za całkowity czas fakturowany
Priorytet
\R16:WAS\
\R16:KAT\
\R16:CZ_RZE\
\R16:CZ_FAK\
\R16:CZA\
\R16:STA\
\R16:SU\
\R16:PRI\
Koszty:
Vat
Wartość w PLN
Wartość brutto w PLN
Opis
PKWiU
Data
Kategoria
Uwagi
Nazwa sprawy
Numer porządkowy sprawy
Numer wewnętrzny sprawy
Obciążyć klienta
\P2:V\
\P2:NET\
\P2:BRU\
\P2:OPI\
\P2:PK\
\P2:DAT\
\P2:ROD\
\P2:UWA\
\P2:NA_SPR\
\P2:NR_POZ\
\P2:NR_WEW\
\P2:OBC\
Koszty inne:
Vat
Wartość w PLN
Wartość brutto w PLN
Opis
PKWiU
\P3:V\
\P3:NET\
\P3:BRU\
\P3:OPI\
\P3:PK\

Raport – kalendarz, mojezadanianadzis:
Nazwa firmy
Nazwa sprawy
Opis
Uwagi
Osoba wykonująca
Osoba wprowadzająca
Data wprowadzenia
Data wykonania
Data od
Data do
Kategoria
Przypomnienie - funkcja k1
Prywatny
Lokalizacja
\Ra:NA_FIR\
\Ra:NA_SPR\
\Ra:OPI\
\Ra:UWA\
\Ra:OS_WYK\
\Ra:OS_WPR\
\Ra:DA_WPR\
\Ra:DA_WYK\
\DATETIMETOSTR(Ra:DA_OD)\
\DATETIMETOSTR(Ra:DA_DO)\
\Ra:KAT\
\k1(Ra:PRZ)\
\b(Ra:PRY)\
\Ra:LOK\
Kontakt:
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „F”, np.: \Ra:FNAZ\
Sprawa:
Linki do pól spraw - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „S”, np.: \Ra:SNAZ\
Dokumenty:
Link do pól dokumentów - nazwa zbioru danych P1 - brak przedrostka w nazewnictwie: zamiast „D” jest „”, np.: \P1:NAZ\
Czynności:
Link do pól czynności - nazwa zbioru danych P2 - nazewnictwo identyczne, np.: \P2:OP_WYK\

Raport – zadania:
Nazwa firmy
Nazwa sprawy
Opis
Uwagi
Osoba wykonująca
Osoba wprowadzająca
Osoba zlecająca
Data wprowadzenia
Data wykonania
Data rozpoczęcia
Termin realizacji
Kategoria
Prywatny
Status
Priorytet
Planowany czas
\Ra:NA_FIR\
\Ra:NA_SPR\
\Ra:OPI\
\Ra:UWA\
\Ra:OS_WYK\
\Ra:OS_WPR\
\Ra:OS_ZLE\
\Ra:DA_WPR\
\Ra:DA_WYK\
\Ra:DA_ROZ\
\Ra:DA_ZAK\
\Ra:KAT\
\b(Ra:PRY)\
\zadsta(Ra:STA)\
\zadpri(Ra:PRI)\
\Ra:CZA\
Kontakt:
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „F”, np.: \Ra:FNAZ\
Sprawa:
Linki do pól spraw - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „S”, np.: \Ra:SNAZ\

Raport - kontakty:
Kategoria
Nazwa
Pełna nazwa
NIP
KRS
NIP UE
Regon
Pesel
EKD
Rodzaj działalności
Godziny pracy
Tel. asystent
Tel. praca
Tel. praca 2
Fax służbowy
Tel. wywołanie zwrotne
Tel. samochód
Tel. firma
Tel. dom
Tel. dom 2
Fax domowy
Tel. ISDN
Tel. komórkowy
Tel. inny
Fax inny
Tel. pager
Tel. podstawowy
Tel. radio
Tel. telex
Tel. TTYTDD
E-mail
E-mail2
E-mail3
SKYPE
ICQ
MSN
Dodatkowy identyfikator
WWW
Zarząd
Wpis do rejestru
Data rozpoczęcia działalności
Uwagi
Katalog dokumentów
Opiekun
Imię opiekuna
Nazwisko opiekuna
Email opiekuna
Oświadczenie
Zestawienie godzinowe dla ryczałtów
Forma płatności
Stawka ryczałtu z limitem godzin
Limit ryczałtu z limitem godzin
Waluta faktury
Waluta stawek godzinowych
Waluta ryczałtu z limitem godzin i limitu kwoty
Limit kwoty w rozliczeniu godzin
Faktura w języku polskim
Data kolejnego rozliczenia
Okres rozliczania nadgodzin
Ryczałt administracyjny
Stawki pracowników
Ulica
Miasto
Kod
Województwo
Kraj
Inny adres korespondencyjny (0-nie 1-tak)
Ulica (adres korespondencyjny)
Miasto (adres korespondencyjny)
Kod (adres korespondencyjny)
Województwo (adres korespondencyjny)
Kraj (adres korespondencyjny)
Notatki
Rabat
Kancelaria obsługująca
Spółka matka
Forma rozliczenia
Opis na fakturę
Kwota w walucie (rozl. ryczałtowe firmy)
Waluta (rozl. ryczałtowe firmy)
VAT
Limit godzin do alarmu (rozl. ryczałtowe firmy)
PKWiU
Procent premii za sukces
Kwota bazowa premii za sukces
Nr dowodu
Forma prawna
Limit w rozliczeniu ze stawkami regres.
Limit w rozliczeniu ze stawkami regres. – procent
Nazwisko rodowe
Miejsce urodzenia
Data urodzenia
Imiona rodziców
Obywatelstwo
Osoba publiczna
Dodatkowy identyfikator
Typ kontaktu (0 lub 1 - firma, 2 – osoba)
Terytorium
Residence
Residence in Hungary
Identifier type 1
Identifier type 2
Identifier number 1
Identifier number 2
Tax identifier No
Hungarian subsidiary
Registration decree
Registration No
Osoba wprowadzająca
Data wprowadzenia
Źródło danych
Wartość uniwersalna
\Ra:KAT\
\Ra:NAZ\
\Ra:PE_NAZ\
\Ra:NIP\
\Ra:KRS\
\Ra:NUE\
\Ra:REG\
\Ra:PES\
\Ra:EKD\
\Ra:RO_DZI\
\Ra:GO_PRA\
\Ra:TE_ASY\
\Ra:TE_PRA\
\Ra:TE_PR2\
\Ra:FA_SLU\
\Ra:TE_ZWR\
\Ra:TE_SAM\
\Ra:TE_FIR\
\Ra:TE_DOM\
\Ra:TE_DO2\
\Ra:FA_DOM\
\Ra:TE_ISD\
\Ra:TE_KOM\
\Ra:TE_INN\
\Ra:FA_INN\
\Ra:TE_PAG\
\Ra:TE_POD\
\Ra:TE_RAD\
\Ra:TE_TLX\
\Ra:TE_TTY\
\Ra:EMA\
\Ra:EMA2\
\Ra:EMA3\
\Ra:SKYPE\
\Ra:ICQ\
\Ra:MSN\
\Ra:DO_IDE\
\Ra:WWW\
\Ra:ZAR\
\Ra:WP_REJ\
\Ra:DA_ROZ\
\Ra:UWA\
\Ra:KA_DOK\
\Ra:OS_WPR\
\Ra:IM_PRA\
\Ra:NA_PRA\
\Ra:EM_PRA\
\b(Ra:OSW)\               
\b(Ra:ZE_GOD)\
\Ra:FO_PLA\
\Ra:ST_RYC\
\Ra:LI_RYC\
\Ra:WA_FAK\
\Ra:WA_STA\
\Ra:WA_RYC\
\Ra:KW_GOD\
\b(Ra:JE_POL)\
\Ra:DA_NAD\
\Ra:OK_NAD\
\Ra:RY_ADM\
\if(isnull(Ra:ST_PRA)=False)\\iif(Ra:ST_PRA=0,’ze spraw’,’z firm’)\\endif\
\Ra:ULI\
\Ra:MIA\
\Ra:KOD\
\Ra:WOJ\
\Ra:KRA\
\Ra:ADR_KO\
\Ra:ULI_KO\
\Ra:MIA_KO\
\Ra:KOD_KO\
\Ra:WOJ_KO\
\Ra:KRA_KO\
\Ra:NOTA\
\Ra:RAB\
\Ra:FI_OBS\
\Ra:SP_MAT\
\forrozl(Ra:FO_ROZ)\
\Ra:OPI\
\Ra:KWO\
\Ra:WAL\
\Ra:VAT\
\Ra:LI_GRY\
\Ra:PK\
\Ra:PR_PSU\
\Ra:PR_SUK\
\Ra:DOW\
\Ra:FO_PRA\
\Ra:LI_GOD\
\Ra:LI_GOP\
\Ra:NA_ROD\
\Ra:MI_URO\
\Ra:DA_URO\
\Ra:IM_ROD\
\Ra:OBY\
\Ra:OS_PUB\
\Ra:DO_IDE\
\Ra:TYP\
\firter(Ra:ZAG)\
\Ra:HU_RE1\
\Ra:HU_RE2\
\Ra:HU_IT1\
\Ra:HU_IT2\
\Ra:HU_ID1\
\Ra:HU_ID2\
\Ra:HU_TAX\
\Ra:HU_SUB\
\Ra:HU_RED\
\Ra:HU_REN\
\Ra:OS_WPI\
\Ra:DA_WPR\
\Ra:ZR_DAN\
\Ra:WA_UNI\
Kancelaria obsługująca:
Nazwa
Nazwa pełna
Ulica
Kod
Miasto
NIP
Regon
Pesel
NIP UE
\Ra:KA_NAZ\
\Ra:KA_NPE\
\Ra:KA_ULI\
\Ra:KA_KOD\
\Ra:KA_MIA\
\Ra:KA_NIP\
\Ra:KA_REG\
\Ra:KA_PES\
\Ra:KA_NUE\
Osoby kontaktowe:
Telefon
E-mail
E-mail2
E-mail3
SKYPE
ICQ
MSN
Opis
Imię
Nazwisko
Telefon 2:
Fax
WWW
Adres
\P1:TEL\
\P1:EMA\
\P1:EMA2\
\P1:EMA3\
\P1:SKYPE\
\P1:ICQ\
\P1:MSN\
\P1:OPI\
\P1:IMI\
\P1:NAZ\
\P1:TE2\
\P1:FAX\
\P1:WWW\
\P1:ADR\
Odbiorcy:
Data
Zakres
Odbiorca
\P6:DAT\
\P6:ZAK\
\P6:ODB\
Konta:
Konto
Swift
IBAN
Komentarz
\P2:KON\
\P2:SWI\
\P2:IBA\
\P2:KOM\
Stawki:
Kategoria
Stawka
Data
\P3:KAT\
\P3:STA\
\P3:DAT\
Progi:
Stawka
Numer
Limit godzin
\P5:STA\
\P5:NR\
\P5:LI_GOD\
Dostęp do dodatkowych pól na kontaktu:
Dostęp do wszystkich pól
\Scan(), noeof, While(PolaGrid())\
Nazwa pola: \PolaCol(0)\
Wartość pola: \PolaCol(1)\
Opis pola: \PolaCol(2)\
Id pola: \PolaCol(3)\
\endscan, PolaInc()\
Wyświetlenie wartości pojedynczego pola o nazwie: NazwaPola
\Scan(), noeof, While(PolaGrid())\\iif(PolaCol(0)='NazwaPola',PolaCol(1),'')\\endscan, PolaInc()\

Raport - koszty:
Data
Uwagi
Kwota netto w walucie
Waluta
Opis
Kurs
Kwota netto w PLN
Osoba wprowadzająca
Kategoria
Vat
PKWiU
Kwota podatku w PLN
Kwota brutto w PLN
Obciążyć klienta
Firma
Sprawa
Numer korekty
Numer faktury
\Ra:DAT\
\Ra:UWA\
\Ra:KWO\
\Ra:WAL\
\Ra:OPI\
\Ra:KUR\
\Ra:WAR\
\Ra:OS_WPR\
\Ra:ROD\
\Ra:VAT\
\Ra:PKWIU\
\Ra:KW_POD\
\Ra:WA_BR\
\Ra:OBC\
\Ra:NA_FIR\
\Ra:NA_SPR\
\Ra:NA_KOR\
\Ra:NA_FAK\
Kontakt:
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „F”, np.: \Ra:FNAZ\
Sprawa:
Linki do pól spraw - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „S”, np.: \Ra:SNAZ\

Raport - sprawy:
Nazwa
Osoba prowadząca (główna)
Imię osoby prowadzącej (głównej)
Nazwisko osoby prowadzącej (głównej)
Email osoby prowadzącej (głównej)
Wszystkie osoby prowadzące
Uwagi
Kwota
Waluta
Osoba zlecająca
Numer porządkowy
Numer wewnętrzny
Kategoria
Kategoria sądowa
Firma
Adres firmy – ulica
Adres firmy – miasto
Adres firmy – kod
Telefon  firmy
Fax firmy
Kraj firmy
Data przyjęcia
Osoba wprowadzająca: 
Data wprowadzenia: 
Forma rozliczenia
Rozliczona ostatecznie
Zakończona
Rozliczać na bieżąco
Opis na fakturę
Kurs
Kwota w PLN
Vat
Notatki
Limit godzin w ramach ryczałtu
Waluta stawek godzinowych
Waluta ryczałtu i limitu kwoty
Górny limit kwoty (Rozliczenie godzinowe)
Data kolejnego rozliczenia nadgodzin
Okres rozliczania nadgodzin
Stawka ryczałtu
Limit godzin w ramach ryczałtu
Procent premii za sukces
Kwota bazowa premii za sukces
PKWiU
Data zakończenia
Etap
Windykacja – pozostało
Windykacja – należność
Windykacja – odsetki
Windykacja – data wygenerowania odsetek
Limit w rozliczeniu ze stawkami regres.
Limit w rozliczeniu ze stawkami regres. – procent
Wartość uniwersalna
\Ra:NAZ\
\Ra:OS_PRO\
\Ra:IM_PRA\
\Ra:NA_PRA\
\Ra:EM_PRA\
\Ra:WSZ_OS_PRO\
\Ra:UWA\
\Ra:KWO\
\Ra:WAL\
\Ra:OS_ZLE\
\Ra:NR_POR\
\Ra:NR_WEW\
\Ra:KAT\
\katspr(Ra:KSA)\
\Ra:NA_FIR\
\Ra:UL_FIR\
\Ra:MI_FIR\
\Ra:KO_FIR\
\Ra:TE_FIR\
\Ra:FA_FIR\
\Ra:KR_FIR\
\Ra:DA_PRZ\
\Ra:OS_WPR\
\Ra:DA_WPR\
\forrozl(Ra:FO_ROZ)\
\b(Ra:RO_OST)\
\b(Ra:ZAK1)\
\b(Ra:RO_BIE)\
\Ra:OPI\
\Ra:KUR\
\Ra:WAR\
\Ra:VAT\
\Ra:NOTA\
\Ra:LI_GRY\
\Ra:WA_STA\
\Ra:WA_RYC\
\Ra:KW_GOD\
\Ra:DA_NAD\
\Ra:OK_NAD\
\Ra:ST_RYC\
\Ra:LI_RYC\
\Ra:PR_PSU\
\Ra:PR_SUK\
\Ra:PKWIU\
\Ra:DA_ZAK\
\Ra:ETAP\
\Ra:WI_POZ\
\Ra:WI_NAL\
\Ra:WI_ODS\
\Ra:WI_DAT\
\Ra:LI_GOD\
\Ra:LI_GOP\
\Ra:WA_UNI\
Repertorium 2 i 3:
Wartość sporu
Dokumenty 
Wezwanie 
Ewidencja 
Umowa o zastępstwo 
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa (kwota)
Pozew 
Wniosek o zwolnienie z kosztów
Postanowienie o zwolnieniu z kosztów
Wpis 
Wpis (kwota)
Nakaz 
Zarzuty
Opłata od zarzutów
Opłata od zarzutów (kwota)
Sprzeciw
Odpowiedź na pozew
Rozprawy 
Wyrok 
Wniosek o uzasadnienie
Otrzymanie uzasadnienia
Koszty zastępstwa (wnioskowane)
Koszty zastępstwa (zasądzone)
Zażalenie na koszty
Opłata od zażalenia
Wniesienie apelacji
Opłata od apelacji
Opłata od apelacji (kwota)
Odpowiedź na apelację
Rozprawa apelacyjna
Wyrok apelacyjny
Wniesienie kasacji
Opłata od kasacji
Rozprawa kasacyjna
Wyrok kasacyjny
Koszty zastępstwa w kasacji (zasądzone)
Wniosek o klauzulę wykonalności
Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu o nadanie klauzuli
Klauzula wykonalności
Koszty zastępstwa w apelacji (wnioskowane)
Koszty zastępstwa w apelacji (zasądzone)
Opłata kancelaryjna
Faktura netto (sąd)
Wpłaty przed egzekucją
Wniosek egzekucyjny
WPE (bez odsetek i kosztów)
Skierowanie do komornika
Zaliczka komornicza
Zaliczka komornicza (kwota)
Koszty zastępstwa w egzekucji (wnioskowane)
Koszty zastępstwa w egzekucji (przyznane)
Faktura netto (egzekucja)
Należność egzekwowana łącznie
Zakończenie 
Wstrzymana
Postanowienie o zawieszeniu
Wniosek o zabezpieczenie
Koszty od wniosku o zabezpieczenie
Postanowienie o zabezpieczeniu
Orzeczenie I instancji
Orzeczenie II instancji
Orzeczenie III instancji
Egzekucja

\Ra:WA_SPO\
\b(Ra:DOK)\
\Ra:DA_WEZ\
\b(Ra:EWI)\
\b(Ra:UM_ZAS)\
\Ra:DA_OP_SK\
\Ra:KW_OP_SK\
\Ra:DA_POZ\
\Ra:DA_WN_ZW\
\Ra:DA_PO_ZW\
\Ra:DA_WPI\
\Ra:WP_KWO\
\Ra:DA_NAK\
\Ra:DA_ZAR\
\Ra:DA_OP_ZA\
\Ra:KW_OP_ZAR\
\Ra:DA_SPRZ\
\Ra:DA_OD_PO\
\b(Ra:ROZ)\
\Ra:DA_WYR\
\Ra:DA_WNU\
\Ra:DA_UZA\
\Ra:WY_WN\
\Ra:WY_ZA\
\Ra:DA_ZA_KO\
\Ra:KW_OP_ZAZ\
\Ra:DA_WNA\
\Ra:DA_OP_AP\
\Ra:KW_OP_AP\
\Ra:DA_OD_AP\
\b(Ra:RO_APE)\
\Ra:DA_WYA\
\Ra:DA_WNK\
\Ra:DA_OP_KA\
\b(Ra:RO_KAS)\
\Ra:DA_WYK\
\Ra:KW_KO_KAS_ZAS\
\Ra:DA_WKL\
\Ra:KW_OP_KL\
\Ra:KW_KO_KL\
\Ra:DA_KLA\
\Ra:KW_KO_AP_WN\
\Ra:KW_KO_AP_ZA\
\Ra:KW_OP_KA\
\Ra:FA_SAD\
\Ra:WPL\
\Ra:DA_WNE\
\Ra:WPE\
\Ra:DA_KOM\
\b(Ra:ZA_KOM)\
\Ra:KW_ZA_KO\
\Ra:KO_WN\
\Ra:KO_PR\
\Ra:FA_EGZ\
\Ra:NAL\
\b(Ra:ZAK2)\
\b(Ra:WST)\
\Ra:DA_PO_ZAW\
\Ra:DA_WN_ZA\
\Ra:KW_KO_ZA\
\Ra:DA_PO_ZAB\
\Ra:IN1\
\Ra:IN2\
\Ra:IN3\
\Ra:EGZ\
Kancelaria obsługująca:
Nazwa
Nazwa pełna
Ulica
Kod
Miasto
NIP
Regon
Pesel
NIP UE
\Ra:KA_NAZ\
\Ra:KA_NPE\
\Ra:KA_ULI\
\Ra:KA_KOD\
\Ra:KA_MIA\
\Ra:KA_NIP\
\Ra:KA_REG\
\Ra:KA_PES\
\Ra:KA_NUE\
Kontakt:
Linki do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „F”, np.: \Ra:FNAZ\
Dokumenty:
Link do pól dokumentów - nazwa zbioru danych P1 - brak przedrostka w nazewnictwie: zamiast „D” jest „”, np.: \P1:NAZ\
Stawki pracowników dla spraw:
Kategoria
Stawka
Data
\P2:KAT\
\P2:STA\
\P2:DAT\
Stawki pracowników dla firm:
Kategoria
Stawka
Data
\P3:KAT\
\P3:STA\
\P3:DAT\
Lista uczestników:
Nazwa firmy
Adres firmy
Dane firmy
Nr pesel
Nr dowodu
Konto
Kategoria
\P4:NAZ\
\P4:ADR\
\P4:DAN\
\P4:PES\
\P4:DOW\
\P4:KON\
\P4:KAT\
Osoby kontaktowe uczestników:
Telefon
E-mail
E-mail2
E-mail3
Skype
ICQ
MSN
Opis
Imię
Nazwisko
Telefon 2:
Fax
WWW
Adres
\R1:TEL\
\R1:EMA\
\R1:EMA2\
\R1:EMA3\
\R1:SKYPE\
\R1:ICQ\
\R1:MSN\
\R1:OPI\
\R1:IMI\
\R1:NAZ\
\R1:TE2\
\R1:FAX\
\R1:WWW\
\R1:ADR\
Sąd aktualny:
Nazwa sądu
Adres sądu
Dane sądu
Sędzia
Przedmiot
Aktualny
Sygnatura
\P6:NAZ\
\P6:ADR\
\P6:DAN\
\P6:SED\
\P6:PRZ\
\b(P6:AKT)\
\P6:SYG\
Terminy:
Linki do pól kalendarza - nazwa zbioru danych P7 - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „T”, np.: \P7:TOPI\
Czynności:
Linki do pól czynności - nazwa zbioru danych P8 - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „C”, np.: \P8:COP_WYK\
Koszty:
Linki do pól kosztów - nazwa zbioru danych P9 - dodatkowy przedrostek w nazewnictwie „K”, np.: \P9:KUWA\
Sądy wszystkie:
Nazwa sądu
Adres sądu
Dane sądu
Sędzia
Przedmiot
Aktualny
Sygnatura
\P10:NAZ\
\P10:ADR\
\P10:DAN\
\P10:SED\
\P10:PRZ\
\b(P10:AKT)\
\P10:SYG\
Lista dokumentów windykacyjnych:
Link do pól dokumentów - nazwa zbioru danych P11 - brak przedrostka w nazewnictwie: zamiast „D” jest „”, np.: \P11:WI_KWO\
Lista dokumentów windykacyjnych z dostępem do pól związanych z odsetkami oraz pododsetkami:
Przykład:
\DokWindInit(Ra:ID0)\
\Scan(), noeof, While(DokWindGrid())\
    Nr dokumentu: \DokWindCol(0)\
    Data: \DokWindCol(1)\
    Data płatności: \DokWindCol(2)\
    Kwota: \DokWindCol(3)\
    Uwagi: \DokWindCol(4)\
    Data naliczania: \DokWindCol(5)\
    Należność: \DokWindCol(6)\
    Odsetki: \DokWindCol(7)\
    Odsetki po zaokrągleniu: \DokWindCol(8)\
    Typ dokumentu: \DokWindCol(9)\
    Kategoria dokumentu: \DokWindCol(10)\
    \Scan(), noeof, While(DokWindPododsGrid())\
        Data od: \DokWindPododsCol(0)\
        Data do: \DokWindPododsCol(1)\
        Ilość dni: \DokWindPododsCol(2)\
        Odsetki [%]: \DokWindPododsCol(3)\
        Kwota: \DokWindPododsCol(4)\
    \EndScan, DokWindPododsInc()\
\EndScan, DokWindInc()\
Lista wpłat do windykacji:
Data
Opis
Kwota
\P12:DAT\
\P12:OPI\
\s(P12:KWO)\
Progi z firmy:
Stawka
Numer
Limit godzin
\P13:STA\
\P13:NR\
\P13:LI_GOD\
Progi ze sprawy:
Stawka
Numer
Limit godzin
\P14:STA\
\P14:NR\
\P14:LI_GOD\
Zadania:
Link do pól zadań - nazwa zbioru danych P15 - nazewnictwo identyczne, np.: \P15:OPI\
Inni prowadzący sprawę:
Osoba prowadząca
Imię osoby prowadzącej
Nazwisko osoby prowadzącej
Email osoby prowadzącej
\P16:OSO\
\P16:IMI\
\P16:NAZ\
\P16:EMA\
Dostęp do dodatkowych pól na sprawie:
Dostęp do wszystkich pól
\Scan(), noeof, While(PolaGrid())\
Nazwa pola: \PolaCol(0)\
Wartość pola: \PolaCol(1)\
Opis pola: \PolaCol(2)\
Id pola: \PolaCol(3)\
\endscan, PolaInc()\
Wyświetlenie wartości pojedynczego pola o nazwie: NazwaPola
\Scan(), noeof, While(PolaGrid())\\iif(PolaCol(0)='NazwaPola',PolaCol(1),'')\\endscan, PolaInc()\

Raport - kalkulator:
Kwota
Data płatności
Data do obliczenia
Odsetki ustawowe
Odsetki podatkowe
\Ra:KWO\
\Ra:DA_PLA\
\Ra:DA_OBL\
\Ra:OD_UST\
\Ra:OD_POD\
Wyszczególnienie – odsetki ustawowe:
Data od
Data do
Ilość dni
Odsetki [%]
Kwota
\P1:DA_OD\
\P1:DA_DO\
\P1:DNI\
\P1:PRO\
\P1:KWO\
Wyszczególnienie – odsetki podatkowe:
Data od
Data do
Ilość dni
Odsetki [%]
Kwota
\P1:DA_OD\
\P1:DA_DO\
\P1:DNI\
\P1:PRO\
\P1:KWO\

Raport – kalkulatorumowne:
Kwota
Data płatności
Data do obliczenia
Odsetki umowne
Nazwa grupy odsetek
Osoba wprowadzająca
\Ra:KWO\
\Ra:DA_PLA\
\Ra:DA_OBL\
\Ra:ODS\
\Ra:NAZ\
\Ra:OS_WPR\
Wyszczególnienie:
Data od
Data do
Ilość dni
Odsetki [%]
Kwota
\P1:DA_OD\
\P1:DA_DO\
\P1:DNI\
\P1:PRO\
\P1:KWO\

Raport – zakladkilex:
Firma
Sprawa
Nazwa
Aktualność
Uwagi
Data wprowadzenia
Osoba wprowadzająca
\Ra:NA_FIR\
\Ra:NA_SPR\
\Ra:NAZ\
\Ra:AKT\
\Ra:UWA\
\Ra:DA_WPR\
\Ra:OS_WPR\

Raport - instytucje:
Nazwa
Ulica
Miasto
Kod
Kraj
E-Mail
WWW
Telefon
Fax
Opis
Obszar
Uwagi
\Ra:NAZ\
\Ra:ULI\
\Ra:MIA\
\Ra:KOD\
\Ra:KRA\
\Ra:EMA\
\Ra:WWW\
\Ra:TEL\
\Ra:FAX\
\Ra:OPI\
\Ra:OBS\
\Ra:UWA\

Raport – ostatni_wpis:
Wszystkie czynności:
Pracownik
Symbol pracownika
Ostatnia data wprowadzenia
Informacja o czynności dla powyższej daty
Ostatnia data wykonania
Informacja o czynności dla powyższej daty
Czynności w zadanym okresie:
Pracownik
Symbol pracownika
Ostatnia data wprowadzenia
Informacja o czynności dla powyższej daty
Ostatnia data wykonania
Informacja o czynności dla powyższej daty

\P1:OSO\
\P1:SYM\
\P1:DA_WPR\
\P1:OP_WPR\
\P1:DA_WYK\
\P1:OP_WYK\

\P2:OSO\
\P2:SYM\
\P2:DA_WPR\
\P2:OP_WPR\
\P2:DA_WYK\
\P2:OP_WYK\

Raport – sprawy_brak_aktywnosci:
Nazwa firmy
Nazwa sprawy
Nr porządkowy
Nr wewnętrzny
Kategoria
Osoba prowadząca (główna)
Nazwa formy rozliczenia
Ilość dni od wprowadzenia ostatniej czynności
\Ra:NA_FIR\
\Ra:NAZ\
\Ra:NR_POR\
\Ra:NR_WEW\
\Ra:KAT\
\Ra:OS_PRO\
\Ra:FO_ROZ_NAZ\
\Ra:ILOSC\

Raport zbiorczy, Raport czynności osób, inne raporty zbiorcze dodatkowe:
Kontakty:
Link do pól kontaktów - nazwa zbioru danych Ra - nazewnictwo identyczne, np.: \Ra:NAZ\
Sprawy:
Link do pól spraw - nazwa zbioru danych P1 - nazewnictwo identyczne, np.: \P1:NAZ\
Czynności:
Link do pól czynności - nazwa zbioru danych R1 - nazewnictwo identyczne, np.: \R1:OP_WYK\
Terminy:
Link do pól kalendarza - nazwa zbioru danych R2 - nazewnictwo identyczne, np.: \R2:OPI\
Zadania:
Link do pól zadań - nazwa zbioru danych R5 - nazewnictwo identyczne, np.: \R5:OPI\
Koszty:
Link do pól kosztów - nazwa zbioru danych R3 - nazewnictwo identyczne, np.: \R3:OPI\
Dokument:
Link do pól dokumentów - nazwa zbioru danych R4 - brak przedrostka w nazewnictwie: zamiast „D” jest „”, np: \R4:NAZ\
Dokumenty finansowe:
Link do pól finansowych - nazwa zbioru danych P3 - nazewnictwo identyczne, np.: \P3:DAT\


Dostępne funkcje raportowe dla KP:

\b(arg)\ –  translacja wartości binarnej (1-"Tak", 0-"Nie", pozostałe-"")
\z(arg)\ – zaokrąglanie liczby do dwóch miejsc po przecinku
\z4(arg)\ – zaokrąglanie liczby do czterech miejsc po przecinku
\s(arg)\ – zaokrąglanie liczby do dwóch miejsc po przecinku wraz ze spacjami separującymi
\s4(arg)\ – zaokrąglanie liczby do czterech miejsc po przecinku wraz ze spacjami separującymi
\val(arg)\ – translacja liczby z postaci tekstowej na wartość zmiennoprzecinkową
\k1(arg)\ – translacja wartości przypomnienia dla terminu na tekst
\v(arg)\ – translacja wartości pola VAT (-2-"ndot.", -1-"zw.", 0-"0%", 5-"5%", 8-"8%", 23-"23%")
\slownie(arg)\ – przekształcenie liczby na zapis słowny np. 123,00 -> sto dwadzieścia trzy 00/100
\slownie_ang(arg)\ – wersja angielska
\slownie_nie(arg)\ – wersja niemiecka
\abs(arg)\ – funkcja zwraca wartość bezwzględną
\isnull(arg)\ – funkcja sprawdza czy dane pole jest puste (typu Null)
\forrozl(arg)\ - funkcja zamienia numer formy rozliczenia na jej opis
\katspr(arg)\ - funkcja zamienia numer typu kategorii sprawy na opis 
\wyzn(arg0, arg1)\ - funkcja tłumacząca wyznacznik dokumentu finansowego. arg0 – wyznacznik, arg1 – dopisek VAT (0/1) 
\ltrim0(arg)\ - funkcja usuwająca zera po lewej stronie tekstu 
\ang(arg0, arg1)\ - funkcja tłumacząca formę płatności oraz wartości vat: ndot. i zw. na odpowiednie wyrażenia w j. angielskim. arg0 – tekst, arg1 – dopisek VAT (0/1)
\nie(arg)\ - funkcja tłumacząca formę płatności oraz wartości vat: ndot. i zw. na odpowiednie wyrażenia w j. niemieckim
\statdms(arg)\ - funkcja tłumacząca status wersji dokumentu systemu DMS
\m(arg)\ – konwersja czasu dziesiętnego w czynnościach na czas w minutach (hh:mm)
\zadsta(arg)\ - funkcja zamienia numer statusu zadania na jego opis
\zadpri(arg)\ - funkcja zamienia numer priorytetu zadania na jego opis
\firter(arg)\ - funkcja zamienia numer terytorium kontaktu na jego opis

Konwersja formatu daty:
\fdtm(var,format)\
gdzie var jest zmienną zawierającą datę, format – tekst opisem sposobu wyświetlenia daty. Przykład z dzisiejszą datą: \fdtm(Date(),'yyyy-mm-dd')\
Szczegóły formatu:
”d”		- Dzień jako numer bez zera (1-31)
”dd”		- Dzień jako numer z zerem (01-31)
”ddd”		- Dzień jako skrót (po-ni)
”dddd”		- Dzień jako pełna nazwa (poniedziałek-niedziela)
”m”		- Miesiąc jako numer bez zera (1-12)
”mm”		- Miesiąc jako numer z zerem (01-12)
”mmm”		- Miesiąc jako skrót (sty-gru)
”mmmm”	- Miesiąc jako pełna nazwa (styczeń-grudzień)
”yy”		- Rok jako dwucyfrowy numer (00-99).
”yyyy”		- Rok jako czterocyfrowy numer (0000-9999).
”h”		- Godzina jako numer bez zera (0-23)
”hh”		- Godzina jako numer z zerem (00-23)
”n”		- Minuta jako numer bez zera (0-59)
”nn”		- Minuta jako numer z zerem (00-59)
”s”		- Sekunda jako numer bez zera (0-59)
”ss”		- Sekunda jako numer z zerem (00-59)

Obrazy należy wstawiać do raportów korzystając z poniższej funkcji oraz podając pełną ścieżkę dostępu (nie należy ich umieszczać bezpośrednio w raporcie!!!):
\fimg('c:\obrazki\obrazek.bmp')\

Dla wszystkich raportów dostępne są następujące flagi:
PRA_FIN - prawo do wyświetlenia danych finansowych (True)
KLU_DMS – flaga określająca istnienie systemu DMS (True)
PFZ_LOG – ścieżka do pliku graficznego z logo dla faktur konfigurowana w parametrach programu, aby wstawić logo wykorzystujemy funkcję: \fimg(PFZ_LOG)\

Dla załączników dostępne są następujące flagi:
PFZ_UWA – wstawienie uwagi pod opisem czynności (True)
PFZ_RYC – wstawienie zestawienia godzinowego dla ryczałtów (True)

Dla faktury dostępne są następujące flagi:
PFZ_WYS – znacznik wystawienia faktury, normalna (True), proforma (False)
PFZ_WPL – pokazanie sumy wpłat (jeśli True)
PFZ_WKO – uwzględnienie korekty w sumie wpłat (jeśli True)
PFZ_DUP –  znacznik wystawienia duplikatu faktury oraz korekty (jeśli True)

Dla dokumentów finansowych dostępne są następujące flagi:
PFZ_PAG –  ilość kopii, normalnie 2 kopie, dla PDF 1

Dla raportu zbiorczego dostępne są następujące flagi:
ZBI_DAK – wyświetlenie szczegółowych danych Kontaktów (True)
ZBI_DAS – wyświetlenie szczegółowych danych Spraw (True)
ZBI_ZAK – zakres wyszukiwania dla raportu (flaga jest pusta, jeśli nie wybrano zakresu wyszukiwania przy generowaniu raportu)

Dla kalkulatorów odsetkowych dostępne są następujące flagi:
KAL_WYS – pokazanie wyszczególnienia poszczególnych odsetek (jeśli True)

Dla raportów kasowych dostępne są następujące flagi:
KAS_DA_OD – data od
KAS_DA_DO – data do
KAS_NA_KAS – nazwa kasy
KAS_KW_SAL – kwota salda początkowego

Na końcu dokumentów fakturowych istnieje poniższy kod (zaznaczony pochyłą czcionką), dzięki któremu możemy dodać komentarz do faktury:
\if(no_pln=True)\
<--- Tutaj wpisujemy tekst, który ma się pojawić, jeżeli waluta faktury różna jest od PLN.
\endif\
\if(is_zw=True)\
<--- Tutaj wpisujemy tekst, który ma się pojawić, jeżeli jakakolwiek pozycja faktury jest zwolniona z podatku VAT.
\endif\


