Historia aktualizacji
TOPManager 2017.1, wersja z dnia 2017-04-06
1. Faktury zaliczkowe.
2. Obliczanie wartości faktur od kwoty brutto.
3. Dodanie możliwości generowania niektórych raportów wg daty przekazania projektu.
4. Dwa nowe raporty z podsumowaniem wykonanych jednostek przez dostawcę.
5. Dodanie uprawnień użytkowników oddzielnie do każdej z grup raportów: dostawy usług,
sprzedaż, wydatki i koszty, pozostałe.
6. Przechodzenie do danych klienta/dostawcy bezpośrednio z formularza
Projekt/Zadanie/Oferta.
7. Dodanie pola Numer projektu do oferty. Dodanie kolumny Numer oferty na liście
projektów.
8. Możliwość zablokowania przenoszenia do faktur zadań oznaczonych jako własne.
9. Dodanie pola w zadaniu Obniż wynagrodzenie dla dostawcy o X procent.
10. Przenoszenie uwag z danych klienta do faktury.
11. Możliwość włączenia alertu o nierozliczonych zaliczkach po dodaniu klienta do faktury.
12. Możliwość dodawania stałych tekstów na potwierdzeniach przyjęcia zlecenia.
13. Dodanie opcji wydruku wszystkich adresów e-mail klientów dostępna z poziomu listy
klientów.

TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29
1. Możliwość przeniesienia zawartości pól Przedstawiciel i Data przekazania z projektu do pola Towar/Usługa
na fakturze.
2. Rozszerzenie pól prefix w ustawieniach do 10 znaków.
3. Dodanie pola Sposób przyjęcia zlecenia do oferty.
4. Dodanie godziny do pola Data przekazania w projekcie.
5. Rozszerzenie pola dodatkowego tekstu na fakturze w ustawieniach do 1000 znaków.
6. Nowy wzór faktury w języku polsko-angielskim.
7. Możliwość dodania pola Kraj klienta na wzorach faktur.
8. Drukowanie faktur z poziomu listy faktur.

TOPManager 2015.1, wersja z dnia 2015-04-09
1. Dodawanie faktur kosztowych od tłumaczy do wielu zadań jednocześnie.
2. Rozbudowa formularza Oferta o nowe pola np. Tematyka tłumaczenia, Sposób odbioru, Sposób zapłaty,
Miejsce tłumaczenia, Koszt dojazdu, Koszt noclegu itp.
3. Rozbudowa formularza Umowa o dzieło o pola dotyczące składek społecznych i zdrowotnych.
4. Nowy filtr na liście Dostawców: Kierunek tłumaczenia.
5. Przejście do Oferty z poziomu Projektu.
6. Nowe raporty.
7. Blokowanie usuwania rekordów dla wybranych użytkowników.

TOPManager 2014.3, wersja z dnia 2014-09-16
1. Drukowanie wezwań do zapłaty za przeterminowane faktury.

TOPManager 2014.2, wersja z dnia 2014-07-22
1. Nowy wzorzec ofert dla klientów.
2. Możliwość dodawania wielu linii numeracyjnych faktur.

TOPManager 2014.1, wersja z dnia 2014-03-17
1. Dodanie modułu ‘Oferty’.
2. Zmiana kolejności i szerokości kolumn w listach głównych (projekty, klienci itp.) jest teraz zapamiętywana.
3. Dodanie listy wszystkich zadań (przycisk ‘Zadania’ w widoku ‘Projekty’).
4. Nowy status projektu: ‘Wycena’.

TOPManager 2013.3, wersja z dnia 2013-10-19
1. Przyspieszenie działania programu. Dotyczy przede wszystkim wystawiania faktur oraz umów o dzieło.

TOPManager 2013.2, wersja z dnia 2013-07-20
1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia w języku angielskim.
2. Możliwość eksportu faktur do formatu xml.

TOPManager 2013.1, wersja z dnia 2013-03-10
1. Wystawianie faktur proforma.
2. Możliwość dodawania numeru projektu, opisu projektu, sygnatury zlecenia do pola ‘Nazwa towaru/usługi’
3. na fakturze (ustawienia globalne, zakładka ‘Fakturowanie’).
4. Drukowanie zleceń dla tłumaczy.
5. Nowe zmienne w umowach o dzieło: /GodzinaZakonczenia/, /OpisCzynnosciDostawcy/, /Notatki/.
6. Autologowanie.
7. Autoodświeżanie listy projektów (ustawienia lokalne, zakładka ‘Pozostałe ustawienia’).

8. Nowy filtr na liście projektów ‘Nr zlecenia’ dla tłumacza.

TOPManager 2012, wersja 1.3 z dnia 2012-10-19
1. Katalogi robocze klientów (działanie identyczne jak katalogi robocze dostawców), zakładka ‘Pliki’ w danych
klienta.
2. Nowy filtr na formularzu do wyszukiwania dostawców: stawka.
3. Przenoszenie uwag z danych klienta do projektów.
4. Możliwość wyświetlania komunikatu z dowolną treścią przed dodaniem dostawcy do zadania, zakładka
‘Pozostałe informacje’ w danych dostawcy.
5. Możliwość wydruku faktury VAT jako rachunku.
6. Nowa kolumna ‘Data zapłaty’ na liście faktur. W kolumnie tej oprócz daty zapłaty zawarta jest również
informacja ile dni przed lub po terminie zarejestrowano zapłatę za fakturę.

TOPManager 2012, wersja 1.1.4 z dnia 2012-03-15
1. Hurtowe oznaczanie zadań jako zapłacone (menu Narzędzia / Honoraria dostawców).

TOPManager 2012, wersja 1.1.3 z dnia 2012-03-09
3. Dodawanie nowego przedstawiciela do listy kontaktów klienta z poziomu projektu.
4. Możliwość zsynchronizowania nazwy zalogowanego użytkownika z nazwą koordynatora podczas
dodawania nowego projektu.
5. Przyspieszenie działania wyszukiwarki tłumaczy przed przypisaniem do zadania.
6. Dodanie daty wystawienia duplikatu na wydruku duplikatu faktury.
7. Możliwość kopiowania przewidywanej daty zakończenia z projektu do zadania podczas tworzenia nowego
zadania.

TOPManager 2012, wersja 1.1 z dnia 2012-02-19
1. Nowe pole 'Uwagi do terminu zapłaty' na formularzu faktury.
2. Możliwość kolorowania projektów zrealizowanych.
3. Dodawanie usługi wraz z ceną do cennika klienta z poziomu zadania.
4. Możliwość wyboru jednocześnie wielu kontrahentów przed wydrukowaniem niektórych raportów.
5. Nowy format numeracji Prefix-Number/MM/YYYY, np P-00001/02/2012
6. Możliwość dodania numeru projektu do pola Towar/Usługa podczas wystawiania faktury.
7. Dodanie kolumny 'Zlecający' do wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia dla klienta.

TOPManager 2012, wersja 1.0 z dnia 2012-01-31
1. Konta użytkowników i zarządzanie uprawnieniami.
2. Możliwości rejestracji innych kosztów w projekcie.
3. Możliwość podłączania plików otrzymanych od Dostawców (np. referencje, cv) do danych Dostawcy (nowa
zakładka Pliki).
4. Nowy widok na liście faktur: faktury VAT + korygujące razem.
5. Nowe raporty: niezapłacone wynagrodzenia dla dostawców – wszyscy dostawcy, podsumowanie innych
kosztów projektów wg miesięcy i rodzaju.
6. Nowe pola Województwo w danych adresowych Dostawcy i Klienta.
7. Statusy faktur + nowy filtr na liście faktur o takiej samej nazwie.
8. Nowe filtry na liście projektów: Telefon, Przedstawiciel, Kierunek tłumaczenia.
9. Możliwość automatycznej zmiany statusu zadania i projektu na 'W realizacji' po dodaniu Dostawcy do
zadania.
10. Faktury VAT i korygujące w wersji angielskiej.

TOPManager 2011, wersja 0.9.9.9 z dnia 2011-10-17
1. Dostosowanie programu do działania z licencjami rocznymi.
2. Drobne poprawki.

TOPManager 2011, wersja 0.9.9.8 z dnia 2011-06-01
1. Faktury korygujące.
2. Przywrócenie możliwości rejestracji faktur dla klientów wystawionych w innych programach niż
TOPManager.
3. Możliwość dodania własnej grafiki/zdjęcia na pulpit programu (np. logo firmy).
4. Własne komunikaty o kliencie wyświetlane przed dodaniem klienta do projektu.
5. Możliwość wykluczenia wybranych przedstawicieli klienta z listy wyboru na projekcie.
6. Wydajność dostawcy w poszczególnych usługach
7. Słownik jednostek wydajności.
8. Nowe filtry na liście projektów: faktury nierozliczone, faktury przeterminowane.
9. Nowe filtry na liście dostawców: konsekutywni, symultaniczni, pisemni.

TOPManager 2011, wersja 0.9.9.100 z dnia 2011-03-08
1. Nowe kolumny na liście projektów: Faktura (T/N), Wartość, Koszt wykonania, Dochód.
2. Dodanie miejsca na wpisanie języka ojczystego w danych tłumacza.
3. Tworzenie faktur: możliwość zsumowania wielu projektów pod jedną pozycją faktury.
4. Sterowanie domyślnym terminem realizacji projektu i zadania.
5. Sterowanie liczbą cyfr po symbolu dziesiętnym w cenach.
6. Nowy status zadań 'Reklamacja'.
7. Nowe parametry w ustawieniach: 'Numeruj bez zer wiodących', 'Zamykaj kalendarz po wyborze daty',
'Zapisuj nowy projekt po utworzeniu', nowy sposób filtrowania danych 'Rozpoczynaj wyszukiwanie od
pierwszego znaku'.
8. Nowa zmienna dla umów o dzieło i rachunków /KierunkiTlumaczen/.

9. Edycja projektu i zadania z poziomy faktury.
10. Eksport przedstawicieli klientów do pliku.
11. Nowe raporty 'Podsum. wartości sprzedaży w podziale na statusy projektów', 'Zestawienie zadań
przeterminowanych'.

TOPManager 2010, wersja 0.9.8 z dnia 2010-9-21
1. Dodano możliwość fakturowania oraz rozliczania faktur płatnościami otrzymanymi od klientów.
2. Wzorzec faktury można samodzielnie edytować za pomocą aplikacji 'EndUserDesigner.exe' znajdującej się
w katalogu głównym programu TOPManager
3. (po uruchomieniu aplikacji należy załadować plik 'Wzór faktury VAT' z katalogu 'template files').
4. Zapisanej faktury nie można usunąć, jeśli dodano do niej płatność (i vice versa).
5. Nowe pola w danych klienta: 'Sposób pozyskania', 'Data pozyskania', 'Opiekun klienta', 'Branża', 'Liczba
pracowników' (wielkość firmy klienta), 'Wielkość budżetu na tłumaczenia'.
6. Nowe pola w danych dostawcy: 'Korporacyjny', 'Sposób pozyskania', 'Data pozyskania'.
7. Możliwość modyfikacji pola 'Liczba porządkowa' w zapisanym projekcie. Wpływa to na sortowanie listy
projektów.
8. Nowe pola w zadaniu: 'Zadanie własne', 'Ilość jednostek przed wykonaniem', jednostki miary dla usługi i
dostawcy, 'Numer zlecenia dla dostawcy'.
9. Można kopiować stawki do cennika dostawcy wraz z cenami (należy zaznaczyć opcję 'Kopiuj usługi z
cennika...' w ustawieniach programu.
10. Nowa zmienna /NumeryProjektow/ do wykorzystania we wzorcu umowy o dzieło lub rachunku.
11. Kontrola płatności dla dostawców przeniesiona z menu górnego do listy dostawców (przycisk 'Płatności').
12. W ustawieniach programu można zmieniać domyślny procent uzyskania przychodu i procent podatku od
dochodu dla umów o dzieło.
13. Umowę o dzieło można oznaczyć jako zapłaconą teraz również z menu kontekstowego na liście umów.
14. Mnóstwo innych drobnych zmian i poprawek.

TOPManager 2010, wersja 0.9.2 z dnia 2009-11-13
Pierwsza opublikowana wersja programu.

