ПЕРЕВЕДЕННЯ НА НОВИЙ РІК
системи «Маркет 2.7»
Переведення на новий рік системи «Маркет 2.7» здійснюють після 1 січня
чергового року. Для цього треба:
► 1. У програмі «Маркет 2.7» занести всі документи за минулий рік:
вхідні та вихідні накладні; касові ордери та платежі; імпортувати всі чеки за
минулий рік та сформувати готівкові продажі.
* УВАГА

Чеки за НОВИЙ рік у жодному разі НЕ СТЯГУВАТИ !!!
Жодних документів, окрім проектів вхідних накладних,
у НОВОМУ році НЕ СТВОРЮВАТИ !!!
► 2. Підрахувати Розрахунки з клієнтами та Каса (готівка) (розділ
Загальні документи програми «Маркет 2.7») і Залишки товарів за кожним
підрозділом станом на 23:59:59 годину 31 грудня року, що минув.
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► 3. Вийти з програми «Маркет 2.7» на сервері та на клієнтських місцях і
запустити програму Mkt27 Service.exe.
► 4. У Mkt27 Service.exe треба вибрати закладку Новий рік; відзначити,
що перехід відбувається з 20хх  20ху (20хх ‒ рік, що минув, 20ху ‒ НОВИЙ
рік) та натиснути на кнопку із зеленою стрілкою.

► 5. У закладці Новий рік появиться нове вікно зі списком схем і трьома
кнопками.
[1] –

– кнопка Повернення до попереднього вікна;

[2] –
– кнопка Створення нової схеми з перенесенням залишків і
розрахунків;
[3] –

– кнопка Просте перейменування вибраної схеми.
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► 6. Відмітити схему, яку переводимо на НОВИЙ рік, і натиснути кнопку [2].
У нижній частині вікна появиться список таблиць з результатом OK.
Значення Запис відсутній не є проблемним, якщо ця таблиця не задіяна у схемі.
Наприклад, нижче на малюнку повідомлення Запис відсутній стоїть навпроти
таблиці Залишки підрозділу 03, а в нашій схемі підрозділ 03 не задіяний.
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Якщо є ще інші схеми, то треба їх відзначати почергово і проробити
попередню операцію.
► 7. Закрити сервісну програму Mkt27 Service.exe кнопкою Закрити.
У результаті пророблених кроків Ви отримаєте можливість працювати з
системою «Маркет 2.7» у схемі НОВОГО року. Нумерація документів буде
проходити заново. Зі схеми МИНУЛОГО року буде перенесено таблиці
Розрахунки з клієнтами, Залишки товарів, Каса (готівка), а також таблиці
товарів, цін продажу, клієнтів та проектів вхідних накладних за новий рік.
* УВАГА Не забувайте регулярно робити копії (backups) своїх схем.
Під час чергового процесу архівування треба зазначити лише схеми
поточного року.
Телефон технічної підтримки: 093 6691069
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