Różnice Corax ->MiniCorax
Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do
Coraxa
1. Podstawowe cechy MiniCoraxa
a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko
b) Możliwośd rozbudowy do 3 stanowisk
c) Użytkownicy HMF mogą się rozbudowad do 5 stanowisk
d) Edytor wzorców wydruków i widoków, czyli bardzo okrojony orangesquid, nowa rzecz w
naszej ofercie
e) Brak obsługi walut
f) Zabezpieczenie za pomocą kodów a nie kluczem sprzętowym
g) Stare zamówienia
2. Podstawowe cechy Coraxa
a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko
b) Możliwośd rozbudowy do 10 stanowisk
c) użytkownicy standarda i dosa mogą się rozbudowac do 20 stanowisk
d) Orangesquid ograniczony – w stosunku do OS Standard w HSQL nie posiada wtyczek i są
ograniczenia w zakresie widoków do 3 widoków i 2 zapytao SQL
e) Zabezpieczenie kluczem sprzętowym
f) Stare zamówienia
3. Moduły, jakich MiniCorax nie będzie posiadał:
 Dodatkowy podmiot gospodarczy
 Import wyciągów bankowych
 System lojalnościowy
 Obsługa akwizycji
 Obsługa walut
 Plany transakcji
 Corax Mobile
 Moduł do obsługi biura rachunkowego
 Orange Squid
4. Różnice w modułach pomiędzy Coraxem i MInicoraxem i HMF
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Corax
Pakiet Podstawowy –
licencja na 1 stanowisko
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Licencja kliencka max.

HMF
Pakiet Podstawowy
– licencja na 3
stanowiska
Licencja kliencka

Corax Mini
Pakiet Podstawowy –
licencja na 1 stanowisko
Licencja kliencka max.
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Rozszerzenie do 10 st.
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Dodatkowy Podmiot
Gospodarczy
Import Wyciągów
Bankowych
Obsługa Walut
Obsługa Akwizycji
Produkcja
Serwis i Usługi
Plany transakcji
System Lojalnościowy
Moduł do obsługi Biura
Rachunkowego
Corax Mobile
Orange Squid
Księga Przychodów i
Rozchodów
Księga Handlowa
Kadry i Płace

Rozszerzenie do 3 st.
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Edytor wydruków i
widoków
+

+
Kadry i Płace

+
Kadry i Płace

Do 5 pracowników
Do 10 pracowników
Do 50 pracowników

Do
Do
Do
Do

Środki Trwałe

Środki Trwałe

Środki Trwałe

do 20 środków trwałych
do 50 środków trwałych
do 200 środków
trwałych

do 20 środków
trwałych (59 szt.)
do 50 środków
trwałych (31 szt.)

Do
Do
Do
Do
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max. Rozszerzenie
do 5 st.

10 pracowników
20 pracowników
50 pracowników
200 pracowników

10 pracowników
20 pracowników
50 pracowników
200 pracowników

do 20 środków trwałych
do 50 środków trwałych

5. Podstawowe różnice funkcjonalne czyli to czego MIniCorax nie posiada:
a)








ogólne
możliwośd utworzenia oddziału
centra kosztowe
przekształcanie dokumentów
śledzenie zmian
szybki filtr do kontrahentów i artykułów
analiza rotacji
rozszerzenie numeru kontrahenta
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b) Uprawnienia
Minicorax posiada następujące ograniczenia w zakresie uprawnieo









Oglądanie dokumentów z oddziałów
Edycja tabel i przycisk F12
Grupa Artykułów
Grupa Kontrahentów
Grupa pracowników
Dodawanie zleceo produkcyjnych
Uprawnienia do wzorców wydruków i rejestru
Rożne uprawnienia:
a. Może ustalad ceny nominalne
b. Widzi ceny z wszystkich poziomów
c. Może akceptowad sprzedaż poniżej ceny minimalnej
d. Ma dostęp do zakładki cen na formularzu artykułu
e. Może kalkulowad cenę sprzedaży
f. Może zmieniad średni koszt jednostkowy
g. Może zmieniad jednostki miar na formularzu artykułu
h. Może modyfikowad symbol artykułu
i. Może zwalniad rezerwację artykułów
j. Może eksportowad dane z tabel

c) Sprzedaż
 Brak możliwości generowania korekty bezpośrednio z dokumentów sprzedaży (F12->
Generuj korektę),
 nie ma możliwości nadania dodatkowego rabatu na wybrane pozycje (F12 -> Rabat na
wybrane pozycje),
 W tabeli WZ pod F12 brak opcji Wyfakturuj w-zty,
 Brak możliwości wygenerowania ZK bezpośrednio z dokumentu WZ (F12->Generuj ZK)
 Brak korekty sprzedaży z tytułu zwiększenia Ilości.
d) Zakupy
 Brak możliwości automatycznego generowania korekty oraz zwrotu do dostawcy
bezpośrednio z dokumentów zakupu (F12-> Generuj zwrot (ZD), Generuj Korektę),
 Wyłączona została opcja Przelicz ceny (F12-> przelicz ceny).
e) Zamówienia
 Nie ma możliwości podania terminu realizacji do pozycji zamówieo,
 Usunięto opcje Wyfakturuj zamówienia, Realizuj zamówienia za pomocą wydao WZ
(F12),
 Istnieje możliwośd automatycznego przywołania na fakturę pozycji WZ lub
Zamówienia tylko bieżącego kontrahenta, to samo dotyczy przywołania na WZ pozycji
Zamówienia,
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Zamówienia można robid tylko z bieżącego magazynu.

f)



Magazyn
Wyłączono Analizę rozchody/przychody,
Inwentaryzacja została ograniczona tylko do Arkusza spisu z natury, wyłączone są
dokumenty (IW) Inwentaryzacja.

g) Kasa/bank
 brak opcji Zestawienie kasjera,
 na dokumentach kasowych i bankowych został wyłączony multiwybór pozycji.
h)





Rozrachunki
Brak analizy Rozliczenie zestawienia przedpłat,
Brak Potwierdzenia sald zerowych,
Brak opcji Przeszacowanie należności i zobowiązao,
W Należności i zobowiązania zostały wyłączone opcje Generuj noty odsetkowe, Generuj
wezwania dla wielu kontrahentów, Kompensuj zaznaczone (F12).

i)


Kartoteki artykułów
W MiniCoraxie nie ma średniego kosztu jednostkowego oraz cen minimalnych. W
związku z tym, pola z tym związane zostały usunięte.
Wyłączono opcje Grupowe przypisywanie cech artykułów, Przeszacowanie cen
sprzedaży, Kalkulacja cen (F12)



j)



Kartoteki kontrahentów
Wyłączono opcje
Generowanie dokumentów, Grupowe przypisywanie cech
kontrahentów (F12),
Została usunięta zakładka pozostałe dane.

k) Rabaty
 Rabaty w Minicoraxie są zbliżone funkcjonalnością do rabatów w HMF. W związku z tym
tabela rabatów została uproszczona i zmodyfikowana. Rabat możemy nadad w zależności
od symbolu artykułu lub grupy artykułu. Możemy go nadad dla wszystkich artykułów,
wybranego artykułu lub artykułów o wybranym symbolu. Rabat może byd procentowy
lub można ustalid stałą cenę,
 Nie można dad dodatkowego rabatu na wybrane pozycje,
 Zlikwidowany został również rabat od płatności .
l)
Księga Handlowa
Z KH usunięte zostały następujące opcje:
 niezamknięty krąg kosztów,
 zestawienie rozliczeo międzyokresowych,
 Saldo na dzieo.
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m) Edytor wydruków i widoków
Moduł będzie umożliwiał:
 dodanie 10 własnych wzorców wydruków w całym systemie, nie będzie natomiast
możliwości dodania prologu i epilogu do wzorca wydruku,
 Dodanie po jednym widoku w każdym kontekście, na podstawie zapytania SQL.
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