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1. Wstęp
Program magazyn służy do rejestracji oraz analizy operacji związanych z towarami. Program przewiduje możliwość prowadzenia systemu wielomagazynowego, jest dostosowany zarówno do prowadzenia hurtowni,
przedsiębiorstwa usługowego jak i do prowadzenia sklepu, wraz ze współpracą z kasami i drukarkami fiskalnymi.

2. Magazyn
Magazyn służy do rejestracji oraz analizy operacji związanych z towarami. Program przewiduje możliwość
prowadzenia systemu wielomagazynowego, jest dostosowany zarówno do prowadzenia hurtowni, przedsiębiorstwa
usługowego jak i do prowadzenia sklepu, wraz ze współpracą z kasami i drukarkami fiskalnymi.
Do magazynu mogą być przyjmowane automatycznie dane z modułu sad ?? , z wyliczoną odpowiednio
złotówkową ceną zakupu.
mogą być widoczne w module
??, w szczególności
Wprowadzane dane do opcji
wprowadzone dokumenty zakupu i sprzedaży „przechodzą” do kasy i banku, mogą tworzyć też księgi pomocnicze.

2.1

Jak rozpocząć

Pierwszym krokiem jest przyjęcie wszystkich towarów z magazynu (fizycznego) do magazynu programowego
jako stan zerowy wykonując przyjęcie BO lub korzystając z opcji remanent ?? . Ponieważ program bazuje
na katalogach kontrahentów i towarów można przed wpisaniem pierwszej dostawy lub sprzedaży wprowadzić
wszystkie towary z magazynu do katalogu towarów 3.8. Pozwoli to Użytkownikowi na oswojenie się z programem
i zrozumienie operacji na liście.
W programie jest tylko jeden katalog kontrahentów 3.9 - wspólny dla dostawców i odbiorców. Wcześniejsza
modyfikacja katalogów (specjalne wybieranie opcji towary lub kontrahenci) nie jest konieczna przy normalnej
pracy programu – katalogi te są uaktualniane podczas dostawy, czy sprzedaży towarów. Nie jest także konieczne
początkowe wpisywanie towarów do katalogu – ta sama operacja może być wykonana przy przyjmowaniu pierwszego dokumentu PZ. Jest jednak ważne, by znać zasadę dopisywania nowego towaru (kontrahenta), wyszukiwania
i modyfikacji pozycji już wpisanej.
Program wymaga co pewien czas włączenia opcji sortowanie 5.0.6, potrzebnej do uszeregowanie wszystkich
informacji wg alfabetu – dla katalogów i stanu magazynu, lub daty dla pozostałych operacji.

2.1.1

Zasady działania

Operacje w magazynie są rejestrowane za pomocą specjalnych opcji, odpowiadających dokumentom występującym w obrocie towarowym. Ogólnie mówiąc można wyróżnić dwie podstawowe grupy takich dokumentów –
przyjęcia na stan oraz pobrania ze stanu.
W systemie pojawiają się również dokumenty związane z innymi operacjami, jak przesunięcie międzymagazynowe. Dla porządku w opcji tej umieszczono również funkcje nie związane z rejestracją obrotu towarowego,
jak na przykład dostawa usług czy sprzedaż bez kontroli stanu magazynu.

2.1.2

Rodzaje i sposoby dokumentowania transakcji

1. Rodzaje transakcji
• Przyjęcie towaru na magazyn -

opcja menu zakupy 2.3.

• Sprzedaż towaru z magazynu -

opcja menu sprzedaż 2.4.1, 2.4.

• Sprzedaż towaru bez magazynu 2.4.2.
• Fakturowanie usług faktura VAT 4.
• Fakturowanie eksportu • Rozliczanie opakowań.
• Faktury zbiorcze 2.4.4.
2. Dokumenty wejścia na magazyn:
PZ

przyjęcie zewnętrzne 2.3.1,

opcja menu sprzedaż - faktura VAT bez stanu
- ikona Faktura lub
opcja menu sprzedaż.

w opcji fakturowanie -

2.1 Jak rozpocząć
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WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2.3.3,

PW

przyjęcie wewnętrzne 2.3.1,

ZWROT

zwrot towaru do dostawcy (zmiana ceny towaru obecnego na stanie),

krPZ

zmiana cen towarów wydanych wartość wchodzi bezpośrednio w zyski, nie zmienia stanu
magazynu,

PZFI

przyjęcie towaru z importu,

fNab

Faktura wewnętrzna ”odwrotne obciążenie” ??,

faRR

faktura RR 2.3.4,

PZop

przyjęcie opakowań ??,

BO

bilans otwarcia 2.3.1.

3. Dokumenty wyjścia z magazynu:
FA

faktura VAT 2.4.1 – sprzedaż-faktura VAT,

RU

rachunek uproszczony 2.4.1 - sprzedaż-faktura VAT - opcjonalnie według rodzaju kontrahenta,

RWS

wydanie towaru dla oddziału 2.4.1 - sprzedaż-faktura VAT - opcjonalnie według rodzaju
kontrahenta,

WDT

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 2.4.3,

EXP

faktura eksportowa – sprzedaż-faktura eksport,

RW

rozchód wewnętrzny (może być z naliczonym VAT) – operacje - RW ,

RWS

wydanie towaru dla oddziału – sprzedaż-faktura VAT – kontrahent musi być oznaczony
w polu rodzaj jako RWS - oddział,

WZ

wydanie towaru - dowód dostawy – sprzedaż-faktura VAT – kontrahent musi być oznaczony w polu rodzaj jako dowód dostawy,

DET

paragon sprzedaży detalicznej – sprzedaż-faktura VAT – kontrahent musi być oznaczony
w polu rodzaj jako paragon,

DZW

zwrot z paragonu,

WZ

wydanie towaru na podstawie dowodu dostawy z późniejszym zbiorczym fakturowaniem –
operacje - WZ,

KRU

korekta rachunek uproszczony,

KFV

korekta faktura VAT – korekty - korekta FA VAT,

ZwDet

zwrot detaliczny,

ZRws

zwrot z oddziału – operacje - korekta RWS.

4. Inne operacje magazynowe:
MM

przesunięcie towarów pomiędzy magazynami – operacje - MM przesunięcia 2.4.7,

KOM

kompletacja – łączenie kilku elementów w jeden produkcja - operacje - kompletacje,

DEK

dekompletacja – rozłożenie elementu na części składowe produkcja - operacje - dekompletacje,

PRZEC

zmiana ceny ewidencyjnej.

2.1.3

Raportowanie
20060123

Informacja o stanie magazynu:
— wydruki stan 2.7.5,
— wydruki zapas 2.7.4,
— bazy ??,
— lista towarów, zakładka zapas 3.8.1,
— analizy, zakładka magazyn ??.
Informacja o niezapłaconych:
— wydruki niezapłaconych 2.7.8,
— lista kontrahentów, zakładka niezapłacone 3.9.1,
— analizy, zakładka niezapłacone ??.

2.2 Obsługa dokumentów

2.2
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Obsługa dokumentów
20100708

Operacje w magazynie są rejestrowane za pomocą specjalnych opcji, odpowiadających dokumentom występującym w obrocie towarowym. Każdy dokument związany z przyjęciem lub pobraniem z magazynu, jak również
dokumenty dokumentujące operacje sprzedaży w oparciu o katalog towarów, mają bardzo podobny wygląd.
Można wyróżnić w takim okienku cztery podstawowe elementy:
— nagłówek opisujący dokument: kontrahent, data dokonania operacji, sposób i data płatności, numer magazynu itp. 2.2.1,
— nr konta bankowego wystawiającego – drukowane na dokumencie 2.2.1,
— dane o towarach / usługach – część, w której w kolejnych wierszach wprowadza się kolejne pozycje
towaru / usługi. W wierszach tych, oprócz nazw, ilości, ceny i wartości, znajdują się ikony, ułatwiające
korzystanie z dodatkowych funkcji. Ikony te są opisane w podrozdziale 2.2.2,
— menu lokalne – pozwalające na wydruk dodatkowych dokumentów, uzyskanie zestawień czy zmianę rodzaju operacji wykonywanej w danym okienku 2.2.3,
— klawisze u dołu ekranu – pozwalające na podstawowe operacje oraz wpisanie dodatkowych uwag 2.2.4.

2.2.1

Nagłówek

W nagłówku każdego dokumentu znajdują się pola zawierające operacje dotyczące całej transakcji, takie jak
numer dokumentu, daty, kontrahent.
Dla transakcji dotyczących zakupu towarów / wprowadzenia towarów na stan magazynu najważniejszymi
polami, pojawiającymi się w większości okienek, są:
magazyn

numer magazynu (czasem zwanego stoisko),

strona

pozwala na wpisanie większej ilości towarów niż widoczna jest na ekranie, jeżeli konieczne
jest wprowadzenie kolejnych pozycji wystarczy zwiększyć to pole – po czym pojawia się
kolejna strona do wpisywania towarów,

numer

numer dokumentu (własny, nadawany przez program),

data dokumentu

data PZ, PW itp.,

data faktury

data faktury, na podstawie której wprowadzane jest PZ,

termin zapłaty

termin zapłaty faktury, na podstawie której wprowadzane jest PZ,

dostawca

wybierany z listy kontrahentów, w przypadku PW bądź BO można założyć i wybrać „samego
siebie” - dopisanego kontrahenta o takiej samej nazwie jak firma,

faktura

numer faktury, na podstawie której wprowadzany jest dokument np. PZ,

zaokrąglenie VAT

jeżeli kwoty faktury netto różnią się od wyliczonych przez program o groszowe kwoty wynikające z zaokrągleń – można je wprowadzić właśnie w to pole, ze znakiem + lub -,

zaokrąglenie Netto

jeżeli kwoty VAT na fakturze różnią się od wyliczonych przez program o groszowe kwoty
wynikające z zaokrągleń -– można je wprowadzić właśnie w to pole, ze znakiem + lub -.

Dla transakcji dotyczących sprzedaży / zdjęcia ze stanu magazynu najważniejszymi polami, pojawiającymi
się w większości okienek, są pola opisane przy dostawie oraz dodatkowo:
data sprzedaży

data dokonania sprzedaży; jeżeli ma być podany tylko obecny miesiąc należy wpisać datę
02-01-1900 2.9.2,

termin płatności

termin zapłaty

rabat

udzielony rabat w %, opcja włączona dla wpisanych w opcji dane sytemu polecenia
jestrabat=1,

cennik

poziom ceny: 0 – zwykły, 1-6 – poziomy cen z katalogu towarów,

płatność

sposób płatności, wybierany z listy, modyfikacja (bądź wpisanie nowego) jest możliwa po
,
zaznaczeniu pustej linii, w której ma się pojawić, i naciśnięciu klawisza

odbiorca

wybierany z listy kontrahentów, czasem zdarza się konieczność wybrania do faktury innego
odbiorcy oraz innego nabywcy. Drugiego kontrahenta można wprowadzić w uwagach klawisz uwagi .

Konto bankowe wystawiającego
Pobierane jest z konfiguracji administracja - konfiguracja w zakładce rachunki bankowe ??. Domyślnie ustawia się numer konta i nazwa banku wprowadzone jako pierwsze na liście w sekcji rachunek 1.

2.2 Obsługa dokumentów
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Rysunek 2.1: Dowód dostawy towaru
Jeżeli istnieje konieczność zmiany – inny rachunek wybiera się pop naciśnięciu klawisza
parametry

uwagi

w polu bank.

Rysunek 2.2: Zmian rachunku bankowego wystawiającego fakturę sprzedaży

w zakładce

2.2 Obsługa dokumentów
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Uwaga:

Istnieje możliwość przypisania do kontrahenta numeru pola, z którego będzie pobierany numer konta bankowego.

—
—
—
—

BANK=1
BANK=2
BANK=3
BANK=4

2.2.2

Należy w danych kontrahenta, w polu opis 3.9.3 wprowadzić polecenie BANK=nr, gdzie nr
oznacza sekcję z konfiguracji:
– sekcja rachunek 2,
– sekcja rachunek 3,
– sekcja rachunek 4,
– sekcja rachunek 5.

Pozycje towarowe

Pola dotyczące wprowadzanych towarów uszeregowane są jako kolejne wiersze, w które wpisuje się wartości
bądź wybiera z listy. Najważniejsze z nich to:
numer

unikalny numer dostawy, zapisywany w transakcjach ,

towar

wybierany z listy towarów,

ilość

ilość wprowadzanego towaru,

cena zakupu

cena zakupu towaru,

wartość

cena * ilość -– wyliczana przez program,

marza

marża % pomiedzy ceną zakupu i sprzedaży,

cena sprzedaży

katalogowa cena sprzedaży.

Rysunek 2.3: Pozycje towarowe

Wybór pozycji do sprzedaży
Istnieje kilka sposobów wyboru pozycji towarowych, od prostych polegających na wyszukaniu i zatwierdzeniu
danej pozycji, po wystawianie na podstawie innych dokumentów, takich jak zamówienie czy LK. Najczęściej
stosowanymi są:
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- wejście do okienka ze stanem jest możliwe po naciśnięciu klawisza Enter w polach kolumny numer
bądź wybraniu myszką ikony po lewe stronie. Otwiera się lista ze stanem na magazynie, numer magazynu
określa pole magazyn w nagłówku dokumentu – wyboru można dokonać poprzez wpisanie pierwszych
liter ??, strzałkami ??, myszką.
Wykorzystywana głównie podczas operacji zdjęcia z magazynu, takich jak: sprzedaż, RW, WDT,
- wpisanie kodu również przy pomocy czytnika kodów paskowych, wtedy program znajduje pierwszy towar
na stanie, który posiada odpowiedni kod. Sprawdzane są: pole numer z transakcji, index, DOS, EAN
w liście towarów,
- wybór pozycji z zamówienia wchodząc na listę stanu zamówień (klikając na ikonę po prawej stronie), pojawia się lista zawierająca zamówione pozycje – wprowadzone jako zamówienie od odbiorcy 3.5.5 i
dotychczas niezrealizowane,
- naciśnięcie szukaj F7 i po wpisaniu wyrazu program kolejno podpowiada nazwy towarów, które zawierają wpisane słowo, a dla wybranego stara się wybrać pozycję magazynową (jeżeli takowej brak, to udzielany
jest komunikat brak towaru, pokazać historię? . UWAGA! Klawisz ten działa, gdy kursor (myszka) ustawiony jest w części okienka dotyczącej towarów.
- wywołanie dyspozycji jeżeli została wypisana uprzednio dla danego kontrahenta – należy w pierwszej kolejności wprowadzić kontrahenta wypełniając pole nabywca, a następnie wybrać opcję dyspozycje - czytaj
dyspozycje. Pojawi się lista z wystawionymi wcześniej dyspozycjami (wraz zdatami ich wystawienia) 2.4.1,
- wywołanie zamówienia jeżeli istnieje niezrealizowane zamówienie, to po wskazaniu odpowiedniego zamówienia – wybierając opcję generuj - wg zamówienia program, w miarę możliwości, wybierze towary
realizujące to zamówienie. Po zatwierdzeniu zamówienia ukaże się raport o możliwości i stopniu realizacji
poszczególnych pozycji 3.3.3,
- wywołanie WZ jeżeli został wystawiony dokument WZ (wydanie zewnętrzne) istnieje możliwość – wybierając opcję magazyn - sprzedaż - generuj - wg dowodu WZ – zamiany jej na fakturę VAT. Po
zatwierdzeniu odpowiedniego WZ pozycje zostaną przepisane na fakturę, a po zapisaniu fatury – zniknie
dokument WZ, link do lekcji na blogu: http://poznajmadar.blogspot.com/2013/08/sprzedaz-z-magazynugenerowanie-faktury.html
- wywołanie LK jeżeli został wystawiony dokument LK (lista kontrolna) istnieje możliwość – wybierając opcję
LK - czytaj listę kontrolną – zamiany jej na fakturę VAT. Po zatwierdzeniu odpowiedniego LK pozycje
zostaną przepisane na fakturę, a po zapisaniu fatury – zniknie dokument LK,
- odczytanie z dysku odpowiednio zapisanej uprzednio faktury (zamówienia lub innego dokumentu) w ustalonym formacie, funkcja służy automatyzacji czynności przy wymianie informacji pomiędzy oddziałami
3.3.3,
Znaczenie ikon
Ponadto w dokumentach w każdej linii do wprowadzania towarów pojawiają się małe ikony, pozwalające na
wpisanie dodatkowych informacji lub skorzystaniu z niektórych funkcji i połączeń oferowanych przez program.
Wejście do katalogu: towarów, kontrahentów. Wejście do katalogu towarów wykorzystywane
podczas zakupów na magazyn oraz sprzedaży bez stanu magazynu bądź sprzedaży usług w
księgowości.
Otwiera się lista ze stanem na magazynie, numer magazynu określa pole magazyn w nagłówku
dokumentu.
Wejście do uwag – dodatkowych opisów dla poszczególnych pozycji na dokumencie, takich jak:
masa, kod CN, data ważności. Do zapamiętania konieczne jest wpisanie w opcji operacje dane systemu polecenia jestmemo=2. Przy sprzedaży w okienku tym pojawia się pole rabat - do wpisywania
procentowego rabatu do każdej pozycji.
Wybierając ikonę zamówień przy każdej pozycji można wejść do bazy i wykorzystać informacje
w niej zawarte.
— zamówienia – wejście na stan zamówień (standardowo). Wykorzystywana zarówno w dokumentach dotyczących zakupu, jak i sprzedaży.
— usługi – wpisując w opcji operacje - dane systemu polecenia wyboruslug=1 – można wybrać pozycje
z katalogu towarów – jako pozycje usługowe.
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Menu lokalne

Menu lokalne jest zależne od rodzaju opcji, która jest wywoływana. W menu znajdują się funkcje, które
umożliwiają:
• podgląd wydruku – funkcja pozwala na obejrzenie na ekranie dokumentu, który będzie drukowany po
wybraniu klawisza
; można również z tego poziomu drukować dokumenty,
• drukowanie innych dokumentów – zazwyczaj każda opcja pozwala na drukowanie innych dokumentów, np.
fakturowanie – wydruk wz, zamówienia – wydruk faktury proforma; te możliwości grupowane są w opcji
dokument,
• zestawienia pomocnicze – np. rejestry, niezapłacone – grupowane w opcji zestawienia,
• funkcje importów i eksportów danych – zgrupowane w opcjach: generuj – dla sprzedaży, operacje – dla
dostawy,
• edycja stopki – projektowanie stopki faktury. Wybierając z menu opcję stopka możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki (dolnej części faktury). Więcej 2.9.3.

Rysunek 2.4: Menu lokalne w dokumentach magazynowych

2.2.4

Dolne klawisze

Wczytanie dokumentu do poprawy
Po wybraniu klawisza
lub
pojawi się lista dokumentów zakupu bądź przyjęcia,
na której należy odszukać dokument do poprawy i zatwierdzić go 2.2.7.
Zatwierdzenie
Klawisz

pozwala na zatwierdzenie, zapisanie i wydruk dokumentu.
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Podgląd
Klawisz kartoteka posiada dwa znaczenia, ściśle powiązane z pozycją kursora na ekranie, po jego naciśnięciu pojawia się zestawienie:
niezapłacone — pozycji niezapłaconych kontrahenta wybranego na fakturze, opcja uaktywniona jeżeli kursor
znajduje się powyżej linii towarów,
historia — zapasu towarów, zamówień oraz transakcji z ostatnich 60 dni, opcja uaktywniona jeżeli kursor
znajduje się poniżej linii towarów i dotyczy tego towaru, w której linii jest kursor.

2.2.5

Uwagi

umożliwia uzupełnienie faktury o szereg informacji:
Klawisz
— dodatkowy tekst umieszczany u dołu dokumentu,
— nazwiska wystawiającego i odbierającego,
— numer akwizytora (handlowca),
— temat, do którego przypisana jest faktura.

Rysunek 2.5: Uwagi - miejsce na wpisanie dodatkowych danych na fakturę

Dodatkowy tekst na fakturze
Aby móc dopisać dodatkowy tekst (np. numer zamówienia, sposób dostarczenia np.) należy nacisnąć przycisk
.
Zmiana numeru konta bankowego na fakturze
W uwagach możliwy jest też wybór i zmiana numeru konta, drukowanego na dokumencie – według danych
wprowadzonych do opcji konfiguracja ??. Należy w polu bank wybrać z listy właściwy numer.
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Informacje o wystawionych zaliczkach
W uwagach znajdują się również pola pozwalające na wprowadzenie danych o wystawionych zaliczkach dla
odbiorców / od dostawców.
data FA zalicz.
wpłata

data wystawienia faktury zaliczkowej,
wpłacona kwota (brutto),

faktura zaliczko- numer dokumentu faktury zaliczkowej,
wa
VAT
kwota VAT z faktury zaliczkowej.
Wystawioną wcześniej zaliczkę w programie można również wprowadzić automatycznie – z listy, która pojawia się po wybraniu klawisza zaliczki . Więcej o wystawianiu i rozliczaniu zaliczek w rozdziale „Faktury
zaliczkowe” ??.

2.2.6

Podgląd wydruku

Na ekranie w opcji fakturowanie widać formularz, służący do wpisywania danych do faktury. Rzeczywisty
wygląd faktury (taki, jak po wydrukowaniu) można uzyskać po wybraniu z menu górnego opcji baza - podgląd
wydruku 4.0.7 .

2.2.7

Poprawa i anulacja

Poprawa dokumentu oraz jego anulacja odbywa się w tej samej opcji, co jego wystawienie. Polega na „przywołaniu” dokumentu (wczytaniu jego zawartości na ekran), następnie dokonaniu zmian i powtórnym zapisaniu.
Każdy dokument można wczytać poprzez:
1. Wpisanie numeru danej faktury w pole numer. Po naciśnięciu klawisza
dokument zostanie wczytany na ekran.

Enter

i wybraniu poprawa

2. Naciśnięcie przycisku
bądź
. Pojawi się wtedy lista dokumentów zakupu
bądź przyjęcia, na której należy odszukać dokument do poprawy i zatwierdzić go, bądź poprzez podwójne
u dołu okienka.
kliknięcie, bądź wybierając klawisz
Anulacja
W przypadku takiej poprawy, która ma spowodować wycofanie towaru ze stanu, należy w polu ilość przy
danej pozycji towaru wpisać 0.
Zamiana towarów
W taki sam sposób, jak anulację należy dokonać „zamiany” towarów – wpisując 0 w ilościach przy towarze
(nie usuwać towaru), który ma być usunięty oraz wstawiając w wolnej linii właściwy towar.
Poprawa ceny i ilości
W przypadku poprawy ceny po wczytaniu dokumentu wystarczy przy odpowiedniej pozycji zmienić cenę i
ponownie zatwierdzić. Jeżeli poprawiany jest dokument zakupu zmiana ceny spowoduje odpowiednie przeliczenie
cen na dokumentach sprzedaży, tak by zgodna była wartość magazynu oraz prawidłowo wykazywany zysk.
Poprawa ilości w dokumentach sprzedaży jest możliwa o ile żądana ilość występuje na magazynie.

2.3

Dostawa na magazyn

Terminem „dostawa na magazyn” określa się w programie wszelkie operacje, w wyniku których na stan
(dowolnego magazynu) zostają przyjęte towary, surowce bądź produkty.
Jeżeli z różnych względów pojedyncza rejestracja dostaw do magazynu jest nieodpowiednia proponuje się
podwójną rejestracje dokumentów PZ – raz jako PW na magazyn i drugi - zakup towarów do rejestrów VAT
2.3.1.
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Przyjęcie PZ, PW, BO
20131015

Dokumenty przyjęcia na magazyn, związane z dostawą towaru, różnią się między sobą źródłem (dokumentem)
na podstawie którego są rejestrowane. Inaczej traktowane są dokumenty wewnętrzne, inaczej od kontrahentów,
jeszcze inaczej od dostawców zagranicznych – chociażby z powodu różnej waluty. Dostawy na magazyn wprowadza
się w panelu
w opcji zakupy.
przyjęcie PZ

przyjęcie zewnętrzne – na podstawie faktur wystawionych przez kontrahentów
- dostawców. Dokumenty te wchodzą na bazy niezapłaconych (zobowiązań),
naliczany i wykazywany jest VAT oraz tworzone rejestry. Stosowane, jeżeli nie
jest prowadzona dodatkowa ewidencja zakupów w księgowości i przyjęcie w
magazynie ma być podstawą do księgowości i VAT,

WNT nabycie wewnątrzunijne

2.3.3 – na podstawie faktur kontrahentów z Unii Europejskiej. Wprowadza się
wartość w dewizach, podaje kurs i na tej podstawie wyliczane są poszczególne
złotówkowe ceny zakupu,

przyjęcie PW

przyjęcie wewnętrzne, na podstawie dokumentów tworzonych wewnątrz firmy.
Tutaj można również wprowadzać dokumenty BO (bilans otwarcia). Nie wchodzi jako pozycja niezapłacona,

przyjęcie PZ opakowań

do rozliczania opakowań zwrotnych,

przyjęcie PZ import

do rozliczania zakupów od kontrahentów zagranicznych, spoza Unii Europejskiej.

Sposób obsługi w opisywanych opcjach jest bardzo podobny. Dla każdej z wymienionych opcji możliwe jest
zrobienie rejestru VAT, zestawień towarowych – wspólnie bądź z podziałem na typ dokumentów (zaznaczając
odpowiedni dokument).
Podwójna ewidencja PZ i faktur
Podwójną ewidencję na potrzeby magazynu i księgowości, czego konsekwencją jest przyjęcie do magazynu
dokumentem PW oraz dodatkową ewidencję w opcji rejestry VAT, stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy:
— system do obsługi magazynów i księgowość są rozdzielone,
— różny jest moment (data) przyjęcia towaru do magazynu i ewidencji księgowej,
— występują częste i duże różnice wynikające z zaokrągleń (towary masowe).
W takich przypadkach:
— jako dokument magazynowy – można wykorzystać PW, przy stosowaniu dokumentów PZ konieczne
jest zaznaczenie w opcji księgowość - narzędzia - dane dla FK pola ∨ osobno faktura,
— dane z faktury zakupu należy wprowadzić do opcji rejestry VAT ??.
UWAGA! Należy pamiętać o okresowym porównaniu obydwu ewidencji i korekcie przyjęć, stanów i wydań z
magazynu.
Transmisje
W programie możliwa jest elektroniczna wymiana danych, poprzez pliki SPR, które można przesyłać dyskietką,
pocztą e-mail oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej. Powyższe pliki są tworzone na podstawie wypisywanej faktury (dowodu dostawy, itp) w module sprzedaży 2.4.1. Niniejsza funkcja pozwala na automatyzację
wprowadzania dokumentów poprzez eliminację ręcznego przepisywania dokumentów.
Wprowadzanie dostawy na podstawie remanentu
Możliwe jest wprowadzanie dostawy na podstawie remanentu ??, wywołując opcję operacje — wczytaj
remanent. Wykorzystywane do przyjmowania remanentu początkowego jak i przyjmowania dostaw ??.
Realizacja zamówień do dostawców
Korzystając w programie z modułu zamówień, w szczególności zamówień do dostawców 3.6, przyjęcie zamówionego towaru na magazyn powoduje realizację (całkowitą bądź częściową) złożonego zamówienia.
Realizacja następuje w jednym z przypadków:
— wybierając opcję operacje - wg zamówienia wskazuje się zamówienie do realizacji – wprowadzone towary
przepisują się do dokumentu dostawy,
— wybór ze stanu zamówionych towarów – wchodząc na stan zamówień za pomocą ikony po lewej stronie,
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— wpisanie towaru, który został zamówiony (zostało wprowadzone zamówienie do tego samego dostawcy) i
zamówienie nie zostało do tej pory zrealizowane.
Rozliczenie zaliczki
Jeżeli do programu w opcji rejestry VAT została wprowadzona zaliczka do dostawcy ?? zalD to w momencie
rejestrowania faktycznej faktury zakupu należy wybrać opcję operacje - lista zaliczek.
Pojawi się lista dotychczasowych zaliczek, po wybraniu właściwej wypełnią się automatycznie pola w okienku
uwagi dotyczące rozliczenia zaliczki:
data FA zalicz.

data wystawienia faktury zaliczkowej,

wpłata

wpłacona kwota (brutto),

faktura zaliczko- numer dokumentu faktury zaliczkowej,
wa
VAT
kwota VAT z faktury zaliczkowej.

Rysunek 2.6: Wybór zaliczki przy dostawie

2.3.2

Korekty zakupu

W przypadku, gdy konieczne jest wprowadzenie dokumentu korygującego należy wybrać opcję magazyn korekty. Pojawi się lista typów korekt – górna część dotyczy korekt zakupu, dolna – korekt sprzedaży:
zwrot do dostawcy
przecena posiadanego towaru

zwrot towaru do dostawcy (ze stanu), wprowadzonego jako PZ,
zmiana ceny towaru obecnego na stanie,

przecena sprzedanego towaru

zmiana cen towarów wydanych – wartość wchodzi bezpośrednio w zyski, nie
zmienia stanu magazynu,

zwrot z PW

zwrot towaru do dostawcy (ze stanu), wprowadzonego jako PW,

przecena PW

zmiana ceny towaru, wprowadzonego jako PW.
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Rysunek 2.7: Wybór korekty zakupu
Wprowadzanie korekt
Należy wypełnić pola nagłówkowe:
magazyn

numer magazynu, z którego została wystawiona faktura pierwotna,

numer

numer ewidencyjny dokumentu,

data dokumentu

data wprowadzenia dokumentu,

dotyczy

numer faktury korygującej otrzymanej od dostawcy,

data sprzedaży

data faktury korygującej otrzymanej od dostawcy,

nabywca

dostawca.

W następnej kolejności należy wprowadzić pozycje towarowe. W zależności od rodzaju wybranej korekty różny
jest sposób ich wyboru – obrazuje to tabela 2.1.
Tabela 2.1: Zasady wprowadzania korekt od dostawcy
-opcjapole
towary
ilości
cena zakupu

zwrot
wybór ze stanu
DO WPROWADZENIA

podawana przez program

przecena
posiadanego
towaru
wybór ze stanu
możliwa korekta

przecena
sprzedanego
towaru
katalog towarów
możliwa korekta

DO WPROWADZENIA różnica (+ zmniejszenie; - zwiększenie)

DO WPROWADZENIA różnica (+ zmniejszenie; - zwiększenie)

Korekta paragonu
Sposób wystawawiania paragonu zostały opisane tutaj: 2.4.1. Korektę paragonu wykonuje się w opcji Magazyn - korekty - zwrot paragon. Są dwa sposoby wystawiania korekty paragonu:
1. Wchodzimy do opcji Magazyn - korekty - zwrot paragon. Naciskamy klawisz korekta i wybieramy
numer paragonu, który ma być korygowany. Wczytają się wszystkie pozycje na paragonie, aby wykonać
korektę wystarczy cenę, ilość bądź towar i zatwierdzić.
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Rysunek 2.8: Korekta sprzedaży - zwrot towaru
2. Drugi sposób polega na wpisaniu w polu dotyczy FA numeru paragonu, który ma być korygowany.
Następnie wprowadzamy zmiany i zatwierdzamy klawiszem zatwierdz .
Pierwszy sposób jest skuteczny, gdy nie znamy numeru paragonu.

2.3.3

WNT

WNT to skrót od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wypełnienie WNT przypomina rejestrację zakupu krajowego np. PZ, udostępniono jedynie możliwość rejestracji w walutach obcych, kursu oraz innych danych
pozwalających na uzyskanie deklaracji intrastat. Są dwa różne miejsca wystawiania i rejestrowania WNT.
opcja zakupy – WNT nabycie wewnątrzunijne – obsługa podobna do PZ z magazynu,
opcja sad-wnt – WNT
opcja sad – wystawia i rejestruje faktury WDT usługowe – obsługa jak faktury usługowe 4.0.12.
W opcji zakupy – WNT nabycie wewnątrzunijne jest możliwość rejestracji:
— faktury w walucie obcej, przeliczanej według wprowadzanego kursu,
— dodatkowych kosztów, związanych z transportem czy pakowaniem umieszczonych na fakturze,
— informacji dodatkowych do Intrastatu.
W opcji tej nie uwzględnia się bardziej skomplikowanych przypadków, w szczególności różnych podstaw
rozliczania dla celów VAT, VAT UE i Intrastat oraz różnych dat VAT i księgowania. W takich przypadkach
konieczna jest rejestracja WNT w opcji sad.
Opis okienka
W polach nagłówkowych, typowych dla operacji magazynowych 2.2.1, dodatkowo rejestruje się:
kurs

kurs z dnia wystawienia faktury, z zastrzeżeniem innych przypadków wymienionych w ustawie,

waluta

nazwa waluty – wybierana z listy. Zawartość listy modyfikuje się w opcji w menu operacje waluty,
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dodatkowe koszty w PLN, są one doliczane do ceny nabycia poszczególnych towarów oraz do
podstawy naliczenia VAT, nie wchodzą do podstawy w intrastat.

W pozycjach towarowych 2.2.2 wprowadza się:
ilość

ilość przyjmowanego towaru,

cena dewizo- jednostkowa cena dewizowa, wartość ta brana jest do Intrastat,
wa
cena zakupu wyliczana przez program złotówkowa cena nabycia, według wprowadzonego kursu, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wprowadzonych w polu opłaty.

Rysunek 2.9: Okienko do wprowadzania WNT
W pola [i] wprowadza się dane do Intrastatu:
masa netto

masa netto towaru,

masa brutto

masa brutto towaru,

kod CN towa- wybierany z listy kodów CN ??.
ru
Faktura wewnętrzna
Na podstawie wprowadzonych danych do WNT można wydrukować fakturę wewnętrzną, która będzie
podstawą do naliczenia i odliczenia VAT. Należy pamiętać, że jako podstawę do VAT brana jest suma:
— wartość FA dewizowa * kurs,
— opłaty - wprowadzone w PLN w pole opłaty.

Uwaga:

W syntetyce VAT, rozliczeniu i deklaracji VAT dane z WNT wprowadzane są
zarówno w pozycję VAT należny, jak i naliczony. Nie ma więc potrzeby tworzenia dodatkowych
ewidencji.

2.3 Dostawa na magazyn
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Faktura - odwrotne obciążenie
20040607

”Odwrotne obciążenie” to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia
podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. Kupujący jest zobowiązany do wystawienia faktury
wewnętrznej, wykazania oraz rozliczenia VAT należnego i naliczonego w jego deklaracjach VAT poprzez tzw.
samonaliczenie podatku. Zakupy wegług tak wystawionych faktur wprowadza się w opcji magazyn - operacje
- FANab odwrotne obciążenie.
Zasady przyjęcia na magazyn towarów wg faktury ”Odwrotne obciążenie”
1. Towary mają mieć wpisane w stawce VAT ”OO”(litery O - skrót od Odwrotne Obciążenie, nie ma znaczenia
czy sa to litery duże czy małe).
2. Zakupy wprowadza się w opcji magazyn - operacje - FANab odwrotne obciążenie.
UWAGA! W wersji stacjonarnej (desktop) - dotyczy operacji pod ikoną.
3. Naliczany jest podatek VAT według stawki 23% i drukowana jest faktura wewnętrzna z odpowiednim
naliczeniem podatku należnego.

Rysunek 2.10: Stawka towarów OO

2.3.5

Faktura VAT RR
20040607

Zgodnie z art. 115 Ustawy ?? rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku, ze stawką
7%. Nabywca produktów zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT RR, dokumentującej tę operację. Mimo
nazwy faktura dokument ten jest dla podatnika nabyciem towaru.
Są dwa różne miejsca wystawiania i rejestrowania faktur RR. Sposób wprowadzania i obsługi jest analogiczny
do innych dokumentów tego typu:
opcja operacje – faktura RR rolnicza - pozwala na wprowadzenie towaru do magazynu – obsługa jak
faktura VAT z magazynu 2.4.1,
opcja fakturowanie – faktura RR rolnicza - wystawia i rejestruje faktury RR – obsługa jak faktury
usługowe 4.0.12 .
Wystawione faktury zapisywane są w bazach zakupu i widoczne w rejestrach i zestawieniach związanych z
zakupem.

2.3 Dostawa na magazyn
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Rysunek 2.11: Wybór faktury zakupu FNab

Rysunek 2.12: Wystawianie Faktury Wewnętrznej do fa odwrotne obciążenie

2.4 Sprzedaż z magazynu
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Rysunek 2.13: Faktura VAT RR z magazynu

2.4

Sprzedaż z magazynu
20040527

Ze względu na różnorodność sposobu sprzedaży oraz wpływu na inne moduły systemu w programie wyróżniono kilka funkcji pozwalających na ewidencję i wystawienie faktur VAT oraz dokumentów towarzyszących.

2.4.1

Fakura VAT z magazynu

w menu górnym sprzedaż - faktura VAT możliwe jest wystawienie faktury, rachunku,
W opcji
dowodu dostawy, paragonu, faktury wewnętrznej, dokumentu przekazania do oddziału RWS a także drukowania
na drukarkę fiskalną.
Standardowo w tej opcji wystawiana jest faktura VAT oraz następuje zdjęcie towaru ze stanu magazynu. Inne
rodzaje dokumentów powstają, jeżeli odpowiednio są zdefiniowane przy kontrahencie – odbiorcy w polu rodzaj
3.9.
Wybieranie towarów opisano w rozdziale 2.2.2.

Uwaga:

Przykład: Wystawianie paragonu.
1. Należy założyć w liście kontrahentów kontrahenta o nazwie PARAGON (czy np. sprzedaż
detaliczna) i wybrać mu w polu rodzaj paragon.
2. Po wejściu do opcji sprzedaż - faktura VAT i wybraniu kontrahenta PARAGON program automatycznie
„przestawi się” na wystawianie paragonów.
3. Przy współpracy z drukarką fiskalną w rodzaju należy wybrać paragon fiskalny.
W podobny sposób tworzy się inne dokumenty. W programie założono osobną numerację oraz rejestry dla
każdego rodzaju operacji.

Uwaga:

Wydruk faktury domyślnie zawiera nagłówek Faktura VAT. Jeżeli użytkownik
chce aby nagłówku znajdowało się samo słowo Faktura powinien w opcji administracja operacje - dane systemu podać parametr brakFakturaVat=1.

2.4 Sprzedaż z magazynu
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Wycena towaru
Sposób ustalania ceny na fakturze ściśle zależy od przyjętej polityki ustalania cen. Program posiada szereg
narzędzi wspierających.
• pobieranie ceny z katalogu towarów 3.8.2,
• pobieranie ceny z zamówienia 3.5.5 ,
• cennik promocyjny 2.6.4,
• dodatkowe cenniki w remanentach ?? .
Rezerwacja towaru
Towar może zostać zarezerwowany na danego kontrahenta (zniknąć ze stanu lecz faktura nie zostanie jeszcze
wystawiona). Służy do tego funkcja dyspozycje.
1. Rezerwacja towaru.
Rezerwowany towar należy wprowadzić tak, jak na fakturę po czym wybrać z menu funkcje dyspozycje - zapisz
dyspozycje.
2. Wystawianie dokumentu sprzedaży.
Należy wybrać kontrahenta i następnie funkcję dyspozycje - czytaj dyspozycje. Pojawi się tabela, zawierająca daty rezerwacji towarów. Wybranie jednej z nich spowoduje „ściągnięcie” zarezerwowanego towaru z
dyspozycji. Wybranie klawisza wszystko spowoduje wczytanie towaru ze wszystkich rezerwacji (dyspozycji).
Po wczytaniu towaru można dokonać zmian. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje skasowanie towaru z dyspozycji i zapisanie go w dokumencie.
3. Jeżeli dyspozycja ma zostać skasowana należy postąpić tak samo, jak w przypadku wystawiania dokumentu
– po czym wybrać opcję dyspozycje - kasuj dyspozycje.
Fakturowanie usług wraz z towarem
W przypadkach, gdy konieczne jest umieszczenie na jednej fakturze towaru z magazynu oraz usługi można
skorzystać z funkcji inne - wstaw usługę – będąc na linii, w której ma zostać dopisana usługa. Po jej wybraniu ukazuje się katalog towarów, z którego można wybrać dowolny element - usługę, nieobecną na magazynie.
Jedynym warunkiem jest, by ten towar / usługa była oznaczona jako usługa.

Rysunek 2.14: Oznaczenie usługi
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Sortowanie towarów na fakturze
W przypadku, gdy wymagana jest kolejność towarów na fakturze uruchomienie opcji inne - sortuj wg
towaru spowoduje uszeregowanie pozycji na fakturze zgodnie z tym, jak posortowany jest katalog towarów.
Można również posortować dokument wg ułożenia w magazynie, na podstawie parametru MAG (patrz 3.8.1).
Wczytywanie kontrahentów kartą lojalnościową
20050822

Jeżeli wpiszemy kod towaru z zakresu 2999999000000 a 2999999999999 to program automatycznie wyszuka
kontrahenta o nipie równym 99999 i numerze akwizytora zapisanym na ostatnich 5-ciu cyfrach kodu paskowego.
Istnieje wariant z obsługą programu lojalnościowego na internecie. Zakres numerowania wynosi 8800000000000
– 8900000000000.
Parametry przypisane do kontrahenta
Program umożliwia przypisanie następujących parametrów do kontrahenta (patrz 3.9.2):
cennik

stosowany poziom cen,

akwizytor

przypisanie faktury do akwizytora (handlowca, kierowcy),

płatność
zezwolenie

ustalenie warunków płatności,
kontrola daty posiadanego zezwolenia – w uwagach kontrahenta wpisujemy ZEZW
20051231, to znaczy że wystawiają fakturę w roku 2006 program wyświetli komunikat
zezwolenie do 31/12/20051231 ,

nazwisko odbiorcy wpisujemy w pierwszej lub drugiej linii uwag zaczynając od znaku @,
rabat

procent udzielonego rabatu.

Sprzedaż towarów występujących w kilku pozycjach na stanie
Jeżeli na stan wprowadzonych zostało kilka dostaw tych samych towarów (w różnych cenach) to w przypadku
ich sprzedaży zdarza się, że ten sam towar występuje na fakturze kilka razy. W programie przygotowano mechanizm łączenia tych samych pozycji na wydruku faktury oraz automatycznego wyboru pozycji przy podaniu
ilości przekraczającej ilość na stanie z jednej dostawy.
Włączenie tych opcji wymaga wprowadzenia do opcji administracja - operacje - dane systemu komend:
laczpozycje=1 – łączenie na wydruku,
rozpiszilosc=1 – automatyczny wybór kilku pozycji po podaniu ilości.
Przełączniki te mogą występować łącznie.
Sumowanie ilości asortymentu podczas wprowadzania pozycji
Program daje możliwość sumowania ilości wprowadzanego do faktury asortymentu. Aby w nagłówku ekranu
wprowadzania faktury wyświetlane było takie sumowanie w opcji administracja - operacje - dane systemu
należy wprowadzić następującą komendę:
headerilosc=1
Domyślna ilość sugerowana po wyborze towaru na fakturze
Podczas wystawiania faktury, po wyborze towaru, program domyślnie wpisuje w polu ilość wartość 1. Możliwe
jest także ustawienie programu by zachowywał się w tym momencie w inny sposób. Pierwszą alternetywą jest
ustawienie braku sugerowanych ilości wówczas po wyborze towaru pole ilość pozostanie puste. Drugą alternetywą
jest ustawienie programu w taki sposób aby po wyborze towaru domyślnie podawał w polu ilość cały jego stan.
W jednym i drugim przypadku należy podać w opcji administracja - operacje - dane systemu jedną z
poniższych komend://
przepiszIloscAll=1

w polu ilość sugeruje cały stan,

przepiszIloscAll=2

pole ilość pozostaje puste.

Program daje możliwość sumowania ilości wprowadzanego do faktury asortymentu. Aby w nagłówku ekranu
wprowadzania faktury wyświetlane było takie sumowanie w opcji administracja - operacje - dane systemu
należy wprowadzić następującą komendę:
headerilosc=1
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Poprawa faktury
System daje możliwość poprawy wystawionych (zapisanych) faktur. W tym celu należy w oknie wystawiania
faktury kliknąć w klawisz poprawa następnie należy wybrać dokument, który zostanie wczytany do okienka wystawiania faktury. Po dokonaniu pożądanych zmian postępujemy jak podczas wystawiania faktury czyli
klikamy klawisz zatwierdź .

Uwaga:

Domyślnie po kliknięciu klawisza poprawa wyświetlane są wszystkie dokumenty
wystawione na wszystkich magazynach. Możliwe jest ustawienie programu w taki sposób aby
prezentował on tylko pozycje, które zostały wystawione na bieżącym magazynie. W tym celu należy w opcji administracja - operacje - dane systemu wpisać komendę selekcjaMagazyn=1.

2.4.2

Faktury bez stanu magazynu
Wywołując opcję sprzedaż - faktura VAT bez stanu można wystawiać faktury VAT na
podstawie katalogu towarów, bez wykorzystania kontroli stanów magazynów. Faktura bez stanu
magazynu domyślnie wystawia faktury z magazynu nr 3. Istnieje oczywiście możliwość zmiany
numeru magazynu, co pozwala na wykorzystywanie tej funkcji dla większej ilości magazynów.
Funkcja ta pozwala na jednoczesne używanie kontroli stanów i prowadzenia magazynu na
niektórych magazynach, na innych znów; na sprzedaż bez stanu.

Obsługa
Sposób ewidencji i obsługi, również ewidencji w bazach programu są takie same, jak w przypadku sprzedaży
ze stanu magazynu 2.4.1 (w przeciwieństwie do faktur usługowych 4). Wspólne są również wzorce wydruku
dokumentu.
W przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co określony czas pomocne może być narzędzie,
pozwalające na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści wystawianych faktur dla
kontrahentów. Możliwość tę daje funkcja faktury cykliczne. ?? .

2.4.3

Faktura WDT - magazynowa
20040607

WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - od 1 maja 2004 zastąpiła eksport dla członków Unii Europejskiej.
Są dwa różne miejsca wystawiania i rejestrowania faktur WDT. Sposób wprowadzania i obsługi jest analogiczny do innych dokumentów tego typu:
opcja sprzedaż – WDT dostawa wewnątrzunijna - pozwala na sprzedaż towaru z magazynu, generowanie intrastatu,
opcja fakturowanie – faktura WDT - wystawia i rejestruje faktury WDT usługowe 4.0.13 .
Opis okienka
Oprócz pól charakterystycznych dla dokumentów sprzedaży pojawiają się na WDT dodatkowe informacje:
kurs

kurs wybranej waluty np. 4,5623

waluta

nazwa waluty, wybierana z listy. Modyfikacja tej listy jest możliwa w opcji menu waluta.

[i]

ikona Informacje – należy wypełnić:
— masa netto – drukowane na FA,
— masa brutto – drukowane na Intrastat,
— kod CN towaru – drukowane na FA.

Po zatwierdzeniu drukowana jest Faktura VAT WDT.
Zestawienie faktur WDT można uzyskać w rejestrze sprzedaży wydruki - rejestr sprzedaży zaznaczając ∨
pole WDT.
Wydruk faktury
Na podstawie wprowadzonych danych możliwy jest wydruk faktury. Możliwe jest drukowanie faktur w języku
angielskim, niemieckim i francuskim.
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Wycena
Proponowana jest cena dewizowa obliczona na podstawie bieżącej ceny złotówkowej (na podstawie ustalonego
cennika) podzielonej przez kurs, która jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Na potrzeby VAT z ceny
dewizowej obliczana jest cena złotówkowa. Jest możliwość wyłączenia zaokrąglania tej ceny poprzez wpisanie
notOkragCenExp=1.

2.4.4

Faktura zbiorcza
20091106

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie dla kontrahentów dowodu dostawy. Operacje te wykonywane są w
opcji magazyn - sprzedaż - Faktura VAT bez stanu, z tym, że kontrahenci mają wprowadzone w polu
rodzaj – dowód dostawy.
Kolejnym krokiem jest wybranie kontrahenta i okresu od dnia .. do dnia w opcji magazyn- sprzedaż faktura zbiorcza. Dowody dostaw wystawione w wybranym okresie powinny zostać wczytane w odpowiednich
polach. Jeżeli dowód dostawy nie ma być zaliczony do faktury – należy w danej linii w polu kwota wpisać 0.

Rysunek 2.15: Tworzenie faktury zbiorczej
Na ekranie widoczne będą jedynie numery dowodów i kwoty. Dostarczone towary można przed zatwierdzeniem
sprawdzić na podglądzie faktury – wybierając opcję baza - podgląd wydruku.
Przy wystawianiu faktur zbiorczych należy pamiętać o następujących zasadach:
1. Dowody dostawy nie kontrolują stanu magazynu - dlatego wystawia się je w opcji faktura VAT-bez
stanu.
2. Wystawienie dowodu dostawy zapisuje się w następujący sposób:
— baza należności
DD nr1
DD nr2
— baza transakcji (nr stoiska) - towary z DD
3. Wystawienie faktury zbiorczej powoduje zmianę „statusu” dowodu dostawy na stoisku 1 i zapisanie całej
operacji na stoisku 10.
— baza należności
FA nr DD nr1
FA nr DD nr2
FA NRFA/I/rok
oraz zerowanie pola niezapłacone na wystawionych DD nr1, DD nr2
— baza transakcji stoisko 10 - zapisane towary FA NRFA
4. Poprawa faktury zbiorczej wymaga skomplikowanych zmian na bazach należności oraz transakcji, odwrotnie
do przedstawionego powyżej schematu.
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Rysunek 2.16: Podgląd wydruku faktury zbiorczej
Faktura zbiorcza dla sieci sklepów
W przypadku, gdy dostawy wykonywane są do sklepów należących do sieci, a faktura zbiorcza ma zostać wystawiona na centralę konieczne jest odpowiednie wprowadzenie danych o kontrahentach i dostawie w odpowiedni
sposób.
Dane o sklepach i centrali należy wprowadzić do katalogu kontrahentów w następujący sposób:
1. Do listy kontrahentów należy dopisać osobno centralę i każdy sklep. Wszystkie te pozycje mają mieć
wprowadzony ten sam numer NIP.
2. Centrala ma mieć wprowadzone w polu handlowiec liczbę 999.
3. Sklepy firmowe mają mieć w polu rodzaj wybrany dowód dostawy.
Dokumenty mają zostać wystawione jako:
• Dowody dostaw na sklep firmowy.
• Przy wystawianiu faktury zbiorczej należy w polu nabywca wybrać sklep i wprowadzić daty. Po wczytaniu
dokumentów program zmieni nabywcę na centralę - i tak zostanie wystawiona faktura zbiorcza.
Wydruk faktury zbiorczej - modyfikacje
Standardowo wydruk faktury zbiorczej zawiera informacje o wystawionych dowodach dostawy oraz zsumowane pozycje dostarczonych towarów.
Możliwa jest zmiana wydruku poprzez dodanie do opcji dane systemu poleceń:
drukNiezaplacone=1 - drukuje aktualne niezaplacone na fakturze
drukZbiorczeWZ=1 - pomija wydruk dowodów dostaw.
W przypadku nie korzystania z kontroli stanów magazynowych i pracy na opcji sprzedaż - faktura VAT
bez stanu można ustawić numer magazynu, który będzie się zgłaszał po wyborze opcji (standardowo pojawia
się magazyn nr 3). Należy wpisać w opcji operacje - DANE SYSTEMU polecenie stoiskobezstanu=1, gdzie
1 - oznacza numer magazynu.
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KFV - faktura VAT korekta
20050105

Istnieją następujące warianty korekt:
• zwrot towaru – pozycje wracają na magazyn
• przecena towaru – cena zostaje obniżona (w przypadku podwyżki należy wpisać rożnicę w cenie ze znakiem
minus) natomiast stan magazynu pozostaje niezmieniony
• zmiana stawki VAT – po wybraniu faktury do skorygowania program automatycznie wykrywa, które pozycje
na fakturze wymagają korekty (przy założeniu, że obecnie towary posiadają wpisaną poprawnie stawkę VAT
3.8.1
• udzielenie rabatu procentowego – po wybraniu faktury i funkcji zmiana ceny wg rabatu program pyta
się o wysokość udzielanego rabatu w procentach i automatycznie oblicza zmianę ceny.

2.4.6

RW - rozchód wewnętrzny

RW - rozchód wewnętrzny pozwala na zdjęcie towaru ze stanu po cenach zakupu. Opcję wywołuje się operacje
- RW .

2.4.7

MM - przesunięcie międzymagazynowe

Wystawienie dokumentu MM – przesunięcia magazynowego powoduje zdjęcie towaru ze stanu jednego magazynu i przyjęcie tego towaru do magazynu docelowego. Wywołuje się wybierając opcję operacje - MM
przesunięcie. Charakterystycznymi polami w tym dokumencie są:
magazyn

numer magazynu, z którego pobierany jest towar,

docelowy

numer magazynu, na który przesuwany jest towar.

Przesunięcie palety na magazyn produkcyjny za pomocą sterownika
1. Gdy paleta wychodzi z magazynu, a wchodzi na magazyn produkcyjny trzeba wczytać tzw. kod operacji MM
(261...). Jest to kod, który przesuwa paletę w programie z jednego magazynu na drugi. Przesuwana jest
cała paleta – taka ilość sztuk, ile zostało przyjęte do magazynu pierwotnego.
2. Następnie należy wczytać kod palety (252...), którą przesunęło się w magazynach. Po zakończeniu operacji
3. Po zakończeniu operacji pracownik musi się podpisać, wczytując swój kod (211...).

Rysunek 2.17: Przesunięcie palety na magazyn

2.4.8

WZ - wydanie zewnętrzne

Dokumenty WZ (wydanie zewnętrzne) mogą być ewidencjonowane dwojako:
— jako osobny dokument – w opcji magazyn - operacje - WZ,
— dodatkowy wydruk do faktury.
Osobny dokument WZ
Osobny dokument WZ można w opcji magazyn - operacje - WZ. W tym przypadku tworzy się osobny
rejestr dokumentów WZ, z własną numeracją. Towar zdejmowany jest ze stanu magazynu.
Istnieje możliwość wystawienia faktury sprzedaży na podstawie wcześniej wystawionej WZ za pomocą opcji
sprzedaż - generuj - wg dowodu WZ.
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Rysunek 2.18: Kolejno wczytywane kody kreskowe przy przesuwaniu palety na magazyn
Dodatkowy wydruk do faktury
Wystawiając fakturę sprzedaży istnieje możliwość równoczesnego wydruku dokumentu WZ w opcji sprzedaż
- dokument - dowód wydania WZ.
Towar zdejmowany jest z magazynu według faktury sprzedaży, a WZ jest jedynie dokumentem pomocniczym.
Istnieje możliwość automatycznego wydruku WZ razem z fakturą po wpisaniu do opcji dane systemu komendy
sklepWZ=1.
Numeracja dokumentów WZ zależna jest od parametrów w opcji administracja - operacje - dane systemu:
jestnrWZ=1 - automatyczne nadawanie numerów na WZ przy fakturze,
jestnrWZ=2 - numery na WZ przy fakturze zgodne z numerami faktur.
Wygląd dokumentu WZ
Wydruk można zmieniać, albo wprowadzając odpowiednie komendy, albo projektując własny dokument.
— w opcji administracja - operacje - dane systemu należy wpisać komendę: typWZ=7 (lub 27) - wydruk
WZ nie zawiera cen,
— bądź projektując samodzielnie WZ w pliku zewnętrznym 2.9.3. W dokumencie można określić rodzaje
cen (lub bez), numer dokumentu WZ, numer faktury wystawionej do dokumentu WZ, datę wystawienia,
informacje z jakiego magazynu został wydany towar oraz uwagi (komentarz).

2.4.9

LK - lista kontrolna
20061102

Typ: LK
Dokument tymczasowy, wspomagający obieg dokumentów. Występuje jako pośrednik pomiędzy dyspozycją
wydania a samym wydaniem towaru z magazynu. Dokumenty LK posiadają swoją niezależną numerację, towar
wydany na LK „schodzi” z magazynu – nie widać jednak tych operacji w rejestrach sprzedaży. Wystawienie
dokumentu sprzedaży (WZ czy faktura VAT) będzie kasowało Listę kontrolną.
Listę kontrolną tworzy się w tej samej opcji co wystawia faktury sprzedaży magazyn – sprzedaż – faktura
VAT-magazyn. Po wypełnieniu dokumentu zamiast zatwierdzić należy wybrać z menu opcję LK - zapisz Listę
kontrolną.
Przy tworzeniu dokumentu z listy kontrolnej należy wejść na magazyn – sprzedaż do opcji właściwej dla
tworzonego dokumentu i wybrać z menu opcję LK - czytaj Listę kontrolną. Pojawi się lista utworzonych i
niezatwierdzonych list kontrolnych - po wybraniu właściwej na ekranie pojawią się towary z tej listy. Zatwierdzenie
transakcji spowoduje zamianę LK na wystawiony dokument.
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Piekarz

Funkcjonalność o nazwie piekarz przeznaczona jest do wystawiania dużej ilości dokumentów stałym klientom.
Pozwala na wprowadzenie automatyzacji i kontroli zgodności wystawionych dokumentów ze zdefiniowanymi
wcześniej parametrami: datą, kontrahentem, cyklami, dostarczanym towarem. Funkcjonalność ta powstała z
myślą o obsłudze piekarni (stąd nazwa Piekarz) ale doskonale sprawdza się również w innych typach działalności,
gdzie tym samym kontrahentom wystawia się te same (podobne) faktury w określonych odstępach czasu oraz z
tym samym asortymentem.

2.5.1

Zasady wystawiania dokumentów

1. Zdefiniowanie wzorców sprzedaży - w opcji faktury cykliczne.
Jest to pierwszy krok, w którym należy stworzyć odpowiednie szablony faktur cyklicznych. W tym celu
otwieramy okienko faktury cykliczne (np. klikamy magazyn następnie na pasku u góry ekranu wybieramy sprzedaż i faktury cykliczne). Klikamy dopisz . Następnie:

Rysunek 2.19: Definiowanie wzorców do wystawiania
— na zakładce szablon wybieramy kontrahenta, którego fakturowanie cykliczne będzie dotyczyło; w
polu wystawić do możemy ustawić częstotliwość z jaką będą tworzone dokumenty,
— na zakładce faktura należy wprowadzić numer strefy; numer strefy najczęściej jest przypisany do
konkretnego kierowcy, który daną strefę obsługuje,
— na zakładce uwagi, w polu stanowisko wybieramy numer magazynu, z którego będą sprzedawane
towary.
2. Ustawienie parametrów.
2.1. - Parametry fakturowania
Parametry fakturowania ustawia się wchodząc w strefy. Można to zrobić w dwojaki sposób:
(a) klikając w administracja następnie w górnej części ekranu kliknąć w przycisk kasy fiskalne i klawisz
strefy ,
(b) klikając w magazyn, następnie na pasku, u góry ekranu wybieramy sprzedaż i faktura VAT - bez
stanu; w wyświetlonym okienku wybieramy w górnym pasku inne i strefy.
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Wyświetlone zostaje okienko o nazwie dane wydruku gdzie obok numeru strefy (w kolumnie fakturowanie) wprowadza się datę, z jaką będą wystawiane dokumenty (faktury, WZ, RWS-y). Tak wprowadzone
informacje należy zapamiętać poprzez kliknięcie u dołu okienka klawisza start . Wyskoczy komunikat
z prośbą o potwierdzenie zapisu.
2.2. - Autostart
Możliwe jest ustawienie autostartu dla poszczególnych użytkowników (np. gdy różni użytkownicy obsługują różne strefy). W tym celu wybieramy administracja, przycisk użytkownik. W wyświetlonym
okienku wybieramy użytkownika i klikamy edycja. W okienku użytkownicy na karcie autostart poprzez
i wybieramy fakturowanie - strefy - fakturowanie stref (piekarz) lub
kliknięcie w pusty klawisz
fakturowanie mobilne (strefy) (ta druga opcja polecana jest dla urządzeń mobilnych jak komórki czy
tablety) i w polu obok wpisujemy numer strefy (kierowcy), którego dana pozycja z autostartu ma dotyczyć.
UWAGA! Zaznaczenie pola ∨ autostart spowoduje dostęp użytkownika tylko do pozycji umieszczonych
w autostarcie i wtedy żadne inne funkcje programu nie będą dla niego dostępne!
2.3. - Parametry kontrahenta
(a) Każdemu kontrahentowi należy przypisać kierowcę, który będzie go obsługiwał. W tym celu należy
w katalogu kontrahentów wyedytować konkretnego kontrahenta i na zakładce fakturowanie w polu
handlowiec wpisać numer kierowcy (handlowca), który będzie danego kontrahenta obsługiwał.
(b) Kontrahentowi można przypisać domyślnie dokument, który przez fakturowanie cykliczne będzie wystawiany. Po wyedytowaniu kontrahenta na zakładce nazwa w polu rodzaj należy wybrać pożądany
dokument jak np. RWS czy dowód dostawy.

Rysunek 2.20: Definiowanie daty, zakresu i strefy
3. Wystawianie dokumentu Aby wystawić dokument ponownie przechodzimy do opcji strefy (jak opisano powyżej). Następnie, na końcu wiersza klikamy przycisk start przy odpowiedniej strefie, której dokument
ma dotyczyć. Otworzy się okienko, w którym tworzony będzie dokument.
(a) Należy wybrać zdefiniowaną wcześniej fakturę cykliczną z listy w polu szablon. Kierowca musi być
zgodny w wybraną strefą.
(b) Pole: data, magazyn, kierowca, odbiorca wypełnią się zgodnie z szablonem.
(c) Należy uzupełnić ilości w kolumnie ilość obok dostarczanych towarów.
(d) Dokument należy zatwierdzić. Wydruki wykonuje się zbiorczo według stref wywołując w tej samej
opcji, w której ustawia się parametry - klawisz excel .

2.5.2

Poprawa dokumentów

1. 1) W dniu wystawienia dokumentów możliwe jest dopisanie towaru do już wystawionego dokumentu, albo wprowadzenie nowego. Po wybraniu kontrahenta z fa cyklicznych pojawia się komunikat:
DOMÓWIENIE . Wybranie:
Tak - zapisywany jest nowy dokument,
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Rysunek 2.21: Wystawianie dokumentu sprzedaży - faktur, dowodów dostaw, WZ
Nie - wczytuje stary do poprawy i zapisuje z poprawioną treścią.
2. Po wybraniu w innym dniu (np. jeden dzień później) tego samego kontrahenta (z fa cyklicznych) można
skorzystać z opcji szukaj .
Pojawia się lista faktur, na której należy wskazać dokument. Wybranie go spowoduje przepisanie treści
dokumentu na nowe i zapisanie kolejnego dokumentu.
Aby poprawić dokument należy nacisnąć

2.5.3

edycja .

Dokument zwrotu

Funkcjonalność Piekarz daje możliwość dokonywania codziennych zwrotów, które realizowane są przez kierowców obsługujących poszczególne strefy. Praktyczny przykład zastosowania w przypadku piekarni - kierowca,
który codziennie dowozi pieczywo do określonych punktów sprzedaży przyjmuje także zwroty z dnia poprzedniego
natomiast Madar daje szansę ich rozliczenia.
Ustawienie autostartu
Aby móc obsługiwać tego rodzaju zwroty należy w pierwszej kolejności ustawić autostart. W tym celu
wchodzimy w administracja - użytkownicy, następnie wybranego użytkownika edytujemy i przechodzimy
na zakładkę autostart. Klikamy w pusty klawisz
i wybieramy fakturowanie - strefy - zwroty stref
(piekarz) lub zwroty stref (mobilne) (ta druga opcja polecana jest dla urządzeń mobilnych jak komórki
czy tablety) i w polu obok wpisujemy numer magazynu. UWAGA! Zaznaczenie pola ∨ autostart spowoduje
dostęp użytkownika tylko do pozycji umieszczonych w autostarcie i wtedy żadne inne funkcje programu nie będą
dla niego dostępne!
Wypełnienie dokumentu zwrotu
Aby wykonać zwrot należy poprzez ustawiony autostart wybrać opcję zwroty stref . Następnie na wyświetlonym ekranie w polu dotyczy wybieramy dokument, którego zwrot dotyczy. Zaczytane zostają z tego
dokumentu wszelkie informacje łącznie z listą produktów, które zawierał. Jedyne co należy zrobić to wypełnić
w odpowiednich wierszach ilości zwracanych pozycji i całą operację zatwierdzić przyciskiem zatwierdź .
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Uwaga: Na końcu każdego wiersza na ekranie fakturowanie stref podane są cztery liczby.
Pierwsza oznacza sumaryczna ilość sprzedaną w dniu poprzednim, druga - ilość zwrócona w dniu
poprzednim, trzecia - ilość sprzedana sprzed tygodnia i ostatnia ilość zwrócona sprzed tygodnia.

Rysunek 2.22: Fakturowanie stref - wskazanie ilości sprzedanych i zwróconych w dniu wcześniejszym i tydzień
wcześniej

2.6

Narzędzia
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Koszty gospodarowania odpadami

Zgodnie z przepisami „wprowadzający” sprzęt może uwidocznić na fakturze koszty gospodarowania odpadami, jako oddzielny element ceny wprowadzonego sprzętu. Ponadto sprzedawcy są obowiązani do informowania
dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów, jeżeli taką informację uzyskali od wprowadzającego sprzęt.
Praktycznie oznacza to, że jeżeli firma otrzymała sprzęt i na fakturze zakupu widnieje w osobnej pozycji informacja o naliczonych kosztach gospodarowania odpadami, to na fakturach sprzedaży pozycje te również muszą
być uwidocznione.
W programie założono, że zostaną powiązane dwa towary z katalogu towarów: towar zawierający koszty
właściwy oraz osobny towar KGO (koszty gospodarowania) za pomocą numeru wprowadzonego w index. Na
stanie magazynowym znajdować się będzie tylko jeden towar (właściwy), w cenie uwzględniającej naliczone
koszty gospodarowania. Dopiero przy wystawianiu dokumentu sprzedaży koszty te będą uwidaczniane.
Konfiguracja
W opcji administracja - operacje - dane systemu należy wpisać:
jestKGO=1
jestMEM0=1
Przyjęcie i sprzedaż towaru z kosztami
Przyjęcie towaru, dla którego na fakturze został uwidoczniony koszt gospodarowania towarami odbywa się
w tych samych opcjach, co „normalne” przyjęcie - zazwyczaj na dokumencie PZ. Wprowadzając dostawę należy
wybrać kupowany towar i w polu [i] wprowadzić w zakładce realizacja w polach:
koszt gospodar. – wartość jednostkową kosztu gospodarowania odpadami np. 1,20,
odpadami – z listy towarów założony towar o nazwie Koszt gospodarowania odpadami.

Rysunek 2.23: Dostawa z kosztami gospodarowania odpadami

Sprzedaż towaru z własnej produkcji
W tym przypadku koszty gospodarowania towarami nie są naliczane i wprowadzane do systemu w momencie
zakupu. Konieczne jest jednak zaznaczenie, dla których towarów koszty te mają uwidaczniać się na fakturze.
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1. W katalogu towarów należy założyć towar KGO (koszty gospodarowania odpadami) i wprowadzić mu
unikalny numer w polu index.
2. Towarom, które mają mieć naliczane koszty należy w pola nazwa wpisać w kolejnej linii KGO=numerIndexu
np. KGO=9900123 (jeżeli w katalogu istnieje towar KGO o indeksie 9900123).
3. W przypadku, gdy koszty gospodarowania odpadami wyliczane są według masy należy masę towaru w
kilogramach (będącą podstawą obliczeń) wpisać w towar główny w osobnej linii np. MASAN=0.45 a w
towarze KGO jako jednostkę miary wpisać kg.
4. Przy sprzedaży należy wybrać dany towar. Koszty uwidocznią się na podglądzie i wydruku.

2.6.2

Rozliczanie opakowań zwrotnych

1. W katalogu towarów w opcji towary założyć pozycję opisującą opakowania.
UWAGA! W zakładce

wycena

w polu rodzaj należy wybrać opakowanie.

2. Wybrać magazyn, na którym będą rozliczane opakowania.
UWAGA! Należy w opcji dane systemu wprowadzić komendę StoiskoOpakowan=NR np. StoiskoOpakowan=11 - rozliczanie opakowań na magazynie 11.
3. Do wprowadzania na stan w magazynie opakowań służy opcja PZop. Do zdejmowania ze stanu opcja
WZop. W każdym dokumencie należy wybrać kontrahenta:
— PZop - oznacza przyjęcie na stan od kontrahenta, zmniejsza się stan kontrahenta (oddanie przez niego
opakowań),
— WZop - oznacza zdjęcie ze stanu, czyli obciążenie kontrahenta (przyjęcie przez niego opakowań).
4. Bilans otwarcia dla kontrahenta (stan jego opakowań) - należy wprowadzić jako WZop.
5. Zestawienie aktualnych stanów dla kontrahenta można uzyskać w opcji magazyn - wydruki - obroty
na magazynie wypełniając:
— stan obliczany jest na podstawie dokonanych transakcji - wybranie daty początkowej i końcowej oznacza, że stan będzie obliczony z tego okresu,
— w polu szablon wybrać opakowanie,
— w polu rodzaj wybrać kontrahenci wg ilości.

Rysunek 2.24: Stan opakowań na kontrahencie

2.6.3

Opłata produktowa

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym
poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań,
z wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy akumulatory kwasowo-ołowiowe.
Przedsiębiorcy, których dotyczy ustawa mają obowiązek wpłacenia opłaty produktowej mogą skorzystać z
ułatwień w programie:
• jeżeli opłata liczona jest według masy towaru, to masy te należy wprowadzić w każdym towarze w osobnej
linii np. MASAN=0.45. Pozwoli to na uzyskanie zestawienia ilości i mas sprzedanych towarów,
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• jeżeli rozliczane jest opakowanie należy wykorzystać opcję, w której można zdefiniować (podobnie jak w
recepturach) opakowania poszczególnych towarów. Tam też, w opcji zestawienie opcji można uzyskać
odpowiednie wydruki.
Opłatę produktową wpisuje się w opcji produkcja - opłata produktowa. Dopisując nową opłatę należy
wypełnić następujące pola:
nazwa

Nazwa tworzonej opłaty

wyrób

Nazwa wyrobu wybierana z listy towarów.

ilość

ilość wyrobu

stawka

uzupełniana automatycznie. Stawka zależy od ceny i ilości użytych składników do wyprodukowania
danego wyrobu.

Zestawienie opłat produktowych robione jest na postawie sprzedaży. W opcji zestawienie opłat jest dostępne
w czterech wariantach:
1. zakupy,
2. wg dokumentu zakupu,
3. wg dokumentu sprzedaży,
4. wg utargu.

Rysunek 2.25: Definiowanie opakowań dla opłaty produktowej

2.6.4

Remanent

Funkcja remanent opisana jest w rozdziale Narzędzia (tylko w instrukcji elektronicznej ?? .

2.6 Narzędzia

36

Rysunek 2.26: Lista cenników promocyjnych

2.6.5

Cennik promocyjny

Jest możliwość utworzenia cennika promocyjnego, w którym określa się ceny indywidualnie dla poszczególnych
kontrahentów oraz okres ważności cen. Cennik ten tworzony jest w opcji narzędzia - cennik promocyjny. Po
wejściu do niej widoczna jest lista cenników promocyjnych.
Moduł pozwala na zdefiniowanie indywidualnych cen i kodów dla wybranych kontrahentów, niezależnie od
wprowadzonego cennika w opcji towary - wycena. Zasada działania jest następująca – w przypadku sprzedaży towaru dla kontrahenta, wprowadzonych do cennika i w okresie ważności, wybierane są ceny sprzedaży
promocyjne.

Uwaga:

Jeśli wprowadzi się pozycje do cennika bez kontrahenta – cena będzie dotyczyła
wszystkich odbiorców w okresie ważności
.

Rysunek 2.27: Cennik promocyjny

kod towaru

można wprowadzić indywidualne kody produktów – różne dla różnych odbiorców, na przykład w przypadku sprzedaży dla sieci,

rodzaj

należy wybrać rodzaj:
— cennik – przy definicji cenników i indywidualnych kodów,
— stan min + MAX – przy definicji stanów minimalnych przy centralnym katalogu towarów, różnych dla oddziałów.

towar

towar z katalogu towarów, dla którego jest definiowany cennik bądź stany minimalne

ilość

ilość (przy stan min + MAX)

cena Zakupu

indywidualna cena zakupu dla kontrahentów,
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cena Sprzedaży

indywidualna cena sprzedaży dla kontrahentów,

cena II

cena przy dokumentach RWS,

ważne od .. do

data początkowa i końcowa okresu, w jakim obowiązuje cennik promocyjny,

dotyczy

kontrahent wybierany z listy, dla którego tworzony jest cennik promocyjny. Jeżeli wprowadzi
się pozycje do cennika bez kontrahenta – cena będzie dotyczyła wszystkich odbiorców.

∨ pomiń rabat

uwzględnianie rabatów na produkt.

Opcja narzędzia - cennik promocyjny umożliwia również sporządzanie wydruków cenników promocyjnych.

2.7

Wydruki
20040615

2.7.1

Rejestr sprzedaży

W zestawieniach dotyczących sprzedaży można określić dokumenty, które będą brane do zestawień.
nazwa pola

typ dokumentu

opcja

uwagi

faktura VAT
rachunek uproszczony
RW

FA
RU

sprzedaż – faktura VAT
sprzedaż – faktura VAT

RW

operacje – RW

korekta FA
korekta RU
RW zwrot
dowód dostawy
sprzedaż detal
sklep firmowy
WZ

KFV
KRU

korekty – korekta FA VAT
korekty – korekta FA VAT
korekty - zwrot RW

faktura VAT
opcjonalnie według rodzaju kontrahenta
rozchód wewnętrzny może być z naliczonym VAT (np. reprezentacja i
reklama)
korekta faktura VAT

DD
Det
RWS
WZ

operacje – WZ

FA eksport
faktura W
WDT

EXP

sprzedaż – faktura eksportowa

WDT

sprzedaż WDT

MM

MM

operacje - przesunięcie

zwrot detal
WZ serwis
przeceny
kor exp
kompletacje

ZwDet

KOM

zwrot rozchodu wewnętrznego
dowód dostawy
paragon
oddział
wydanie towaru na podstawie dowodu dostawy z późniejszym zbiorczym fakturowaniem
faktura eksportowa
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
przesunięcie towarów pomiędzy magazynami(na jednym stoisku sprzedane a na drugim przyjęte)
zwrot detaliczny

kompletacja – łączenie kilku elementów w jeden

Rejestr zawiera zestawienie kwot ogólnych dla dokumentów rozchodowych z magazynu, dostępne wartości
netto i VAT dla poszczególnych stawek, kwota ogółem brutto, koszt własny sprzedaży (sprzedaż wyceniona
w cenach zakupu) oraz zysk, wartość ewidencyjna (sprzedaż wyceniona w cenach ewidencyjnych) oraz rabat.
Możliwość selekcji wg odbiorcy, daty wystawienia faktury lub daty sprzedaży, magazynu, akwizytora. Na życzenie
zestawienie obrotów do księgowania.

2.7.2

Analiza sprzedaży

Zestawienie wartości dla transakcji rozchodu uszeregowanych wg towarów, odbiorców, dostawców itd. Dostępne wartości netto i brutto sprzedaży, koszt własny i zysk, sumy ilościowe oraz wg opakowań (druga jednostka).
Dostępne selekcje dla rodzajów transakcji. Możliwość uzupełnienia raportu o kod dostawcy, kod miejsca magazynowego, datę ostatniego zakupu/sprzedaży
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Rysunek 2.28: Rejestr sprzedaży
okres od.. do okres w jakim ma zostać wykonana analiza sprzedaży
magazyn magazyn dla którego wykonana jest analiza
akwizytor
grupa
cechy towarów
cechy kontrahentów
region
pole
wg
towary od.. do
dostawca - zestawienie dla towarów zakupionych od danego dostawcy
nabywca
dystrybutor - zestawienie dla towarów, z wybranym dystrybutorem w katalogu towarów w zakładce [wycena],
rodzaj ustalane jest dla jakiego rodzaju,
postać rodzaj prezentowanych danych,
wykaz w/g dane, które mają zawierać się w analizie,

2.7.3

Rejestr zakupu

Rejestr zawiera zestawienie kwot ogólnych dla dokumentów rozchodowych z magazynu, dostępne wartości
netto i VAT dla poszczególnych stawek, kwota ogółem brutto, wartość ewidencyjna (sprzedaż wyceniona w cenach
ewidencyjnych) oraz wartość odchyleń. Możliwość selekcji wg dostawcy, magazynu. Na życzenie zestawienie
obrotów do księgowania.

Uwaga: Możliwe jest wygenerowanie rejestru sprzedaży z wszystkich magazynów łącznie. W tym celu należy
w opcji administracja - operacje - dane systemu podać parametr numeracjabezstoisk=1. Następnie przy
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Rysunek 2.29: Analiza sprzedaży
generowaniu wydruku rejestru sprzedaży będzie wyświetlać się możliwość zaznaczenia opcji magazyny razem,
odpowiedzialna za łączenie sprzedaży z wszystkich magazynów
nazwa pola

typ dokumentu

opcja

PW
przyjęcie importu
zmiana ceny krPz

PW
PZI
krPz

zakupy - przyjęcie PW
zakupy - przyjęcie PZ import
korekty - korekta FA VAT

MM

MM

operacje - przesunięcie

PZ opak
BO

PZop
BO

operacje - PZ opakowań
zakupy - przyjęcie PW

faktura RR
WNT

FRR
WNT

zwrot PW
PZ serwis

zwPW

operacje - faktura RR rolnicza
zakupy - WNT nabycie wewnątrzunijne
korekty - korekta PW

2.7.4

uwagi

należy wybrać rodzaj „zmiana ceny”
przesunięcie międzymagazynowe stoisko określa mag.docelowy
należy wykonać zmiana typu na
BO
zakup

Zapas

Raport o stanie magazynu na określony dzień. Podawana jest łączna ilość i wartość każdej pozycji towarowej
(ceny są uśredniane). Możliwość uwzględnienia dyspozycji 2.4.1, oraz zestawienia dla wszystkich magazynów
jednocześnie.
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Stan

Raport o stanie magazynu na „teraz”. Każda partia towarów (każda dostawa) wyszczególniana jest odrębnie.
Możliwość uwzględnienia daty ważności i daty dostawy.

2.7.6

Kartoteka

Kartoteka magazynowa – zestawienie pokazuje wszystkie przychody i rozchody na wybrany magazyn. W
okienku, pojawiającym się po wybraniu opcji magazyn - wydruki - kartoteka można wybrać:

Rysunek 2.30: Okienko kartoteki magazynowej

magazyn

numer magazynu, zestawienie dotyczy przychodów i rozchodów tylko dla jednego, wybranego
magazynu, standardowo zestawienie tworzone jest według cen zakupu – inny układ wymaga
zaznaczenia pól ∨ ceny sprzedaży bądź ceny ewidencyjne,

produkt

wybierany z katalogu towarów,

kontrahent

można zawęzić zestawienie do operacji z wybranych kontrahentem,

numer

jeśli towary na magazynie identyfikowane są za pomocą numerów (indeksów) zamiast wybierać
towar z katalogu – można wpisać żądany numer towaru,

oznaczenie
∨ wydruk z podaniem cen zakupu i sprzedaży, kontrahentem i stawką VAT,
ceny ewiden- ∨ ceny sprzedaży na zestawieniu,
cyjne
ceny sprzedaży ∨ ceny ewidencyjne na zestawieniu.
szczegółowy

2.7.7

Analiza zakupu

Zestawienie wartości dla transakcji przychodu na magazyn, uszeregowanych wg towarów, dostawców itd.
Dostępne wartości netto i brutto zakupu, sumy ilościowe oraz wg opakowań (druga jednostka). Dostępne selekcje
dla rodzajów transakcji. Możliwość uzupełnienia raportu o kod dostawcy, kod miejsca magazynowego, datę
ostatniego zakupu/sprzedaży. Możliwość zestawień łącznych dla wszystkich magazynów.
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Rysunek 2.31: Kartoteka magazynowa szczegółowa i ”zwykła”

2.7.8

Wydruk niezapłacone

Wydruk w opcji baza wydan. Dopuszczalne warianty:
— wydruk uporządkowany wg daty,
— wydruk uporządkowany wg kontrahenta,
— selekcja wg daty faktury,
— selekcja wg terminu płatności,
— selekcja wg magazynu,
— selekcja wg nr akwizytora na dokumencie 2.9.7,
— selekcja wg nr handlowca wpisanego w kontrahencie 3.9.3,
— selekcja wg regionu wpisanego w kontrahencie.
Modyfikacje:
— uzupełnienie wydruku o pole info z faktury,
— zakazanie drukowania adresu brakadresu=1.

2.7.9

Obroty
20050730

Zestawienie obrazujące ogólne ilości przyjęć i wydań wg danego rodzaju transakcji. Możliwość sumowania wg
ilości jak i wartości, wg towarów i kontrahentów.
Zestawienie można sporządzić za okres, dla wybranych towarów, cech, akwizytora itp. Zestawienie ma postać
tabeli z wartościami zgodnymi z odpowiednio wybranymi polami w okienku, w szczególności można zdefiniować
kolumny na wydruku, wybierając je w szarych polach. Wyróżniono następujące warianty:
szablon Zdefiniowany w programie sposób wybrania kolumn do wydruku (w szarych polach).
W polach [ ] można wybrać kolumny pojawiające się na wydruku.
rodzaj Wydruk może być sporządzony według towarów (wg ilości, wg cen) bądź kontrahentów (kontrahenci
wg ilości / wartości, w zależności od wybranego pola pojawiające się liczby oznaczają ilości bądź wartości obrotu. Na przykład po wybraniu wg ilości uzyska się zestawienie obrotu pozycji towarowych ilościowy.
postać Wybranie zwykły - powoduje uzyskanie zestawienia w postaci zbiorczych wartości dla każdej pozycji,
agregowany - w rozdziale na poszczególne pary: towar-kontrahent.
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Rysunek 2.32: Wydruk obrotów

2.7.10

Intrastat
20050729

Okresowe zestawienie transakcji wewnątrzunijnych w następujących układach:
— Intrastat – wg pozycji taryfy celnej,
— VAT UE – wg kontrahentów (dot. deklaracji VAT UE),
— akcyza – rozliczenie podatku akcyzowego.

2.7.11

Współczynnik rotacji

Raport współczynnik rotacji znajduje się w sekcji Interface - wydruki. Zestawienie może być wykorzystywane do prezentacji danych potrzebnych do tworzenia:
— zamówienia do dostawcy na podstawie danych o sprzedaży 3.6.2,
— zapotrzebowania na surowce, według ich zużycia ??.
Raport współczynnik rotacji znajduje się w opcji produkcja - wydruki - rotacja lub w opcji Interface
- wydruki.
Zestawienie może być wykorzystywane do prezentacji danych potrzebnych do tworzenia:
— zamówienia do dostawcy na podstawie danych o sprzedaży 3.6.2,
— zapotrzebowania na surowce, według ich zużycia wzleceniach produkcyjnych ??.
W okienku pojawiającym się po wybraniu opcji poszczególne pola oznaczają:
okres od do

daty początkowe i końcowe okresu, za jaki będzie brana sprzedaż,

magazyn

numer magazynu, z którego będzie brana sprzedaż – możliwa jest analiza dla
wszystkich magazynów zaznaczając pole ∨ magazyny razem,

towary od do

można ”zawęzić” zestawienie do wybranej grupy towarów,

dostawca

wybór towarów od danego dostawcy, według faktycznych dokumentów przyjęcia

dystrybutor

wybór towarów od danego dostawcy, według kontrahenta wprowadzonego w katalogu towarów w zakładce wycena w polu dostawca,

20060925
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generuj zamówienie

∨ zaznaczenie spowoduje pojawienie się kolumny oraz możliwość przejścia do
zamówienia do dostawcy; zamówienie będzie wykonane na okres wpisany w polu
ilość dni,

rodzaj

sposób prezentowanych danych – wg ilości, wartości bądź według kontrahentów,

rotacja wg akt zapasu

jest to stosunek średniej sprzedaży do aktualnego zapasu, zbyt duża wartość
sugeruje braki w zaopatrzeniu,

sprzedaż średnio

średnia sprzedaż miesięcznie – niezależnie od wskazanego okresu program oblicza
średnią sprzedaż za 30 dni,

sprzedaż śr * 3

średnia sprzedaż miesięcznie, lecz z okresu 3 razy dłuższego niż podany,

wsp. obecności

jest to współczynnik czasu obecności danego asortymentu na stanie, inaczej mówiąc ile procent czasu towar był na stanie w podanym okresie,

ostatnie ceny transakcji

ostatnie daty i ceny zakupu i sprzedaży.

WIDOCZNE

NA ZESTAWIENIU ————

stan składu celnego
zamówienia

pozwalają uwzględnić bieżące zamówienia,

dyspozycje jako stan

do stanu ”dołożone” dyspozycje (rezerwacje),

MM

do sprzedaży doliczane dokumenty mm,

produkcja

możliwe jest utworzenie zapotrzebowania na surowce – jako ”sprzedaż” traktowane jest zużycie surowców pobieranych przy wprowadzaniu zleceń produkcyjnych
??.
20061001

2.7.12

Współczynnik sprzedaży

Raport współczynnik rotacji znajduje się w sekcji Interface - wydruki. Celem jest prezentacja danych
jakościowych o sprzedaży. W raporcie prezentuje następujące informacje:
— data ostatniej transakcji sprzedaży,
— dni, które upłynęły od ostatniej transakcji,
— średni odstęp w dniach pomiędzy transakcjami sprzedaży,
— wartość sprzedaży,
— ilość transakcji.

2.8

Jak zaksięgować dokumenty zakupu i sprzedaży z magazynu

W przypadku prowadzenia księgowości w programie MADAR konieczne jest zaksięgowanie odpowiednio do:
1. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – poszczególnych dokumentów bądź zbiorczych rejestrów ??. W przypadku, gdy w programie ustawione jest automatyczne księgowanie zakupu i sprzedaży ??
konieczne jest jedynie uzgodnienie rejestru z zapisami w księdze. W innym przypadku do księgi wpisuje się
zbiorcze kwoty z rejestru VAT.
2. FK – poprzez wystawienie i zaksięgowanie PK (polecenia księgowania) ??. Możliwe jest automatyczne
generowania PK dzięki funkcji PK - księgowanie - księgowanie MAGAZYN bądź ustawiając wzorce
w opcji PK - księgowanie - księgowanie wg wzorca ??.
W księgach pomocniczych dokumenty są widoczne według zdefiniowanych kont w opcji dane dla FK
?? oraz przy użyciu szablonów ??. Możliwe jest również wprowadzenie konta bezpośrednio na dokument,
który ma zostać zaksięgowany inaczej niż wynika to z wprowadzonych schematów. Konto to brane jest w
pierwszej kolejności do ksiąg pomocniczych oraz rozksięgowań pod rejestrem VAT.

2.9

Konfiguracja

Rozpoczynając pracę z programem w pierwszej kolejności należy ustawić podstawowe parametry. Program
przyjmuje pewne domyślne ustawienia - jednak od parametrów wprowadzonych w opcji administracja - konfiguracja oraz komend w opcji administracja-dane systemu zależy sposób prowadzenia magazynu, określania
cen, wygląd dokumentów itp. Należy zapoznać się również z możliwościami ustalania ceny sprzedaży oraz numeracją towarów - wybór właściwej możliwości decyduje o sposobie wprowadzania danych do programu.
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W programach zastosowano kontrolę daty wypisywanych dokumentów z aktualnym zakresem ustawionym
w programie księgowym w opcji księgowanie-zakres. Ma to na celu uniknięcie pomyłek np. wpisanie innego
roku na fakturze.

2.9.1

Numeracja dokumentów

Definicja własnego oznaczenia dokumentów:
— nowystsfa=/M — do dokumentów z pierwszego magazynu dodano sufiks FA 1/M/04,
— drugistsfa=/D — analogicznie drugi magazyn,
— trzecistsfa=/T — analogicznie trzeci magazyn - aż do piątego,
— stsfa6= — dla magazynu szóstego, analogcznie pozostałe,
— numakw=1 — do dokumentów dodany zostanie sufiks zależny od nr akwizytora (mała litera) FA 1/f/04
— jestmiesst=1 — do dokumentów dodanie zostanie symbol miesiąca FA 1/01/02
— jestmiesst=2 — rok zostanie zapisany na 4 cyfrach FA 1/2004
— dzienparag=1 — jeden numer paragonu dziennie.

2.9.2

Data sprzedaży miesiąc/rok

Data sprzedaży w formacie MMMM/yyyy: należy w polu data sprzedaży wpisać odpowiednią datę:
— 02.01.1900 - miesiąc poprzedni,
— 03.01.1900 - miesiąc obecny,
— 04.01.1900 - miesiąc przyszły.

2.9.3

Formularze projektowane

Przy projektowaniu wyglądu faktury sprzedaży można skorzystać ze wzorców dostarczonych przez program,
można też zaprojektować ją wg dowolnego wzoru.

Uwaga:

Specyfikacja typów, szablonów i kodów pól dostępna jest w postaci raportu, uzyskiwanego z menu lokalnego dla funkcji magazynowych inne / wzorce faktur. Są tam umieszczone kody do danych systemu np. plikwz=wz.txm, dostępne układy nagłówka dokumentów
(wybierane poprzez wpisanie odpowiedniego kodu nagłówka do danych systemu (np. typwz=7) oraz sekwencji
sterujących dla dokumentów projektowanych w plikach *.txm.
Wyboru wzorca wbudowanego dokonuje się w opcji operacje - konfiguracja. W pola nagłówek FA,
stopka FA, faktura należy wpisać liczby 0 .. 42 – opisują one wygląd dokumentów drukowany przez program
i należy je odpowiednio dobrać do firmy. Pomocne informacje zawiera plik dane.txt oraz opcja sprzedaż - inne
- wzorce faktur.
Projektowanie stopki dokumentu
Wybierając z menu lokalnego funkcję inne - edycja stopki możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki
(dolnej części faktury). Wystarczy w okienku wpisać tekst, który chcemy umieścić na fakturze. Należy pamiętać,
że stopka obejmuje również część dotyczącą podpisów wystawcy i odbiorcy, również tę część wydruku należy
zaprojektować.
Każdy z dokumentów ma umożliwione zaprojektowanie dolnej części drukowanego formularza. Jest to plik o
zdefiniowanej nazwie (np. stopkafa.txm dla faktury VAT). Program wprost drukuje wskazany plik na formularzu. W przypadku dodatkowych pól można wykorzystać:
• ^O^^ jako definicja pola podpisu odbiorcy,
• ^W^^ jako definicja pola podpisu wystawcy.
Przykład:
Zawartość pliku stopkafa.txm
^W^^^^^^^^^^^^^^^^
__________________
podpis odbiorcy

^O^^^^^^^^^^^^^^^^^^
____________________
podpis wystawcy
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Własny projekt
Istnieje możliwość zaprojektowania wyglądu faktury w pliku za pomocą specjalnych poleceń. Przykładowy
wzór faktury zawiera plik defin.txt. W pliku dane.txt opisane są polecenia i kody wykorzystywane do projektowania faktury. Aby faktura drukowana była wg wzoru należy w opcji administracja - dane systemu napisać
polecenie plikfaktura=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec faktury. W przypadku
próby wydrukowania faktury wg wzorca z pliku defin.txt polecenie będzie miało postać plikfaktura=defin.txt
Szczegółowe zestawienie kodów dostępnie w pliku czytaj.txt oraz w menu lokalnym w opcji wzorce dokumentów.
Parametry dla dokumentów pomocniczych:
WZ – standardowo wydruk bez cen (typWZ=27) , możliwości zmiany: szablon wbudowany typwz=1, nazwa
zewnętrznego wzorca dokumentu plikwz=wz.txm.
HDI – Handlowy dokument identyfikacyjny : wzorzec w pliku hdi.txm.

Projekt faktur RR
Możliwe jest zaprojektowanie własnych wydruków faktury RR, dostosowanych do przedsiębiorstwa. Wzorce
wydruków projektuje się w podobny sposób, jak wzorce faktur 2.9.3. Po zaprojektowaniu wzorca należy w opcji
operacje - dane systemu wprowadzić:
plikfrr=farr.txm - wzorzec faktury w plik farr.txm.
Wzorzec dodatkowego wydruku np. kwitu skupu (uzyskanego w opcji inne-wydruk metek można również
zaprojektować w zewnętrznym pliku i włączyć poleceniem:
pliklk=kwitRR.txm - wzorzec w pliku kwitRR.txm.
Oprócz kodów związanych z kontrahentami, takich samych jak w przypadku faktur, użyteczne są:
^FI^ - ilość w jednostce podstawowej,
^MA^ - ilość w jednostce pomocniczej,
^FS^ - cena jednostkowa,
^FG^ - wartość bez podatku,
^FX^ - % podatku,
^FW^ - zryczałtowany zwrot podatku,
^FB^ - wartość z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku.

2.9.4

Dopisek ORYGINAŁ-kopia

Ważny jest również parametr w konfiguracji ?? dopisek na fakturze:
— brak – dopisek nie jest drukowany,
— oryginał lub kopia – pierwszy drukowany oryginał, następne kopie,
— ORYGINAŁ-KOPIA – na każdej fakturze dopisek FAKTURA-KOPIA.

2.9.5

Tytuł nabywca/odbiorca/płatnik
20040726

Płatnika wybiera się na głównym oknie dokumentu.
.
Odbiorcę wybiera się w okienku UWAGI
Napis Odbiorca można zmienić wpisując napiswyslac=adres
Można zamienić znaczenie pól odbiorca i nabywca, poprzez wpisanie odbiorcaplatnik=1. Wtedy płatnik jest
odbiorcą, natomiast w UWAGI wpisuje się nabywcę. Stosuje się to do przedsiębiorstw wielooddziałowych, które
są samodzielnymi płatnikami, natomiast VAT musi rozliczać centrala.

2.9.6

Tabelka rozliczająca VAT

Przyjęcie PZ może zawierać tabelkę z rozpisanymi wartościami wg stawek VAT. Parametr tabelkaDostaw
steruje tym ustawieniem.
Analogicznie działa parametr tabelkaRW dla dokumentu RW.
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Uwagi do dokumentu
20060113

Klawisz
umożliwia uzupełnienie faktury o szereg informacji:
— dodatkowy tekst umieszczany u dołu dokumentu,
— numer zamówienia, sposób dostarczenia,
— nazwiska wystawiającego i odbierającego,
— numer akwizytora (handlowca), służy do przypisania akwizytora do danego dokumentu, automatycznie
pobierany z odpowiedniego pola w kontrahentach 3.9.3,
— wybór numeru konta bankowego drukowanego na dokumencie – według danych wprowadzonych do opcji
konfiguracja ??. Należy w polu bank wybrać z listy odpowiednią pozycją,
— temat, do którego przypisana jest faktura.

2.9.8

Adaptacje modułu sprzedaży

Ceny
Dodanie wyboru cennika jesttaryfa=1.
Udzielanie rabatu jestrabat=1 .
Cenniki promocyjne opisane w rozdziale 2.6.4.
Blokada możliwości zmiany cen podczas fakturowania blokcen=1.
Po wprowadzeniu nowej ceny automatycznie obliczany globalny rabat (rodzajcen=1).
Po wprowadzeniu nowej ceny staje się ona bazą do obliczania rabatu rodzajcen=7.
W celu rozszerzenia ilości cenników należy:
1. założyć remanent o nazwie cen51.rem – dla cennika 51 (dostępny zakres 51. . . 90),
2. wprowadzić towary z ceną zakupu i sprzedaży, oraz ewentualnie numerem.
Kontrahenci: limit kredytowy, odbiorca
Limit kredytowy dla kontrahenta 3.9.2, ważność zezwolenia: w uwagach dopisać linię ZEZW 13/12/2004
a po przekroczeniu tej daty każdorazowy wybór tego kontrahenta powoduje ukazanie się komunikatu:
zezwolenie do 31/12/2004 .
Nazwisko odbiorcy: w uwagach dopisać linię z nazwiskiem zaczynającą się od @. Analogicznie można wpisać
hasło @wg oświadczenia.
Limit sprzedaży
W programie wprowadzono kontrolę transakcji, których wartość przekracza 100 tys. zł. Po zatwierdzaniu
takiej faktury pojawia się komunikat przekroczenie limitu sprzedaży . Jeżeli mimo wszystko transakcja ta ma
zostać zrealizowana – należy wybrań NIE. Limit można zmienić wpisując do opcji administracja - dane
systemu polecenie LIMITSPRZEDAZY=5000000.
W programie umożliwiono również określenia limitu udzielanego kredytu poszczególnym kontrahentom.
Wprowadza się go klientom, w katalogu kontrahentów w pole kredyt 3.9.2.
Można wprowadzić użytkownikom blokadę możliwości sprzedaży klientom, którzy mają przekroczony limit
kredytowy oraz powyżej 100 tys. zł – nie zaznaczając w uprawnieniach użytkowników w opcji administracja użytkownicy pole przekroczony kredyt.
Inne
Automatyczny start od wskazanego nr magazynu: stoiskonr=4.
Dokumenty
Indywidualne wzory dokumentów dla poszczególnych kontrahentów: w polu uwagi zapisać fak=1, wtedy wszystkie oznaczenia zmiennych w opcji dane systemu uzupełniane są o ostatnią cyfrę np. plikfaktura1=fakt1.txm, plikwz1=wz1.txm.
Drukowanie sumy ilości na dokumentach drukujilosc=1.
Rachunek i paragon liczony wg cen brutto (faktury pozostają wg cen netto) rachunekbrutto=1.
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Sprzedaż na minus
20040714

Sprzedaż na minus (bez stanu) występuje w następujących przypadkach:
1. Sprzedaż usług typu transport, pakowanie – niektóre pozycje fakturowe nie występują na magazynie.
W tym przypadku należy zdefiniować pozycje, które nie podlegają rozliczaniu stanem magazynowym: należy do pola index wpisać dowolny 10-cyfrowy kod (taki z zakresu 1000000000-9999999999) i dodać komendę
brakkontrolistan=1. Umożliwienie wprowadzania takiej pozycji to albo przyjęcie jednostkowych pozycji
na stan albo, po wpisaniu wyboruslug=1 wybieranie bezpośrednio z katalogu wchodząc żółtą ikoną.
2. sprzedaż towarów przed wprowadzeniem dostawy – np. w obrocie towarami spożywczymi dowód dostawy
jest wprowadzany zazwyczaj nieco później, a sprzedaż odbywa się trybie ciągłym. Do danych systemu dopisać brakkontrolistan2=1. Wyboru pozycji dokonuje się analogicznie jak w punkcie powyższym. W takim
przypadku sprzedaż dokonuje się na minus, tzn. pozycje odkładają się na stanie z ilością ujemną. Należy
więc zdefiniować tryb łączenia pozycji ujemnych — PZ rozdzielane są na odpowiednie dokumenty sprzemagazyn
komenda
1
kompresjadetal1=2
daży, aktualizowany jest koszt własny sprzedaży. Odpowiednie kody to:
2
kompresjadetal2=2
3
kompresjadetal2=3
Druga możliwość to uśrednianie cen. Pozycje ujemne łączone są z dodatnimi (na stanie, koszt własny
sprzedaży na minus się nie zmienia).
magazyn
1
2
3

komenda
kompresjaujemne1=2
kompresjaujemne2=2
kompresjaujemne2=3

Uwaga: Dopuszczalność sprzedaży bez posiadanego stanu magazynu należy stosować z wielką ostrożnością. ˙
˙

2.9.9

Adaptacje bazy magazynu

Dopuszczalność sprzedaży ujemnej:
Jeżeli dopuszczono możliwość sprzedaży ujemnej to konieczne jest włączenie brakkontrolistan2=1

2.9.10

Różne jednostki miary

Program może stosować wiele jednostek miary do opisywania i rozliczania dokumentów.
• obsługa opakowań wg przelicznika wpisanego w katalogu towarów,
• masa netto, brutto oraz ilość zbiorcza wpisywana w uwagach, wymaga parametru jestmemo=2.

2.9.11

Druga jednostka

Często zachodzi konieczność jednoczesnej ewidencji w dwóch jednostkach (np. w sztukach i kilogramach).
Aby uaktywnić tę funkcję należy wprowadzić w opcji operacje - dane systemu polecenie:
jestmemo=2 – umożliwienie wprowadzania dodatkowej jednostki w polu [i].
Drugą jednostkę należy wpisywać w okienku [i] – dostępnym również po naciśnięciu klawisza F5 , w polu
zbiorcza ilość.
Aby druga jednostka widoczna była na zestawieniach należy zaznaczać ∨ ilość zbiorcza.

2.9.12

Podsumowanie ilości na dokumentach

Do danych systemu dopisać drukujIlosc=1, wtedy na dokumentach ujawni się podsumowanie ilości.
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Stosowane cenniki

• zapisane w katalogu towarów,
• zapisane w zamówieniu,
• ustalone podczas rezerwacji,
• zapisane w cenniku promocyjnym 2.6.4,
• zapisane w zewnętrznym, indywidualnym cenniku wraz z indywidualnym kodem w formacie remanentu,
• zapisane w zewnętrznym katalogu kodów,
• możliwość pracy na cenach ewidencyjnych oraz na cenach zakupu,
• ustalanie poziomu zaokrągleń (np. do 1 zł),
• przeliczanie cennik brutto  cena fakturowa netto,
• rabat procentowy na cały dokument,
• rabat kwotowy do dokumentu,
• rabat procentowy dla danej pozycji.

2.9.14

Dodatkowa oznaczenia

• tematy ??
• akwizytorzy przypisani do kontrahenta akwizytor,
• akwizytorzy przypisani do operatora STALYAKW=1,
• regiony w kontrahentach,
• grupy w towarach,
• cechy w towarach,
• miejsca magazynowe w towarach,
• dostawa towaru,
• dostawca towaru,
• waga towaru,
• ilość w opakowaniu zbiorczym.

2.9.15

Obsługa VAT

• praca w cenach netto lub brutto,
• praca bez vat-u — dla firmy zwolnionej podmiotowo,
• stawki vat: 23, 17, 12, 8, 3, 2, 1, 0,
• stawki nietypowe: zwolnione (kod 99), eksport (kod 91), nie podlega (92), kaucja (93).

2.9.16

PKWiU

PKWiU wpisuje się:
— zwyczajnie w treści nazwy towaru, czasami w drugiej linijce,
— w towarze ale w trzeciej lub dalszej linijce, wtedy wymagana jest ingerencja w wygląd dokumentu,
— w odrębnej linii nazwy w postaci „PKWIU-12124234324”, można wykorzystać ikonę wstawiającą odpowiedni
symbol, w tym jednak wypadku należy ustawić odpowiedni format faktury z wyodrębnioną kolumną dla
PKWIU lub własnoręcznie zaprojektować fakturę,
— automatycznie wydruk w dodatkowej linii drukujPKWIU=1.

2.10 Testy
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Warunki dostawy
20040427

Umieszczenie na fakturze sprzedaży informacji o warunkach dostawy jest możliwe poprzez wpisanie treści w
uwagach
. Po wypełnieniu tego pola do wydruku zostanie dodana odpowiednia informacja. ****
W przypadku wzorca faktury projektowanego należy dodać pole: ^UK^^ i dla daty ^Uk^^

2.10

Testy

W programie każda operacja magazynowa zapisywana jest w kilku bazach.
— nagłówków (dostawcy, odbiorcy) – nagłówki faktur, PZ itp. - wartościowo,
— transakcji – wartościowo - ilościowo (każdy towar osobno), wejścia i wyjścia towarów,
— stanu – wejścia zwiększają stan, wyjścia zmniejszają.
W wyniku awarii może okazać się, że dane w programie nie są spójne - tzn. dana operacja jest zapisana inaczej w
różnych bazach. Takie sytuacje mogą wystąpić i najczęściej są trudne do zlokalizowania i poprawy. Pomocnymi
przy sprawdzaniu poprawności wpisanych danych są specjalne opcje - testy.
Tylko „wyczyszczenie” testów, tzn. doprowadzenie do tego, by żaden test nie wykazywał pozycji błędnych,
jest gwarancją spójności SYSTEMU.

2.10.1

VAT magazyn 105

Test zgodności zapisu nagłówków operacji magazynowych z transakcjami. Zestawienie wykonywane jest za
okres, uwidaczniane dokumenty oznaczają sytuacje błędne.
Poprawa: W większości przypadków wystarczy dany dokument wczytać do poprawy i powtórnie zapisać.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom ?? .

2.10.2

Stan magazynu 106

Test zgodności transakcji towarowych i stanu. Test wykazuje pozycje, dla których suma wejść i wyjść (przyjęć
i wydań) jest niezgodna ze stanem, co do ilości i/lub wartości.
Poprawa: Po zlokalizowaniu błędu konieczna jest ingerencja w bazach. Najłatwiej skorzystać z opcji administracja - bazy ??.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom ?? .

2.10.3

Zaliczki - porównanie kwot rozliczonych i odliczonych na fakturze 100

Opcja umożliwia porównanie podatku VAT odliczonego na fakturach sprzedaży i w zaliczce. Wykazane wartości w kolumnach powinny być jednakowe – pokazują wartości podatku VAT rozliczonego w rejestrach VAT opcja
księgowość - rejestry VAT w danym okresie oraz podatek VAT, o który został obniżony podatek wykazany
w fakturach VAT.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom ?? .

2.11

Odpowiedzi na pytania

Najważniejszą decyzją, od której zależy właściwa interpretacja danych w programie jest określenie sposobu
prowadzenia magazynu. Należy odpowiedzieć na zamieszczone poniżej pytania i zgodnie z zaleceniami ustawić
odpowiednie parametry.

2.11.1

Zakupy w walutach

PYTANIE Operuję na towarach sprowadzanych z trzech różnych obszarów płatniczych. Towary te są w
EURO, SEK i PLN – każdy z towarów jest zdefiniowany, co do waluty. Każdy z towarów posiada kurs 0,44
(SEK) albo 4 (EURO) W momencie drukowania sprzedaży albo przyjęcia magazynowego nie są uwzględniane
ceny w walutach obcych (nie widzę tego). Wszystkie ceny są traktowane jednakowo bez rozróżnienia na walutę.
Wiadome, jeśli coś kosztuje 100 EURO to przy cenie 100 PLN wartość jego jest zaniżona w ogólnym bilansie
magazynowym. W którym miejscu można podać walutę główną (bazę) i zaprogramować żeby kursy były liczone
według tej walut oczywiście z odpowiednim mnożnikiem. Kurs waluty oczywiście będę ustalał ręcznie.

2.11 Odpowiedzi na pytania
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ODPOWIEDŹ W programie rozróżniono przyjęcia z terenów Polski, Unii Europejskiej oraz spoza Unii. Te
pierwsze są przyjmowane jako PZ, z Unii jako WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) oraz import.
Podobnie jest ze sprzedażą, wystawianą odpowiednio jako: faktury VAT, WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów) oraz eksport. Rozdzielenie tych operacji jest wymagane chociażby ze względu na różne zasady przy
rozliczaniu VAT czy pomocne przy tworzeniu Intrastat.
Proszę sprawdzić opcje, o których mówiono – te spoza Polski wprowadzane są w walutach i przeliczane wg
tam określonego kursu na PLN.

2.11.2

Czy prowadzimy dokładną ewidencję zakupów i sprzedaży towarów (magazyn) ?

Jeżeli jest prowadzone dokładne rozliczenie dla każdego towaru (rejestrowany jest każdy zakup i sprzedaż
towaru) oznacza to, że jest prowadzony magazyn. W przeciwnym razie należy ustawić w opcji konfiguracja
zaznaczyć pole brak stanu magazynu. Czy magazyn prowadzony jest w cenach zakupu czy ewidencyjnych
(sprzedaży) ? Standardowo przyjmowane jest, że magazyn prowadzony jest w cenach zakupu. Dla przypadku
prowadzenia magazynu w cenach ewidencyjnych (np. dla sklepu) należy ustawić pole ceny Ewidencyjne.

2.11.3

Operujemy cenami netto czy brutto (np. w sklepie) ?

Standardowo przyjmowane jest, że ceny w katalogach i podawane podczas sprzedaży są cenami netto (bez
VAT). W przeciwnym razie należy ustawić pole ceny brutto.

2.11.4

W jaki sposób zaokrąglamy ceny ?

Wszystkie pozycje zaokrąglane są do jednego grosza. Różnie natomiast może być zaokrąglany VAT. Standardowo program przyjmuje zaokrąglanie na każdej pozycji faktury (VAT końcowy jest sumą VAT-u z wszystkich
pozycji). Można również końcowy VAT obliczać na końcu faktury – od kwoty NETTO. W celu wybrania tego
sposobu należy wpisać w opcji DANE SYSTEMU polecenie zaokraglenia=9.

2.11.5

Jak zmienić numer na fakturze

Osobną kwestią jest określenie, czy magazyn prowadzony jest w cenach zakupu czy sprzedaży. Najczęstszą
formą jest magazyn w cenach zakupu. Przy prowadzeniu magazynu w cenach zakupu ceną niezmienną jest cena
zakupu, cena sprzedaży natomiast jest umowna, możliwa do zmiany i proponowana na podstawie cennika. Przy
prowadzeniu magazynu w cenach ewidencyjnych cena sprzedaży jest indywidualna (niezmienna) dla każdego
towaru z określonej dostawy. Cena zakupu i sprzedaży jest ustalana (wpisywana bądź pobierana z katalogu) w
momencie zakupu. Jeżeli przy sprzedaży zmieniana jest cena program traktuje to jako przecenę.

2.11.6

Zmiana stawki VAT w katalogu towarów
20040427

W programie jest możliwa zmiana stawek VAT – została dodana funkcja umożliwiająca zmianę stawki VAT z
8% na 23% zbiorczo dla wszystkich towarów. Należy pamiętać, że operaja ta jet nieodwracalna, czyli nie można
powrócić do katalogu sprzed zmian. Należy więc przed przystąpieniem do zmian wykonać ARCHIWIZACJĘ.
W katalogu towarów w menu lokalnym transmisje opcja: zmień podatek na 23%.

2.11.7

Jak kodować towary?

Do programu można wpisywać tylko kody numeryczne - należy wprowadzić je w katalogu towarów w polu
index. Można za pomocą kodów wprowadzić podział towarów na kategorie czy grupy. W ramach jednej grupy
(dwie pierwsze cyfry kodu) program może sam nadawać kolejne numery Jeżeli ceny sprzedaży są cenami BRUTTO
(z podatkiem VAT) wszystkie obliczenia wykonywane są „z góry”, na takiej samej zasadzie.

2.11.8

Jak kontrolować ceny sprzedaży

Do takiego zadania należy użyć kilku narzędzi:
1. Na wydruku rejestru sprzedaży zaznaczyć zysk i badać zmiany zyskowności.
2. Można porównywać zyskowność na poszczególnych towarach korzystając z zestawienia analiza sprzedaży.
3. Aby wykryć przypadki nadużyć korzystamy z wydruku dokumenty sprzedaży i zaznaczamy filtr poniżej
ceny zakupu.
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4. W plikach faktura.log możemy zidentyfikować operatorów wystawiających poszczególne dokumenty.

2.11.9

Jak kontrolować terminy płatności

— zestawienie księgowość - niezapłacone zaznaczyć zbiorczo należności otrzymamy raport niezapłaconych pogrupowanych wg terminów, należy przeanalizować kontrahentów z dalszych rubryk,
— do poszczególnych kontrahentów należy wypełnić pole kredyt, wtedy przy każdym wystawieniu faktury
program sprawdzi, czy dany kontrahent nie przekroczył terminu płatności i limitu kredytowego.

2.11.10

Jak prowadzić cennik sprzedaży?
20041105

Istnieje możliwość prowadzenia wielu cenników, oraz możliwość zmiany ceny sprzedaży poprzez udzielenie
podczas sprzedaży rabatu.
Cennik zwykły 1. Cena zakupu i sprzedaży jest wprowadzana przy dostawie (wpisywana lub zatwierdzana
na podstawie katalogu). Przy zakupie i sprzedaży z katalogu towarów proponowana jest odpowiednia cena.
2. Przy sprzedaży cena sprzedaży pobierana jest z katalogu towarów i można ją zmienić (można zablokować
możliwość zmiany poprzez wpisanie do opcji DANE SYSTEMU polecenia blokcen=1). W przypadku zmiany
ceny jest automatycznie uaktualniana w katalogu towarów tak, że przy następnej sprzedaży proponowana będzie
nowa cena. Jeżeli cena ta w katalogach nie powinna być zmieniana (np. stosowane są rabaty) to należy wpisać
do opcji DANE SYSTEMU polecenie StaleCenyFa=1.
Poziomy cen W programie można korzystać z cennika wielopoziomowego zarówno złotówkowego jak i dewizowego, który poziom cen jest wybierany zależy od wartości pola analityka wybranego kontrahenta. Aby było to
możliwe należy do opcji DANE SYSTEMU wpisać polecenie jestTaryfa=1.
1. Poziomy cen wpisuje się w na zakładce wycena w katalogu towarów analityka-bazy-towary w kolumnie
sprzedaż odpowiednio jako cena, cena 1 ... cena 6.
2. Podczas sprzedaży pojawia się taka cena, jaki rodzaj ma wpisany wybrany wcześniej kontrahent (rodzaj
ten określa pole cennik. Wpisanie w tym polu wartości 1 powoduje wybór pierwszego poziomu, 2 - drugiego itp.
Pozostałe wartości powodują wybór ceny z poziomu zerowego).
Jeżeli są stosowane zmienne poziomy dla tych samych kontrahentów (np. zależne od rodzaju płatności)
można przy sprzedaży wpisać odpowiednią cyfrę w pole taryfa – w prawej górnej części okienka. Bez względu na
„przypisanie” wybranego kontrahenta ceny będą liczone zgodnie z wybranym numerem.
Cennik dewizowy W przypadku prowadzenia cennika dewizowego sposób wyboru i zmiany ceny jest analogiczny jak w przypadku poprzednim. Różni się to tylko tym, że podana jest waluta i jej kurs. 1. Ceny dewizowe
można wpisywać samemu lub w przypadku korzystania z importu - są one automatycznie uaktualniane w momencie przyjęcia towaru do magazynu (wykonania przyjęcia). 2. Cena sprzedaży obliczana jest na podstawie
ceny dewizowej i kursu. Kurs można wpisać bezpośrednio do katalogu (wystarczy dla jednego towaru) lub podać
go w momencie sprzedaży (funkcja przelicz ceny w menu pomocniczym ¡F10¿ w opcji sprzedaż-sprzedaż).
Rabaty Niezależnie od sposobu proponowania ceny przez program można zastosować rabat procentowy. Udzielenie rabatu spowoduje przeliczenie wszystkich cen. Na przykład wpisanie w polu rabat przy sprzedaży 5% spowoduje obniżenie wszystkich cen o 5%. Aby było to możliwe należy w pliku dane.dat (w opcji DANE SYSTEMU
w menu głównym) wpisać polecenie jestRabat=1.
Pobieranie cen z zamówień Jeżeli w systemie zewidencjonowano zamówienie od danego kontrahenta, to przy
sprzedaży program proponuje cenę z zamówienia. Technikę tą można wykorzystać do stworzenia indywidualnych
cenników, odrębnych dla każdego kontrahenta poprzez zarejestrowanie zamówień, z dużym limitem ilościowym
(np. 100000).
Cennik promocyjny Umożliwia definiowanie cen odrębnie dla każdego klienta, wraz z określeniem ram czasowych obowiązywania – np. do definiowania promocji 2.6.4.

2.11.11

Jak wystawiać faktury z innymi kodami do różnych odbiorców

Dodatkowe indeksy dla kontrahentów wprowadza się w opcji magazyn - narzędzia - cennik promocyjny.
Aby numery te wyświetliły się na fakturze należy:

2.11 Odpowiedzi na pytania
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1. Zaprojektować osobny wzorzec faktury (np.fasieci.txm), w którym zamiast ”normalnego” indeksu wprowadzi się kod ^FR^^^^^^^^^.
2. Kontrahentowi (w przypadki sieci - wystarczy tylko głównemu) należy w prowadzić w uwagach FAK 1.
3. W opcji operacje – dane systemu należy wprowadzić polecenie: plikfaktura1=nazwapliku.roz (np.
plikfaktura1=fasieci.txm).

2.11.12

Jak prowadzić magazyn depozytowy

Magazyn depozytowy w działalności gospodarczej występuje w kilku postaciach. Ale ogólnie chodzi o te
przypadki, w których w programie magazynowym rejestruje się zarówno produkty własne jak i powierzone.
Serwis W przypadku serwisu mamy do czynienia z czasowym powierzeniem danego produktu np. w celu jego
naprawy. W systemie przygotowano parę dokumentów obsługujących taki przypadek: są to przyjęcie w serwis
pSer i zwrot z serwisu wSer. Dodatkowo określa się nr magazynu stoiskoserwis=8 (standardowo jest równe
90). Podstawowe wyróżniki tych dokumentów:
• nie wchodzą do zestawień księgowych,
• nie zmieniają niezapłaconych.
Skład patronacki W przypadku gdy firma prowadzi równolegle dwa magazyny: własny i obcy (patronacki),
to potrzebuje efektywnej struktury zarządzania oboma. Naprzeciw wychodzi nasz program z następującymi
ustawieniami:
1. magazyn 1 jest magazynem własnym,
2. na magazynie własnym prowadzona jest cała sprzedaż towarów, jeżeli zostaną dopuszczone stany ujemne
brakkontroliujemne1=1 to również możliwe będzie zafakturowanie towaru nieobecnego na stanie,
3. sukcesywnie należy wprowadzać zakupy od producenta uzupełniające stany ujemne,
4. do automatycznego kojarzenia sprzedaży ujemnej i później wprowadzonych dostaw należy włączyć kompresjaDetal1=2,
5. magazyn 2 służy do ewidencji magazynu patronackiego,
6. na magazyn 2 należy wprowadzać towary w momencie ich przybycia (dostawy), natomiast zdejmować gdy
otrzymamy fakturę (dowód) ich nabycia.

2.11.13

Obliczanie ruchu palet na magazynie

Do prowadzenia usługowego magazynu, rozliczanego wg przemieszczenia towarów na paletach dostępne są
następujące funkcje:
• w towarach wykorzystuje się pole Opakowanie do zapisania przelicznika ilość jednostkowa na palecie,
• część wydruków (zapas, analizy sprzedaży i zakupu) umożliwia dodanie informacji o przeliczeniu na jednostkę zbiorczą,
• w celu zaokrąglania obliczeń palet do pełnych jednostek dopisuje się liczOpakowania=1,
• typ wydruku 7 ukazuje dokument zawierający jedynie ilości podstawowe i przeliczone na opakowania,
należy dopisać typWZ=7,
• excel=2 - funkcja MAGAZYN/WYDRUKI/EXCEL tworzy zestawienie ruchu w magazynie obliczonego z podziałem na kartony i palety.
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Jak przypisać dostawę przeznaczoną dla konkretnego odbiorcy
W momencie wprowadzania dostawy można do niej przypisać klienta. Należy przy danej
pozycji towarowej wejść do okienka uwag i tam wybrać odbiorcę.

2.11.15

Jak wydrukować na fakturze tylko miesiąc sprzedaży

Należy w polu
02.01.1900 03.01.1900 04.01.1900 -

data sprzedaży wpisać odpowiednią datę:
miesiąc poprzedni
miesiąc obecny
miesiąc przyszły

3. Handel
20061015

W systemie w dziale handlowym następuje rejestracja przebiegu procesu sprzedaży – od momentu wpłynięcia
zapytania ofertowego, wyceny i oferty aż do realizacji zamówienia i obliczenia zysku na zleceniu. Rejestracja ta ma
na celu umożliwienie śledzenia i analizy pojedynczego zamówienia, dostarczenia wiedzy o klientach, ułatwienie
w pracy działu sprzedaży jak i możliwości porównania przyjętych założeń ze stanem faktycznym. Dzięki temu
do obsługi danego klienta nie jest potrzebna konsultacja z jego opiekunem.

3.1

Wstęp

Podstawą modułu wspierającego dział handlowy jest szybki dostęp do informacji, pochodzących również z
innych działów firmy. W programie Madar 7 nie został wydzielony specjalny moduł handlowy – jest on ściśle
związany z modułem magazynowym. W systemie można jednak wyróżnić szereg funkcji wspierających planowanie
i prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży.

3.1.1

Warunki współpracy z klientami

Warunki współpracy z kontrahentami ceny, można zdefiniować niezależnie od sprzedaży:
— sposób i termin płatności, ceny sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu wprowadza się w kartotece
kontrahentów 3.9.2,
— indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar w cennikach promocyjnych 2.6.4,
— zdefiniowanie cenników w walutach 3.8.1,
— przeglądanie i drukowanie cennika wybranych grup towarowych w wybranej walucie,
— ewidencja różnych nazw i indeksów tych samych towarów dla różnych kontrahentów (obsługa sieci handlowych) 2.11.11,
— pomoc w naliczaniu bieżących cen, wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu
3.8.2,
— szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie,
numerze, serii dokumentu.

3.1.2

Dokumentowanie sprzedaży

Efektywne wystawianie dokumentów jest szczególnie ważne przy obsłudze sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów na bazie innych, rezerwacje, wydruki w obcych językach - to tylko niektóre z możliwości
programu wspierającego dział handlowy. W systemie możliwe jest:
— wystawianie faktur ProForma 3.5.5 ,
— obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na
podstawie zarejestrowanych przez program zamówień) 3.5 ,
— wystawianie i wydruki faktur sprzedaży 2.4.1, korekt faktur, paragonów, rachunków, faktur korygujących,
dokumentów walutowych, faktur VAT RR - również w języku angielskim, niemieckim i francuskim,
— projektowanie wyglądu dokumentów (faktur, dokumentów wewnętrznych) ?? ,
— obsługa sprzedaży usług 4,
— możliwość wystawiania i rozliczania dokumentów w dewizach i złotówkach, wg bieżącego kursu przeliczeniowego złotego (podpowiedzi kursu) 2.4.3,
— możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji na dokumencie sprzedaży 2.2.2,
— możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu (dla uprawnionych osób),
— podgląd stanów magazynowych z wielu oddziałów firmy,
— możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów (np. faktur z
dokumentów magazynowych lub zamówień) 3.3.3,
— możliwość wystawienia i drukowania faktur zbiorczych - na podstawie WZ lub dowodów dostaw 2.4.4,
— możliwość odłożenia dokumentu do bufora (funkcja dyspozycje 2.4.1) przed jego wystawieniem,
— możliwość sprzedaży kompletów (wg receptur) towarów, dla których na stanie są tylko części składowe
3.3.5 .
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Raportowanie

Zestawienia i raporty są ważnym narzędziem w dziale handlowym, w programie możliwe są do uzyskania:
— zestawienia globalne, grupowe, szczegółowe za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów
dotyczące sprzedaży oraz zakupów 2.7,
— zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty bądź tzw. akwizytorów
3.9.3,
— wydruki uwzględniające wielkości obrotu i uzyskanego zysku ze sprzedaży w zadanym okresie czasu, wg
klientów, towarów, grup 2.7.2,
— zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych 3.8.1, przekraczających stany maksymalne, wskaźniki
rotacji, obecności w magazynie,
— zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu, stany wg cen zakupu, ewidencyjnych, sprzedaży 2.7.4,
— przeglądanie i drukowanie kartoteki magazynowej towarów 2.7.6, możliwość śledzenia ruchu towarów w
magazynach (w ujęciu historycznym),
— tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych, automatyczne przyjęcia remanentu ?? .

3.1.4

Wiedza o klientach

Współpraca z innymi modułami, w szczególności obsługą kasy i banku oraz księgowości, umożliwia:
— wystawianie bądź wgląd w dokumenty kasowe KP, KW oraz bankowe 4.2,
— kontrola i podgląd w trakcie wystawiania dokumentu pozycji niezapłaconych kontrahenta 2.2.4,
— wgląd do historii, stanu należności, powiązanie z poziomem udzielanego kredytu,
— zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.

3.1.5

Współpraca z innymi programami

Współpraca z innymi programami jest możliwa dzięki funkcjom eksportu i importu danych, umożliwiając:
— zautomatyzowane przekazywanie danych do programów tworzących Office,
— możliwość kopiowania zestawień do schowka i wykorzystywania ich w innych programach,
— eksport dokumentów sprzedaży do plików w formatach *.txt *.pdf *.gif,
— zautomatyzowane wysyłanie e-mail załączonym wystawionym dokumentem 4.0.7 .

3.2
3.2.1

Cenniki dla odbiorców
Cennik złotówkowy

Program umożliwia prowadzenie sprzedaży towarów i usług, według ustalonych cen sprzedaży:
— w katalogu towarów – tzw. poziomy cen (maksymalnie do 6) 3.8.2, wycena towaru zgodnie z cennikami jest
możliwa w katalogu towarów w zakładce wycena 3.8.2,
— w cenniku dodatkowym na remanentach bądź promocyjnym 3.8.5.
— cen dewizowych – wprowadza się cenę w dewizach 3.8.3 (w katalogu towarów) oraz kurs. Ceny dewizowe
można wpisywać ręcznie. W przypadku korzystania z modułu import w opcji sad ?? oraz przyjmowania
dostaw importowych wpisywane są automatycznie.
Definicje cennika dla odbiorcy wprowadza się w katalogu kontrahentów w polu cennik (0-6 - z katalogu towarów
poziomy cen; wyższe - z cenników w remanentach bądź inne). Znaczenie poszczególnych numerów cenników
zawiera rozdział opisujący katalog towarów 3.8.4.

3.3
3.3.1

Sprzedaż
Fakturowanie

• Faktura proforma - faktura VAT Proforma wystawiana może być jako dodatkowy dokument przy wprowadzaniu zamówienia od odbiorcy 3.5.5 . Należy więc wprowadzić towar / usługę jako zamówienie i wydrukować z menu wydruk - faktura proforma.
• Fakura VAT z magazynu - 2.4.1 - w opcji
w menu górnym sprzedaż-faktura VAT
możliwe jest wystawienie faktury, rachunku, dowodu dostawy, paragonu, faktury wewnętrznej, dokumentu
przekazania do oddziału RWS a także drukowania na drukarkę fiskalną. W tej opcji sprzedane towary
równocześnie pomniejszają stany magazynowe.

3.3 Sprzedaż
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• Faktury bez stanu magazynu - 2.4.2 - w opcji sprzedaż - faktura VAT bez stanu można wystawiać
faktury VAT na podstawie katalogu towarów, bez wykorzystania kontroli stanów magazynów. Faktura
bez stanu magazynu domyślnie wystawia faktury z magazynu nr 3. Istnieje oczywiście możliwość zmiany
numeru magazynu, co pozwala na wykorzystywanie tej funkcji dla większej ilości magazynów.
Funkcja ta pozwala na jednoczesne wystawianie faktur z magazynu – na podstawie stanów magazynowych
i prowadzenia magazynu na niektórych magazynach, na innych znów – na sprzedaż tylko na podstawie
katalogu towarów.
• Faktura zbiorcza - 2.4.4 - powstaje na bazie wystawionych dowodów dostaw (wz, rws) do kontrahentów.
Faktury te zapisywane są na osobnym magazynie.
• Faktura usługowa - 4 - istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z
magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny - bazą może być katalog towarów i
usług - treść jednak daję się w łatwy sposób modyfikować.
• Faktura zaliczkowa - 4.0.18 - obowiązek wystawiania, sposób wypełniania i wygląd faktury zaliczkowej
reguluje Rozporządzenie MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. ?? . Można w skrócie powiedzieć, że na fakturze
należy umieścić trzy informacje: o wpłaconej zaliczce, o dotychczasowych pobranych zaliczkach oraz dane o
, wybierając z menu
złożonym zamówieniu. Faktury zaliczkowe wystawia się w głównej opcji
opcję fakturowanie - faktura zaliczkowa.
• Faktury cykliczne - ?? - w przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co określony czas, pomocne
może być narzędzie, pozwalające na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści
wystawianych faktur dla kontrahentów. Możliwość tę daje funkcja faktury cykliczne, którą wykorzystuje
się w sprzedaży bez magazynu 2.4.2 i fakturze usługowej 4. Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa
się kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura, usługę (towar), który ma być fakturowany, ilość i
cena sprzedaży. Przy wystawianiu faktury dane te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje
odnotowany fakt „zrealizowania” - wystawienia faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru.
UWAGA ! W programie rozróżniono sprzedaż na teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Unię. Sprzedaż
wystawia się odpowiednio jako: faktury VAT, WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) 2.4.3 oraz eksport.
Rozdzielenie tych operacji jest wymagane chociażby ze względu na różne zasady przy rozliczaniu VAT czy
pomocne przy tworzeniu Intrastat.
Sprzedaż spoza Polski wprowadzane są w walutach i przeliczane wg tam określonego kursu na PLN.

3.3.2

Zaliczki od odbiorców

Przyjęcie i rozliczania wpłaconych zadatków czy zaliczek od odbiorców jest związane z obowiązkiem wystawiania faktur zaliczkowych. Obowiązek wystawiania, sposób wypełniania i wygląd faktury zaliczkowej reguluje
Rozporządzenie MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. ?? .
Właściwa ewidencja w programie jest wieloetapowa i dokonywana w różnych modułach - w tym rozdziale
skupimy się na przekazaniu samej idei - szczegółowy opis zawierają rozdziały następne.
Można powiedzieć, że proces przyjmowania i rozliczania zaliczki przebiega następująco:
1. Wpłata do kasy (do banku) - do raportu kasowego (bankowego) wprowadza się kwotę wpłaconej zaliczki
4.2.
Istnieje specjalny rodzaj operacji (ewidencji wpłaty) - poprzez wybranie odpowiedniej opcji zaliczki zaliczka do wystawienia - pozwalający na późniejszą kontrolę kompletności wpłat i wystawionych faktur
zaliczkowych.
2. Wystawienie faktury zaliczkowej - w opcji ewidencje - fakturowanie - faktura zaliczkowa czy w opcji
księgowość - kasjer - zaliczka od odbiorcy 4.0.18 . Wystawione wcześniej KP dla kontrahenta pojawia się
po wybraniu klawisza wpłaty .
3. Wystawienie dokumentu końcowego (faktury sprzedaży) - w tej samej opcji, w której wystawia się dany
typ faktury. Sposób wprowadzania informacji o zaliczce i rozliczanie VAT opisują następne rozdziały 4.0.18
.
4. Sprawdzenie i rozliczenie VAT z faktur zaliczkowych i końcowych 4.0.18 .
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Wystawianie faktur na podstawie innych dokumentów

Niektóre dokumenty mogą być podstawą do wystawiania innych dokumentów. W programie istnieje kilka
różnych algorytmów wzajemnych powiązań, których stosowanie i wybór zależny jest od struktury i organizacji
firmy.
Luźne powiązanie
Wystawione w systemie dokumenty są zapisywane podczas wystawiania w programie jako pliki (na dysku,
wysyłane e-mailem bądź zapisywane na serwerze http) a następnie wczytywane w innych opcjach w programie,
będąc podstawą wystawienia kolejnego dokumentu. Taki schemat obowiązuje na przykład:
— w przypadku pracy z oddziałami i wykonywaniu przesunięć towarów – w jednym oddziale wystawiany jest
np. dowód dostawy, który jest zapisywany jako plik i przesyłany do drugiego oddziału, następnie w oddziale
PW generowane jest na podstawie otrzymanego pliku ?? ,
— w przypadku wczytywania dokumentów z innych lokalizacji – w centrali wczytywane są wszystkie dokumenty sprzedaży z innych oddziałów.

Uwaga:

Przy takim postępowaniu wygodne jest korzystanie z rozwiązania zapisu dokumentów na serwerze http (udostępnionego, po uprzednim zgłoszeniu, naszym klientom na
www.emadar.pl ?? ). Oprócz wygody stosowania rozwiązanie to ma wbudowane zabezpieczenia
przed wielokrotnym zapisem tego samego dokumentu oraz zapisem dokumentu skierowanego do innego odbiorcy
(oddziału).
Korzystanie z możliwości wymiany dokumentów za pomocą plików jest możliwe w tej samej opcji, w której
wystawia się dokumenty, korzystając z funkcji w menu lokalnym generuj:
— przy wystawianiu dokumentów – opcje zapisz dysk, wyślij email, zapisz http, zapisz EDI,
— przy wczytywaniu dokumentów odpowiednio: czytaj dysk, czytaj email, czytaj http.
Dokumenty tymczasowe
Jest możliwe wystawianie w procesie sprzedaży różnych dokumentów, na różnym etapie finalizacji sprzedaży.
W przypadku kolejnego etapu dany dokument jest „zamieniany” na inny. Ten mechanizm obsługiwany jest w
tej samej opcji, w której wystawia się dokumenty, korzystając z funkcji w menu lokalnym generuj:
— wg dowodu WZ – dokument jest wystawiany według wcześniej wystawionego WZ,
— czytaj listę kontrolną – dokument jest wystawiany według wcześniej wystawionej LK (listy kontrolnej).
Dokumenty powiązane
Wzajemne powiązania są konieczne przy stosowaniu równoległych ewidencji dla potrzeb różnych działów np.
handlowego (zamówienia) i sprzedaży (faktury) czy magazynu(wz) i sprzedaży (faktury zbiorcze) 3.5.9 .
W tym przypadku oprócz danych dotyczących historii konieczna jest ewidencja wzajemnych powiązań oraz
stanu realizacji. Mechanizmy te są wbudowane w programie i nie wymagają osobnej obsługi. Wystawienie dokumentu na bazie innego równocześnie modyfikuje odpowiednie bazy w programie.
Dokumenty pierwotne (wystawiane na samym początku) wprowadza się w odpowiednich opcjach:
— zamówienia – opcje magazyn - zamówienia - zamówienie od odbiorcy,
— wz, dowody dostaw – opcje magazyn - operacje - wz lub magazyn - operacje - sprzedaż.
W dokumentach końcowych, w przypadku używania zamówień, przy ich wystawianiu korzysta się z opcji
menu lokalnego generuj:
— wg zamówienia - dokument jest wystawiany według zamówienia,
Inaczej przebiega sprzedaż w przypadku faktur zbiorczych – są one wystawiane w oddzielnej opcji 2.4.4.
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Rysunek 3.1: Możliwość transmisji dokumentów sprzedaży

3.3.4

Wystawianie korekt sprzedaży z różnych tytułów

Korekty wystawia się w opcji Magazyn - korekty - korekta FA VAT. Po wejściu do opcji wystawiania
faktury korekty pojawia się domyślny ekran ’FAKTURA VAT KOREKTA PZoV - zwrot’, który pozwala na
wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych. Korekta faktury może być
także wystawiana z różnych powodów jak np:
— zmiana stawki VAT
— zmiana ceny
— zwrot towaru
— zmiana ceny wg rabatu
— zamiana na eksport

Uwaga:

Bezpośrednio po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty należy wybrać jej
rodzaj (jeśli jest on inny niż zwrot towaru). Z górnego menu należy wybrać rodzaj jeszcze przed
rozpoczęciem wystawiania faktury a następnie wskazać wybrany rodzaj z opisanych poniżej.
Zwrot towaru
Korektę faktury sprzedaży związaną ze zwrotem towaru wystawia się poprzez wybór faktury do której wystawiana jest korekta, w polu dotyczy faktury. Wszystkie dane wypełnią się automatycznie należy jedynie
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Rysunek 3.2: Sprzedaż według wz

Rysunek 3.3: Sprzedaż według LK
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podać ilości zwracanych produktów. Jeśli faktura sprzedaży nie została wystawiona (zapisana) w systemie Madar wówczas należy wskazać, że korekta dotyczy nieznanej faktury - jak to zrobić opisano u dołu rozdziału.
Zmiana stawki VAT
Korektę z rodzajem zmiana stawki VAT wystawia się, w przypadku, w którym wystawiono fakturę na produkt/y z błędną stawką vatowską. Zanim jednak korekta taka zostanie wystawiona należy w katalogu towarów
odnaleźć dany produkt, na który została wystawiona faktura i zmienić mu stawkę VAT na prawidłową. Towar
taki musi mieć także podaną w katalogu towarów cenę sprzedaży.
Po poprawie stawek w katalogu towarów można przystąpić do wystawiania korekty z rodzajem zmiana
stawki VAT. W tym celu w pierwszym kroku wybiera się w polu dotyczy faktury wystawioną fakturę, do
której wystawiana jest korekta - wszystkie dane wypełnią się automatycznie należy jedynie podać ilości.

Uwaga:

Raz wystawionej faktury korekty na stawkę VAT NIE NALEŻY wczytywać do

poprawy!
Jeśli faktura sprzedaży nie została wystawiona (zapisana) w systemie Madar wówczas należy
wskazać, że korekta dotyczy nieznanej faktury - jak to zrobić opisano u dołu rozdziału.
Zmiana ceny
Korektę na zmianę ceny (rodzaj - zmiana ceny), wystawia się poprzez wybór faktury, do której wystawiana
jest korekta, w polu dotyczy faktury. Wszystkie dane wypełnią się automatycznie należy jedynie podać ilości i
uzupełnić pole cena sprzedaży

Uwaga: W polu cena sprzedaży podaje się zawsze różnicę pomiędzy ceną ujętą na korygowanej fakturze a ceną prawidłową. W przypadku gdy korekta dotyczy wzrostu ceny wartość różnicy
powinna być ujemna a w przypadku obniżenia ceny podaje się wartość dodatnią. Przykład: Jeśli
produkt sprzedano po 10 zł a miał być sprzedany po 12 zł to wówczas podaje się różnicę -2 zł; natomiast gdy cena
sprzedaży wyniosła 5zł a powinna 4zł to wówczas podaje się różnicę 1zł (wartość dodatnia).
Jeśli faktura sprzedaży nie została wystawiona (zapisana) w systemie Madar wówczas należy wskazać, że
korekta dotyczy nieznanej faktury - jak to zrobić opisano u dołu rozdziału.
Zmiana ceny wg rabatu
Jeżeli wystawiana korekta dotyczy udzielenia procentowego rabatu na całą fakturę to wówczas należy w pierwszym kroku wskazać tę fakturę sprzedaży a następnie kliknąć rodzaj - zmiana ceny wg rabatu. Wyświetlony
zostanie monit o podanie rabatu - podaje się procenty bez znaku ”
Dotyczy nieznanej faktury
Korekta sprzedaży dotycząca nieznanej faktury ma w szczególności zastosowanie w przypadku faktur, które
zostały wystawione poza systemem Madar (tz. nie możliwe jest jej odnalezienie w Madarze). W pierwszym kroku
po wejściu do opcji Magazyn - korekty - korekta FA VAT należy z górnego menu wybrać rodzaj a następnie
wskazać powód korekty (zmiana ceny, zwrot towaru itd). W następnym kroku ponownie należy z górnego menu
wybrać rodzaj a następnie wskazać dotyczy nieznanej faktury. W tym momencie pole dotyczy faktury(w
którym wybiera się zapisaną w systemie fakturę sprzedaży) zostanie zastąpione polem dotyczy FA, w którym
należy wyłącznie wpisać numer dokumentu sprzedaży. Resztę pól również wypełnia się ręcznie.

3.3.5

Indywidualne kody produktów

Niektórzy odbiorcy oprócz indywidualnych cen wymagają indywidualnych kodów produktów wg własnej
nomenklatury. Cennik promocyjny pełni również funkcję bazy takich indywidualnych kodów 2.6.4.
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Komplety
20060804

Komplety służą do sprzedaży towarów zestawami. Idea jest taka, że na magazynie mamy części składowe i
dopiero w momencie fakturowania podajemy komplet do sprzedaży. Na fakturze widoczna jest pozycja z kompletem i ona jest wyceniana jako pojedyncza pozycja. Natomiast z magazynu „schodzą” pozycje składowe (już
bez cen). Pozycje te są widoczne na wydruku WZ.
Tworzenie kompletu
Komplety są wprowadzane do katalogu towarów, podobnie jak przyjmowane części składowe. Różnicą jest
oznaczenie w zakładce wycena w polu rodzaj jako komplet. To oznaczenie spowoduje, że na liście towarów
będą wyświetlane z dodatkową ikoną.

Rysunek 3.4: Towary oznaczone jako komplety
Części składowe kompletów należy zdefiniować w recepturach ?? wybierając komplet jako produkt, części
składowe natomiast jako surowce.
Sprzedaż kompletu
Przy sprzedaży, będąc w tej opcji w której wystawia się dokument, korzysta się z funkcji w menu lokalnym
generuj:
— wg wzoru (z receptur),
— wg kompletu.
Korekta sprzedanego kompletu
Wystawiając fakturę korygującą, dotyczącą sprzedanego kompletu, program sam rozdzieli komplet na części
składowe – one to powrócą na stan magazynu.

3.4

Narzędzia
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Rysunek 3.5: Sprzedaż według kompletu

3.4.1

Stany minimalne

Przy centralnej dystrybucji katalogu towarów stany minimalne nie mogą być zapisywane w tej samej bazie
co towary. Dlatego też umożliwiono wprowadzanie stanów minimalnych w cenniku promocyjnym.

3.5

Zamówienia
20040524

Moduł zamówień wspomaga z jednej strony proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować dodatkowe uwagi do każdej
pozycji towarowej, określać terminy realizacji, drukować i wysyłać potwierdzenia.
Z drugiej strony umożliwia planowanie i rozliczanie zakupu materiałów i towarów, poprzez wygenerowanie
zapotrzebowania, planowania produkcji, generację zamówień do dostawców.
W programie przyjęto następujące zasady:
1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych
operacji: przyjęcie PZ, wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie
generowane.
2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach,
tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików (xml, e-mail, przez http z emadar.pl) jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych,
zamówień od odbiorców itp.
4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro
forma, oferty cenowej lub zapytania.
5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

3.5.1

Wprowadzanie zamówienia

Zamawiane towary rejestruje się w opcji magazyn - zamówienia. Po jej wybraniu pojawia się lista. Po
lewej stronie rodzaje zamówień:
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— zamówienie od odbiorcy - 3.5.5,
— zamówienie do dostawcy - 3.6,
— zamówienie importowe,
— zamówienie eksportowe,
— zamówienie na produkcję - 3.5.5.
Dwie środkowe kolumny zawierają funkcje analiz i zestawień 3.5.6. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie rejestru
zamówień, sprawdzenie ich realizacji czy stworzenie zapotrzebowania i zamówienia do dostawców.
Po prawej stronie znajdują się funkcje umożliwiające tworzenie ofert, zapytań ofertowych oraz bazy.

Rysunek 3.6: Możliwości modułu zamówień
Każde zamówienie, które ma podlegać późniejszej analizie, musi zostać zarejestrowane w systemie. Sposób
wprowadzania zamówień jest bardzo podobny jak innych dokumentów, występują też niewielkie różnice w rejestracji różnych typów zamówień. W każdym przypadku konieczne jest wprowadzenie:
— nagłówka zamówienia 3.5.1
— pozycji towarów / wyrobów 3.5.1
— dodatkowych informacji 3.5.1
Istnieje możliwość automatycznego generowanie zamówień na podstawie analiz, innych dokumentów oraz przesyłania zamówień pomiędzy oddziałami (kontrahentami) 3.5.3.
W programie istnieją też specjalne funkcje ułatwiające pracę z zamówieniami:
— wystawienie zamówienia na bazie innego, podobnego 3.5.3
— sortowanie wprowadzonych towarów na zamówienie według nazw 3.5.3
Na podstawie wprowadzonych zamówień można drukować potwierdzenia, faktury pro-forma oraz inne dokumenty 3.5.2
Nagłówek zamówienia
W okienku, które pojawia się po wybraniu opcji zamówienia - zamówienie od odbiorcy / dostawcy
należy wypełnić następujące pola:
data

data przyjęcia zamówienia,

numer

kolejny numer zamówienia,

nabywca

zamawiający towar (na niego będzie wystawiany dokument sprzedaży),

wysłać

wypełnić, jeżeli adres wysyłki inny niż zamawiający,

cennik

numer cennika (przy stosowaniu poziomów cen),

rabat

udzielony rabat (procentowo, 5 oznacza 5%),

dotyczy

dodatkowy numer, opis na przykład numer zamówienia od klienta,

temat

wypełniany, przy konieczności podziału zamówień np. według źródła otrzymania (internetowe, telefoniczne, od akwizytorów); dzięki temu polu możliwa jest późniejsza analiza,
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Rysunek 3.7: Zamówienie od odbiorcy
Wypełnianie pozycji towarowych zamówienia
Zamawiane towary można wybierać na dwa sposoby:
– z bieżącego stanu magazynu, dzięki czemu natychmiast uzyskuje się informacje o dostępności towaru.
Standardowo program wybiera magazyn nr 1 – zmiana magazynu jest możliwa po wybraniu z menu lokalnego
opcji wczytywanie - magazyn.
– z katalogu towarów, wybierając interesujący towar, wejście do katalogu następuje poprzez
wskazaną ikonę,
UWAGA! Możliwe jest złożenia zamówienia na komplety 3.3.5 – przy realizacji zamówienia ze stanu będą
zdjęte składniki kompletów.
Termin dostawy
Po prawej stronie, w każdej linii towarowej znajduje się pole, w które można wprowadzić dodatkową informację
- na przykład termin dostawy. Wybierając rodzaj informacji oraz datę – dane te wpisują się w odpowiednie pola.
Dzięki temu istnieje możliwość wprowadzenia różnych terminów dla zamawianych poszczególnych pozycji.
Informacje są ”przekazywane” przy tworzeniu kolejnych dokumentów oraz widoczne na zestawieniach.

Rysunek 3.8: Wybór terminu dostawy

Dodatkowe parametry
Do towaru — do każdej pozycji towarowej zamówienia można dopisać szereg dodatkowych informacji, wchodząc na ikonę i po prawej stronie pozycji. W zakładce parametry :
— masa netto,
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— masa brutto (w kg),
— dodatkowy opis,
W zakładce realizacja :
— nr zamówienia – skojarzone zamówienie do dostawcy (w przypadku, gdy pole nie wypełnione, system
traktuje zamówienia,
— data zamówienia – skojarzonego zamówienia do dostawcy.
— pilne – znacznik priorytetu, jeżeli ustawiony na liście przy pozycji ukazuje się ikona
,
Do zamówienia — można wprowadzić informacje dotyczące całego zamówienia – wywołując okienko za po. Do najważniejszych należą:
mocą klawisza
sposób dostawy

informacje o transporcie, np. rodzaj samochodu czy informacją o własnym transporcie

warunki zapłaty

przelew, gotówka - dane to pojawią się na dokumencie sprzedaży,

uwagi

dodatkowe pola do wprowadzania ustaleń – dokładnego terminu dostawy, miejsca, sposobu
pakowania,

Dane te przepiszą się do wystawianych dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień.

Rysunek 3.9: Uwagi do dokumentu - dodatkowe informacje

3.5.2

Drukowane dokumenty

Rejestrując zamówienie, podobnie jak inne dokumenty, wprowadza się dane do systemu komputerowego.
Na tej podstawie możliwe jest uzyskanie wydruku dokumentu – bądź zamówienia (potwierdzenia zamówienia),
bądź innych powiązanych dokumentów. Ich wygląd został zaprojektowany w systemie. Istnieje jednak możliwość
zaprojektowania własnego wzorca niektórych drukowanych dokumentów.
Dokumenty drukuje się w następujący sposób:
1. Po naciśnięciu klawisza
na ekranie pojawia się podgląd dokumentu głównego (zamówienia
do dostawcy, potwierdzenia zamówienia od odbiorcy itp.).
2. Wybierając z menu opcję wydruk pojawia się lista możliwych dokumentów:
— faktura proforma ,
— dowód dostawy,
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ofertę cenową lub zapytanie,
WZ,
wydruk na fax,
wydruk dodatkowy – można wybrać dowolny szablon zapisany na dysku.

3. Istnieje możliwość wydruku zamówień w innych językach. Opis towaru pobierany jest w takim przypadku
z katalogu towarów, z zakładki opis z pola nazwa angielska lub nazwa niemiecka. Zamówienia
drukowane są wybierając z menu opcję wydruk oraz
— wydruk angielski,
— wydruk niemiecki.
—
—
—
—
—

zamówienie do dostawcy,
potwierdzenia zamówienia od odbiorcy,
faktura proforma ,
dowód dostawy,
ofertę cenową lub zapytanie,
— transfer pojedynczej pozycji z analizy ?? ,
— wczytanie całego zamówienia przygotowanego w analizy.

Projekt własnych wydruków zamówień
W programie istnieje możliwość zaprojektowania własnego szablonu zamówienia. Informacje dotyczące tworzenia szablonów dokumentów dostępne są w rozdziale Dla zaawansowanych ??. Przykładowe pliki z zamówieniami można pobrać ze strony http://www.madar.com.pl/dema.htm
Komendy do podpięcia zamówienia (wpisywane w opcji administracja - operacje - dane systemu
ZAMÓWIENIE OD ODBIORCY
—
—
—
—
—
—
—

potwierdzenie zamówienia - plikZamowOdb
dowód dostawy - plikZamowOdbDD
faktura proforma
oferta cenowa - plikOfertaODB
WZ,
wydruk na fax
wydruk dodatkowy plikZamowOdbAA

ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY
plikZamowDos plikOfertaDOS
wersje językowe
EN angielski plikzamowdosen GE niemiecki plikzamowdosge
ZAMÓWIENIE EKSPORTOWE
plikZamowEXP
ZAMÓWIENIE IMPORTOWE
plikZamowIMP
ZAMÓWIENIE NA PRODUKCJĘ
plikZamowPRO
Opisy specyficznych pól przy projektach zamówień (kody dostępne również w opcji wydruk - wzorce
dokumentów):
— ^p1 – pole numer zamówienia – numer zamówienia, według którego generowana jest faktura (pierwsza
w zakładce zamówienia ,
linia) – w opcji
— ^r1 – pole numer obcy j.w.
— ^s1 – pole data zamówienia j.w.
— ^GT – termin dostawy
— ^FS – cena netto (dla zamówień od odbiorców)
— ^FZ – cena netto (dla zamówień do dostawców)
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Ułatwienia

Zeruj kwoty - przepisz treści
Funkcja pomocna podczas wprowadzania podobnych do siebie dokumentów. Jeżeli występuje taki sam dokument, w którym teksty i opisy są takie same, to można tę funkcję wykorzystać. W takim przypadku należy
wczytać poprzedni dokument zamówienia, a następnie wywołać funkcję z menu operacje — zeruj kwoty
- przepisz treści. Program potraktuje wskazany dokument jako zalążek nowo-tworzonego dokumentu. Dalsza
praca jak z normalnie wpisywanymi dokumentami. Przy kopiowaniu z dokumentów innego typu (np.: zamówienia
do dostawcy) można się posłużyć opcją poprawy, patrz 3.6.1.
Sortuj według nazwy
Opcja pozwala na uporządkowanie towarów wprowadzonych na zamówienie alfabetycznie (zgodnie z tym, jak
posortowany jest katalog towarów).
Wczytywanie zamówień z plików
Zamówienia można wysyłać i odbierać w postaci plików. W zakresie wczytywania obsługiwane są następujące
formaty:
— SPR – własny format Madar, tekstowy, kompatybilny z formatem PZ,faktura,
— XML – format określony przez standard EDI,
— DBF – format wykorzystywany przez programy Wa-pro,
— XLS – wczytywanie z pliku Excela, wczytania dokonuje się bezpośrednio z arkusza o następującym układzie
:
INDEX ILOSC
59010001000991
0
59010001000100
1.9
59010001000101
2
59010001000122
0
59010001000144
0

3.5.4

Poprawa i anulacja

Wprowadzone zamówienie może być powiązane z innymi dokumentami - w szczególności fakturami czy PZ.
Dlatego wyjątkową uwagę należy zachować przy modyfikacji i kasowaniu zamówień.
Modyfikacji (kasowanie czy poprawę) dokonuje się w okienku, w którym wprowadziło się dane zamówienie.
W pierwszej kolejności należy wczytać je do poprawy (podając numer bądź wybierając z listy po naciśnięciu
klawisza poprawa .
Jeżeli istnieje potrzeba skasowania jednej pozycji z zamówienia – wystarczy wpisać 0 w polu ilość obok
kasowanej pozycji. W przypadku konieczności anulacji zamówienia należy wybrać funkcję: operacje – anuluj
zamówienie.
W przypadku, gdy konieczne jest skasowanie pozostałej (niezrealizowanej do tej pory) części zamówienia –
należy wybrać funkcję: operacje – anulacja części niezrealizowanej.

3.5.5

Szczególne przypadki tworzenia i obsługi zamówień

Zamówienie od odbiorcy
Typ: ZWM
Służy do wprowadzenia informacji o zamawianym towarze (wyrobach) od klienta. Na podstawie zarejestrowanych zamówień możliwe jest generowanie dokumentów magazynowych oraz sprzedaży. Dane dodatkowe, takie
jak sposób realizacji, transportu itp. zarejestrowane w zamówieniu są również przepisywane do wystawianych
dokumentów.
Zamówienia od odbiorców są zapisywane w transakcjach i przyjmowane na tzw. stan zamówień. Faktury
VAT, dokumenty: WZ czy LK są również zapisywane w bazie transakcji (jako ich realizacja) oraz korygują stan
zamówień.
Zamawiane towary mogą zostać wprowadzone do zamówień:
— ręcznie z katalogu towarów,
— ręcznie ze stanu na magazynie, przy czym domyślnie podawany jest stan magazynu 1 - zmiany można
dokonać wybierając opcję z menu wczytywanie - magazyn 2 (1,3),
— wczytywane z plików zewnętrznych (przy transmisjach zamówień) 3.5.3,
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— wczytywane z koszyka – składane mobilnie poprzez Madar Mobile.
Zamówienie na produkcję
20070320

Typ: ZPR
Jest szczególnym przypadkiem, traktowane jako wewnętrzne, pośrednie zamówienie do produkcji. Jeśli przez
klienta zamawiany jest produkt (dla którego stworzona jest receptura), to zamówienie na produkcję ”rozdzieli”
na zamawiane towary i surowce. Dzięki temu, jeśli zamówienie do dostawcy zostanie wykonane na podstawie
zamówienia na produkcję 3.6.1, do dostawcy zostaną zamówione również surowce.
Podobnie, jak w przypadku zamówienia do wielu dostawców 3.6.1 zamawiany produkt powinien mieć wprowadzonego kontrahenta (np. ”produkcja”). W takim przypadku wykonując zamówienie na produkcję należy:
1. Wybrać opcję magazyn - zamówienia - zamówienie na produkcję.
2. Wprowadzić kontrahenta (np. ”produkcja”). Ten sam kontrahent powinien być wybrany przy produkcje w
katalogu towarów (towary, zakładka wycena , pole dostawca).
3. Wybrać z menu operacje - generuj wg zamówienia odbiorcy. Z listy zamówień wybrać interesujące
zamówienia (klawisz zaznacz ) i następnie zatwierdź ).
Wszystkie zamówione (na wybranych dokumentach) towary i produkty od wybranego dostawcy zostaną
wczytane do zamówienia. Dodatkowo, jeśli na zamówieniu występował produkt, to na następnej stronie (zmieniając pole strona) znajdą się surowce według wpisanej receptury ??.
Zamówienie do dostawcy
Typ: ZAM
Zamówienie do dostawcy może zostać powiązane z jednym bądź wieloma zamówieniami od odbiorcy. Zobrazowane to jest w okienku dodatkowych informacji zakładka realizacja. Takie powiązanie służy automatycznej
dystrybucji niektórych informacji 3.5.9.
Ponadto może być tworzone automatycznie, na podstawie prognozy sprzedaży z uwzględnieniem wskaźnika
rotacji, obecności i zapasu.
Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie stanów minimalnych i maksymalnych i na tej podstawie tworzenie
zamówienia do dostawców.

3.5.6

Wydruki

Wydruki dotyczące zamówień podzielone są na grupy - w zależności od rodzaju informacji umieszczanych na
nich. W programie możliwe jest uzyskanie zastawienia:
• zestawienie wystawionych zamówień – możliwy podział według typu zamówienia, akwizytora, kontrahenta czy tematu,
— opcja zamówienia - rejestr 3.5.6,
• zestawienie treści wystawionych zamówień – możliwy podział j.w.,
— opcja wydruki - rejestr zaznaczone w polu rodzaj pełne treści 3.5.6,
• operacje dla danego towaru / surowca – pokazane wszystkie dokumenty, według których dany towar
został zamówiony, a także zrealizowany 3.5.9 (poprzez wystawienie faktury VAT, produkcji, przyjęciu pz)
— opcja zamówienia - kartoteka 3.5.6,
• stan realizacji zamówień – na zestawieniu pojawiają się towary / produkty zamówione i nie zrealizowane
– razem ze statusem zamówienia (na przykład: nie zamówiony, na stanie, nr zamówienia),
— opcja zamówienia - stan 3.5.6,
• możliwości realizacji zamówień – porównanie niezrealizowanych zamówień, aktualnego stanu, z
uwzględnieniem stanów minimalnych i zamówień obcych,
— opcja zamówienia - gotowość 3.5.6 oraz wydruki - harmonogram 3.5.6,
• możliwości realizacji pojedynczego zamówienia – porównanie zamówienia, aktualnego stanu, z
uwzględnieniem zamówień obcych,
— opcja zamówienia - dekretacja - prognoza,.
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• realizacja pojedynczego zamówienia – zestawienie gromadzące zamówione pozycje oraz dokumenty
realizujące: faktury, PZ itp.,
— opcja zamówienia - dekretacja - rozliczenie wskazuje realizację aktualnie wybranego (podświetlonego zamówienia),
• realizacja grupy zamówień – raport wskazujący poziom realizacji zamówień z danego okresu, dla danego
tematu bądź kontrahenta,
— opcja zamówienia - dekretacja - realizacja zamówień.
Rejestr zamówień
20060926

Opcja: zamówienia - rejestr
Rejestr może zostać wykonany według daty zamówienia, jego rodzaju (do dostawcy, od odbiorcy, eksportowe),
dla wybranego kontrahenta i tematu.
Informacje w nim zawarte zależą od pola rodzaj:
— rejestr – rejestr (tylko nagłówki) zamówień,
— rejestr skrót – skrócony rejestr (w jednej linii) zamówień,
— pełne treści – zestawienie pełnych zamówień: towary, ilości oraz ceny,
— rozliczenie – zestawień zamówień oraz dokumentów powiązanych 3.5.9.

Rysunek 3.10: Rejestr zamówień (nagłówki)

Kartoteka zamówionego towaru
Opcja: zamówienia - kartoteka
Zestawienie obrotu na wybranym towarze. Raport pokazuje w dwóch kolumnach zamówienie oraz realizacje
(wystawioną fakturę, wz itp.).
— ∨ kontrahent – na zestawieniu uwidoczniony jest dostawca / odbiorca,
— ∨ niezrealizowane – dotyczy tylko niezrealizowanych towarów.
Zestawienie może zostać wykonane dla wybranego towaru, kontrahenta i tematu.
Realizacja zamówień - obroty na magazynie
Sposób realizacji zamówień jest również widoczny na zestawieniu magazyn - wydruki - obroty na magazynie 2.7.9. Opcja ta umożliwia zestawienie ilościowo lub wartościowo, według wybranych przez siebie kolumn,
danych dotyczących zamawianych towarów, stanu zamówień, realizacji itp.
Zestawienie to można analizować według towarów lub kontrahentów. Odpowiadają za to ustawienia pola
rodzaj.
Obrót wg ilości
Opcja: zamówienia - obrót wg tematu
Raport obejmujący sumy za okres dla następujących rodzajów dokumentów:
— zamówienia od odbiorcy,
— sprzedaż,
— zakup,
— zamówienia do dostawcy.
Sumowania można dokonywać wg ilości oraz wartości, jak również wg kontrahenta oraz towaru.
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Rysunek 3.11: Ustawienia selekcji dla analizy zamówień
Stan
20070411

Opcja: zamówienia - stan
Zestawienie zamówionych pozycji i niezrealizowanych z tzw. stanu zamówień. Stan zamówień pełni podobną rolę,
jak stan magazynu – do bazie tej dopisywane są zamówione pozycje towarowe, zarówno z zamówień od odbiorców,
na produkcję jaki i do dostawców. Dokumenty realizacji tych zamówień (PZ - w przypadku dostawców, FA w
przypadku odbiorców) powodują zdjęcie pozycji ze stanu.
Zestawienie to można ograniczyć do stanu wynikającego ze złożonych zamówień osobno od odbiorców, osobno
do dostawców. Służą do tego przełączniki, których jeśli się nie wybierze, będą brane pod uwagę wszystkie pozycje.
— potwierdzenie zam.Odb –
— potwierdzenie zam.EXP –
— zamówienie do Dostawcy –
— zamówienie importowe –
— zamówienie produkcyjne –
— zapotrzebowanie produkcyjne –
Warianty:
okres od .. do

stan zamówień złożonych bądź do realizacji w podanym okresie. UWAGA – selekcja jest włączana dopiero po wybraniu jej rodzaju w polu wg daty,

wg daty

wybranie odpowiedniego rodzaju zostaje włączona selekcja wg dat;
— zamówienia – dotyczy daty złożenia zamówienia ,
— realizacji – dotyczy daty planowanej realizacji,

akwizytor

– stan według akwizytora, akwizytorem może być np. handlowiec czy oddział,

kontrahent

– stan zamówień złożonych / wysłanych do danego kontrahenta, można w ten sposób również
rozgraniczać zamówienia wewnętrzne np. na produkcję, wybierając różnego kontrahenta dla
określonego podziału,
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– do każdego zamówienia można przypisać temat, łącząc w ten sposób grupę zamówień, na
przykład dotyczących jednego kontraktu. Wybierając ten temat można uzyskać stan tylko tych
zamówień.

Realizacja zamówienia wg tematu
Opcja: zamówienia - dekretacja - realizacja zamówień
Raport rozliczający realizację dokumentów przynależnych do wskazanego tematu ??. Rozliczenie obejmuje następujące rodzaje dokumentów:
— zamówienia od odbiorców,
— zamówienia do dostawcy,
— przyjęcia na magazyn,
— rozchód RW,
— sprzedaż (faktura, WZ).
Wydruk występuje w dwóch wariantach:
— (∨ szczegółowy) – szczegółowy (z pełną specyfikacją dokumentów),
— zwykły – ukazane są tylko sumy zbiorcze.
Rozliczenie może być ograniczone czasowo oraz dla wprowadzonego tematu. Sumowania można dokonywać wg
ilości oraz wartości zgodnie z polem rodzaj.
Realizacja zamówienia
Opcja: zamówienia - dekretacja - prognoza
Raport rozliczający realizację zamówienia od odbiorcy. W poszczególnych kolumnach pokazywane są ilości zamówionych przez odbiorcę, otwartych (niezrealizowanych) pozycji oraz złożone zamówienia do dostawcy i pozycje
na stanie.
Harmonogram sprzedaży
Opcja: zamówienia - harmonogram
Raport obejmujący sumy ilości dla poszczególnych towarów za okres dla następujących rodzajów dokumentów:
— zamówienia od odbiorcy,
— sprzedaż,
— stan dyspozycji,
— stan magazynu.
Gotowość
20050731

Opcja: zamówienia - gotowość
Zestawienie obejmuje wszystkie otwarte pozycje zamówień wraz z możliwością ich realizacji (tj. obecnością wymienionych pozycji na stanie magazynowym). warianty:
— zamówienia od odbiorcy – do dostawcy,
— selekcja dla kontrahenta,
— tylko pozycje gotowe do realizacji.

3.5.7

Zapis w programie

Operacje towarowe z zamówień zapisywane są w podobny sposób, jak inne transakcje magazynowe. Wszystkie
zamówienia (pozycje towarowe) oraz ich „realizacje” (faktury VAT, wz, PZ itp.) są zapisywane na stoisku 99 i
widoczne w opcji administracja - bazy po wyborze baza — magazyn - historia nr magazynu 99.
Podobnie modyfikowany jest stan, dostępny w opcji administracja - bazy po wyborze baza — magazyn
- stan nr magazynu 99.

3.5.8

Adaptacje zamówień

Podsumowanie pod wydrukiem tabelkaDostawZam=1 — tabelka wg stawek VAT, =2 — tylko suma netto,
w pozostałych przypadkach — suma netto i brutto;
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Realizacja zamówień

Przy pracy z zamówieniami możliwe jest śledzenie ich stopnia realizacji. Podczas realizacji zamówień można
wyróżnić etapy, związane z przygotowaniem, kontrolą i realizacją zamówień.
Etap 1 - Przygotowanie zamówienia
Wprowadzenie treści zamówienia do systemu. Ze względu na sposób pozyskania informacji zamówienie można
wprowadzić:
— zamówienie od odbiorcy
— ręczne, np. zgłoszenie telefoniczne (złożone od klienta),
— na podstawie stałego zamówienia (cykliczne),
— wczytywane z pliku.
— zamówienie do dostawcy
— na podstawie analizy i prognozy,
— wczytać na podstawie konkretnego zamówienia do odbiorcy,
— wczytać na podstawie okresowych zamówień od różnych klientów.
Zestawienia wprowadzonych zamówień można uzyskać w opcjach:
— rejestr zamówień 3.5.6 – nagłówki oraz treści,
— rozliczenie – zestawienie zamówień oraz dokumentów powiązanych 3.5.9,
— kartoteka zamówionego towaru 3.5.6.
Etap 2 - Kontrola
W tej fazie zamówienia konieczne jest korzystanie z informacji na temat:
— terminu realizacji,
— częściowej realizacji,
— częściowo do realizacji,
— stanu podzamówienia.
W zależności od etapu można wyróżnić statusy zamówień 3.5.9.
Etap 3 - Realizacja
Zamówienie jest realizowane z chwilą wystawienia odpowiedniego dokumentu i dotyczy towaru (bądź części
np. 5 sztuk z zamówionych 10), który wcześniej został wprowadzony do zamówienia. W przypadku zamówień:
— od odbiorcy – wystawienie faktury vat, wz, rw,
— do dostawcy – wystawienie PZ, PW.
Zestawienia dotyczące stopnia realizacji zamówień można uzyskać w opcjach:
— rejestry jako rozliczenie 3.5.6,
— Obrót wg tematu 3.5.6.
Statusy zamówień
Statusy można ustawiać i śledzić w opcji zamówienia - dekretacja. Po wybraniu opcji pojawia się okienko
z listą nagłówków złożonych zamówień.
W momencie przyjęcia zamówienia otrzymuje ono status realizowane. Na liście wyświetlana jest liczba,
określająca ilość pozycji z zamówienia (lp.) oraz ilość pozycji niezrealizowana.
Czynność
status zamówienia
wyświetlanie
Przyjęcie zamówienia
realizowane
otwarte
Częściowa realizacja (wystawienie dokumen- realizowane
częściowo zrealizowatu)
ne
** Oznaczone jako zamknięte
zamknięte; szary
zamknięte
** Oznaczone jako odłożone
odłożone
odłożone
Bez oznaczonej flagi potwierdzone
–bez zmian–; zielony
nie potwierdzone
** Oznaczone jako anulowane
anulowane; przekreślone
–bez zmian–
Flaga pilne
–bez zmian–; ikona
** oznaczone

wybrana opcja z menu zmiana statusu,

–bez zmian–

znacznik nie wpływa na status,

oznaczona flaga

wybrana opcja z menu zmiana statusu.
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Rysunek 3.12: Dekretacja zamówień
Dodatkowo program umożliwia śledzenie terminów zakupu i sprzedaży. W okienku uwag uwagi wypełniając
odpowiednie pola, program automatycznie przenosi wprowadzone daty pomiędzy powiązanymi zamówieniami do
dostawcy i od odbiorcy.
Rozróżniane są również zamówienia od odbiorcy, które nie są przypisane do zamówień od dostawcy. Te przypisane posiadają informację o numerze i dacie zamówienia, natomiast te wolne na liście wypisane są pogrubioną
czcionką.
wzorce wydruków

3.6

komenda

opis

Generowanie zamówienia do dostawcy
20070612

W systemie zostało zaprojektowanych szereg ułatwień i funkcji pozwalających na automatyzację tworzenia
zamówienia do dostawców. Takie bowiem zamówienie może uwzględniać:
— złożone zamówienia od odbiorców 3.6.1, na ich podstawie może zostać wygenerowane zamówienie do dostawców,
—

3.6.1

Tworzenie zapotrzebowania na podstawie przyjętych zamówień

W przedsiębiorstwach, w których zakupy dokonywane są ”pod zamówienie” pomocne mogą okazać się funkcje
tworzenia zamówienia do dostawcy na podstawie złożonych zamówień. Ideą jest, że zamówione przez klienta, dla
których nie zostało jeszcze wygenerowane zamówienie bądź nie została dokonana rezerwacja na stanie - będą
podstawą zamówienia do dostawcy (dostawców).
Zamówienia do różnych dostawców. Często zdarza się, że odbiorca zamawia towary kupowany u różnych
dostawców. Jeżeli w katalogu towarów, przy każdym towarze zostanie wskazany dostawca - to możliwe będzie
stworzenie zamówień do różnych dostawców na podstawie zamówień od klientów (odbiorców).
Przykład:
Klient zamawia dwa towary, które pochodzą od dwóch różnych dostawców. Należy tym towarom w katalogu
towarów wprowadzić kontrahenta w polu dostawca. Następnie tworząc zamówienie do dostawcy należy wybrać
w pierwszej kolejności dostawcę, a następnie wywołać opcję operacje - generuj wg zamówienia odbiorcy.
Do zamówienia wczytają się tylko pozycje od danego dostawcy.
Można również skorzystać z funkcji operacje - generuj dla dostawcy. Pojawia się wtedy lista dostawców
(z zamówień od odbiorców - w przypadku towarów, lub zamówień na produkcję - w przypadku surowców).
Po wybraniu dostawcy wszystkie pozycje dotyczące danego dostawcy zostaną wczytane.
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Rysunek 3.13: Generowanie zamówienia do dostawcy
Generowanie zapotrzebowania poprzez wskazanie wielu zamówień. W menu operacja - generuj na
podstawie zamówień odbiorców wybiera się jedną lub więcej zamówień. Program automatycznie wczyta
wszystkie pozycje i wygeneruje zamówienie do dostawcy. Analogiczna możliwość Produkcja / wydruki /
zapotrzebowanie wg zamówień ??.
Zamówienie od odbiorcy jako wzorzec. Istnieje możliwość przekopiowania przyjętego zamówienia od odbiorcy do tworzonego zamówienia do dostawcy. Wystarczy , przy pomocy funkcji poprawa wskazać potrzebny
dokument (z listy wszystkich dokumentów), a program, gdy tylko zauważy, że wskazany dokumentnie może zostać wczytany do poprawy ze względu na niezgodność typów, automatycznie przejdzie do procedury wczytywania
dokumentu jako szablonu.

3.6.2

Tworzenie zamówienia na podstawie prognozy sprzedaży

Na podstawie rotacji. Możliwe jest uzyskanie prognozy zapotrzebowania na towary oraz generowanie zamówienia na podstawie rotacji, z uwzględnieniem bądź nie współczynnika obecności. Rotacja rozumiana jest jako
stosunek średniej sprzedaży w podanym okresie do aktualnego zapasu.
Funkcja ta dostępna jest w opcji interface - wydruki - współczynnik rotacji oraz w opcji analizy w
zakładce magazyn wybierając funkcję transfer - wydruk średniej rotacji 2.7.11.
Przy tworzeniu zestawienia pamiętać należy o kilku zasadach.
1. Włączenie opcji ∨ wsp.obecności powoduje, że średnia sprzedaż liczona jest według następującego schematu: średnia sprzedaż za okres dzielona jest przez ilość okresów (okres = 30 dni) a następnie mnożona
przez współczynnik obecności. Jest to też podstawą do proponowanego zamówienia.
2. Wpisanie innej ilości dni w polu ilość Dni oznacza, że zamówienie będzie tworzone na podany okres.
Praktycznie wyliczona średnia sprzedaż będzie dzielona przez 30 i przeliczana według wprowadzonej ilości
dni.
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3. Jeśli zaznaczymy ∨ MM do sprzedaży będą dodawane operacje mm (przesunięcie magazynowe).
4. Jeśli zaznaczymy ∨ produkcja zestawienie to można traktować jako prognozę według zużycia surowców
na produkcję.
5. Zaznaczenie ∨ sprzedaż*3 spowoduje pojawienie się kolumny na wydruku zawierającej średnią sprzedaż
z okresu trzykrotnie większego, niż wprowadzony jako okres od .. do.
6. Zaznaczenie opcji ∨ dyspozycje jako stan spowoduje, że do zamówienia będą proponowane wyliczone
prognozy sprzedaży pomniejszone o aktualny stan i dyspozycje. W przeciwnym przypadku dyspozycje nie
mają wpływu na prognozę i zamówienie.
Na przykładowym zestawieniu widoczna jest różnica przy prognozie zamówienia z uwzględnieniem i nie
współczynnika obecności.
Analizy. Możliwe jest uzyskanie prognozy zapotrzebowania na towary oraz generowanie zamówienia na podstawie średniej sprzedaży z uwzględnieniem aktualnego stanu. Długość okresu, z jakiego sprzedaż będzie pobierana,
jest wybierana poprzez wskazanie odpowiedniego pola (kolumny) w konfiguracji – sprzedaż 30 dni, sprzedaż 90 dni lub sprzedaż 360 dni. Długość okresu do średniej przyjmowana jest 30 dni, chyba że zostanie
wypełnione pole parametr obok pola sprzedaż.
Dostępne w opcji analizy - zakładka magazyn . W opcji tej należy założyć szablon, zawierający następujące
pola (kolumny):
— zapas – zapas z wybranego magazynu, będzie podstawą do obliczenia prognozy,
— sprzedaż – można wybrać kilka okresów, z których brana jest sprzedaż: sprzedaż 30 dni, sprzedaż 90
dni, sprzedaż 360 dni – liczone od aktualnego dnia; jeśli w kolumnie parametr nie jest wpisana wartość
– program przyjmie do obliczeń 30 dni,
— PR średnie zapotrzebowanie wg rotacji – kolumna wskazuje obliczoną wartość zapotrzebowania
według następującego algorytmu: liczy średnią sprzedaż dzieląc wartość sprzedaży przez ilość okresów
(standardowo wg 30 dni (miesiąc), w przypadku wypełnienia kolumny parametr obok pola sprzedaż wg
wprowadzonych dni). Od tak otrzymanej wartości odejmuje aktualny stan.

3.6.3

Tworzenie zamówienia na podstawie stanów minimalnych

W programie istnieje możliwość uzyskania zestawienia, a następnie wygenerowania zamówienia do dostawcy,
zgodnie z wprowadzanymi stanami minimalnymi dla poszczególnych towarów. W kolejnych krokach należy:
1. W katalogu towarów każdemu towarowi należy przypisać dwie wartości:
— stan minimalny – w polu stan min – jeśli ilość towaru na stanie będzie mniejsza niż wartość tego pola
wówczas towar ten będzie proponowany do zamówienia w ilości takiej, żeby osiągnąć stan maksymalny,
— stan maksymalny – w polu stan max – taką ilość program przyjmie do zamówienia (pomniejszoną o
aktualny stan).
2. Należy skorzystać z opcji analizy – zakładka magazyn , w konfiguracji wybrać kolumny:
— zapas,minimum,maksimum, uzupełnienie, ręczne wypełnianie
— opcjonalnie dodać pola: zamówienia odbiorców, zamówienia dostawców,
— w polu uzupełnienie ukaże się proponowane zamówienie do dostawcy,
(a) Wybierając opcję kopiowanie kolumn - przepisz uzupełnienie-ręczne zawartość kolumny uzupełnienie przepisze się do kolumny ręczne wypełnianie – wartości można zmodyfikować poprzez
kliknięcie na polu i wprowadzenie innej wartości,
(b) Wybierając opcję kopiowanie kolumn - przepisz ręczne-uzup.rem dane z kolumny ręczne wypełnianie zostaną przepisane do pliku o strukturze remanentu uzup.rem.
Więcej informacji w rozdziale poświęconym analizom ??.

3.7

Koszyk
20100914

Koszyk jest narzędziem pozwalający na rezerwacje towaru przez klienta. W przypadku wystawiania dokumentu sprzedaży dla danego kontrahenta - zmieniany status na zamknięte. Koszyk jest nierozłączną częsścią sklepu
internetowego ??. Koszyk to baza zamówień ze sklepu internetowego. Koszyk znajduje się w opcji Logistyka sklep - zawartość koszyka.
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Rysunek 3.14: Porównanie prognozy zamówienia z uwzględnieniem (bądź nie) współczynnika obecności
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Rysunek 3.15: Ustawienia dla zamówień według średniego zapotrzebowania

Rysunek 3.16: Pole do wprowadzania stanów minimalnych i maksymalnych dla towarów

Rysunek 3.17: Generowanie zamówienia według stanów minimalnych

3.7 Koszyk

3.7.1
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Koszyk w sklepie internetowym

Koszyk w sklepie internetowym ?? podzielony jest na trzy zakładki:
Zamówienie
Dane do faktury
Wysyłka

w zakładce można przeglądać produkty dodane do koszyka wraz z zamówioną ilością oraz
ceną. Można tu także dodawać lub wyrzucać z koszyka kolejne produkty.
Dane kontrahenta, na którego ma zostać wystawiona faktura VAT. Faktura zostaje przesłana
wraz ze złożonym zamówieniem na adres podany w tej zakładce.
Można podać adres wysyłki jeżeli wysyłka ma zostać wysłana na adres inny niż adres wskazany w zakładce dane do faktury.

Po zatwierdzeniu koszyk jest traktowany jako zamówienie. O przyjęciu złożonego zamówienia kontrahent jest
informowany za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na wskazany adres.
Wpisanie w danych do faktury informacji o kontrahencie powoduje, że dany kontrahent jest dopisywany do
listy kontaktów ??.

Rysunek 3.18: Koszyk w sklepie internetowym - Zakładka zamówienie

3.7.2

Wprowadzenie danych do koszyka

Klient może zarezerwować dowolną ilość towaru. Wprowadzanie towaru do koszyka możliwe jest na kilka
sposobów:
1. W opcji magazyn - narzędzia - magazyn - poprzez najechanie na daną pozycję i wybranie klawisza
koszyk,
2. Przy sprzedaży na licie stanu - na przykład w opcji magazyn - sprzedaż - faktura VAT=magazyn i
wybranie klawisza koszyk ,
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3. W katalogu towarów - po naciśnięciu towary i najechanie na daną pozycję i wybranie klawisza koszyk,
koszyk ,
4. W programie Madar Mobile.
Każda pozycja towarowa zamówiona dla klienta jest zapisywana jako pojedyncza pozycja w koszyku (widoczne
w opcji magazyn - narzędzia - koszyk) ze statusem otwarte.

Rysunek 3.19: Lista zamówień
Po naciśnięciu klawisza pojawia się okienko. Aby dokonać rezerwacji towaru należy wypełnić następujące
pola:
data

data złożenia rezerwacji,

ilość

ilość jednostek rezerwowanego towaru,

produkt

rezerwowany towaru - wybierany z listy,

odbiorca

nazwa klienta, dla którego towar jest rezerwowany,

status

do wyboru jedna spośród czterech opcji: otwarcie, zakończenie, zamknięcie, anulowanie
rezerwacji.

ważne do

na jak długo towar będzie zarezerwowany. Po tej dacie (+ 1 dzień) nie będzie pojawiał się
komunikat przy sprzedaży oraz nie będzie pokazywana informacja o rezerwacji na stanie.

Rysunek 3.20: Rezerwowanie towaru
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Wczytywanie koszyka
Realizując złożone zamówienie należy wystawić dokument sprzedaży wybierając odpowiednie pozycje z koszyka. Należy wejść do dokumentu sprzedaży, na przykład do opcji magazyn - sprzedaż - faktury VAT
magazyn.

Rysunek 3.21: Wczytywanie koszyka
Istnieją dwa sposoby realizacji zarezerwowanych pozycji z koszyka:
1. Należy wybrać opcję LK - czytaj koszyk. Pojawi się lista (uporządkowana chronologicznie) złożonych
zamówień / rezerwacji w koszyku. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zamówienie wczyta się, a po jego
zatwierdzeniu zamówienie w koszyku zmieni status na zamknięte.
2. Po wybraniu kontrahenta, jeśli w koszyku znajdują się otwarte i nieprzeterminowane pozycje, na ekranie
pojawi się zestawienie dostępności zamawianych pozycji z koszyka - a towary te zostaną przepisane do
sprzedaży.

3.8

Towary

nazwa

Katalog towarów pozwala na zebranie informacji o sprzedawanych towarach takie jak nazwa wraz z nazwami obcojęzycznymi, parametry towaru, fotografie. Na ich podstawie można
wystawiać faktury czy zamówienia, tworzyć receptury na potrzeby produkcji, drukować cenniki
itp. Do katalogu towarów wpisujemy również nazwy wyrobów, usług, kompletów 3.3.5 . Każdy
towar na liście jest opisywany poprzez kilka rodzajów okienek dostępnych w zakładkach:
zawierające podstawowe dane o towarze: nazwę, indeks, jednostkę miary, stawkę VAT,

wycena

służy do definicji cen: poziomy cen, cenniki dewizowe, marża, stan minimalny, maksymalny, opakowanie,

opis

dodatkowe informacje: masa, rozmiar, producent, status, nazwy angielska i niemiecka,

obraz

miejsce na dołączone zdjęcie bądź rysunek,

parame- atrybuty towarów związane m.in. z dostawą, okresem ważności czy gwarancją.
try
zapas
podgląd aktualnego stanu na poszczególnych magazynach.
Nazwa pliku towar.dat towar.idx Poszczególne właściwości towarów mogą być później wykorzystywane w
sklepie internetowym ??.

3.8.1

Okienko do wprowadzania danych

Po wejściu do katalogu towarów aktywne jest okienko dotyczące podstawowych danych.
Okienko podstawowe - nazwa
20131004

W okienku tym każdy towar opisywany jest przez następujące pola:
nazwa

Nazwa towaru. Pierwsza linia pola pojawia się na liście towarów, na wydrukach dokumentów oraz w sklepie internetowym. Można stosować również nazwy wieloliniowe. W
drugą linii nazwy towaru można wpisać numer PKWiU dla towarów objętych stawką
podatku VAT niższą niż 23%. Pierwszą oraz drugą nazwę twoaru można wyświetlać w
sklepie internetowym. Opis wszystkich kodów towarów w sklepie internetowym - ??.

3.8 Towary

81

Rysunek 3.22: Wprowadzanie towarów
Istnieje również możliwość wprowadzania dodatkowych informacji w kolejnych liniach
(podobnie jak PKWIU), jako linie „specjalne”, takie jak: masa towaru, kod opakowania,
gwarancja. Oznaczane one są jednakowymi skrótami np.
MAG=4444 - pole magazynowe
MASAN=450,12 - masa netto
Skróty można wybrać rozwijając pole + , znajdujące się pod polem nazwa.
index

Numer towaru (można stosować w sklepie internetowym ??).

VAT

Stawka procentowa VAT. Wpisanie 23 oznacza 23%. Towar ze stawką 0% musi mieć wpisane 0, natomiast dla towarów zwolnionych w pole to należy wpisać ZW (można stosować
w sklepie internetowym ??). Istnieją też ”specjalne” kody dla stawek:
— EU - WDT do Unii
— OO - odwrotne obciążenie
— AKC - akcyza

cena zakupu

Katalogowa cena zakupu.

cena sprzedaży

Katalogowa cena sprzedaży (można stosować w sklepie internetowym ??).

cechy

Cechy towaru. Sposób wpisywania i obsługi jest taki sam jak w przypadku katalogu
kontrahentów.

grupa

Grupa towarowa, możliwe jest tworzenie 128 grup, wybieranych również na zestawieniach.

miara

Jednostka miary. Pojawia się ona na fakturze sprzedaży (można stosować w sklepie internetowym ??).

Dla towarów posiadających stawkę VAT mniejszą niż 23% należy wpisać dodatkowo PKWiU. Można wpisać je
w:
— w nazwie – np. ,,Papier ksero A3 Kwidzyn PKWiU 12-345’’
— drugiej linii – wtedy dla towarów posiadających PKWiU będą drukowane dwie linie,
— trzeciej lub czwartej – przy projektowanej fakturze będzie drukowane w odpowiedniej kolumnie. Należy
jednak pamiętać, by zawsze wpisywać skrót PKWiU.
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Okienko wycena
W katalogu towarów zapisywane są ceny zakupów i sprzedaży towarów - na ich podstawie można tworzyć
cennik. Cenniki mogą być zarówno złotówkowe jak i dewizowe, przy czym jeżeli jest prowadzony cennik dewizowy
to ceny podawane są według niego. Nie wszystkie towary muszą być wyceniane w ten sam sposób - program
dopuszcza stosowanie różnych walut dla różnych towarów oraz „mieszanie” sposobu określania ceny sprzedaży.
W okienku wycena zawarte są dane dotyczące towarów, wykorzystywane przy sprzedaży z różnymi poziomami
cen oraz przy prowadzeniu cennika dewizowego. Pola ogólne:
nazwa

Nazwa towaru – kopiowana z okienka podstawowego z katalogu towarów.

miara

Jednostka miary – kopiowana z okienka podstawowego z katalogu towarów (w sklepie
internetowym symbol.

VAT

Stawka procentowa VAT.

PCN

Numer kolejny PCN z katalogu – nadawany automatycznie przy korzystaniu z importu.

cennik

numer cennika 3.8.2.

cena 1, .... cena6

cena w cenniku 1, cena w cenniku 2 itd.

zakup NETTO, BRUTTO

Cena zakupu początkowo jest przepisywana z ostatniej PZ, która zawierała dany
towar, a w przypadku wpisania ceny dewizowej i kursu uaktualniana i wyliczana na
podstawie kursu. Cena BRUTTO jest wyliczana na podstawie wpisanej stawki VAT.
Ceny złotówkowe.

sprzedaż NETTO, BRUT- Aktualna cena sprzedaży złotówkowa. Może być podawana z katalogu towarów. JeTO
żeli są wpisane ceny do poziomów cen pobierana jest z odpowiedniego poziomu (poziom wybiera pole cennik wypełnione dla wybranego kontrahenta lub pole taryfa w
okienku sprzedaży). Jeżeli dodatkowo wpisana jest waluta i kurs - program traktuje
cenę z odpowiedniego poziomu jako ceną w walucie i przelicza według kursu. Cena
BRUTTO jest wyliczana na podstawie wpisanej stawki VAT.
zysk

Zysk liczony według różnicy między ceną sprzedaży, a ceną zakupu obliczoną odpowiednio w każdej kolumnie.

marża

Marża wyliczana na podstawie ceny zakupu (z wyceny) i ceny sprzedaży.

stan min

Minimalny stan towaru na magazynie - wykorzystywany przy generacji zamówień.

stan max

Maksymalny stan towaru na magazynie.

kolor

Oznaczenie kolorem towarów na liście.

dystrybutor

domyślny dostawca towaru, użyteczne do generowania zamówień 3.5 .

rodzaj

Umożliwienie rozróżnienia na towary, surowce, zestawy 3.8.7, usługi 3.8.7.

S/N

Wprowadzanie numerów seryjnych przy towarach.

opakowanie

Numer opakowania.

sklep internetowy

zaznaczenie tego znacznika spowoduje, że towar będzie dostępny w sklepie internetowym ??.

na zamówienie
nieaktualne

zaznaczenie tego znacznika spowoduje, że towar zostanie przekreślony na liście towarów.

Zakładka Obraz
W tej zakładce przedstawione jest zdjęcie towaru. Wprowadzanie zdjęcia odbywa się poprzez wywołanie
funkcji operacje - wczytaj zdjęcie z menu listy towarów. Zdjęcia zapamiętywane są w odrębnych plikach w
podkatalogu towary/*.dat. W zakładce tej istnieje możliwość dodawania zdjęcia danego towaru. Zdjęcie towaru
można wykorzystać w sklepie internetowym ??.
Zakładka Opis
W tym okienku umożliwiono dodanie szeregu innych informacji do towaru. Opisy te zapamiętywane są w
odrębnych plikach, tych samych co zdjęcia. Należy więc wziąć pod uwagę nieco dłuższy czas dostępu do tych
informacji. Istnieje możliwość wykorzystania opisu w sklepie internetowym - symbol NO.
W programie można też stosować alternatywne nazwy towarów w obcych językach, wpisane w polach:
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Rysunek 3.23: Fotografia towarów
nazwa angielska
nazwa niemiecka
opis

można stosować w sklepie internetowym ??.

Na fakturach (dokumentach) drukowanych w obcych językach, bądź na dokumentach WDT pojawia się wtedy
opis towaru w obcym języku.
W zakładce opis znajdują się następujące pola:
masa netto

masa netto towaru - w sklepie internetowym oznaczone symbolem Nn,

masa brutto

masa brutto towaru - w sklepie internetowym oznaczone symbolem Nb,

objętość

objętość towaru - w sklepie internetowym oznaczone symbolem No

szerokość

szerokość towaru,

wysokość

wysokość towaru,

długość

długość długość,

link

link do opisu towaru (można stosować w sklepie internetowym ??),

atest

atest (można stosować w sklepie internetowym ??),

producent

producent towaru (można stosować w sklepie internetowym ??),

status

status danego towaru do wyboru: nowość, promocja, obniżka, podwyżka, wyprzedaż lub nieaktualne (można stosować w sklepie internetowym ??).

Zakładka parametry
20060622

—
—
—
—
—

Możliwość dodania załączników
rodzaj i termin gwarancji dostawcy
rodzaj i termin gwarancji klienta
wielkość partii przy dostawie
minimalny czas dostawy towaru
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Zakładka zapas
20050122

W zakładce otwarte można zobaczyć ile wybranego towaru jest w obecnej chwili jest na stanie magazynowym,
na którym magazynie dany towar się znajduje, a także datę przyjęcia na stan magazynowy oraz dokument,
którym przyjęto towar. Bardziej szczegółową historię operacji dotyczącą danego towaru można uzykać wybierając
odpowiedni magazyn (1 ... 7). W zakładce zapas można przejrzeć również stan zamówień złożonych na dany
towar.

Rysunek 3.24: Zapas towarów

Dodatkowe pola
W kolejnych liniach nazwy towarów można umieścić dodatkowe pola. Mają one postać kilkuliterowego napisu,
po którym występuje właściwy tekst. Program obsługuje:
MAG

miejsce magazynowe, patrz 2.4.1

DOS

kod dostawcy

PKWIU

PKWiU

ROZMIAR
EAN

kod paskowy, jeżeli nie jest wpisany w polu indeks

Jeżeli nazwa towaru jest wpisana w wielu liniach to aby wszystkie zostały wydrukowane na fakturze należy ustawić drugaliniatowaru=1. W fakturach projektowanych zawartość tych pól można umieścić w osobnych
kolumnach.

3.8.2

Cennik złotówkowy

Program umożliwia prowadzenie sprzedaży towarów z wykorzystaniem kilku poziomów cen (maksymalnie do
6), ustalanych dla danego odbiorcy. Pozwalają na to pola:
cena

cena podstawowa. Jest to cena obowiązująca dla odbiorcy dla którego nie stosuje się rozliczeń
według poziomów cen. Jest ona kopiowana z pola cena sprzedaży z okienka podstawowego. Jest
to zawsze cena złotówkowa.

cena1..6

cena ustalona dla pierwszego .. szóstego poziomu cen.
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Rysunek 3.25: Cenniki dla towarów
W prawym dolnym rogu znajdują się pola pozwalające na wycenę towaru, odpowiednio w kolumnach NETTO,
BRUTTO:
zakup

cena zakupu – wpisana ręcznie, bądź pobierana z ceny zakupu dewizowej,

sprzedaż

cena sprzedaży – wyświetlana zgodnie z wybraną liczbą w polu cennik, jeżeli nie są wprowadzone
ceny dewizowe odpowiednio 1..6; przy określonej walucie i kursie oraz wprowadzonych cenach
dewizowych ceny 1..6 są przeliczane wg kursu, bez przeliczenia są wyświetlane wtedy dla cennika
11..16,

zysk

różnica pomiędzy ceną zakupu i wybraną ceną sprzedaży,

opakowanie

cena za opakowanie (ilość wpisana w pole opakowanie).

3.8.3

Cennik dewizowy

Program pozwala na prowadzenie cennika w dewizach oraz automatyczne przeliczanie cen sprzedaży według
kursu. Ceny dewizowe można wpisywać ręcznie. W przypadku korzystania z programu import oraz przyjmowania
dostaw importowych wpisywane są automatycznie.
Aby było możliwe korzystanie z cennika dewizowego należy po wejściu do okienka wycena wpisać do
pola waluta 3 literowy skrót waluty, w której będą rozliczane transakcje związane z wybranym towarem. Do
przeliczenia na PLN konieczne jest również wprowadzenia aktualnego kursu w pole kurs.

Uwaga:

Zmiana kursu przy jednym towarze powoduje automatyczne przeliczenie cen towarów w tej samej walucie.
Następnie należy wpisać w odpowiednie pola w kolumnie <dewizy >:
zakup

w pole to wpisuje się cenę zakupu towaru w wybranej walucie. Na tej podstawie program oblicza
cenę zakupu towaru w przeliczeniu na złotówki i umieszcza w polach zakup NETTO, BRUTTO,

sprzedaż

w pole to wpisuje się cenę sprzedaży towaru w wybranej walucie. Na tej podstawie program
oblicza cenę sprzedaży i umieszcza w polach sprzedaż NETTO, BRUTTO,

3.8 Towary

katalog

86

w pole to wpisuje się cenę katalogową towaru podaną w walucie. Wpisanie w te pola jakiejś
wartości spowoduje przejście programu w tryb rozliczenia według cennika dewizowego.

Podobnie jak w przy cenniku złotówkowym możliwe jest wycenianie towarów (według wpisanego kursu) w
polach w prawym dolnym rogu, odpowiednio w kolumnach NETTO, BRUTTO:
zakup

cena złotówkowa zakupu – pobierana z ceny zakupu dewizowej,

sprzedaż

cena złotówkowa sprzedaży
— dla cennika 0 – cena pobierana z pola sprzedaż (dewizy)
— cenniki 1..6 pozwalają na przeliczenie cen 1..6 wg kursu,

zysk

różnica pomiędzy ceną zakupu i wybraną ceną sprzedaży,

opakowanie

cena za opakowanie (ilość wpisana w pole opakowanie).

3.8.4

Ustalanie cen dla kontrahenta

Program pozwala na automatyzację fakturowania poprzez automatyczne ustalanie cen. Do kontrahenta wprowadzanego w pole cennik danego kontrahenta 3.9.2. Poniżej wypisano znaczenie poszczególnych numerów cenników.
0

cena podstawowa, jeżeli wypełnione pole waluta oraz cena dewizowa to podana wartość
przeliczana po wskazanym kursie;

1-6

cenniki pomocnicze, jeżeli wypełnione pole waluta oraz cena dewizowa to podana wartość
przeliczana po wskazanym kursie, jeżeli wpisana cena jest ujemna, z zakresu < −2, 0) to traktowana jest jako współczynnik w stosunku do ceny podstawowej, jeżeli wpisana cena jest z zakresu
< −2100, −1900 > to traktowana jest jako współczynnik w stosunku do ceny zakupu

10-16

cennik podstawowy i pomocniczy, lecz bez przeliczenia, w przypadku jeżeli bruttonetto=1 to
wskazana cena jest obniżana o VAT.

8

cena zakupu

9

cena zakupu z transakcji

19

cena zakupu z transakcji brutto

29

cena sprzedaży z transakcji brutto

23

cena katalogowa

22

dewizy sprzedaż

21

dewizy zakup

24

cena sprzedaży

18

zakup importowy

50-70

cennik zewnętrzny 3.8.5 – pobierany z plików *.rem

80

ilość opakowań

81

stan minimalny (patrz zamawianie 3.6.3 )

82

stan maksymalny

3.8.5

Cenniki zewnętrzne

Cenniki zewnętrzne tworzone są w osobnej bazie, w której wprowadza się towar, kontrahenta i obowiązującą
cenę.
• cennik promocyjny – tworzony w opcji magazyn - operacje - cennik promocyjny 2.6.4,
• cenniki w plikach cen*.rem – wtedy numer określa numer cennika,

3.8.6

Formaty prezentacji cenników

• cennik zwykły
• cennik trójkolumnowy
• eksport cennika w postaci strony HTML
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• eksport cennika w postaci XML na potrzeby EDI
• cenniki towarów będących na stanie 2.7

3.8.7

Rodzaje towarów

W programie istnieje wspólny słownik towarów, produktów i surowców – katalog towarów. Wprowadzono
jednak rozgraniczenie według rodzaju na: towar, produkt, półprodukt, surowiec, opakowanie, komplet, usługa.
Jest to szczególnie ważne przy korzystaniu z modułu produkcja, oraz przy fakturowaniu wspólnie towarów i
usług.
Pozycje oznacza się w zakładce wycena w polu rodzaj.
Usługi
20060616

Umożliwienie dodania do faktury pozycji nie rozliczanych magazynowo. Pozycja musi być oznaczona jako
usługa, jeśli będzie wpisywana do faktury jako wstaw usługę 2.4.1.
Komplet
20060611

Komplet jest to towar, który składa się z kilku elementów (np. zestaw, sprzedaż wiązana). Zamiast jednak
wprowadzania kompletacji lub zleceń produkcyjnych możliwe jest następujące działanie: przy sprzedaży zestawu
w rzeczywistości program nie pobiera tej pozycji z magazynu, tylko zapisane w recepturach ?? elementy składowe.
Na fakturze wyceniany jest zestaw. Umożliwia to kompletację w „ locie”.
Produkt
Ważne szczególnie przy tworzeniu zapotrzebowania na surowce i korzystaniu ze zleceń produkcyjnych.
Surowiec, półprodukt
Z surowców wytwarzane są produkty i półprodukty. Ważne szczególnie przy tworzeniu zapotrzebowania na
surowce, tworzeniu receptur i zleceń produkcyjnych.

3.8.8

Funkcje

U góry okienka znajduje się menu z następującymi funkcjami:
Baza

Po jej wybraniu pojawia się lista funkcji, tych samych co wybieranych za pomocą przycisków na
dole

Cennik

Możliwe jest drukowanie cennika towarów (tworzonego na podstawie wpisanych cen) według
parametrów zestawienia.

Schowek

Przy współpracy z innymi programami możliwe jest „przepisywanie” danych o towarach przez
schowek.

Ponadto z prawej strony na liście dostępne są klawisze:
karta – zestawienie operacji (karta towarowa) na magazynie,
stan

3.8.9

– zestawienie stanu na magazynie.

Import danych

Program posiada możliwość zaimportowania danych z zewnętrznej bazy. Akceptowalne formaty to DBF, TXT,
EXCEL, XML. W opcji wykaz kodów importu pokazane są nazwy pól akceptowalne w procesie importu. Niektóre
znaczenia się powtarzają, dzięki czemu program elastycznie reaguje na zmieniające się formaty plików.
W przypadku formatu XLS i TXT istnieją komplementarne funkcje eksportu, które można wykorzystać do
testów. Wystarczy wygenerować cennik w zadanym formacie a następnie wczytać po dokonaniu zmian.
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Centralna dystrybucja katalogu

W przypadku wykorzystania programu w oddziałach tej samej firmy możliwe jest przesyłanie dokumentów
i wspólna analiza stanów i transakcji magazynowych dla całego przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym jest
używanie tego samego katalogu towarów przez wszystkie oddziały. Oznacza to, że wszystkie modyfikacje towarów,
dopisanie nowych, zmiany nazwy są wykonywane w jednym miejscu - najczęściej centrali. Do innych oddziałów
katalog jest natomiast KOPIOWANY.
Program wspiera centralne zarządzanie katalogiem towarów, moduł istotny dla przedsiębiorstw wielozakładowych. Zawiera funkcje pozwalające na przekazywanie katalogu z poziomu programu w oparciu o serwer emadar.pl.
Operacje te jednak są dostępne po uprzednim zarejestrowaniu w naszej firmie i założeniu konta na serwerze.
W menu administracja/operacje umieszczono kilka funkcji:
pakowanie

tworzony jest skompresowany plik zawierający bazę danych towarów, z możliwością przekazania wskazanym medium,

rozpakowanie

wczytanie bazy z pliku utworzonego funkcją powyżej,

pokaż zmiany cen

raport o zmianach cen: tworzy raport o zmienionych cenach w stosunku do poprzedniego
wykonania tego raportu.

Funkcje te są włączane parametrami wpisanymi do opcji dane systemu.
Parametry opcjonalne: wspolnykat=1 – uwspólnienie katalogu dla wielu firm używanych w tym samym
katalogu głównym, zapisanych jako podkatalogi i dostępnych poprzez opcję zmiana firmy.

3.9

Kontrahenci

Katalog kontrahentów jest bazą gromadzącą wszelkie dane (adresowe, kontaktowe, numery
telefonów itp.) na temat firm, instytucji i osób prywatnych, z którymi prowadzona jest korespondencja czy przeprowadzane są transakcje. Z bazy kontrahentów wybierani są klienci w
module księgowym, magazynowym czy sekretariacie. Poszczególni kontrahenci łączą więc różne
operacje przeprowadzane w programie.
W danych kontrahenta zawarte są również pola wspomagające fakturowanie. Dla każdego
kontrahenta można przypisać rabat, dostępny kredyt czy stosowany cennik.
Po wybraniu ikony na ekranie ukazuje się okienko zawierające listę wszystkich kontrahentów (tylko nazw - jako
nazwa w tym przypadku traktowana są dwie pierwsze linie pola nazwa z okna wypełnionego przy dopisywaniu
kontrahentów), dopisanych do tej pory do katalogu kontrahentów. Przy pierwszym wywołaniu - pojawia się puste
okienko. Wszelkich operacji dokonuje się za pomocą przycisków u dołu okienka ??.

3.9.1

Dane opisowe

nazwa, miasto

Pięć linii do wpisania danych. Pola te służą do wpisania nazwy i adresu kontrahenta. Jako nazwa
(ukazywana na liście) traktowane są pierwsze dwa wiersze pola nazwa, następne wiersze program
przyjmuje jako adres kontrahenta (zawartość tych pól jest drukowana na dokumentach). Nazwę
i adres można wykorzystać w wykazach, przy pisaniu dokumentów, adresowaniu kopert.

telefon

W pole wpisywane są numery telefonu.

faks

W pole wpisywane są numery faksu.

e-mail

Numer konta e-mail kontrahenta.

skrót

Skrócona nazwa kontrahenta. Na liście pojawia się przed nazwą.

NIP

Numer NIP kontrahenta.

Zakładka administracja
bank

Nazwa banku, w którym kontrahent posiada konto.

konto

Numer konta.

NIP

Numer NIP w poprzednim układzie (nie umożliwia wprowadzenie NIP unijnego).

region

Dostępne jest 128 regionów do podziału bazy kontrahentów. Według tego pola możliwe są analizy
sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp. 3.9.3

akwizytor

Numer akwizytora, umożliwia podział kontrahentów. Według tego pola możliwe są analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp. 3.9.3

cechy

Dostępne są 32 cechy do podziału bazy kontrahentów. 3.9.3

kolor

można oznaczyć kolorem poszczególnych kontrahentów, co pomaga w ich wyróżnieniu na liście
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Rysunek 3.26: Katalog kontrahentów

Rysunek 3.27: Dane kontrahenta - zakładka nazwa
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Zakładka niezapłacone
20060110

W tym okienku pojawiają się bieżące pozycje niezapłacone danego kontrahenta oraz notatki 3.9.2.

3.9.2

Funkcje specjalne

Wklejanie danych ze schowka Program znakomicie ułatwia wprowadzanie danych nowego kontrahenta.
wystarczy że z dowolnego źródła przekleimy tekst postaci
Jan Kowalski ul.M.C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze (32)2786665, (601)446500 madar@madar.com.pl
NIP:648-10-07-070
a program automatycznie rozpozna znaczenie poszczególnych wierszy i wprowadzi do odpowiednich kolumn.
Dodawanie notatek
Program umożliwia dopisywanie notatek do każdego kontrahenta indywidualnie. Mogą one stanowić doskonałą bazę dla handlowców.
Parametry wystawianych dokumentów
W danych kontrahenta zawarte są również pola wspomagające operacje z kontrahentem. Dla każdego kontrahenta można przypisać rabat, dostępny kredyt czy stosowany cennik. Pola te są wykorzystywane głównie podczas
fakturowania:
rodzaj

przypisanie wystawianego dokumentu tj.: faktura, RWS, paragon itp.

rabat

procent udzielonego rabatu,

kredyt

testowanie przekroczenia limitu, możliwość blokady sprzedaży dla kontrahenta jeżeli posiada
przeterminowane należności, przekroczony limit lub nieważne uprawnienia ,

cennik

stosowany cennik towarowy (0-6 - z katalogu towarów poziomy cen; wyższe - z cenników w
remanentach) 3.8.2 ,

płatność

wynegocjowane warunki płatności dla kontrahenta, taka sama lista pojawia się przy wystawianiu dokumentu.

3.9.3

Klasyfikacja bazy kontrahentów

Często zdarza się, że koniecznym staje się wyodrębnienie grup klientów. W programie zaprojektowane zostały
mechanizmy pozwalające na podział bazy kontrahentów: regiony, akwizytorzy i cechy. Według tych pól możliwe
są analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp.
Region
Dostępne jest 128 regionów do podziału bazy kontrahentów. Zestawienia takie jak: analiza zakupów i sprzedaży, zbiorówka, analiza obrotów mogą być wykonywane osobno dla kontrahentów jednego regionu.
Akwizytor
Dostępne są numery z przedziału 1..9999. Akwizytor jest najbardziej uniwersalnym narzędziem pozwalającym
na podział i analizę dokumentów oraz wprowadzenie automatyzacji.
1. Ustalanie akwizytora na fakturze jestakwizytor=1
2. Przypisanie akwizytora
— akwizytorzy przypisani do kontrahenta – pole akwizytor
— akwizytorzy przypisani do operatora – polecenie stalyakw=1
3. Możliwość odrębnej numeracji wg akwizytora – polecenie numakw=1
4. Różne podpisy dla faktur różnych akwizytorów – polecenie podpisAKW=1
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Cechy
Dostępne są 32 cechy do podziału bazy kontrahentów. Cechy działają jako AND – czyli w przypadku zaznaczenia większej ilości cech przy zestawieniu kryterium spełnia kontrahent mający zaznaczoną każdą cechę.
cechylub=1 - cechy w zestawieniach jako LUB (OR)
Parametry wpisywane w uwagach
W polu uwagi można wpisywać inne, specjalne parametry konieczne do automatyzacji niektórych czynności.
ILN — numer ILN konieczny do transmisji EDI
MGB — numer MGB konieczny do transmisji EDI
— w linii uwag rozpoczętej znakiem wpisuje się nazwisko odbierającego
FAK — oznaczenie wzorca faktury
DYS — oznaczenie schematu rozliczania dyskonta
ZEZW — termin ważności zezwolenia (koncesji)
BANK — przypisanie danemu kontrahentowi przy sprzedaży wybór konta bankowego, drukowanego na fakturze, np. BANK=4 – sekcja w konfiguracji rachunek 5.

3.9.4

Szczególne możliwości

Niektóre pola, zawarte w katalogu kontrahentów, mają szczególne znaczenie. W tym podrozdziale zgromadzone zostały możliwości, nie zawsze widoczne przy użytkowaniu programu.
• wyszukiwanie wg pierwszych liter, litera po spacji wyszukuje według drugiego wyrazu
• dodatkowe pole skrót – dodawane na pierwszym miejscu do nazwy, pojawia się na zestawieniach; katalog
jest sortowany według tego pola; w oficjalnych dokumentach zawartość pola jest pomijana,
• uwagi – pole tekstowe do wpisywania dodatkowych informacji,
• wyszukiwanie wg NIP oraz dowolnej frazy – po wybraniu klawisza
• kontrola podwojenia dopisania NIP – sygnalizowana przy dopisywaniu kontrahenta,
• kontola poprawności wpisania numeru konta bankowego
• automatyczne adresowanie pism (ew. kopert lub naklejek) – po wybraniu funkcji adresowanie.

3.9.5

Ograniczanie dostępu użytkownikom do wybranych kontrahentów

W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba aby część użytkowników systemu miała dostęp tylko do danych
niektórych kontrahentów. Przykładem takiej potrzeby może być firma, która zatrudnia sprzedawców (akwizytorów, telemarketerów), którzy powinni mieć dostęp wyłącznie do kontrahentów, których są opiekunami, których
obsługują.
Aby ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do kontrahentów, których jest opiekunem należy w opcji kontrahenci - dopisz na zakładce fakturowanie w polu opiekun wybrać odpowiedniego użytkownika. Wówczas
będzie on widoczny tylko dla tego użytkownika (oraz ewentualnie dla użytkowników, którzy mają pełen dostęp
do katalogu kontrahentów jak np. administrator).
Funkcjonalność ta działała prawidłowo jeżeli dany użytkownik ma ustawiony autostart ??.
Dodatkowo, taki użytkownik powinien mieć wybrane następujące uprawnienia w opcji Administracja - użytkownicy - edycja na zakładce magazyn:
— kontrahenci ∨ podgląd ∨ edycja
— kontakty

Uwaga: Użytkownik z tak ustawionymi uprawnieniami może dodawać nowych kontrahentów. Dodawani przez
niego kontrahenci będą domyślnie mieli wybranego tego użytkownika jako opiekuna. Ewentualnej zmiany opiekuna
przypisanego do danego kontrahenta może dokonać jedynie administrator lub użytkownik z pełnymi uprawnieniami
do katalogu kontrahentów.
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Dostępne funkcje i operacje

Lista funkcji w menu oraz dostępne klawisze, do szybkiego wyboru:
schowek – kopiowanie danych (nazwy kontrahenta) do schowka,
funkcje
adresowanie

wydruk nazwy i adresu na kopercie,

telefonowanie

wybranie numeru telefonu przez TAPI,

e-mail

wysyłanie wiadomości e-mail poprzez klienta pocztowego,

zestawienia
wykaz adresów

tabelaryczne zestawienie kontrahentów wraz z adresami, może być wg akwizytorów
bądź regionów,

metki adresowe

drukowanie metek adresowych dla wybranych kontrahentów,

plik format

zestawienie kontrahentów w postaci pliku wczytywanego do GONIEC, PBK, Kredyt
Bank,

export Excel

eksport kontrahentów do pliku *.xls.

Ponadto z prawej strony na liście dostępne są klawisze:
adresowanie – odpowiada funkcji z menu adresowanie,
poczta przy

– pokazuje korespondencję przychodzącą dla kontrahenta,

poczta wych

– pokazuje korespondencję wychodzącą dla kontrahenta,

4. Finanse
Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny - bazą może być katalog towarów i usług - treść jednak daję się w
łatwy sposób modyfikować.

4.0.1

Ogólne zasady wystawiania dokumentów

Dane do każdego rodzaju dokumentu wprowadzane są w okienku, o bardzo podobnym wyglądzie. Można
wyróżnić w takim okienku cztery podstawowe elementy:
— nagłówek opisujący dokument: kontrahent, data dokonania operacji, sposób i data płatności 4.0.6,
— dane o towarach / usługach – część, w której w kolejnych wierszach wprowadza się kolejne pozycje towaru
/ usługi 4.0.6.
— menu lokalne – pozwalające na wydruk dodatkowych dokumentów, uzyskanie zestawień czy zmianę rodzaju
operacji wykonywanej w danym okienku 4.0.7.
— klawisze u dołu ekranu – pozwalające na podstawowe operacje, takie jak zatwierdzanie, poprawa, dodawanie
uwag i dodawanie zaliczkek 4.0.7.
Nagłówek
W nagłówku każdego dokumentu znajdują się pola zawierające operacje dotyczące całej transakcji, takie jak
numer dokumentu, daty, kontrahent. Najważniejszymi z nich, pojawiającymi się w większości okienek, są:
numer

numer dokumentu, może zawierać znaki alfanumeryczne np. FA/123/2010 ,

nabywca

wybierany z listy kontrahentów (3.9). Czasem zdarza się konieczność wybrania do faktury
innego odbiorcy oraz innego nabywcy - wtedy drugiego kontrahenta można wprowadzić
w uwagach 4.0.7,
data wystawienia dokumentu, automatycznie oznacza datę obowiązku podatkowego,

data dokumentu
data sprzedaży

data dokonania sprzedaży; jeżeli ma być podany tylko miesiąc należy wpisać:
02-01-1900 - dla poprzedniego miesiąca (niż data dokumentu),
03-01-1900 - dla tego samego miesiąca miesiąca,
04-01-1900 - dla następnego miesiąca,

płatność

sposób płatności 4.0.6

termin płatności

termin zapłaty.

Uwaga:

Jeżeli ma zostać wprowadzona inna data odliczenia VAT - wprowadza się ją w

okienku uwagi , w zakładce księgowość , w opcji data VAT. Tam też może zostać uzupełniony zapis o konta księgowe oraz opis widoczny na wydruku rejestru VAT.
Okienko płatność
Okienko to pozwala na zdefiniowanie używanych sposobów płatności. Składa się ze 128 elementów, w każdy
z nich można wpisać tekst, który następnie po wybraniu pojawi się w dokumencie sprzedaży.
Jeżeli wpisany sposób płatności zawiera słowo dni (gotówka 2 dni, przelew 7 dni) to program automatycznie,
po wyborze sposobu płatności, obliczy termin płatności.
Obsługa
• Dopisanie nowej pozycji - polega na ustawieniu się na pustej linii i naciśnięciu klawisza
• Zmiana opisu - należy ustawić się na odpowiedniej linii i naciśnięciu klawisza

edycja .

edycja .
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Rysunek 4.1: Okienko do wprowadzania sposobu płatności
Następnie należy wprowadzić właściwy tekst i zatwierdzić klawiszem

OK .

Pozycje towarowe
Pola dotyczące wprowadzanych towarów i usług uszeregowane są jako kolejne wiersze, w które wpisuje się w
odpowiednie pola informacje o pozycjach:
nazwa (opis)

nazwa sprzedawanego towaru bądź wykonanych usług.
Każdy towar/ usługę można opisać w kolejnych liniach. Można je wypełniać w dwojaki
sposób:
1.Ręcznie – wpisując nazwę usługi / towaru,
2.Wybierając z listy towarów 3.8.

Dopuszczalne jest również łączenie obydwu sposobów np. nazwa podstawowa jest przepisywana z katalogu,
ręcznie dopisywane są pozostałe informacje o towarze. Ponadto przy wypełnianiu pól obowiązują następujące
zasady:
1. Do opisu towaru / usługi można stosować wiele linii - kwotę dotyczącą pozycji wprowadza się wówczas
przy ostatniej linii sprzedawanego towaru bądź usługi.
2. Można pominąć wypełnianie ceny jednostkowej.
3. Dla wydruków obcojęzycznych, można stosować alternatywne nazwy towarów, wpisane w towarach w
zakładce opis 3.8.1.
4. Można zmienić krój pisma – dodać wytłuszczenie, w tym celu należy tekst poprzedzić znakiem podkreślenia
np. Tytułem.
ilość

ilość towaru; jeżeli pole nie zostanie wypełnione, to wydruk faktury przyjmie postać :
nazwa; wartość VAT,

j.m

jednostka miary, pole to może zostać niewypełnione,

cena

cena jednostkowa bez podatku, pole to może zostać nie wypełnione, jeżeli zostanie
pominięte wraz z ilością na wydruku pojawi się wyłącznie kolumna z wartością.

wartość

wartość towaru lub usługi. Jeżeli poprzednie pola są wypełnione wartość=cena*ilość;
w przeciwnym wypadku - wartość należy wprowadzić ręcznie,

VAT%

stawka podatku VAT, wprowadzana jako liczba np. 23 oznacza stawkę 23%.
Specjalne stawki VAT wprowadza się w następujący sposób:
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99 zwolnione
90 kaucja
92 nie podlega
91 eksport
98 lub NAB VAT odlicza nabywca
Ponadto do każdej linii do wprowadzania towarów pojawiają się małe ikony, pozwalające na wpisanie dodatkowych informacji lub skorzystanie z niektórych funkcji oferowanych przez program.
Wejście do katalogu: towarów, kontrahentów. Wejście do katalogu towarów wykorzystywane
podczas zakupów oraz sprzedaży bez stanu magazynu bądź sprzedaży usług w księgowości.
Katalog kontrahentów – we wszystkich dokumentach w części nagłówkowej.
Wejście do uwag – dodatkowych opisów dla poszczególnych pozycji na dokumencie, takich
jak: masa, kod CN, data ważności.

4.0.2

Menu lokalne

W menu lokalnym znajdują się funkcje, które umożliwiają:
podgląd wydruku

– funkcja pozwala na obejrzenie na ekranie dokumentu w takiej postaci, jakiej będzie
drukowany. Podgląd pojawia się po wybraniu funkcji z menu baza-podgląd wydruku; można również z tego poziomu drukować dokumenty w wersji roboczej (kopie)
4.0.7,

dokumenty

opcja pozwala na drukowanie dokumentów w innych językach: niemiecki, angielski,
hiszpański i francuski 4.0.8,
wykonanie listy zaliczek
projektowanie stopki faktury. Wybierając z menu opcję stopka możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki (dolnej części faktury)2.9.3,

faktury cykliczne

– projektowanie i ustawianie faktur cyklicznych ??,

zestawienia

– rejestr VAT, dokumenty, niezapłacone 4.0.9.

operacje

– anulacja dokumentu, włączenie dewiz, ustawienie cennika promocyjnego.

Dolne klawisze

Rysunek 4.2: Dolne klawisze

Zatwierdź Wydruk i zatwierdzanie dokumentów następuje po naciśnięciu klawisza
Pojawia się wtedy lista do wyboru, pozwalające na wydruk i (lub) zapis dokumentów.

bądź F9 .

Podgląd wydruku Do wprowadzania danych służy specjalne okienko. Rzeczywisty wygląd faktury (taki, jak
po wydrukowaniu) można uzyskać po wybraniu z menu górnego opcji baza - podgląd wydruku. Okienko, w
którym otwiera się podgląd pozwala również na przesłanie, kopiowanie i wydrukowanie dokumentu. W górnej
części znajdują się klawisze:
drukowanie

pozwala na wydrukowanie na zainstalowaną drukarkę - pojawia się systemowe okienko obsługi drukarki,

powrót lub X

zamyka podgląd i wraca do poprzedniego okna,

zoom

pozwala na zmniejszenie / zwiększenie podglądu,

schowek

kopiuje zawartość podglądu, można następnie wkleić do edytora tekstowego lub arkusza
kalkulacyjnego,

Wyślij do

zapisuje zawartość okna do pliku (pdf, txm, gif, xls, postscript, edytor tekstowy),
następnie wysyła do podanego adresata maila z załącznikiem ??,
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Rysunek 4.3: Zatwierdzanie dokumentów
excel

otwiera program Microsoft Excel z zawartością podglądu. UWAGA! Przy używaniu innych
arkuszy można skorzystać z funkcji schowek .

Uwagi Klawisz
umożliwia wejście do dodatkowego okna i uzupełnienie faktury o szereg informacji:
— dodatkowy tekst umieszczany u dołu dokumentu,
— numer zamówienia, sposób dostarczenia
— nazwiska wystawiającego i odbierającego,
— numer akwizytora (handlowca), służy do przypisania akwizytora do danego dokumentu, automatycznie
pobierany z odpowiedniego pola w kontrahentach 3.9.3
— wybór numeru konta bankowego drukowanego na dokumencie – według danych wprowadzonych do opcji
konfiguracja ??. Należy w polu bank wybrać z listy odpowiednią pozycję.
— temat ??, do którego przypisana jest faktura.
— oznaczenie ORYGINAŁ-kopia ??
Data sprzedaży miesiąc/rok Data sprzedaży w formacie MMMM/yyyy: należy w polu data sprzedaży wpisać
odpowiednią datę:
— 02.01.1900 - miesiąc poprzedni,
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Rysunek 4.4: Podgląd dokumentów na ekranie
— 03.01.1900 - miesiąc obecny,
— 04.01.1900 - miesiąc przyszły.
Projektowanie stopki dokumentu
Wybierając z menu lokalnego funkcję dokumenty-stopka możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki (dolnej części faktury). Wystarczy w okienku wpisać tekst, który chcemy umieścić na fakturze. Należy pamiętać,
że stopka obejmuje również część dotyczącą podpisów wystawcy i odbiorcy, również tę część wydruku należy
zaprojektować.
Każdy z dokumentów ma umożliwione zaprojektowanie dolnej części drukowanego formularza. Jest to plik o
zdefiniowanej nazwie (np. stopkafa.txm dla faktury VAT). Program wprost drukuje wskazany plik na formularzu. W przypadku dodatkowych pól można wykorzystać:
• ^O^^ jako definicja pola podpisu odbiorcy,
• ^W^^ jako definicja pola podpisu wystawcy.
Przykład:
Zawartość pliku stopkafa.txm
^W^^^^^^^^^^^^^^^^
__________________
podpis odbiorcy

^O^^^^^^^^^^^^^^^^^^
____________________
podpis wystawcy

Dodanie logo firmowego do wydruku faktur
Do drukowanych dokumentów można dołączyć logo w postaci pliku w formacie bmp lub jpg. Można to
wykonać poprzez wejście do administracja, następnie konfiguracjai kliknięcie w logo upload , po czym
należy wybrać logo z dysku.
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W starszych wersjach programu plik z logo musi nosić nazywę logo.bmp lub logo.jpg i trzeba go umieścić w
katalogu, w którym jest zainstalowany program. Należy również zaznaczyć opcję administracja - konfiguracja
- fakturowanie - logo na fakturze.
W wersji mobilnej logo wczytuje się poprzez wybranie opcji konfiguracja, kliknięcie przycisku logo upload ,
znajdującego się u dołu ekranu, a następnie wgranie pliku z logo, znajdującego się na dysku lokalnym.
Dodanie podpisu do wydruku faktury
Dane osoby wystawiającej dokument można wpisywać klikając w uwagi w polu wystawił. Jeżeli w
programie są utworzeni użytkownicy wówczas wystawiającym dany dokument jest automatycznie zalogowany
użytkownik. Podpis, który będzie widniał pod takim dokumentem jest wpisywany w opcji administracja użytkownicy w polu pełna nazwa. Funkcję automatycznego wypełniania się pola wypełnił można wyłączyć
poprzez zaznaczenie opcji administracja - użytkownik - autostart - dopisek na fakturze.

4.0.3

Wydruki w innych językach

Przy wystawianiu dokumentu, który ma zostać wydrukowany w innym języku, należy zrobić to w taki sam
sposób, jak w przypadku „normalnych” dokumentów. Przed zatwierdzeniem należy jednak wybrać opcję z menu
dokumenty i odpowiednio druk angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, po czym wydrukować.
Nazwy towarów / usług można zapisywać w dwóch językach, wypełniając pierwszą linię w j.polskim, kolejną
w j.angielskim. Można też stosować alternatywne nazwy towarów, wpisane w towarach w zakładce opis 3.8.1 –
wtedy na fakturze pojawi się tylko opis w obcym języku.

4.0.4

Zestawienia

Wszystkie faktury są zapisywane w programie i możliwe jest uzyskanie zestawień (rejestrów) wprowadzonych dokumentów. W okienku do wprowadzania danych przy każdym dokumencie w menu lokalnym w opcji
zestawienia można uzyskać:
rejestr sprzedaży

zestawienie okresowe faktur, z wyszczególnieniem danych o kontrahencie, numerem
faktury, wartości netto, VAT i brutto,

dokumenty

zestawienie zawiera treści wystawionych dokumentów,

niezapłacone

zestawienie pozycji niezapłaconych; w programie Invoicer funkcja płatności nie jest
dostępna.

4.0.5

Sposób zapisu w programie

Dane nagłówkowe o fakturze zapisywane są w opcji rejestry VAT ??.
• Treści wystawionych faktur i korekt są zapisywane w bazie opisów, widocznej w opcji operacje - bazy
opisów.
• Nagłówki faktur zapisywane są w rejestrach VAT, widoczne w opcji

4.0.6

edycja .

Rodzaje faktur

W programie można wystawić dokumenty, związane ze sprzedażą i z zakupem) – wystawia się je wchodząc
do opcji nazywających się zgodnie z rodzajem dokumentu. Opcje te są dostępne po wybraniu z menu faktury.
Przepisy w Polsce określają szczegółowe zasady wystawiania, obliczania oraz wygląd faktur oraz korekt.
Istnieje kilka rodzajów faktur, ze względu na podmioty i sposób dokonywanych transakcji:
• Faktura VAT – najbardziej popularny dokument wystawiany przez sprzedającego – podatnika płacącego VAT innym podmiotom, zarejestrowanym w Polsce. Faktura VAT może zostać wystawiona zarówno
płatnikom VAT jak i osobom i firmom nie objętych VAT‘em.
• Faktura VAT korekta – wystawiana, jeśli po wystawieniu Faktury VAT zostanie udzielony rabat, otrzymany zwrot towaru, dokonany zwrot otrzymanych od nabywcy zaliczek, podwyższona cena lub też stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury 4.1.
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• Faktura WDT – dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (sprzedaż do podmiotów z
terenów Unii Europejskiej). Faktura taka powinna zawierać dodatkowo numer VAT UE sprzedawcy oraz
właściwy i ważny numer VAT UE nabywcy, z dwuliterowym przedrostkiem pozwalającym na identyfikację
kraju rejestracji. Często też wystawiana jest w obcym języku 4.0.13.
• Faktura WDT korekta – dokumentująca korektę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
• Faktura Wewnętrzna FW – dokumentujące dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest ich
nabywca, a także tzw. czynności zrównane ze sprzedażą, czyli na przykład darowizny czy wydanie towarów
na potrzeby reprezentacji i reklamy.
• Faktura ZDT – Zagraniczna Dostawa Towarów dokumentująca eksport na przedstawiciela podatkowego
(sprzedaż pod numerem NIP z innego kraju Unii).
• Eksport – dokumentująca sprzedaż do krajów poza teren Unii.
• Faktura NP - invoice – dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium
kraju, zarówno dla nabywców zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie. O sposobie zaliczenia decyduje
wypełnienie pola rodzaj 4.0.14.
• import usług IUSL – świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, a
usługi są świadczone przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju, zarówno na terenie
Wspólnoty, jak i poza nią. Dotyczy to też m.in. następujących usług: sprzedaży praw lub udzielania licencji,
reklamy, prawniczych, rachunkowo-księgowych, tłumaczeń.
• Faktura Wewnętrzna WNT – dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
• Faktura Zaliczkowa – dokumentująca (dla celów VAT) wpłatę zaliczki od odbiorców. Musi ona zawierać
dodatkowo datę i kwotę zaliczki (części lub całości należności), wyliczony VAT, dane dotyczące zamówienia
lub umowy 4.0.18.
• Wydanie Zewnętrzne WZ – dokumentuje wydanie towaru (niezależnie od wystawienia faktury).
• Faktura VAT RR – wystawiana dostawcy wówczas, gdy zostają nabyte produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Dodatkowym elementem jest konieczność wykazania stawki i kwoty zryczałtowanego zwrotu
podatku od wartości zakupionych produktów rolnych, oraz odpowiednio wartości zakupionych produktów
z / bez kwoty podatku 4.0.15.
• Faktura VAT MARŻA – 4.0.16
• nota korygująca VAT – dokumentującą pomyłki dotyczące informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą albo oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pozycji wpływających bezpośrednio na obliczenie
kwoty podatku) 4.1.
• FA NAB – umożliwia wystawienie faktury wewnętrznej w przypadku, gdy VAT płaci nabywca.

4.0.7

Faktura VAT

Faktura VAT służy wyłącznie do fakturowania usług bądź towarów bez rozliczania stanów magazynowych
– jedynie w oparciu o katalog towarów. Od faktur magazynowych różni się przede wszystkim sposobem zapisu do
baz – wystawiona bowiem faktura jest widoczna w opcji rejestrach VAT. Również tam możliwe jest tworzenie
rejestrów, zestawień obrotów czy niezapłaconych.
Dodatkowymi możliwościami na fakturze są:
— wydruk na drukarce fiskalnej - opcja w menu operacje - druk fiskalny,
— wystawienie faktury w dewizach - opcja w menu operacje - włącz dewizy.

4.0.8

Faktura WDT - bez magazynu

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (sprzedaż do podmiotów z terenów Unii Europejskiej) dokumentuje
się innym rodzajem faktury – w programie nazwanym faktura WDT.
Faktura WDT wystawiana jest w walucie obcej, przeliczana i księgowana według wprowadzonego kursu.
Faktura taka powinna zawierać dodatkowo numer VAT UE sprzedawcy, z dwuliterowym przedrostkiem pozwalającym na identyfikację kraju rejestracji. NIP sprzedawcy pobierany jest z opcji konfiguracja z pola NIP
UE.
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Rysunek 4.5: Faktura VAT
numer

numer dokumentu, może zawierać określenie dokumentu np. WDT 234/06

nabywca

odbiorca wybierany z listy kontrahentów. Należy pamiętać, że nabywca musi posiadać
właściwy i ważny numer VAT UE, z dwuliterowym przedrostkiem pozwalającym na
identyfikację kraju rejestracji,

kurs

kurs waluty w dniu sprzedaży

waluta

nazwa waluty (trzyliterowy kod) wybierana z listy. Waluty definiowane są w opcji konfiguracja w zakładce waluta ??.

Następnie należy wypełnić pola związane ze sprzedawanymi towarami:
nazwa

najczęściej na podstawie listy towarów.
Dla wydruków obcojęzycznych, można stosować alternatywne nazwy towarów, wpisane w towarach
w zakładce opis 3.8.1 – wtedy na fakturze pojawi się tylko opis w obcym języku.
Można również wprowadzić nazwę w obcym języku w kolejnej linii opisu towaru.

ilość

ilość towaru, pole to może nie zostać wypełnione,

j.m
cena

jednostka miary, pole to może nie zostać wypełnione,
cena dewizowa, pole to może nie zostać wypełnione,

wartość

wartość dewizowa. Jeżeli poprzednie pola są wypełnione wartość=cena*ilość; w przeciwnym przypadku – wartość należy wprowadzić ręcznie,

Fakturę można wystawić w obcym języku – pozwalają na to wydruki w opcji dokumenty - druk angielski
(niemiecki, francuski i hiszpański).

4.0.9

Faktura NP - invoice

Dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium kraju, zarówno dla nabywców
zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie.
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Rysunek 4.6: Faktura do Unii - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
nabywca

nabywca usługi,

waluta

jeżeli nie jest wypełniona — przyjmuje się, że faktura wystawiana jest w PLN. W przypadku
wyboru waluty - należy również wprowadzić kurs w pole kurs.

rodzaj

domyślnie (nie wypełnione) oznacza fakturę wystawianą jako eksport usług, nie podlegających
VAT. Wybranie opodatkowanie unijna 28b powoduje zaliczenie sprzedaży jako usług świadczonych podatnikom na terenie Wspólnoty, opodatkowanych poza terytorium kraju. Po wybraniu tej
opcji na wydruku faktury pojawia się adnotacja:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. podatek rozlicza nabywca. Po wybraniu podatek rozlicza nabywca płatność podatku VAT zostanie przeniesiona na
kupującego.

nazwa (opis) nazwa wykonanej usługi, ilość, cena i wartość. W razie konieczności wystarczy podać tylko wartość
wykonywanej usługi.
VAT

4.0.10

stawka VAT, w większości przypadków należy wprowadzić NP - nie podlega.

Faktura VAT RR

Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT RR,
dokumentującej tę operację. Zgodnie z art. 115 Ustawy ?? rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zryczałtowany
zwrot podatku, ze stawką 6%. Mimo nazwy faktura dokument ten jest dla podatnika nabyciem towaru.

4.0.11

Faktura VAT MARŻA
20100322

Przepisy mówią, że Jeżeli nabywcą usługi turystyki jest podatnik w wystawionej fakturze oprócz kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wykazuje się odrębnie tę część kwoty należności, do której ma zastosowanie
stawka 0%.
Faktura VAT marża jest podstawowym dokumentem dla podmiotów zajmujących się świadczeniem usług w
zakresie turystyki, dokonują dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków oraz różnorodnych przedmiotów
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Rysunek 4.7: Faktura marża
wartościowych dla kolekcjonerów. Sprzedawca musi odprowadzać VAT jedynie od marży.
Fakturę marżę wystawia się w bardzo podobny sposób jak fakturę VAT 4.0.12. Należy bowiem wybrać:
— nabywcę,
— sprzedawany towar,
— cenę itp.
Różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest kwota, od której będzie odprowadzany podatek. W przypadku
faktury VAT jest to łączna wartość brutto. W przypadku faktury marża podatek jest odprowadzany jedynie od
wysokości marży. W programie wysokość marży wpisuje się naciskając klawisz i w polu koszt własny.

Uwaga:

Podana cena w programie oznacza cenę brutto. Wartość netto obliczana jest jako
różnica wartości brutto i naliczonego podatku VAT od marży.
W rejestrach VAT ?? faktura VAT marża wchodzi do osobnego rejestru - faktura marża.
Konta do księgowania wprowadza się w polach:
rozrachunki

na pierwszej zakładce konto rozrachunkowe

konto

w zakładce

VAT

księgowany jest według schematu z opcji dane
rozksięgowanie automatyczne

4.0.12

ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE

- kwoty odpowiednio ze stawek netto
dla

FK

i widoczny w zakładce

Faktura Wewnętrzna

Faktura Wewnętrzna FW dokumentuje dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca,
a także tzw. czynności zrównane ze sprzedażą, czyli na przykład darowizny czy wydanie towarów na potrzeby
reprezentacji i reklamy.
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Rysunek 4.8: Okienko do wpisywania wysokości marży
Są dwa rodzaje faktur wewnętrznych, magazynowa oraz w ewidencjach:
magazyn - operacje - FW Faktura Wewnętrzna – dotyczy przypadku, gdy towar ma zostać zdjęty
z magazynu – traktowana podobnie jak RW,
ewidencje - fakturowanie - FW Faktura Wewnętrzna – w przypadku wystawiania faktury wewnętrznej bez magazynu – podobna jak wystawiane faktury księgowej.
UWAGA! Istnieją faktury wewnętrzne, które mają być drukowane w związku z obrotem zagranicznym wewnątrz Unii Europejskiej, drukowane są w odpowiednio opcjach WNT oraz WDT.

4.0.13

Faktura zaliczkowa

Obowiązek wystawiania, sposób wypełniania i wygląd faktury zaliczkowej reguluje Rozporządzenie MF z dnia
27 kwietnia 2004 r. ??. Można w skrócie powiedzieć, że na fakturze należy umieścić trzy informacje: o wpłaconej
zaliczce, o dotychczasowych pobranych zaliczkach oraz dane o złożonym zamówieniu.
1. Wpłata do kasy - do raportu kasowego wprowadza się kwotę wpłaconej zaliczki 4.2.
2. Wystawienie faktury zaliczkowej.
3. Wystawienie dokumentu końcowego (faktury sprzedaży) - w tej samej opcji, w której wystawia się dany
typ faktury. Sposób wprowadzania informacji o zaliczce i rozliczanie VAT opisuje rozdział następny 4.0.18.
4. Sprawdzenie i rozliczenie VAT z faktur zaliczkowych i końcowych 4.0.18.
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Rysunek 4.9: Rejestr VAT - faktura VAT marża
Wystawianie faktury zaliczkowej
Faktury zaliczkowe wystawia się w głównej opcji, wybierając z menu opcję faktura - faktura zaliczkowa.
Opcja dostępna również w księgowość - kasjer - zaliczka od odbiorcy.
Okienko do wystawiania faktur zaliczkowych jest zbliżone do tego, w którym wystawia się faktury usługowe
4.0.12.
numer

numer faktury zaliczkowej, nadawany w momencie zatwierdzenia faktury,

stanowisko

numer stanowiska - ważne tylko przy konieczności rozliczania według różnych stanowisk / magazynów,

data dokumentu

data wystawienia zaliczki,

nabywca

kontrahent, któremu jest wystawiana zaliczka,

nr KP

numer KP dokonanej wpłaty; lista dokonanych wpłat przez wybranego nabywcę pojawia się po naciśnięciu klawisz @wpłaty lub opcji dokumenty - lista wpłat –
należy wybrać i zatwierdzić właściwą wpłatę po czym pole to zostanie automatycznie
wypełnione,

data wpłaty

data dokonanej wpłaty, jeżeli wpłatę wprowadza się z listy wpłat – pole wypełniane
automatycznie,

fakt Rozl

numer faktury rozliczeniowej, w tej opcji nie wypełniane; pole to uzupełnia się przy
wystawianiu faktury końcowej.

data rozliczenia

data faktury końcowej, wypełniane jak wyżej,
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@wpłaty – okienko, w którym wyświetla się lista wprowadzonych wpłat (i wcześniej nie rozliczonych) na
wybranego w polu nabywca kontrahenta.

Rysunek 4.10: Faktura zaliczkowa
Kwota zaliczki jest automatycznie uzupełniana przez program na podstawie wpłaty - wybieranej w opcji
wpłaty .
rodzaj

rodzaj dokumentu: faktura zaliczkowa, korekta faktury zaliczkowej 4.1, rozliczenie
częściowe 4.0.18,

wartość zaliczki

wartość pobranej zaliczki brutto,

vat%

stawka podatku VAT dla zamówionego towaru czy usługi,

VAT

wartość podatku VAT, obliczona wg wzoru z Rozporządzenia MF ??.

Poniżej znajdują się pola do wprowadzenia danych o poprzednich zaliczkach. W przypadku, gdy jest to
pierwsza zaliczka pól tych nie wypełnia się.
poprzednie zaliczki

należy wpisać daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych,

wartość zaliczki
vat%

wartość uprzednio pobranej zaliczki brutto,
stawka podatku VAT, wykazanego na poprzednich fakturach zaliczkowych,

VAT

kwota podatku VAT, wykazanego na poprzednich fakturach zaliczkowych.

Ostatnim elementem są dane zamówienia lub umowy, umieszczane na fakturze zaliczkowej. Poszczególne
kolumny oznaczają:
nazwa

nazwa sprzedawanego towaru bądź wykonanych usług,
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ilość

ilość towaru, pole to może nie zostać wypełnione,

j.m

jednostka miary, pole to może nie zostać wypełnione,

cena

cena jednostkowa bez podatku, pole to może nie zostać wypełnione,

wartość

wartość towaru lub usługi. Jeżeli poprzednie pola są wypełnione wartość=cena*ilość; w
przeciwnym wypadku – wartość należy wprowadzić ręcznie,

vat%

stawka podatku VAT.

Można zablokować poprawę faktury zaliczkowej. Patrz ??
Rozliczanie zaliczki na Fakturze VAT
Zgodnie z Rozporządzeniem ?? jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po
wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę VAT, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza
się o wartość pobranych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego
w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur
wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Uwaga: W programie dla faktur związanych ze sprzedażą towaru z magazynu zawsze wymagane jest wystawienie faktury „końcowej”, niezależnie czy wartości zaliczek obejmuje wartość
brutto sprzedawanego towaru, czy nie.
Dane o zaliczkach Faktury VAT, na których mają być wykazane pobrane zaliczki czy przedpłaty, wystawia
się w taki sam sposób jak „normalne” faktury. Następnie wybiera się zapłaconą zaliczkę
— jeśli jest to jedna faktura zaliczkowa – w okienku uwagi ,
— jeśli kilka – z listy wystawionych zaliczek, widocznej po wybraniu klawisza zaliczki .
Po tej operacji zmieniane zostają pola dotyczące rozliczenia VAT, zgodnie z zasadą rozliczania VAT z zaliczek
4.0.18.
Rozliczenie częściowe zaliczki
Może się zdarzyć, że pobrana zaliczka musi zostać rozliczona w kilku fakturach, powodując też różny termin
rozliczenia VAT. W takim przypadku konieczne jest wystawieniu tzw. zaliczek częściowych.
Na początku należy zaewidencjonować przyjęcie zaliczki w kasie – opcja księgowość - kasjer - kasa 1 4.2.2.
Następnie należy wystawić fakturę zaliczkową. Dokument wystawia się w opcji ewidencje - fakturowanie
- faktura zaliczkowa. W polu nabywca wybiera się kontrahenta, następnie nacisnąć klawisz
wybrać
z listy wpłat wprowadzoną zaliczkę.
Dopiero teraz można przejść do wystawiania dokumentu sprzedaży np. w opcji Magazyn - sprzedaż. Po
wybraniu nabywcy pojawi się komunikat z informacją o wysokości i dacie wystawienia zaliczki . Po wybraniu
towarów i ich ilości należy nacisnąć klawisz
. Następnie użyć klawisza po prawej stronie ekranu, gdzie
z listy zaliczek wybiera się nierozliczoną zaliczkę.
Po wybraniu zaliczki dane wypełnią się automatycznie w odpowiednich polach. W przypadku gdy wysokość
zaliczki jest większa niż łączna kwota sprzedawanych produktów należy rozdzielić zaliczkę na dwie części. Należy
ręcznie zmienić łączną kwotę zaliczki na kwotę do zapłaty. Po wystawieniu faktury VAT pozostała część zaliczki
będzie zapamiętana jako nierozliczona. Można ją zobaczyć wchodząc do opcji Administracja - bazy - rejestry
VAT.
Przykład:
Jan Nowak wpłacił zaliczkę w wysokości 5000 zł na meble kuchenne. Okazało się, że na razie może odebrać
jedynie stół o wartości 1000 zł. resztę kompletu mebli dostanie w innym terminie. Tak więc przy wystawianiu
faktury VAT należy odjąć jedynie 1000 zł. z zaliczki, natomiast 4000 zł. pozostaje nierozliczone.
Rozliczenie kilku zaliczek na jednej fakturze
Czasami może pojawić się konieczność rozliczenia kilku zaliczek na jednej fakturze sprzedaży. Aby rozwiązać
taki problem muszą być spełnione następujące warunki:
1. Wszystkie zaliczki zostały przyjęte w kasie 4.2.2.
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Rysunek 4.11: Zaliczka - obniżanie FA VAT opcji zaliczki

Rysunek 4.12: Sprzedaż z magazynu - rozliczanie częściowe zaliczki
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Rysunek 4.13: Wybór zaliczki przy wystawianiu dokumentu sprzedaży
2. Na każdą zaliczkę wystawiono odpowiednią fakturę zaliczkową.
Jeżeli założenia te są spełnione należy wejść do opcji Magazyn - sprzedaż. Wybrać odpowiedniego nabywcę
i wybrać towary do faktury. Następnie nacisnąć klawisz
i używając przycisku z prawej strony okienka
wybierać kolejne nierozliczone jeszcze zaliczki wpłacone przez wybranego nabywcę.
Po wybraniu wszystkich zaliczek należy nacisnąć klawisz powrót i można wydrukować dokument sprzedaży.

Rozliczenie VAT
Faktura zaliczkowa jest zapisywana się w rejestrach VAT ??, faktury te zwiększają VAT należny z datą
wystawienia, zmniejszając jednocześnie VAT naliczony z datą VAT - wprowadzoną w pole data VAT.
Oznacza to, że w momencie wystawienia faktycznej faktury sprzedaży, na wszystkich zaliczkach związanych z
tą fakturą w pole data VAT wpisuje się datę z faktury sprzedaży, co spowoduje odliczenie wykazanego podatku
we wskazanym miesiącu. Dane te są uzupełniane automatycznie przez program, jeżeli podczas wystawiania
faktury sprzedaży zaliczkę wybierze się i zatwierdzi z listy

Uwaga:

1. Przyjmuje się, że wystawiona faktura sprzedaży jest wykazywana w rejestrze
VAT w nieobniżonej wartości.
2. Z datą VAT zaliczki wykazywane są ze znakiem (-), obniżając VAT należny.
3. Dokument faktura zaliczkowa nie jest wprowadzany do bazy należności, nie jest bilansowany z wpłatą.

4.0.14

Poprawa dokumentów

Ideą poprawy jest wczytanie treści wystawionego dokumentu do okienka i modyfikacja danych lub anulacja
całego dokumentu. Wczytanie każdego dokumentu można uzyskać poprzez:
1. Wpisanie numeru danej faktury w pole numer.
2. Naciśnięcie przycisku
. Pojawi się wtedy lista dokumentów, na której należy odszukać dokument
do poprawy i zatwierdzić go, bądź poprzez wybranie ikony strzałki po lewej stronie listy, bądź wybierając
u dołu okienka.
klawisz
W przypadku takiej poprawy, która ma spowodować wycofanie pozycji, należy po wczytaniu faktury użyć opcji
operacje - anulacja dokumentu. Przy korekcie ceny bądź ilości należy wprowadzić odpowiednio wartości po
zmianie i zapisać.

4.1 Faktury korygujące
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Rysunek 4.14: Podgląd wydruku faktury VAT z rozliczonymi kilkoma zaliczkami

4.1

Faktury korygujące

Faktura VAT korekta
20110818

Faktura VAT korekta jest wystawiana wówczas, gdy po wystawieniu Faktury VAT zaistnieją okoliczności
mające wpływ na wykazane kwoty na fakturze (rabat, zwrot, pomyłka w cenie, stawce VAT). Pola występujące
w okienku wystawiania korekty faktury VAT:
numer

numer korekty faktury VAT, może zawierać znaki alfanumeryczne,

nabywca

nazwa kontrahenta - nabywcy,

stanowisko

numer stanowiska,

cennik

numer cennika,

płatność

wybierana z okienka, sposób i termin wypełniany automatycznie,

data dokumentu

data wystawienia faktury korygującej,

data sprzedaży

data sprzedaży usługi bądź towaru,

termin płatności

termin płatności,

dotyczy

numer korygowanej Faktury VAT,

fa z dnia

data wystawienia korygowanej Faktury VAT.

4.1 Faktury korygujące
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Rysunek 4.15: Poprawa dokumentu - lista dokumentów

Uwaga: Istnieje możliwość automatycznego wypełnienia treści faktury korygowanej. Wykorzystuje się do
tego funkcję wczytania do poprawy. Jeżeli program zauważy, że będąc w funkcji korekty próbujemy wczytać zwykłą
fakturę to potraktuje to polecenie jako wybranie faktury do korekty wypełniając odpowiednio treść, datę sprzedaży,
pole dotyczy.
Okienko do wprowadzania korygowanych pozycji jest podzielone na dwie części: w górnej
przedstawia się dotychczasową postać faktury, natomiast w dolnej — skorygowaną.
korekta do pozycji
- wprowadza się nazwy, ilości i wartości występujące na korygowanej Fakturze VAT. Wartości wczytują się
automatycznie jeżeli wczytamy fakturę do skorygowania używając klawisza poprawa .
korekta winno być
- wprowadza się nazwy, ilości i wartości w wysokości po korekcie.
Zapis i wydruk następuje po naciśnięciu klawisza
.
Korekta faktury WDT
Korektę faktury WDT wykonuje się w opcji księgowość - wybierz rodzaj - korekta WDT. Korektę WDT
wykonuje się tak samo jak korektę faktury VAT tzn. należy wczytać fakturę WDT, którą będziemy korygować
- poprzez naciśnięcie klawisza poprawa i wybranie odpowiedniej faktury WDT. Następnie należy wypełnić
pola korekta winno być: nazwę towaru, ilość, jednostkę miary oraz cenę i zatwierdzić używając klawisza
zatwierdź .
Korekta faktury WNT
Korekta faktury WNT znajduje się w opcji księgowość - wybierz rodzaj - faktura WNT zwrot. Po
wejściu do opcji należy uzupełnić następujące pola:
dostawca

do wyboru z listy kontrahentów,

dotyczy

należy wpisać numer korygowanej faktury WNT,

4.1 Faktury korygujące
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Rysunek 4.16: Korekta faktury VAT
towar

do wyboru z listy towarów,

ilość

ilość sztuk towaru do zwrotu,

cena

cena zwracanego towaru.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy zatwierdzić używając klawisza

zatwierdź .

Poprawa paragonu
Korektę paragonu wykonuje się tak samo jak korektę faktury VAT 4.1.
Korekta faktury VAT zaliczka
Korektę faktury zaliczkowej wprowadza się w opcji fakturowanie - korekta fa zaliczkowej.
Wybierając klawisz zaliczki pojawia się lista wystawionych faktur zaliczkowych. Należy wybrać tę, która
ma zostać skorygowana - na jej podstawie wypełnią się pola:
rodzaj

wybrane korekta.

fakt Rozl

numer wystawionej faktury zaliczkowej,

data rozliczenia

data wystawionej faktury zaliczkowej,

wartość zaliczki

kwota zaliczki, na którą została wystawiona faktura zaliczkowa (ze znakiem +) - w
przypadku korygowania innej kwoty - należy ją wpisać ręcznie,

VAT

wartość VAT, z wystawionej faktury zaliczkowej (ze znakiem +).

Ponadto w części poprzednie zaliczki zostanie wpisana pełna treść faktury zaliczkowej, której nie należy
zmieniać.

4.2 Raporty kasowe i bankowe
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Nota korygująca VAT
Opcja ta umożliwia nam wystawienie noty korygującej do faktury VAT. Nota korygująca służy do skorygowania danych na fakturze nie związanych z błędami wartościowymi (np. błąd w nazwie czy adresie kontrahenta).
Nota dostępna jest w oknie uruchamianym przyciskiem księgowość - kasjer . Po wybraniu opcji otwiera
się okno, w którym odpowiednie pola oznaczają:
data

datę noty

nota nr

numer kolejny noty

kto

wybierany z listy kontrahentów (3.9) odbiorca noty,

faktura

numer faktury, której dotyczy korekta

korygowane

podaje się błędną pozycję z faktury tak, jak występowała na fakturze

winno być

wpisuje się poprawą treść

Drukowanie i zapis korekty następuje po naciśnięciu przycisku

.

Zestawienie not korygujących
W menu lokalnym dostępna jest funkcja rejestr tworząca zestawienie wystawionych not.

4.2

Raporty kasowe i bankowe

W programie przyjęto system rozliczeń zapłat według kwot wprowadzonych do raportu kasowego lub bankowego. Każda wystawiona i wprowadzona faktura do systemu jest „niezapłacona” – dopiero wprowadzenie zapłaty za nią powoduje, że pomniejsza się stan niezapłaconych.
Innymi operacjami umożliwiającymi „zapłatę” jest wystawienie kompensaty lub przeksięgowanie. Raport kasowy lub bankowy dostępny jest w opcji kasjer lub wybierając ikonę „KASA
BANK”. W opcji tej możliwe jest prowadzenie raportów kasowych, bankowych oraz operacji
związanych z płatnościami. Najważniejsze możliwości:
1. Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT, z uwzględnieniem rejestrów VAT
wraz z połączeniem do systemu FK.
2. Wystawianie dokumentów: KW, KP.
3. Wydruk raportów kasowych.
4. Rozliczanie należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego.
5. Import raportów kasowych zapisanych w plikach.
Po wybraniu opcji na ekranie pojawia się okienko do wyboru:
— kasa 1 – 4.2.1, możliwe jest prowadzenie raportu kasowego oraz wydruki dokumentów KP i KW. Sposób
obsługi jest taki sam dla kasy i banku,
— kasa 2 – 4.2.1 j.w.
— bank 1 – 4.2.1 możliwe jest prowadzenie raportu bankowego,
— bank 2 – 4.2.1
— kompensata – 4.4
— raporty:dekretacja – 4.2.6, ??
— bilansowanie – 4.3.3
— przelewy – 4.9
— nota korygująca VAT – 4.1
— przelewy US – 4.9
— wezwania – 4.7
— potwierdzenie sald – 4.5
— odsetki – 4.6
— nota księgowa – 4.8

4.2.1

Raport kasowy

Zakładanie raportu
Jeżeli raport nie został wcześniej założony lub jego ważność się skończyła (w polu dnia znajduje się data wykraczająca poza zakres raportu) pojawia się po wybraniu opcji pytanie, czy utworzyć nowy raport? Wybranie
: TAK – powoduje ukazanie się okienka raportu do wypełnienia; NIE – operację na poprzednim raporcie wraz ze
zmianą daty na wskazaną w raporcie.
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Rysunek 4.17: Okienko z funkcjami zapłat

Rysunek 4.18: Zakładanie raportu kasowego
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Numeracja raportów Przy zakładaniu raportów należy ustwić rodzaj numeracji raportów. Rodzaj numeracji
ustawia się w okienku zakładania nowego raportu w polu numeracja. Rodzaje numeracji do wybrania:
1. KW/KP - numeracja stosowana w raportach kasowych. Raport kasowy zależy od ustawionego zakresu
czasu, gdy termin mienie tworzony jest nowy raport kasowy.
2. Dzienna - numer będzie obowiązywał w ciągu jednego dnia, w kolejnym dniu zostanie zwiększony o 1. Przy
większej ilości pozycji w ciągu dnia - do numeru będzie dodawany kolejno numer pozycji.
3. Miesięczna - numer będzie obowiązywał w całym okresie ważności raportu. Do każdej kolejnej pozycji
dodawany będzie numer pozycji w raporcie np. wyciąg 103, siódmy zapis - numer będzie miał postać wb
103p.7.
nr konta

Numer konta, na które będzie księgowany raport.

numer

Kolejny numer raportu.

nazwa

Nazwa raportu, np. WBK, Kasa główna, Raport Bankowy.

ważne od

do

Data początkowa okresu, jaki obejmuje raport. Raporty mogą być dzienne, tygodniowe czy
miesięczne. Przy prowadzeniu pełnej księgowości nie należy stosować raportów, w których
znajdują się zapisy z różnych miesięcy.
Data końcowa okresu, jaki obejmuje raport.

saldo początkowe

Saldo początkowe w złotówkach - stan kasy lub banku na początku okresu.

saldo dewiz

Saldo początkowe w dewizach - stan kasy lub banku na początku okresu.

zaksięgowane

Pole automatycznie wypełniane przez program po zaksięgowaniu poprzez PK na konta księgi
głównej. Pole to odpowiedzialne jest za pojawianie się znaku ’*’ przy raporcie oraz zablokowanie raportu do wprowadzenia zmian. Wpisanie 0 odblokowuje raport.

dziennik

Pole automatycznie wypełniane przez program, wprowadzany numer dziennika (po zaksięgowaniu PK).

pozycja

Numer pozycji w raporcie. Jest automatycznie nadawany przez program.
Pozycje w raporcie są sortowane w pierwszej kolejności według daty, następnie według tego
numeru.

Poprawa danych w raporcie
Dostęp do założonych raportów jest możliwy w opcji kasjer - raporty: dekretacja. W okienku, które się
pojawi należy wybrać [V] w polu RAPORTY .
Należy pamiętać, że przy wprowadzaniu zmian, powodujących zmianę sald początkowych raportów, kwoty
te w polu saldo początkowe należy ręcznie poprawić.

4.2.2

Obsługa - wprowadzanie KP, KW, wyciągu

Poszczególne wpłaty lub wypłaty z kasy i banku wprowadza się w opcji kasa / bank wybierając klawisze
kasa.. bądź bank.. . Wprowadzanie różnych raportów (np. dla dwóch różnych kont bankowych) pod
różnymi klawiszami pozwala na zapamiętanie numeracji oraz poprzednich raportów. Dzięki temu niezależnie
można prowadzić wiele raportów kasowych i bankowych. W większych firmach można włączyć więcej raportów
4.2.7.
Po wybraniu klawisza, w okienko, które pojawia się należy wprowadzić pojedyncze KP / KW lub wyciąg
bankowy dotyczący jednej operacji.
dnia

Data wystawienia KP / KW, otrzymania wyciągu. Należy pamiętać, że data wpisu do raportu musi
być zgodna z jego okresem ważności, w przeciwnym razie próba zapisu operacji nie powiedzie się
— program zaproponuje utworzenie nowego (ważnego) raportu.

nr

Numer własny: KP, KW lub wyciągu. Jeżeli wyciąg obejmuje kilka różnych wpłat lub wypłat numer powinien być „łamany” np. w.b.102p.01. Pole to zostanie wypełnione automatycznie przez
program po wybraniu typu operacji. Klawisz u dołu ekranu KP-KW pozwala zmienić rodzaj na
wpłatę / wypłatę.
Po każdej zapisanej operacji numer jest automatycznie zwiększany. Jeżeli zmieniony zostanie numer
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Rysunek 4.19: Edycja raportów kasowych / bankowych
to po zapisie pojawi się pytanie: ustawić nową numerację – potwierdzenie oznacza, że następnym
numer będzie o jeden większy od wpisanego, w przeciwnym przypadku program „przeskoczy” wpisany numer.
rodzaj

Rodzaj pozwala na właściwą współpracę w pozostałymi modułami systemu oraz określenie czy
jest wprowadzana operacja dotyczy wpłaty czy wypłaty. Klawisz u dołu ekranu KP-KW pozwala
zmienić rodzaj na wpłatę / wypłatę. Szczegóły związane z rodzajem opisuje rozdział 4.2.2.

kto

Z listy kontrahentów w polu kto wybierany jest kontrahent – wierzyciel bądź dłużnik. Jeżeli zapłata jest powiązana z innymi dokumentami wprowadzanymi do systemu program odszukuje je i
wyświetla na ekranie.
Należy pamiętać, że program rozróżnia, czy mają pojawić się transakcje do zapłaty czy do wpłaty,
w zależności od wybranego rodzaju operacji. Jeżeli pojawi się więcej transakcji niż jest faktycznie płaconych to wystarczy w polu kwota wpisać wartość 0 – wtedy transakcja ta nie zostanie
rozliczona.

strona

Numer strony w dokumencie zapłaty. Podając kolejne strony można wprowadzić więcej pozycji.

V

Wejście do bazy dokumentów nierozliczonych. Pole to nie musi zostać wypełnione w przypadku
operacji nie związanych z dokumentami z systemu np. wypłata delegacji.

za co

Należy wpisać treść dotyczącą zapłaty – będzie ona drukowana również na KP lub KW.

kwota

Kwota do wpłacenia lub wypłacenia dla danej operacji. Jeżeli wprowadzone będzie więcej kwot (np.
przy zapłatach za kilka dokumentów) – każda z pozycji może mieć inną dekretację. Oznacza to,
że gdy dana wpłata bądź wypłata będzie księgowana na 2 różne konta -– należy wprowadzić ją w
dwóch pozycjach (wierszach).

razem

Suma poszczególnych kwot.

raport

Bieżący (aktualny) raport kasowy / bankowy. Lista wszystkich raportów, podgląd bieżącego oraz
zmiana raportu jest dostępna w opcji raporty – w górnym menu.

pozycja

Numer pozycji w raporcie. Jest automatycznie nadawany przez program.
Pozycje w raporcie są sortowane w pierwszej kolejności według daty, następnie według tego numeru.

. WyZatwierdzenie operacji oraz wydruk dowodu KP lub KW następuje po wybraniu przycisku
druk raportu – należy z lokalnego menu wybrać opcję raporty - podgląd raportu, a następnie drukowanie.
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Rysunek 4.20: Raport kasowy - wypełnianie
Inne funkcje w menu pomocniczym:
— dewizy – włączenie pola do wprowadzania zapłat w dewizach,
— waluty – umożliwia wprowadzenie walut,
— baza – podgląd wydruku – pozwala na podgląd wydruku KP / KW,
— raporty – podgląd – pozwala na wydruk całego raportu,
— raporty – zmiana raportu – pozwala na poprawę dokumentu w raportach wcześniejszych 4.2.2,
— niezapłacone – można uzyskać zestawienie pozycji niezapłaconych,
— anulacja pozycji – pozycja wczytana do poprawy 4.2.2 zostanie skasowana, a rozliczone pozycje przywrócone do stanu pierwotnego.
Dekretacja i dewizy
Klawisz

dewizy

- pozwala na wprowadzenie kont - dekretację oraz kursów przy zapłatach dewizowych.

Również można używać klawisza

F5 .

Poprawa pozycji raportu
Wszystkie wprowadzone dokumenty do raportu są widoczne po naciśnięciu przycisku

poprawa . Aby po-

prawić dokument należy go odszukać na liście, która się pojawi, wybrać wybierz - następnie poprawić i
normalnie zapisać. Jeżeli zapłata dotyczy dokumentu z systemu możliwa jest tylko anulacja i ponowne wpisanie
poprawnej wartości – w takim przypadku po wczytaniu dokumentu należy wybrać opcję anulacja pozycji.
Jeżeli poprawiany jest dokument z innego raportu niż aktualny – należy skorzystać z funkcji raporty-zmiana
raportów. Po wybraniu szukanego raportu – sposób poprawy jest analogiczny do opisywanego wcześniej.
Usuwanie raportu
W celu usunięcia raportu należy najpierw anulować poszczególne pozycje z raportu korzystając z opcji anulacja 4.2.2. Dopiero po anulowaniu wszystkich pozycji można usunąć nagłówek raportu z listy. Skasowanie
nagłówka raportu nie spowoduje usunięcia poszczególnych zapisów (kp, kw, banków) – zostają one w bazie, a
w polu raport zamiast nazwy raportu wpisują się *****(pięć gwiazdek). Szczegółowo zapisy w bazie można
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sprawdzić w opcji bazy – baza kasjer lub kasjer – raporty : dekretacja. Więcej informacji można znaleźć
w podrozdziale ??.
Zapłata konkretnej faktury
W niektórych przypadkach dane o zapłatach szybciej można wprowadzić poprzez odnalezienie konkretnego
dokumentu.
1. Najprostszą metodą jest naciśnięcie klawisza
i podanie w okienku numeru dokumentu.
Należy pamiętać, że program znajduje dokumenty, w których występuje dokładnie taka sama nazwa
(ciąg znaków), z dokładnością do ilości podanych spacji i innych znaków.
2. Można również znaleźć dokument w odpowiedniej bazie – należy z menu wybrać opcję zmiana bazy i
następnie wejść do listy wybierając ∨ – pojawiający się po lewej stronie przy polach opisu za co. Po
znalezieniu dokumentu wystarczy go wybrać.
Zaznaczanie faktur do zapłaty
Możliwy jest wybór faktur do zapłaty poprzez ich zaznaczenie. Dzięki możliwości wybierania wielu stron
może zostać zapłacona również większa ilość dokumentów niż 6. Kolejność wypełniania pól jest następująca:
1. Wybrać kontrahenta.
2. Wybrać rodzaj dokumentów do zapłaty - w polu rodzaj np. należności.
3. Wejść do pola

V

– pojawi się lista dokumentów wybranego wcześniej kontrahenta.

4. Wybrane dokumenty należy zaznaczyć klawiszem
.

zaznacz

– po wybraniu wszystkich należy nacisnąć

Wprowadzanie dokumentu VAT z raportu kasowego
20050131

Aby wprowadzić dokument Vat należy wejść do raportu kasowego księgowość - kasjer - kasa, następnie w
polu rodzaj wybrać nowy dokument VAT, wypełnić i zatwierdzić.
Wprowadzanie zaliczki od odbiorców
Wpłaty zadatków i zaliczek do zamówienia, które zostanie zrealizowane w przyszłości, wymagają wystawienia
faktury zaliczkowej 4.0.18 . Aby ułatwić kontrolę (faktura zaliczkowa rodzi obowiązek odprowadzenia podatku
VAT) wprowadzony został specjalny rodzaj operacji (ewidencji wpłaty) wpłaty zaliczek.
Aby wprowadzić wpłatę rozliczaną jako zaliczka należy wejść do raportu kasowego księgowość - kasjer
- kasa, następnie w polu rodzaj wybrać z menu górnego zaliczki - zaliczka do wystawienia, wypełnić
pozostałe pola i zatwierdzić.
Wpłaty wprowadzone w ten sposób
Rodzaj wprowadzanego dokumentu
Przy wprowadzaniu należy zastanowić się nad rodzajem operacji - czy zapłata jest związana z dokumentem
wprowadzonym do Systemu.
1. Jeżeli nie – to standardowo program proponuje wypłatę (nad polami za co znajduje się opis rodzaju operacji
np. ROZCHÓD). Szybka zmiana na PRZYCHÓD następuje po naciśnięciu klawisza KP-KW lub F6 . Można
również w polu rodzaj wybrać wpłaty lub wypłaty. Jeżeli rodzaj operacji jest zgodny – można przejść do
wypełniania pozostałych pól.
Jeżeli po wybraniu kontrahenta pojawią się na ekranie dokumenty do zapłaty, a ta operacja nie jest związana
z nimi (z żadnymi operacjami w pozostałych częściach Systemu), to należy nacisnąć klawisz Esc . Możliwe
wtedy będzie wprowadzenie operacji jako zwykła wpłata lub wypłata.
2. Jeżeli tak – to konieczne jest wypełnienie pola kto. Wprowadzenie zapłaty możliwe jest na dwa sposoby:
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(a) Po wybraniu kontrahenta w polu kto, jeżeli istnieją związane z nim transakcje - wypełnią one automatycznie pola rodzaj, za co, kwota i razem. Należy pamiętać, że program rozróżnia, czy mają pojawić
się transakcje do zapłaty czy do wpłaty, w zależności od wybranego rodzaju operacji. Jeżeli pojawi
się więcej transakcji niż jest faktycznie płaconych to wystarczy w polu kwota wpisać wartość 0 –
transakcja ta nie zostanie zapłacona. Może pojawić się dodatkowe pytanie, jeżeli wybrany kontrahent:
1) posiada więcej niż 6 pozycji niezapłaconych,
2) posiada niezapłacone transakcje różnego typu np. był dostawcą oraz odbiorcą.
Znaczenie odpowiedzi:
Esc: przerwij - rezygnacja z szukania (będzie to zapłata typu wpłata lub wypłata),
Spacja - szukaj dalej
Enter - znalazł
śnie za te faktury.

- szuka następnych operacji,

- zaakceptowanie wyświetlanych faktur do zapłaty, tzn. że zapłata będzie wła-

(b) Po wybraniu rodzaju operacji należności, zobowiązania lub zapłata z rejestru w polu rodzaj i wejściu do pola ’V’ pojawia się lista wszystkich niezapłaconych transakcji. Wybór szukanej powoduje
wypełnienie również pola kto. Dokumenty wpłaty / wypłaty mogą mieć następujący rodzaj:
Rodzaje wprowadzanych dokumentów:
należności z mag

wpłaty za wystawione faktury (z modułu magazyn)

zobowiązania z mag

wypłaty za dostawy (z modułu magazyn)

wpłaty

— nie związane z innymi dokumentami —

wypłaty

— nie związane z innymi dokumentami —

zapłata z rejestru VAT

wpłaty / wypłaty za dokumenty wprowadzone do rejestru VAT

umowy zlecenia

wypłaty umów (w module płace – zlecenia)

nowy dokument VAT

równoczesna ewidencja dokumentu w raporcie kasowym / bankowym i rejestrze VAT.

zobowiązania z importu

równoczesna ewidencja dokumentu w raporcie kasowym / bankowym i rejestrze VAT.

Wprowadzenie zapłaty za fakturę powoduje „zdjęcie” pozycji z niezapłaconych.

4.2.3

Dekretacja raportu

Dekretacja na konto kasy / banku jest dokonywane automatycznie przez program na podstawie numeru
konta wpisanego w pole konto – widoczne przy zakładaniu raportu. Konta przeciwstawne uzupełnia się w opcji
raporty: dekretacja.

4.2.4

Kasa i bank dewizowy

Operacje dewizowe są księgowane w złotówkach, istnieje jednak konieczność rozliczania tych transakcji zgodnie
z wartościami dewizowymi i obliczanie dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
Dewizowy raport kasowy i bankowy prowadzi się w tych samych miejscach, co złotówkowy 4.2. Ideą jest, by
każda operacja była zaksięgowana w dewizach i złotówkach – kwoty te wprowadza się przy pozycji, po naciśnięciu
klawisza dewizy .
Należności i zobowiązania
Przed ujęciem w księgach czy ewidencjach każdy dowód księgowy, w tym faktura czy rachunek, powinien
zostać przeliczony na walutę polską.
Karty kontowe oraz niezapłacone działają bardzo podobnie, jak w przypadku transakcji złotówkowych. Zestawienia te, w przypadku dokumentów dewizowych, pokazują obydwie kwoty należności i zobowiązań – w PLN
oraz dewizach.
Rozliczenie różnic kursowych
Różnice kursowe zrealizowane (opłacone) powstają wyłącznie w ciągu okresu sprawozdawczego z chwilą dokonania rozliczenia transakcji lub płatności danej pozycji aktywów lub pasywów. Z punktu widzenia ustaw podatkowych różnice te kwalifikuje się odpowiednio do przychodów lub kosztów stanowiących podstawę do ustalenia
dochodu do opodatkowania.
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Rysunek 4.21: Zapłaty i rozliczanie różnic kursowych
W programie założono, że po wskazaniu faktury zarejestrowanej w dewizach i złotówkach wypełniają się oba
pola - kwota oraz dewizy. Kolejność wypełniania pól przy wprowadzaniu dokumentów jest następująca:
1. Wprowadzić kwotę złotówkową w polu kwota.
2. Wejść do okienka

dewizy

i wprowadzić kwotę w walucie w polu dewizy (według kursu z faktury).

3. Rozliczyć różnice kursowe – wprowadzając w okienku głównym kurs zapłaty w pole kurs.
4. Wyliczone różnice złotówkowe pojawią się w kolejnej linii na ekranie. Ich dekretację (na konta) należy
wprowadzić w okienku dewizy bądź w opcji raporty: dekretacja.
Niezrealizowane różnice kursowe
Niezrealizowane (nieopłacone) różnice kursowe powstają na moment wyceny (na koniec okresu sprawozdawczego i/lub na dzień bilansowy). Odnoszą się do pozycji bilansowych, których realizacja (płatność) będzie miała
miejsce w okresie następnym. Te różnice kursowe nie mają pokrycia w przychodzie lub rozchodzie środków
pieniężnych i nie mogą być kwalifikowane do dochodu dla celów podatkowych.
Samo więc przechowywanie walut obcych i zmiana ich kursu nie powoduje powstania różnic kursowych dla
celów podatku dochodowego.
Różnice kursowe od operacji dewizowych w banku
Waluty obce pochodzące z walutowego rachunku bankowego, wykorzystywane w ciągu roku obrotowego do
zapłaty zobowiązań opiewających na obce waluty wycenia się - zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości
– według metod określonych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości, w szczególności według kursu
waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO).
Przy wycenie rozchodu waluty według jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe, bowiem
rozchód walut wyceniany jest według kursu historycznego, tj. według kursu, który zastosowano do wyceny
waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. W tej jednak sytuacji jednostka będzie zobowiązana do
obliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych.
Operacja dostępna w opcji księgowość - kasjer - różnice kursowe. Po wejściu do opcji pojawia się okienko
do księgowania różnic kursowych, w którym dane wprowadza się w następujący sposób:
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Rysunek 4.22: Rozliczenie należności dewizowych
1. Wybrać konto, na które będzie zaksięgowana różnica kursowa.
2. Podać okres, za jaki będą rozliczane różnice kursowe od operacji dewizowych w polach od dnia oraz do
dnia.
Po wypełnieniu pól pojawi się komunikat: Wczytać transakcje . Po zatwierdzeniu do okienka wczytają się
transakcje z danego okresu z raportów, które są oznaczone jako księgowane na wybrane wcześniej konto.
3. Uzupełnić pola w kolumnie stan początkowy – ilość waluty obcej w polu dewizy oraz kurs.
Po naciśnięciu klawisza oblicz zostanie wygenerowany dokument z wyliczonymi różnicami kursowymi oraz
wypełniony stan końcowy – według metody FIFO.

Uwaga: Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku bankowego na inny rachunek bankowy
nie powinno powodować powstawania dodatkowych różnic kursowych, gdyż wartość posiadanych
walut obcych nie ulega zmianie, zależnie od tego, na którym rachunku bankowym one się znajdują. Należy wtedy przy takiej pozycji zaznaczyć ∨ w kolumnie pomiń.

4.2.5

Poprawa i anulacja

Ze względu na dwustopniowy sposób zapisu w programie należy rozgraniczyć kasowanie pozycji raportów
(kp, kw, wyciągów bankowych) od kasowania raportu. Trzeba pamiętać, że wykasowanie samego raportu NIE
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Rysunek 4.23: Okienko do księgowania różnic kursowych
SPOWODUJE automatycznego wykasowania pozycji. Należy najpierw wykasować wszystkie pozycje a następnie
dopiero cały raport.
Pozycje w raporcie - kp, kw, bank
Poprawy najlepiej dokonać w opcji kasa-bank - raport. Po wejściu do opcji należy nacisnąć przycisku
poprawa , odszukać na liście, wybrać wybierz - następnie poprawić i normalnie zapisać 4.2.2.
Anulacja jest konieczna, jeżeli zapłata dotyczy dokumentu z systemu – w takim przypadku po wczytaniu
dokumentu należy wybrać opcję anulacja pozycji.
Raport
Dostęp do założonych raportów jest możliwy w opcji kasjer - raporty: dekretacja 4.2.1. Podobnie jak w
innych przypadkach należy wejść do listy raportów (w polu RAPORTY , ustawić się na poprawianym raporcie
i nacisnąć klawisz
.
Chcąc skasować raport należy upewnić się, że nie zawiera on żadnych zapisów – kp, kw czy wyciągów bankowych. Będąc w opcji kasjer - raporty: dekretacja wystarczy wybrać raport i sprawdzić, czy nie pojawiają się
pod spodem zapisy. Dopiero wtedy, ustawiając się na tym raporcie, można skorzystać z opcji baza - kasowanie.
Należy pamiętać, że przy wprowadzaniu zmian, powodujących zmianę sald początkowych raportów, kwoty
te w polu saldo początkowe należy ręcznie poprawić.

4.2.6

Sposób zapisywania w programie
20040725

Każdy wprowadzany dokument zapłaty jest zapisywany w bazie bazy – baza kasjer. Możliwy jest również
łatwy dostęp do bazy zapłat – kp, kw i banków w opcji dekretacja. Po wybraniu opcji na ekranie pojawia się
lista z dokumentami zapłat, pogrupowanymi według raportu.
Zmiana raportu możliwa jest w polu RAPORTY i powoduje pojawienie się dokumentów związanych z tym
raportem. Nie wybranie żadnego umożliwia uzyskanie dokumentów z wszystkich raportów:
— poprzez naciśnięcie klawisza Delete na raporcie w polu RAPORTY .
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Rysunek 4.24: Baza kasjer
— poprzez wybranie opcji bilansowanie - brak selekcji.

Uwaga:
Klawisz

konto p-ne

Klawisz

raport

W ten sposób możliwe jest odnalezienie dokumentu ze skasowanego raportu.

służy do wyboru konta przeciwstawnego przy dekretacji dokumentu.

pozwala na szybkie uzyskanie wydruku raportu kasowego lub bankowego.

Pola w bazie kasjer
Każda pozycja na liście posiada pola, w które są wpisywane dane przez program na podstawie informacji
wprowadzonych do odpowiednich opcji. Klawisz
pozwala na dostęp do tych pól.
dokument

Nazwa i numer dokumentu kp, kw lub wyciągu.

dotyczy:

Treść dokumetu zapłaty, nazwa i numer faktury.

z dnia

Data wystawienia dokumentu zapłaty.

//

Druga linia treści dokumetu zapłaty.

kwota

Kwota dokumetu zapłaty.

raport

Raport wybierany z listy raportów. W przypadku skasowania raportu pojawią się *****.

typ

Typ dokumetu, wprowadzany przez program. Może być: kp, kw, Bank lub związane z zapłatami nalez, zobow, Z.Rej

przeciwstawne

Konto przeciwstawne, na które został zadekretowany dokument.

nr FA

Numer faktury - dla zapłat za dokumenty.

pozycja

Numer pozycji w raporcie.

waluta

Nazwa waluty dla wpłat dewizowych.

dewizy

Wartość w walucie dla wpłat dewizowych.

nr Fa

Numer faktury - dla zapłat za dokumenty.
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kontrahent

Kontrahent z listy kontrahentów związany z zapłatami, wybierany w polu kto.

operator

Numer operatora wykonującego – wprowadzającego zapłatę.

temat

Temat – do dekretacji według tematów.

Zapis w innych bazach
Należy pamiętać, że dane dokumenty wpłaty / wypłaty, w zależności od ich rodzaju, mogą również zapisywać
się w innych bazach.
należności

w bazie magazynowej magazyn – bazy – baza należności,

zobowiązania

w bazie magazynowej magazyn – bazy – baza zobowiązań,

wpłaty

— tylko kasjer —,

wypłaty

— tylko kasjer —,

zapłata z rejestru VAT

w rejestrach VAT księgowość – rejestry VAT,

umowy zlecenia

wypłaty umów — tylko kasjer —,

nowy dokument VAT

równoczesna ewidencja dokumentu w raporcie kasowym / bankowym i rejestrze VAT,
tak samo jak zapłata z rejestru VAT.

4.2.7

Możliwości adaptacji

1. W przypadku używania większej liczby raportów - można włączyć dodatkowe wpisując w administracja
operacje – dane systemu polecenie: ilebanki=10.
2. Dekretacja pozycji w raporcie kasowym w momencie wprowadzania: ksiegujkw=1; bez tego ustawienia
dekretacji dokonuje się w okienku dewizy albo w dekretacja raportu
3. Wydruk przelewów w momencie wypełniania raportu bankowego: drukprzelew=1.
4. Wydruk KP bez nazwy wystawcy (z miejscem na pieczątkę) nazwaKP=1.
5. Pojedynczy formularz KP i KW: iloscKW=1. Wydruk na formacie A5 iloscKW=3.
6. Pola do wprowadzania kont już w okienku do wystawiania KP, KW i wpisywania wyciągu. ksiegujkw=1.

4.3

Płatności

W programie założono, że każdy dokument wprowadzony do rejestrów VAT traktowany jest jako niezapłacony. Fakt zapłaty rejestrowany jest w raporcie kasowym lub bankowym 4.2, kompensatę 4.4, a w szczególnych
przypadkach poprzez zaliczkę ??. Dodatkowe elementy związane z prowadzeniem rozrachunków można utworzyć
w sekcji ręczne księgowanie ?? pamiętając o zasadach opisanych w sekcji Inne księgowanie ??.

4.3.1

Zapłaty za dokument

Do rozliczenia pozycji niezapłaconych służą bazy należności, zobowiązań oraz rejestry VAT, widoczne i dostępne m.in. w opcji administracja - operacje - bazy i tworzone odpowiednio:
• transakcje —- pojawia się po wybraniu bocznych klawiszy. Wprowadzane są do niej zarówno faktury, jak
i przenoszone automatycznie przez program dokumenty zapłaty (KP, KW, bank... ). Dzięki temu możliwe
jest wskazanie operacji z poszczególnymi kontrahentami zestawienie – karty kontowe.
• niezapłacone —- widoczna w opcji: baza – (...) niezapłacone. Do niej „wchodzą” faktury, które następnie
są usuwane w momencie zapłaty. Pozycje te są widoczne na przykład w opcji zestawienie – niezapłacone.
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Rysunek 4.25: Bazy dokumentów i ich płatności
Zapis płatności za dokument
Pozycje niezapłacone z bazy niezapłaconych są widoczne w bazie transakcji w polu niezapłacone, w którym
poszczególne kwoty oznaczają:
0(zero) — cała faktura jest zapłacona,
kwota brutto – cała faktura jest niezapłacona,
inna kwota — część faktury jest zapłacona, część nie,
kwota ujemna – wyższa zapłata niż kwota dokumentu.
Zapłata za dokument zapisywana jest w bazie transakcji w pełnej wysokości i koryguje pozycje w bazie
niezapłaconych.

4.3.2

Płatności masowe

System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) jest instrumentem dostępnym w bankach, ułatwiającym
identyfikację wpłat i płatników. Transakcje/operacje wpłat identyfikowane są przez tzw. rachunki wirtualne
powiązane ze wskazanym rachunkiem do masowych płatności. Rachunki wirtualne generowane są przez Bank w
standardzie NRB w oparciu o maskę (10-znakowy numer identyfikujący rachunek płatności masowych) stanowiącą podstawę algorytmu tworzenia numerów rachunków wirtualnych.
Jeżeli taki rachunek wirtualny zostanie wprowadzony w programie każdemu kontrahentowi w polu konto –
to według niego podczas wczytywania pliku z płatnościami masowymi SIMP, zostanie taki kontrahent zidentyfikowany, jak również jego naliczenie.
Zasady:
1. W celu identyfikacji kontrahenta do automatycznego wczytywani płatności z systemu SIMP konieczne jest
podanie numeru konta bankowego, z którego będą dokonywane wpłaty.
2. Wczytywanie dokumentów bankowych połączone jest z automatycznym wyszukiwaniem naliczeń w postaci
FA. Oznacza to, że jeżeli w bazie znajdują się FA (naliczenia) dla odnalezionego podczas wczytywania
kontrahenta, i są one na tę samą kwotę, co przychodzący przelew – to program dokona automatycznego
powiązania (bilansowania) wpłaty i naliczenia.
Konieczne jest wprowadzenie w opcji administracja - dane systemu polecenia simprozliczanie=1
3. Wczytywanie plików z płatnościami masowymi odbywa się w opcji księgowość - kasjer - raporty :
dekretacja wybierając opcję z menu: operacje - czytaj SIMP.
W programie zostanie założony odpowiedni raport i wczytane płatności.
4. Po wybraniu w/w opcji możliwe jest sprawdzenie stopnia identyfikacji kontrahentów – wybierając w pojawiającym się pytaniu Test opcję Tak . Wtedy na ekranie pojawi się raport w wyszczególnionymi
pozycjami, których program nie zidentyfikował, a dane NIE ZOSTANĄ WCZYTANE.
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Bilansowanie i odbilansowanie

Zdarza się że niektóre zapłaty nie zostały przepisane z kasy lub banku do bazy transakcji w rejestrach VAT
(mają typ kp, kw lub Bank). W innym przypadku mogła zostać dokonana przedpłata, która będzie rozliczona
dopiero w momencie wprowadzenia dokumentu. Opcja bilansowanie pozwala na połączenie takich dokumentów,
wpłat i wypłat z odpowiednim dokumentem. Odwrotną operację jest odbilansowanie 4.3.3.
W programie istnieje zestawienie pokazujące pozycje (kontrahentów) dla których konieczne jest wykonanie
bilansowania. Dostępne jest w opcjach:
— kięgowość - kasjer - bilansowanie wybierając funkcję bilansowanie - zestawienie do bilansowania,
— administracja - bazy zakładka kasa w opcji zestawienia - do bilansowania.
Bilansowanie
Bilansowanie najlepiej wykonywać w opcji administracja - operacje - bazy, wybierając bazę, odpowiednią
do wprowadzonego dokumentu:
— magazyn - sprzedaż – klawisz odbiorcy ,
— magazyn - zakupy – klawisz

dostawcy ,

— księgowość - rejestry VAT – klawisz rejestry VAT .
Po wejściu do opcji należy wybrać z menu opcję operacje - bilansowanie. W okienku, które się pojawi,
należy podać kontrahenta – wyświetlają się pozycje niezapłacone dla niego oraz nierozliczone do tej pory zapłaty.
Przy dużej ilości dokumentów warto skorzystać z funkcji:
— sortowanie: wg kwot, daty, terminu płatności – pozwala na posortowanie dokumentów wg kwot, należy
wybrać opcję rodzaj wg kwot,
— selekcja wg wyrażenia zawartego w szukanym dokumencie – pozwala na wyszukanie dokumentu np. po jego
numerze. Szukaną frazę należy wpisać w pole u dołu okienka.
— konto księgowe – wpisując konto w okienku można zawęzić dokumenty do bilansowania do księgowanych
na wybranym koncie.

Rysunek 4.26: Okienko bilansowanie
Dokumenty, które będą podlegać bilansowaniu należy zaznaczyć za pomocą klawisza
wym klawiszem myszy, a następnie wybrać klawisz

zaznacz

bądź pra-

BILANSUJ .

Zasady bilansowania
Bilansowanie powoduje „połączenie” dokumentów – skasowanie z pozycji niezapłaconych części bilansowanego
dokumentu oraz wprowadzenie zapłaty do transakcji (w przypadku bilansowania zapłat z kasy / banku nie
wprowadzonych dotąd do bazy należności bądź zobowiązań). Operacja ta nie zawsze jest możliwa, wykonując je
należy pamiętać o następujących zasadach.
1. Bilansowanie dotyczy tylko operacji dla tego samego kontrahenta i jest możliwe z dokumentami zapłat,
wprowadzonych do kasy bądź banku lub w ramach tej samej bazy (odbiorców, dostawców lub rejestrów
VAT). Inne przypadki wymagają wykonania kompensaty 4.4.
2. Jednocześnie bilansować można tylko 2 pozycje. Przy większej ilości należy wykonać bilansowanie kilkakrotnie.
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3. Bilansować można tylko dokumenty zadekretowane na te same konta. Wyjątkiem jest bilansowanie
dokumentów z kasy lub banku – w przypadku gdy nie są zadekretowane (bez konta) bilansowanie powoduje
również wprowadzenie dekretu zgodnie z kontem rozrachunkowym dokumentu, z którym są bilansowane.
4. Bilansowanie pozycji o różnych kwotach.
— Jeśli zapłata jest wyższa od dokumentu o więcej niż 1 zł to zostanie ona rozdzielona na dwie części:
jedną w wysokości bilansowanego dokumentu i drugą w pozostałej kwocie.
— Jeśli zapłata jest wyższa o 1 zł i mniej to na dokumencie zostanie dopisana „nadpłata”, tzn. ujemna
kwota niezapłacona. Kwota może być wypłacona w kolejnej transakcji. Istnieje możliwość wyłączenia
takiego „zakrąglania” poprzez wpis do danych systemu bilansowanieResztki=1.
— W przypadku, gdy dokument wystawiony jest w wyższej kwocie niż jego zapłata na niezapłaconych
pozostanie pozostała część (niezapłacona).
Przy bilansowaniu dokumentów o różnych kwotach pojawia się komunikat:
Transakcje się nie bilansują - nacisnąć OK
Połączyć dwie transakcje - nacisnąć TAK
Porównano - nacisnąć OK.
5. Odbilansowanie – jest możliwe tylko w zakłądce kasa . Pozwala na zamianę dokumentu wprowadzonego
jako należność bądź zobowiązanie na ”zwykłe” kp, kw czy bank. Po wykonaniu tej operacji zapłacone
dokumenty wracają jako pozycje niezapłacone.
6. Łączenie ze sobą wprowadzonych wpłat i wypłat jest również możliwe poprzez bilansowanie. Należy jednak
najpierw zmienić jako Z.Rej, czyli na pytanie programu zmiana na zobow - nalez - odpowiedzieć TAK;
następnie jeszcze raz zaznaczyć i na pytanie bilansować konto odpowiedzieć TAK, a na pytanie
zmiana na KW-KP - NIE.
Odbilansowanie
Jest odwrotną czynnością do bilansowania. W sytuacji gdy został popełniony błąd, gdy zostały zbilansowane
ze sobą nie te dokumenty, możemy wykonać operację odbilansowania. W opcji administracja - bazy - kasa
należy ustawić się na dokumencie kasowym, który był bilansowany i następnie wybrać opcję odbilansowanie. Po
wykonaniu tej operacji dokument, którego dana wpłata dotyczyła, wróci do swojej postaci sprzed bilansowania
(zostanie oznaczony jako „niezapłacony”) a odbilansowana wpłata nie będzie widniała w rejestrze VAT.

4.3.4

Testy zgodności bazy niezapłaconych

W programie udostępniono specjalną funkcję, sprawdzającą zgodność bazy transakcji oraz niezapłaconych test.
niezapłacone

zlokalizowanie ewentualnych różnic pomiędzy niezapłaconymi i transakcjami dla danego
kontrahenta. Tzn., że jeżeli z operacji dla kontrahenta wynika, że wszystkie faktury są
zapłacone a wydruk niezapłaconych wykazuje, że istnieje faktura niezapłacona, to ten kontrahent na pewno będzie uwidoczniony po wykonaniu testu.
Każdy kontrahent, który pojawi się po wykonaniu testu wymaga sprawdzenia i skorygowania różnic. Jeżeli test nie będzie zawierał żadnych pozycji oznaczać będzie, że dane w
rejestrach są prawidłowe.
Dostęp do bazy niezapłaconych – w opcji bazy - baza niezapłacone ??.

kasa

porównanie zapłat wprowadzonych do raportu kasowego lub bankowego z tymi, które „przeszły” do rejestrów. Test ten wyłapuje wszystkie nieprawidłowe zapłaty. W przypadku wystąpienia różnicy często pomaga wykonanie bilansowania.

kontrahent

sprawdza niezapłacone, transakcje i zapłaty dla wybranego kontrahenta. Test ten jest jedynie pomocny w zlokalizowaniu różnicy wykazanej w poprzednich testach.

Wystąpienie niezgodności pomiędzy tymi bazami powoduje pojawienie się nazwy kontrahentów oraz kwoty
na teście.
Sposób naprawy oraz więcej informacji można znaleźć w ??.
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Kompensata
20130924

W programie zazwyczaj wprowadza się zapłaty do raportów kasowych bądź bankowych wskazując konkretną
fakturę. Powoduje to jej „zapłacenie” i usunięcie z bazy niezapłaconych. W pozostałych przypadkach można
połączyć dokumenty zapłaty oraz wystawione bądź wprowadzone faktury. Taka operacja powoduje to, że zostają
traktowane przez program jako zapłacone.
Rozróżniane są dwie różne operacje: bilansowanie 4.3.3 i kompensata. O ile bilansowanie dotyczy połączenia ze sobą dokumentów dotyczących tych samych kontrahentów, typów dokumentu i kont, o tyle kompensata
umożliwia połączenie dokumentów różnego typu np. faktur zakupu i sprzedaży dla różnych kontrahentów. Ponadto w wyniku kompensaty jest tworzony dokument, a rejestr kompensat należy zaksięgować do księgi głównej.
Po wejściu do opcji kasjer – kompensata pojawia się okienko do wpisywania kompensat. Na górze okienka
znajdują się pola dotyczące podsumowań dokumentów wpisanych do kompensaty. Można tu wyróżnić następujące
pola:
WN – w polu tym wpisana jest ogólna suma należności do kompensaty
MA – w polu tym wpisana jest ogólna suma zobowiązań do kompensaty
różnica – w polu tym wpisana jest kwota różnicy pomiędzy należnościami a zobowiązaniami.

4.4.1

Wczytywanie pozycji niezapłaconych do kompensaty

Są trzy sposoby wczytywania pozycji niezapłaconych do kompenasty
1. Wybranie kontrahenta w polu kontrahent.
Program zapyta się czy Wczytać transakcje i po odpowiedzi [Tak] pozycje niezapłacone zostaną wczytane
do kompensaty.
2. Wypełnienie okienka po wybraniu opcji wczytywanie.
W okienku tym można podać kontrahenta oraz przedział czasowy - w takim przypadku zostaną wczytane
niezapłacone tylko z podanego okresu.
3. Wybranie odpowiedniej bazy (rejestry, należności, zobowiązania) - wejście do okienka
wyszukaniu i wybraniu pojedynczego dokumentu do kompensaty.

MA / WINIEN ,

Niezależnie od sposobu wyboru - operacje te można wykonywać wielokrotnie, dla różnych kontrahentów.
Program zapyta wtedy Wyzerować .
Tak - wybrane wcześniej operacje zostaną skasowane i pojawią się tylko te, które właśnie wybieramy,
Nie - te dokuemnty, które właśnie wybieramy zostaną dopisane do kompensaty.
Zapisanie kompensaty
Aby można było zapisać dokument kompensaty nie może być różnicy pomiędzy kwotami wynikającymi z
należności i zobowiązań. W przypadku różnicy należy jedną z kwot poprawić tak, by suma należności i zobowiązań
była taka sama – pozostała część kwoty pozostanie jako niezapłacona. Zatwierdzenie dokumentu kompensaty i
jej wydruk następuje poprzez naciśniecie klawisza
lub F9 . Wypisanie dokumentu kompensaty
powoduje skasowanie pozycji zawartych w dokumencie odpowiednio z list niezapłaconych zobowiązań, należności
bądź rejestrów oraz dopisanie kompensaty do transakcji. Kompensaty są widoczne na wszystkich zestawieniach
dotyczących obrotów z kontrahentami.

Uwaga:

Nie jest możliwa poprawa kompensaty, natomiast umożliwiono jej anulowanie, tj.
całkowite wycofanie dokumentu oraz wycofanie wszystkich zmian w rozrachunkach (powrót faktur
do niezapłaconych).

4.4.2

Ponowny wydruk kompensaty

W celu ponownego wydruku kompensaty należy ją wczytać. Dokonuje się tego w następujący sposób:
1. należy wprowadzić właściwą datę kompensaty
2. następnie zmieniany jest nr kompensaty na oczekiwany i nacisnąć klawisz ENTER
3. w okienku, które się pojawi wybrać z menu poprawa kompensaty
wtedy powinna się pojawić dane dokumentu (jeżeli wszystko jest prawidłowe), i można ponownie dokonać druku
kompensaty.

4.4 Kompensata

4.4.3
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Poprawa i anulacja kompensaty

W utworzonej wcześniej kompensacie nie można zmieniać pojedynczych pozycji. można natomiast taka kompensatę anulować i wystawić na nowo.
Anulacja
Anulowania kompensaty dokonuje się poprzez wczytanie kompensaty podając datę i numer (w taki sam
sposób, jak opisane zostało w rozdziale dotyczącym ponownego wydruku) oraz wybrania opcji anulacja dokumentu.
Ponowne wystawienie
Po wykonaniu anulacji należy wystawić ją jeszcze raz. W przypadku, gdy chcemy zapisać ją z takim samym
numerem, jak anulowany dokument – przed zatwierdzeniem należy podać właściwy numer w pole numer.

4.4.4

Okienko

nr

Numer kolejny dokumentu

data

Data wystawienia dokumentu

—

Konrahent, z którym związany jest dokument

baza

Rodzaj rejestru (bazy), skąd brane są dokumenty do kompensaty 4.4.1

strona

Zmiana na kolejny numer pozwala na wprowadzenie następnych 20 pozycji dokumentów

Poniżej znajdują się kolumny, w które wprowadzane są bądź wczytane kolejne dokumenty do kompensaty. Dodatkowe pola dostępne są po naciśnięciu klawisza MA .
kontrahent

Konrahent, z którym związany jest dokument

konto

Numer konta z planu kont związanego z dokumentem

strona WN

Należność bądź zobowiązanie

kwota

Kwota faktury / pozycji

dewizy

Wartość dewizowa

dokument

Wybierany z bazy dokumentów

W menu dostępne są fumkcje:
rejestr

rejestr kompensat należy podać okres

anulacja

anulowanie kompensaty: należy wpisać dokładną datę, następnie wpisać numer i wybrać poprawa
kompensaty po wczytaniu można anulować

Wybór rejestrów
W polu baza wybiera się rejestry, w których wprowadzone zostały dokumenty. Ponieważ operacje związane
z należnościami i zobowiązaniami wprowadzane w magazynie oraz w księgowości zapisują się w różnych bazach
– w tym miejscu istnieje możliwość wskazania odpowiedniej.
— rejestry księgowe – dotyczy dokumentów kosztów wpisane w rejestrach VAT, wprowadzonych w module
w opcji rejestry VAT, dotyczące danego kontrahenta.
— należności z magazynu – dotyczy dokumentów należności kontrahenta wynikające z zakupu przez niego
towarów lub usług (FA VAT, korekta), wprowadzone w module
.
— zobowiązania z magazynu – dotyczy dokumentów zobowiązań (PZ) wobec wybranego kontrahenta, , wprowadzone w module
.
w opcji sad.
— import – dotyczy rozliczeń importowych, , wprowadzone w module
— kasa – brane są pod uwagę dokumenty kasowe, nie związane z rozrachunkami.

4.4.5

Rejestr kompensat

Zestawienie kompensat uzyskuje się w opcji menu górnego rejestr. Rejestr ten następnie księguje się za
pomocą PK na konta księgi głównej.

4.5 Potwierdzenie sald
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Rysunek 4.27: Kompensata - przełączanie rejestrów

4.4.6

Kompensaty wielostronne
20040707

Istnieje drugi sposób wybierania dokumentów do kompensaty . Polega on na indywidualnym wyborze dokumentu z listy pozycji otwartych. Dokonuje się tego w dodatkowym okienku ukrytym pod klawiszami z oznaczeniem strony Winien oraz MA . Ponieważ jedynym ograniczeniem jest zgodność bilansowa stron, to możliwa
jest realizacja kompensaty wielostronnej, z wieloma kontrahentami i dotyczącej różnych kont.

4.4.7

Adaptacje

kompensatanazwy=1 wtedy dla faktur własnych również wypisywany jest opis;

4.4.8

Przyczyny niezgodności

Przy wypisywaniu potwierdzenia sald należy sprawdzić zgodność proponowanych niezapłaconych. Mogą bowiem wystąpić różnice, wynikające z nieprawidłowo wykonanych operacji:
1. Może się zdarzyć, że kwota niezapłaconych jest inna niż saldo wynikające z obrotów. Oznacza to, że nie są
uzgodnione testy (dostawcy /odbiorcy -test-niezapłacone, rejestry -test-niezapłacone)
2. Jeżeli są drukowane potwierdzenia sald z datą wcześniejszą, niż obecna program musi „odtworzyć” zapłacone dokumenty na podstawie KP i KW. Wypisanie zapłaty np. ręcznie, bez korzystania z podpowiedzi
programu, może spowodować, że program nie będzie wiedział, której faktury dotyczyła zapłata i pokaże błędny dokument Należy poprawić treść zapłaty zgodnie z tym, co zapisuje sam program przy okazji
zapłaty za dokument
3. Może się zdarzyć, że w katalogu kontrahentów będzie założonych dwóch takich samych kontrahentów i
część dokumentów będzie wystawiona na jednego, część na drugiego.
W przypadku wystąpienia takiej niezgodności można poprawić ręcznie proponowane dokumenty (treść, kwoty,
dopisać dokument, skasować). Najbardziej prawidłowo jednak jest poprawić zaistniałe błędy i dopiero potem
wydrukować potwierdzenie sald.

4.4.9

Poprawa i anulacja

Poprawa kompensaty NIE JEST MOŻLIWA.
Anulacja kompensaty jest możliwa po ponownym jej wczytaniu – poprzez wpisanie numeru poprawianego
dokumentu w pole numer. Następnie należy wybrać opcję anulacja.

4.5 Potwierdzenie sald
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Potwierdzenie sald
20160106

W programie można drukować potwierdzenia sald dla kontrahentów. Po wejściu do opcji kasa bank należy
wybrać klawisz potwierdzenia sald . Potwierdzenia sald można wykonywać na określony dzień – zasada jest
podobna, jak przy wydruku niezapłaconych na dzień ??.

Rysunek 4.28: Wystawianie potwierdzenia sald

numer

numer potwierdzenia, nadawany przez program,

data

dzień, na który tworzone jest potwierdzenie sald,

kontrahent

wybierany z listy dostawca lub odbiorca,

strona

umożliwia wprowadzenie większej ilości dokumentów – zmiana na kolejny numer pozwala na wprowadzenie następnych 20 pozycji,

4.5.1

Wczytywanie dokumentów

Wystawione w systemie dokumenty można wczytać do potwierdzenia:
1. Wypełniając pola:
— podać dzień, na jaki ma zostać drukowane saldo w polu data.
— wybrać kontrahenta z listy kontrahentów w polu obok ——–.
2. Wykorzystując funkcję wczytywanie
— w okienku wpisać okres, za wczytuje się faktury,
— wybrać kontrahenta.

4.6 Odsetki - nota odsetkowa

3. Wybierając klawisz
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MA (WINIEN) , wchodząc do okienka i wybierając dokument w polu dokument.

Pojawią się właściwe dokumenty, osobno w każdej linii. Podobnie jak w przypadku kompensat dokumenty z
różnych operacji zapisywane są w oddzielnych bazach i będą widoczne po wybraniu prawidłowej bazy za pomocą
klawiszy:
rejestry

– dokumenty z rejestrów VAT

należności

– sprzedaż z magazynu

zobowiązania
zagranica
kasa

4.5.2

– zakupu na magazyn

– zakup importowy

– pozostałe operacje z bazy raporty kasowe i bankowe

Wydruk

Po naciśnięciu klawisza
można wydrukować potwierdzenie sald. Jeżeli chce się wprowadzić
dodatkowy tekst do wydruku – można wpisać do w polach po naciśnięciu klawisz uwagi .

4.5.3

Adaptacje

W opcji dane systemu można wprowadzić komendy dotyczące wydruku:
— odcinekB=1 - druk odc B w potwierdzeniu SALD,
— odcinekB=3 - odcinek B na osobne stronie.
Można wymusić ukazywanie się na wydruku dwu numerów dokumentów (np. biura rachunkowe narzucają
własną numerację). W tym celu dopisujemy kompensataNazwy=1.

4.6

Odsetki - nota odsetkowa
Opcja ta umożliwia wystawienie noty odsetkowej za zwłokę w płatnościach. Odsetki naliczane są według stawek wprowadzonych do programu (z możliwością wprowadzenia własnych),
osobno dla ustawowych i podatkowych.
Opcja odsetki służy jedynie do wystawiania i ewidencji formularzy, nie ma wpływu na
księgi pomocnicze. Treść drukowanego wezwania jest modyfikowalna 4.6.2.

4.6.1

Opis okienka

Po wybraniu z menu górnego opcji odsetki otwiera się okno, w którym odpowiednie pola oznaczają:
data

datę noty

nr

numer kolejny noty

rodzaj

rodzaj odsetek (ustawowe, podatkowe). Stawki są wprowadzone w opcji stawki w menu
górnym

kto
za co

odbiorca noty – wybierany z listy kontrahentów
symbol, numer, data dokumentu

termin

data do kiedy powinna być dokonana płatność

zapłacono

data kiedy dokonano płatności

razem odsetki

razem kwota odsetek

Drukowanie i zapis noty następuje po naciśnięciu przycisku
możliwe jest ich odtworzenie, poprawa i powtórne wydrukowanie.
W górnym menu znajdują się funkcje:

. Noty są zapisywane w bazie i

stawki

wprowadza się stawki odsetek od zaległości. Możliwe jest wprowadzenie własnych stóp odsetek, równolegle do stawek podatkowych i ustawowych,

wzorzec

wprowadza się tekst drukowany na nocie odsetkowej – formułę, pojawiającą się pomiędzy
nazwą kontrahenta i tabelą z fakturami. Jeżeli nie wprowadzi się tekstu drukowana jest standardowa formuła.

4.6 Odsetki - nota odsetkowa
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Rysunek 4.29: Odsetki - okienko do wprowadzania danych
Poprawa noty
Podobnie jak w innych opcjach w programie możliwa jest poprawa zapisanej wcześniej noty. Służy do tego
klawisz
.
Wydruk noty
Podgląd noty (w formie, jaka zostanie wydrukowana) jest możliwy po wybraniu opcji baza w menu górnym
i następnie opcji podgląd wydruku. Po naciśnięciu na górze ekranu z korektą przycisku drukuj możliwy
jest jej wydruk.
Przykład:
Wygląd noty odsetkowej
-----------------------------------------------------------------------------------MADAR sp. z o.o.
ul.Skłodowskiej 12d/3
41-819 Zabrze
dnia 21/07/2004
Nota odsetkowa NotaOds 5/04
Dla :
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
L.Dz. NotaOds 5/04

4.7 Wezwanie do zapłaty
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Na podstawie art.481 K.C. wzywamy do uregulowania
odsetek za zwłokę w poniższych płatnościach
Lp.

1

Dowód
nr i data
FA

na kwotę

109/04 z dn. 31/01/04
370,00

2

FA

235/04 z dn. 25/03/04
427,00

3

FA

292/04 z dn. 30/04/04
427,00

4

FA

315/04 z dn. 11/05/04
427,00

5

FA

364/04 z dn. 21/06/04
427,00

termin
płatności

data
naliczenia

suma
odsetek

31/01/2004
dni zwłoki
25/03/2004
dni zwłoki
30/04/2004
dni zwłoki
11/05/2004
dni zwłoki
21/06/2004
dni zwłoki

14/02/2004
14
08/04/2004
14
14/05/2004
14
21/07/2004
71
21/07/2004
30

1,74

RAZEM

2,01
2,01
10,18
4,30

20,24

słownie: dwadzieścia złotych- dwadzieścia cztery grosze
/PIECZĘĆ I PODPIS/
------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2

Możliwości adaptacji

Aby zwiększyć ilość pozycji na przykład do 15 na nocie należy dopisać do opcji dane systemu
odsetkipozycje=15
W opcji wzorzec możliwa jest zmiana treści drukowanej na nocie odsetkowej. Po wybraniu opcji pojawia
się edytor, w którym należy wpisać formułę, pojawiającą się pomiędzy nazwą kontrahenta i tabelą z fakturami.
Treść zapisuje się w pliku odsetki.txt.

4.7

Wezwanie do zapłaty

Opcja ta umożliwia wystawienie dokumentu wezwanie do zapłaty. Umieszczono ją w sekcji księgowość kasjer - wezwania. Pola za co oraz kwota wypełniają się automatycznie z listy niezapłaconych.
Po wybraniu opcji z menu górnego wezwanie otwiera nam się okno, w którym odpowiednie pola oznaczają:
data

data wystawienia wezwania

nr

numer kolejny

rodzaj

rodzaj wezwania: przypomnienie, wezwanie, wezwanie przedsądowe

kto

nazwa dłużnika, wybierany z listy kontrahentów

za co

numer dokumentu

kwota

kwota pozycji niezapłaconej

.
Drukowanie i zapis korekty następuje po naciśnięciu przycisku
Podgląd korekty (w formie, jaka zostanie wydrukowana) jest możliwy po wybraniu opcji baza w menu górnym i
następnie podgląd wydruku . Po naciśnięciu na górze ekranu z korektą przycisku drukuj możliwy jest jej
wydruk.
Adaptacje Zmiana treści wezwania jest możliwa poprzez użycie opcji Szablon w górnym menu. Wprowadzony
tekst jest zapisywany w plikach zewnętrznych:
wezw1.txt — wezwanie do zapłaty,
wezw2.txt — przypomnienie,
wezw4.txt — wezwanie przedsądowe.
Wpisany w szablonie tekst będzie widoczny na wydruku wezwania do zapłaty.
Kody przydatne przy definiowaniu wezwania do zapłaty:
— R łączna kwota do zapłaty,
— S kwota do zapłaty słownie,
— N numer dokumentu.

4.7 Wezwanie do zapłaty
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Rysunek 4.30: Podgląd wydruku wezwania do zapłaty

Rysunek 4.31: Przykładowo zastosowane kody w szablonie wezwania do zapłaty

4.8 Nota księgowa

4.8
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Nota księgowa

Nota księgowa służy do wystawienia dowodu będącego podstawą ewidencji księgowej i nie mającego związku
z podatkiem VAT. Okienko do wprowadzania treści noty zbliżone jest wyglądem do okienka do wprowadzania
wyciągów kasowych i bankowych. Należy wypełnić pola: dnia, numer oraz kontrahent – jakiego dotyczy nota.
W kolejnych polach za co wprowadza się treści i kwoty noty. Dane te będą drukowane na dokumencie.

4.9

Przelewy
W opcji przelewy możliwa jest rejestracja i wydruki poleceń przelewów do banku. Polecenia
te nie mają wpływu na księgi pomocnicze i nie „ściągają” pozycji z niezapłaconych. Dopiero
ewidencja wyciągów bankowych powoduje te operacje.
Okienko do wprowadzania przelewów jest bardzo podobne do okienka do ewidencji kasy i
banku 4.2.2.

4.9.1

Dane dłużnika i wierzyciela

W programie możliwe jest ich wystawianie różnych banków, zgodnie z danymi wprowadzonymi do opcji
konfiguracja ??. Stamtąd też pobierane są dane dłużnika (wystawiającego przelew), odpowiednio na podstawie
pól konto, bank 1,2,3.

Rysunek 4.32: Polecenie przelewu
Zgodnie z nowymi wzorami przelewów udostępniono kilka wariantów wydruku. Poszczególne pozycje rozróżniają: czy nadruk jest na czystej kartce czy na formularzu z drukarni, ilość formatek na stronie oraz sposób
zapełniania kratek.
• Format wydruku (ilość formularzy na stronie oraz ich wygląd) zależny jest od pola rodzaj w tej samej
konfiguracji.
• Wierzyciela wybiera się z listy kontrahentów w polu kto i na podstawie informacji zawartych w katalogu
(nazwa, bank i konto) wypełniane są pola na przelewie.
• Pola dnia, za co i kwota można wypełnić ręcznie.

4.9 Przelewy
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Wszystkie wystawione przelewy można zapisać na liście - pozwala to np. na wydruk zestawienia przelewów
do banku, sprawdzenia, czy przelew do danego kontrahenta został wystawiony itp. Wydruk przelewu i dopisanie
go do ewidencji następuje po wybraniu przycisku
lub naciśnięciu klawisza F9 .
W oknie tym możliwe jest ponadto:
— sumowanie wartości przelewów wystawionych w danym dniu – przycisk zbiorówka ,
— uzyskanie listy wystawionych przelewów – przycisk

pozycje ,

— wygenerowanie przelewu do bankowości elektronicznej – przycisk

4.9.2

home Bank

??.

Poprawa przelewu

Jest możliwa poprawa lub wydruk wcześniej wystawionego przelewu. W tym celu należy:
1. Nacisnąć przycisk pozycje .
2. Odszukać na liście przelewów odpowiednie polecenie przelewu i wybrać przycisk
lub klawisz
Enter .
3. Treść polecenia przelewu pojawi się na ekranie. Można wprowadzić dowolne zmiany i ponownie wydrukować
i zarejestrować.

4.9.3

Przelewy do urzędu skarbowego
20040817

Polecenia przelewów do Urzędu Skarbowego mają ustalony format, różniący się od innych druków poleceń
przelewów. Dlatego w programie zaprojektowano osobne okienko do ich tworzenia i drukowania, w następujących
opcjach:
— ewidencje - przelew US
— księgowość - kasjer - przelew US
— w opcji ewidencje - deklaracje, po wybraniu funkcji przelew ??.

Rysunek 4.33: Polecenie przelewu - do Urzędu Skarbowego

bank

numer rachunku bankowego zobowiązanego pole 06, wprowadzany w opcji administracja
- konfiguracja ??,

data przelewu

data przelewu drukowana w polu 14,

urząd

wybierany z listy kontrahentów, wypełniane nazwa i adres oraz numer rachunku organu podatkowego pole 01, 02, 03,

05.kwota

kwota zobowiązania pole 05,

4.9 Przelewy
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11.okres

wprowadzić rok RR, typ okresu T, numer okresu NN. Rok: dwie cyfry; typ: M-miesiąc, Ppółrocze, R-rok itp.; numer: dwie cyfry,

12.formularz

symbol formularza lub płatności pole 12,

13.zobowiązanie

identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. tytuł wykonawczy, decyzja, postanowienie).

Pola dotyczące zobowiązanego pole 07, 08, 09 wypełniane są na podstawie danych wprowadzonych w opcji
administracja - konfiguracja ??.

4.9.4

Banki elektroniczne

Bankowość elektroniczna jest formą usług oferowanych przez niektóre banki, polegającą na umożliwieniu
klientowi dostępu do jego rachunku zdalnie, za pośrednictwem komputera i łącza telekomunikacyjnego.
Oprogramowanie udostępniane klientom zawiera zazwyczaj szereg funkcji ułatwiających zarządzane rachunkiem, m.in. wystawianie przelewów na podstawie szablonów, posiadają bazę klientów oraz możliwości importu i
eksportu danych o dokonanych transakcjach.
Istnieje wiele programów bankowych oraz wiele standardów (formatów zapisu danych) wymiany informacji
pomiędzy bankami oraz innymi programami. Do najpopularniejszych należą:
— MultiCash
— HomeCache
— VideoTEL
— BRESOK
— NetBank
W programie Madar umożliwiono tworzenie (zapisywanie) przelewów w formie plików w odpowiednich formatach
czytanych przez programy obsługi bankowości elektronicznej.
Konfiguracja
Rodzaj banku oraz dane pozwalające na wymianę wprowadzane są w opcji konfiguracja ??. Konieczne jest
wypełnienie:
— nazwy pliku i ścieżki w polu zbiór dla HomeBanking,
— numer rachunku w polu konto dla HomeBanking,
— rodzaj zapisu danych (programu) w opcji rodzaj homebank.

Rysunek 4.34: Konfiguracja przelewów elektronicznych
Dane dotyczące wystawianych przelewów zapiszą się w pliku, który następnie należy wczytać do programu
obsługi bankowości.
Przelewy z listy płac
Przelewy dla pracowników drukowanie są w module
opcji lista płac - przelewy. W
menu znajdują się opcje według dostępnych formatów wymiany informacji. Należy wybrać właściwy, według
standardu obsługiwanego przez bank internetowy. Dane dotyczące wystawianych przelewów pobierane są z listy
dla pracowników, którzy mają wypełnione pole 63 do przelewu i zapisywane w pliku, który następnie należy
wczytać do programu obsługi bankowości.
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Rysunek 4.35: Przekaz przelewów z płac
Przelewy dla kontrahentów
Przelewy dla innych kontrahentów wystawiane są w panelu
, albo w opcji przelewy, albo w
przypadku dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT, bezpośrednio w opcji rejestry VAT.
W tym drugim przypadku
1. Należy wejść do opcji rejestry VAT i wykonać edycję dokumentu, który chce się zapłacić.
2. Następnie należy nacisnąć klawisza

home Bank .

3. Przelew zostanie dopisany do pliku (zgodnie z konfiguracją do przelewów elektronicznych 4.9.4.Dane o
dokumencie oraz kontrahencie przepisywane są z konkretnej transakcji.
4. Dokument, do którego zostanie wystawiony przelew, będzie na liście oznaczony znakiem ’*’.
Przelewy niezapłaconych
Przelewy niezapłaconych dokumentów można wysyłać bezpośrednio z listy niezapłaconych w opcji analizy niezapłacone. Służy do tego opcja transfer - zapisz HomeCash po użyciu, której przelew zostanie zapisany
do pliku wskazanego w opcji konfiguracja - ścieżki w polu zbiór dla Home Bank.

4.10

Zmiana firmy

Program umożliwia pracę na danych z kilku firm, bez konieczności „przeładowywania” programu. Można to
wykorzystać przy prowadzeniu biura rachunkowego lub do pracy wielooddziałowej. Opcja zmiana firmy służy
do zakładania nowych firm lub przełączania pomiędzy nimi.
W przypadku firm wielooddziałowych program posiada dodatkowe funkcje pozwalające na:
— zbiorczą analizę (dotyczącą podatku VAT, sprzedaży, zakupów)
— automatyczne księgowania danych z oddziałów
— transmisje niezapłaconych

4.10.1

Dodanie nowej firmy lub oddziału

Aby dodać nową firmę należy przejść do opcji administracja - zmiana firmy, następnie na pustym polu
wybrać Qprzyciskpdodaj. Pojawi się okienko, z polami:
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Rysunek 4.36: Przelew z listy niezapłaconych
katalog

Należy wprowadzić nazwę katalogu, w którym znajdować się będą dane nowej firmy, najlepiej prostą
nazwę do 8 znaków. Nie może zawierać znaków: . / , (kropka, ukośnik, przecinek).

nazwa

Należy wprowadzić nazwę firmy – pojawi się ona na liście wszystkich firm, ukazujących się po wybraniu
opcji zmiana firmy.

e-mail

Adres e-mail firmy.

ważne
od... do
rejestra-

Można wyznaczyć okres, w którym będzie można daną firmę prowadzić.

Data rejestracji danej firmy.
cja
opłacono Można zaznaczyć do kiedy będzie ważna opłata za prowadzenie finansów danej firmy.
Operator Można wyznaczyć użytkowników, którzy będą prowadzili daną firmę.
Po wpisaniu danych należy zatwierdzić je klawiszem

4.10.2

- firma zostanie dopisana do listy oddziałów.

Przełączanie firm

Aby pracować na danych z określonej firmy należy najechać kursorem na nazwę tej firmy i nacisnąć Enter
bądź klawisz
. Firmę startową określa się poprzez wypełnienie pola oddział główny.
Można indywidualnie określić prawa dostępu oraz firmę startową każdemu użytkownikowi w uprawnieniach
??.

4.10.3

Ustawianie firmy startowej

Przy obsłudze wielu firm (bądź kolejnych lat) konieczne jest ustawienie firmy, która zostanie wybrana po
włączeniu programu. Firmę startową określa się poprzez wypełnienie pola oddział główny – wprowadza się
tam numer firmy (z paska), do której program będzie wchodził na początku.
Możliwe jest również określenie dla każdego użytkownika osobno prawa dostępu oraz firmę startową

4.10.4

Wersja dla biur rachunkowych

Często biura rachunkowe prowadzą wiele firm na jednej kopii programu. Zdarza się, że nawet kilkudziesięciu
klientów jest dopisywanych w opcji zmiana firmy. Ponieważ lista firm układa się w kolejności tworzenia –
utrudnione jest wydzukiwanie firmy do pracy.
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Rysunek 4.37: Zmiana firmy - dodanie nowej

Rysunek 4.38: Zmiana firmy
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Rysunek 4.39: Zmiana firmy - ustawianie firmy wejściowej
Istnieje inny sposób prowadzenia firm. Jeżeli doda się w opcji administracja - operacje - dane systemu
wpis: nowefirmy=1 wówczas zamiast dotychczasowej listy pojawi się „zwykła lista”, do której dopisuje się pozycje,
tak jak do każdej innej listy w programie. Możliwe jest też wtedy sortowanie według nazwy.

Rysunek 4.40: Lista z firmami dla biur rachunkowych

4.11

Dane systemu

Opcja dane systemu pokazuje zawartość pliku dane.dat zawierający ustawienia programu. Dzięki przełącznikom zapisanym w tym pliku program dopasowuje się do wymagań użytkownika. W niniejszej instrukcji
przedstawione zostały wybrane przełączniki, zazwyczaj są one opisane w podrozdziałach o tytule adaptacje.

4.11.1

Wzorce dokumentów

Komendy pozwalające na podłączenie wzorca dokumentów, postaci:
komenda=nazwapl.roz
nazwapl - nazwa pliku z danymi; roz - rozszerzenie np. faktura.txt.
plikZamowOdb — wzorzec potwierdzenia zamówienia
plikZamowOdbDD — wzorzec dowodu dostawy
plikZamowOdbAA — wzorzec potwierdzenia zamówienia po Angielsku
plikZamowOferta — wzorzec oferty cenowej
plikZamowDos — zamówienia
plikZamowImp — wzorzec zamówienia
plikfaktura — nazwa zbioru wzorca faktury
plikRW — nazwa pliku z wzorem wydruku RW
plikWZ — wzór dowodu dostawy
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plikWZEXP — wzór dowodu dostawy dla fa exportowej
plikPZ — wzór PZ
plikPW — wzór PW
plikntwz — wzór WZ
plikfakorekta — nazwa zbioru wzorca faktury korygujacej
plikEXP — wzór faktury exportowej
plikwezwanie — tekst do wezwania do zapłaty
plikzwpw — wzór zwrot PW
plikmm — wzór MM
PLIKRWS — wzór rws
plikfw — wzór faktury W.
plikdysp — wzór dyspozycji
plikLK — lista kontrolna albo wydruk metek w dostawie
plikWNT — nabycie wewnątrzunijne
plikWDT — dostawa wewnątrzunijna

4.11.2

Parametry startowe programu

Wykorzystanie programu jako przeglądarki plików
Program MADAR stosuje własny format zapisu dokumentów w trybie do podglądu i drukowania (stosowane
dla faktur i tym podobnych dokumentów). Wykorzystuje rozszerzenie TXM . Wystarczy wykonać polecenie MADAR
TXM pisarz.txm aby uruchomił się moduł podglądu. Nazwa pliku może być dowolna.
Możliwość drukowania na drukarkach igłowych
W szczególności chodzi o umożliwienie drukowania na drukarkach igłowych w trybie znakowym, co znakomicie
polepsza czytelność i szybkość wydruków. W tym celu do skrótu uruchamiającego program należy dodać parametr
EPSON, czyli cała linia wywołania powinna wyglądać następująco: C:/madar/madar.exe EPSON.
Automatyczne sortowanie
Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania funkcji sortowania przy pomocy demona uruchamianego
automatycznie o określonej porze. Wystarczy w systemie operacyjnym ustawić uruchamianie programu MADAR
z parametrem MADAR.EXE SORTOWANIE. Dodatkowo można wskazać firmę do sortowania np. SORTOWANIE 2, co
spowoduje posortowanie drugiej w kolejności firmy (zmiana firm 4.10).

4.11.3

Rejestracja zdarzeń

Program rejestruje zajście pewnych zdarzeń w plikach *.log. Zapisywana jest data i godzina zdarzenia, kod
operatora oraz opis zdarzenia. Rejestrowane zdarzenia w podziale na pliki:
faktury.log

zapisanie, poprawa oraz wydruk bez zapisu faktury i innych dokumentów magazynowych

kasjer.log

zapisanie, poprawa dokumentów kasowych

salda.log

modyfikacje baz niezapłaconych

logow.log

wejście i wyjście z programu

ceny.log

zmiana ceny w katalogu towarów

error.log

błędy wykonywania programu

siec.log

błędy pracy sieci lokalnej

Komunikaty błędów
Kod 1003 świadczy o nieistnieniu katalogu, oprócz katalogu ma być wpisana poprawna nazwa pliku do
którego należy kopiować.
Komunikat niewłaściwy zakres świadczy o próbie zaksięgowania dokumentu spoza wyznaczonego zakresu
dat. Zakres ten ustala się w opcji zakres w księgowości w funkcji PK.

4.12 Przykładowe ustawienia profili użytkowników

4.12

Przykładowe ustawienia profili użytkowników

4.12.1

Przedstawiciel handlowy
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Dostęp do opcji w programie
W opcji użytkownicy należy ustawić dostęp do wybranych opcji w programie. W przypadku przedstawiciela
handlowego możwa wykorzystać
— zamówienia od odbiorców - do wprowadzania zamawianego przez klientów towaru,
— MM - do obciążania towarem do demonstracji.
Ponadto przedstawiciel musi mieć dostęp do bazy kontrahentów i towarów.

Rysunek 4.41: Ustawienia dostępu do opcji w użytkownikach

Autostart - uproszczone menu
Można też wybrać opcje, do których przedstawiciel ma dostęp po zalogowaniu, w szczególności do własnego
raportu kasowego, zamówień, wydruków niezapłaconych i MM.
Należy
Ustawienie akwizytora i magazynów - w opcji uprawnienia
Zakłada się, że przedstawiciel ma w programie wydzielony magazyn, do którego (i tylko do niego) ma dostęp.
Dodatkowo wszelkie operacje dokonywane przez niego są oznaczone akwizytorem.
Przyporządkowanie akwizytora użytkownikowi w opcji operator
Numer akwizytora jest dopisywany w bazie operatorów w polu akwizytor.
Ustawienia w dane systemu
jestakwizytor=1
stsfa11=/ZA
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Rysunek 4.42: Ustawienia dostępu do opcji w użytkownikach

4.13

Opis systemu informatycznego

4.13.1

Wykaz programów

Nazwa programu finansowo - księgowego: Madar 7.
Wersja programu finansowo - księgowego: 7.
Program, oprócz głównego numeru wersji np. Madar 7 posiada również dodatkowy numer szczegółowy,
znajdujący się po przecinku. Dzięki temu możliwe jest rozróżnienie, czy proca odbywa się na aktualnej wersji
programu.
Szczegółowy numer wersji widoczny jest w opcji księgowość - pomoc - o programie lub po kliknięciu
dwa razy na pulpicie programu.

4.14

Zgodność programu z ustawą o rachunkowości

Nazwa programu finansowo - księgowego: Madar 7.
Wersja programu finansowo - księgowego: 7.0.
Program, który jest użytkowany, oprócz głównego numeru wersji posiada również dodatkowy numer szczegółowy, znajdujący się po przecinku. Szczegółowy numer wersji widoczny jest w opcji księgowość - pomoc
- o programie lub po kliknięciu dwa razy na pulpicie programu.
Data rozpoczęcia eksploatacji: .................
Program Madar 7 spełnia kryteria określone w ustawie o rachunkowości dotyczące prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera.

4.14 Zgodność programu z ustawą o rachunkowości

Rysunek 4.43: Ustawienia dostępu do autostartu w użytkownikach

Rysunek 4.44: Ustawienia dostępu w uprawnieniach
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Rysunek 4.45: Ustawienia dostępu do akwizytora w uprawnieniach

Rysunek 4.46: Ustawienia dostępu do magazynów w uprawnieniach
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Rysunek 4.47: Ustawienia akwizytora 11 w bazie operatorów

4.14.1

Algorytmy i parametry

Opis algorytmów i parametrów systemu w zakresie ksiąg rachunkowych zawiera instrukcja, dostępna pod
aresem:
http://madar.com.pl/demo/instruk.pdf

4.14.2

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Dane źródłowe są odpowiednio chronione w miejscu ich powstawania w sposób zapewniający ich niezmienność przez okres wymagany do przechowywania danego typu dowodów księgowych (art. 20 ust. 5 ustawy
o rachunkowości).
2. W przypadku ujawnienia błędów wprowadza się korekty wyłącznie poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko
ujemnymi (art. 25 ustawy o rachunkowości).

4.14.3

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

Funkcje poszczególnych zbiorów danych w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania
danych:
budzet.dat — baza danych o budżetach przypisanych do poszczególnych kont
cechplac.dat
cykl.dat — baza do wystawiania faktur cyklicznych
dane.dat — plik konfiguracyjny
danepens.dat — projekt listy płac - konfiguracja
danePKS.dat - projekt dotyczący księgowania listy płac - wzorce księgowań
danepod.dat — dane podatkowe do listy płac
danezas.dat — lista zasiłkowa - wypłaconych zasiłków, urlopów itp.
deklar.dat — deklaracje
dokum.dat
dostawst.dat - lista niezapłaconych - dostawców
dostawtr.dat - lista Transakcji - dostawców
etap.dat - lista etapów (procedur)
ewidencj.dat - operacje w ewidencji na potrzeby podatku ryczałtowego
f k ko.dat, f–k–ko.idx - plan kont
F–k–tr.dat - operacje w księdze głównej
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faksy.dat - księga wysłanych pism faksem
fkkon.dat - dane dla f-k
gniazdo.dat - lista gniazd produkcyjnych
harm.dat - transmisje (INTERFACE)
hho.dat - kontrola dostępu przez użytkowników (ADMINISTRACJA)
hhs.dat - kontrola dostępu użytkowników (ADMINISTRACJA)
kadry.dat - ewidencja absencji i innych danych kadrowych (KADRY)
kampania.dat - kampanie marketingowe
kartapr.dat - karty pracy ??
kasa–ko.dat, kasa-ko.idx - lista raportów kasowych i bankowych
kasa–tr.dat - operacje w kasie
klasa.dat
knt-cech.dat – cechy kontrahentów
kontakt.dat, kontakt.idx, kontakt.idy - baza kontaktów (CRM)
kontrah.dat, kontrah.idx - lista kontrahentów
kosztycz.dat – ewidencja godzin (BRYGADZISTA)
kraj.dat - lista krajów (MAGAZYN)
ktr-cech.dat - cechy w liście kontrahentów
lplac.dat - zestawienie wszystkich list płac (PŁACE)
ltyp.dat - lista kategorii kadrowych (KADRY)
iwykre.dat
markettr.dat
maszyn.dat - lista maszyn (samochodów) (EWIDENCJE)
ma-tekko.dat
ma-tektr.dat
memo.dat, memo.idx - uwagi na dokumentach
narztrans.dat - lista narzędziownia
numbk.dat - (1,2..) ostatnie numery dokumentów dla poszczególnych stoisk
numery.dat - numery dokumentów dla F-K
numkon.dat
numniez.dat
numofe.dat
numpr.dat
numprod.dat
numfi.dat – numery dokumentów dla towarów do kas fiskalnych
odbiorst.dat – rejestry należności w magazynach - niezapłacone
odbiortr.dat – operacje (transakcje) w należnościach magazynowych
oferta.dat – sprawy CRM
ofertabi.dat - etapy - sprawy w CRM
operat.dat - lista operatorów
pcn.dat, pcn.idx - lista taryf celnych
pensja.dat - lista pensji (wypłat z list płac)
plan.dat - plan pracy (kadry)
platnosc.dat – lista rodzajów płatności np. gotówka, przelew
poczwch.dat – poczta wchodząca (sekretarz)
poczwy.dat – poczta wychodząca (sekretarz)
pod0001.dat – pod.... Książka Przychodów i Rozchodów - cyfry za słowem pod oznaczają miesiąc i rok.
pozostko.dat — baza not księgowych, odsetek
pozosttr.dat — j.w.
pracacz.dat — karty pracy
pracow.dat – katalog pracowników (KADRY-PŁACE)
procent.dat – stawki odsetek (EWIDENCJE)
prog.dat – baza dor. zmiana firmy (ADMINISTRACJA 4.10)
przebieg.dat - ewidencja przebiegu pojazdów (EWIDENCJE) ??
xxx.rmn - remament, xxx - oznacza datę np. 010296.rem
regiony.dat — tabela regionów dla kontrahentów,
remont.dat — lista tematów
rozra-st.dat
sad.dat - lista SAD
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sadb.dat - lista SAD-BIS
serwis.dat - dane konfiguracyjne (ADMINISTRACJA)
setup.dat - dane konfiguracyjne (ADMINISTRACJA)
srmoder.dat - baza modernizacji w środkach trwałych,
srtrwale.dat - baza środków trwałych
st-ko-1.dat - stan towarów na stoisku 1, dla innych stoisk zmieniają się numery
st-ko-1t.dat - transakcje towarów na stoisku 1, dla innych stoisk zmieniają się numery
stoiska.dat - nazwy stoisk
towar.dat, towar.idx - katalog towarów
towgrupa.dat
trasa.dat - lista tras
twr-cech.dat - cechy w katalogu towarów
umpra.dat - umowy o pracę
uprawn.dat - uprawnienia użytkowników w opcji administracja - ustawienia - uprawnienia
uslug2ko.dat
uslug2tr.dat
uslugiko.dat
uslugitr.dat - treść faktur usługowych
ustniez.dat - konfiguracja modułu analizy
ustprod.dat — konfiguracja modułu MRP
umpra.dat - lista umów o pracę
widziane.dat
wzor.dat — baza receptur
zabezp.dat - zabezpieczenia FK (KSIĘGOWOŚĆ)
zagranst.dat - dostawcy importowi - niezapłacone
zagrantr.dat - dostawcy importowi - transakcje
zakupyst.dat - rejestry w FK
zakupytr.dat - rejestry w FK
zamow-st.dat - zamówienia - stan
zamow-tr.dat - zamówienia - wszystkie operacje
zasilek.dat - baza wypłaconych zasiłków chorobowych (PŁACE)
zbzest.dat
zestaw.dat
zlbadan.dat .idx - lista badań w opcji kadry - badania
zlecenia.dat - zlecenia.idx umowy zlecenia
zlskladn.dat .idx - lista składników płac płace - bazy - składniki
zlswiad.dat .idx - lista świadczeń w opcji płace - świadczenia
zwydruk.dat

4.14.4

Struktura, wzajemne powiązania oraz funkcje w organizacji całości ksiąg
rachunkowych

Zbiory zawierające dane tworzone są przez program MADAR we własnym formacie, z następującymi rozszerzeniami:
*.dat

— zawierają dane

*.idx, *.idy

— zbiory indeksowe

*.log

— zawierają historię niektórych wykonywanych operacji (np. kasowanie, poprawa) oraz
sytuacji nieprawidłowych. Zbiory te można oglądać również pod dowolnym edytorem czytającym format txt.

*.rem

— zbiory remanentów

*.d33

— tymczasowe zbiory tworzone podczas sortowania. Zawierają kopie plików przed sortowaniem

*.wza

— wzorce wydruków informacji finansowej (np. bilans, rachunek wyników

umpra*.rft

— szablony dokumentów kadrowych: umowa o pracę, rozwiązanie umowy, świadectwo
pracy

*.rtf, *.txt, *.dot

— pliki wykorzystywane przez program, możliwe do tworzenia i edycji w dowolnym edytorze danego formatu

4.14 Zgodność programu z ustawą o rachunkowości
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— ustawienia dla poszczególnych użytkowników i stanowisk

Sposób zapisu danych w poszczególnych bazach:
W module magazyn
20050222

Dokumenty wystawione w programie magazynowym są zapisywane w następujących bazach:
1. Dotyczące nagłówków dokumentów - dostawcy / odbiorcy + niezapłacone.
2. Dotyczące obrotu towarowego - baza transakcji oraz baza stanu.
W module rejestry
Dokumenty wprowadzane do rejestru kosztowego zapisywane są jednocześnie w bazie transakcji i bazie niezapłaconych. W przypadku gdy dokument obejmuje dodatkowe księgowania to w efekcie zapisywany jest w kilku
kolejnych rekordach. Do bazy niezapłaconych dopisywane są te z dodatkowych księgowań, dla których wypełniono
pole kontrahent.

4.14.5

Wykaz programów

Zbiory będące wykonywalnym programem stanowiącym księgi rachunkowe:
madar.exe

- program Madar 7 (obsługa Windows desktop),

madarmobile.exe

- program Madar 7 (obsługa przez przeglądarkę),

4.14.6

Programowe zasady ochrony danych

Archiwizacja
Archiwizacja polega na wykonaniu kopii zapasowej tych danych, które wystarczają do odtworzenia stanu
programu na moment wykonania kopii. Wbudowana w program procedura archiwizacji wykorzystuje powszechnie dostępne programy pakujące to sporządzenia archiwum. Wymagana jest obecność jednego z wymienionych
programów: zip.exe albo arj.exe. Archiwum jest tworzone w jednym ze wskazanych miejsc:
— dysk C: — w katalogu głównym
— dysk D: — w katalogu głównym, albo innym dowolnym wskazanym poprzez parametr dyskarchiwum=C:/ARCH.
— katalog modem — będący podkatalogiem w stosunku do miejsca w którym pracuje program MADAR
— folder Moje dokumenty
— archiwizacja z automatycznym przekazaniem do e-mail
— HTTP — archiwizacja z automatycznym przekazaniem do serwera internetowego. Należy odpowiednio
skonfigurować program 5.
Nazwa archiwum zależy od nazwy wpisanej w konfiguracji - pole oznaczenie archiwum ??.
Archiwizacja wysyłana na serwer

Uwaga:

Częstotliwość wykonywania archiwizacji ściśle zależy od ilości wprowadzanych danych. Dla firm sporadycznie korzystających z programu może to być jeden tydzień, dla innych
archiwizacja winna być wykonana codziennie. Jednym ze sposobów oszacowania jest określenie:
jak duży może być odstęp, aby w przypadku dużej awarii odtworzenie danych z przedostatniej kopii nie stanowiło
jeszcze katastrofy.

4.15 Archiwizacja wbudowana w programie
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Błędy ZIP
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Pakowanie PKZIP:
0 No error.
1 Bad file name or file specification.
2,3 Error in .ZIP file.
4-11 Insufficient Memory.
12 No files were found to add to the .ZIP file, or no files were specified for deletion.
13 File not found. The specified .ZIP file or list file was not found.
14 Disk full.
15 .ZIP file is read-only and can not be modified.
16 Bad or illegal parameters specified. (help screen displayed)
17 Too many files.
18 Could not open file.
255 User pressed control-c or control-break
Rozpakowanie PKUNZIP:
0 No error.
1 Warning error (such as failed CRC check).
2,3 Error in .ZIP file.
4-8 Insufficient Memory.
9 File not found. No .ZIP files found.
10 Bad or illegal parameters specified. (help screen displayed)
11 No files found to extract/view etc.
50 Disk Full.
51 Unexpected EOF in .ZIP file.
255 User pressed control-c or control-break
Kopia tymczasowa bazy
W trakcie sortowania, a w zasadzie tuż przed, tworzona jest kopia sortowanego pliku poprzez przekopiowanie
do zbioru *.da4. Program wykorzystuje jednocześnie to do weryfikacji pomyślnego zakończenia sortowania: w
tym przypadku zmienia nazwę kopii zapasowej na *.d33. Pozostawienie *.da4 sugeruje niewłaściwe zakończenie
sortowania i skutkuje komunikatem podczas następnego sortowania czy skasować *.da4 .
Sortowanie
Sortowanie jest operacją porządkowania bazy danych, równoważne pojęciom kompaktowania lub indeksowania używanym przez inne aplikacje. Dane wprowadzane do programu zapisywane są w bazach w kolejności
wpisywania. Dotyczy to zarówno katalogów (kontrahentów, towarów, pracowników) jak i pozostałych opcji programu np. faktur VAT czy pozycji w rejestrach VAT. Natomiast oczekiwany porządek może być inny i osiągnięciu
tego służy sortowanie.
Bazy porządkowane są w taki sposób, aby ułatwić wyszukiwanie dokumentów i pozycji użytkownikowi oraz
zoptymalizować tworzone zestawienia.
— katalogi – alfabetycznie, w katalogu kontrahentów w pierwszej kolejności wg pola skrót,
— dokumenty – chronologicznie (według daty, tak że ostatnie zapisy są najmłodsze), w ramach jednego dnia
dokumenty sortowane są według numeru pozycji (płace, kasa, bank), typu dokumentu (transakcje zakupu
i sprzedaży) oraz nazwy (rejestry VAT, dostawcy, odbiorcy)
Zaleca się częste wykonywanie sortowania, szczególnie przy pracy na wielu stanowiskach. Należy przy tym
pamiętać, że podczas sortowania pozostali użytkownicy powinni zamknąć program.
Umożliwione jest dokonywanie sortowania automatycznego, uruchamianego o wskazanej porze samodzielnie
przez system operacyjny. Wystarczy wywołać program z parametrem madar SORTOWANIE

4.15.2

System służący ochronie danych i ich zbiorów

• Program posiada zabezpieczenia służące ochronie danych i ich zbiorów, w tym zabezpieczenia dowodów
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów
(art. 10 ust. 1 pkt 3b), c) i pkt 4 ustawy o rachunkowości).

4.15 Archiwizacja wbudowana w programie
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• Dane wprowadzane do programu są należycie chronione hasłami dostępu, które są udostępnione wybranym
osobom.
• Program zapewnia trwałość zapisu informacji w księgach rachunkowych przez czas nie krótszy od wymaganego czasu ich przechowywania, a także przeniesienia tych informacji na nośnik informatyczny (art. 13
ust. 6 ustawy o rachunkowości).

4.15.3

Wyłączenie możliwości dokonywania zmian w zamkniętych księgach

Program posiada zabezpieczenie przed możliwością dokonywania zmian w zapisach księgowych w zbiorach
tworzących zamknięte księgi rachunkowe (art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości).
Niezależnie od uprawnień użytkowników zapisy przeniesione do księgo głównej NIE PODLEGAJĄ MODYFIKACJI.

4.15.4

Zbiory umożliwiające tworzenie: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald

Zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów obejmują
zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
1. Dziennik
2. Księgę główną
3. Księgi pomocnicze
4. Zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych (art. 13 ust. 1 i 2
ustawy o rachunkowości)
5. Wykaz składników aktywów i pasywów

4.15.5

Wydruk i przeniesienie danych informatyczny nośnik danych

Program umożliwia uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów w księgach rachunkowych.
Informacje te mogą być drukowane oraz przegrywane na różne nośniki danych (art. 13 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

4.15.6

Oznaczenia ksiąg rachunkowych

Program umożliwia uwzględnianie technik prowadzenia księg rachunkowych zgodnie z następującymi zasadami: (art. 13 ust. 4 ustawy o rachunkowości)
1. Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą, a także nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania. Nazwy te są widoczne na każdej luźnej karcie kontowej
zarówno na wydrukach komputerowych jak i na zestawieniach wyświetlanych na monitorze komputera.
2. Księgi rachunkowe są wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzania.
3. Księgi rachunkowe są starannie przechowywane w ustalonej kolejności.

4.15.7

Automatyczna kontrola ciągłości zapisów

Program przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów przenoszenia obrotów i sald (art. 13 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

4.15.8

Automatycznie numerowane strony wydruków

Wszystkie wydruki w programie posiadają funkcję automatycznego numerowania stron z uwzględnieniem
pierwszej i ostatniej strony oraz są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły (art. 13 ust. 5 ustawy o
rachunkowości).

4.15 Archiwizacja wbudowana w programie
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Dziennik z zapisami chronologicznymi, zgodnymi z zestawieniem obrotów i
sald

Dziennik ksiąg rachunkowych zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, a także umożliwia uzgodnienie obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej.
Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a sumy zapisów (obrotów) liczone są w sposób ciągły. (art. 14 ust.
1, 2 i 4 ustawy o rachunkowości).
Sposób prowadzenia zapisów w dzienniku umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Zapisy księgowe mają automatycznie nadawany numer pozycji, pod którym zostały
wprowadzone do dziennika, a także zawierają dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za treść
dokumentu (art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy o rachunkowości).

4.15.10

Zapisy księgowe

Rejestrowanie zapisów księgowych wprowadzanych do ksiąg rachunkowych umożliwia (art. 20 ust. 5 ustawy
o rachunkowości):
1. uzyskanie trwale czytelnej postaci zgodnej z treścią odpowiednich dowodów księgowych,
2. stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie,
3. sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych oraz zapewnienie kompletności i identyczności zapisów.

4.15.11

Ochrona przed zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem zapisu księgowego

Program podsiada specjalne procedury zapewniające ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją, usunięciem
lub ukryciem zapisów księgowych (art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Program wyposażony jest funkcje uniemożliwiające ingerencję bezpośrednią w bazę danych, każdy zapis w
księgach jest rejestrowany dodatkowo w osobnych zbiorach tzw. logach.

4.15.12

Kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości

W programie wprowadzono operacje pozwalające na kontrolę kompletności zbiorów systemu rachunkowości.
Testy porównują automatycznie wszystkie dane z odpowiadających sobie baz i, w razie wystąpienia niezgodności,
ujawniają takie pozycje na zestawieniu.

