Madar 7
wersja 7.0

Instrukcja obsługi

www.madar.com.pl
Zabrze 2017

Wydawca:
MADAR spółka z o.o.
41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3
tel./fax +48322786665
www.madar.com.pl
e-mail: madar@madar.com.pl
aktualna wersja HTML niniejszego pliku
wersja PDF niniejszego pliku

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu utworu w jakiejkolwiek postaci czy też
przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych – graficznych, elektronicznych czy mechanicznych
jest zabronione.
Znaki handlowe i towarowe występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami ich posiadaczy.

Copyright by Madar sp. z o.o.
Zabrze 2017

Spis treści
Nowości
1 Wstęp
1.1 Budowa programu .
1.2 Instalacja . . . . .
1.3 Warunki licencji . .
1.4 Sposób obsługi . .
1.5 Zdalny pulpit VNC
1.6 Ostatnie zmiany . .
1.7 Blog . . . . . . . .

8

.
.
.
.
.
.
.

9
9
11
14
15
21
21
28

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

2 Kadry - Płace
2.1 O programie . . . . . .
2.2 Jak rozpocząć . . . . .
2.3 Pracownicy . . . . . .
2.4 Absencje . . . . . . . .
2.5 Badania i szkolenia . .
2.6 Plan pracy . . . . . . .
2.7 Lista płac . . . . . . .
2.8 Eksport do Płatnika .
2.9 Składniki . . . . . . .
2.10 Świadczenia . . . . . .
2.11 Zlecenia . . . . . . . .
2.12 Umowy . . . . . . . .
2.13 Analizy kadrowe . . . .
2.14 Wydruki płacowe . . .
2.15 Wydruki kadrowe . . .
2.16 RCP . . . . . . . . . .
2.17 Konfiguracja . . . . . .
2.18 Odpowiedzi na pytania

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29
. 29
. 34
. 35
. 36
. 38
. 40
. 48
. 62
. 63
. 64
. 64
. 70
. 78
. 82
. 86
. 92
. 93
. 106

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

116
117
119
124
134
137
139
149
167
168
170

3 F-K
3.1 Informacje wstępne . . . . . . . . .
3.2 Plan kont . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Schematy księgowe . . . . . . . . .
3.4 Bilans otwarcia . . . . . . . . . . .
3.5 Bilans i rachunek wyników . . . . .
3.6 Polecenie księgowania ręczne PKR i
3.7 Rejestry VAT . . . . . . . . . . . .
3.8 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . .
3.9 Zasady ochrony danych . . . . . . .
3.10 Limity kredytowe dla kontrahentów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
księgowanie do Księgi Głównej KG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SPIS TREŚCI

3.11
3.12
3.13
3.14

Testy . . . . . . . . . .
Wydruki . . . . . . . .
Zaawansowane techniki
Odpowiedzi na pytania

4

. . . . .
. . . . .
księgowe
. . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

170
175
189
193

4 VAT
197
4.1 Szczególne przypadki rozliczenia VAT w programie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.2 Deklaracje VAT-7 i VAT-EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5 Płatności
5.1 Raporty kasowe i bankowe
5.2 Płatności . . . . . . . . . .
5.3 Kompensata . . . . . . . .
5.4 Potwierdzenie sald . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

6 Magazyn
6.1 Jak rozpocząć . . . . . . . . . . . .
6.2 Obsługa dokumentów . . . . . . . .
6.3 Dostawa na magazyn . . . . . . . .
6.4 Sprzedaż z magazynu . . . . . . . .
6.5 Piekarz . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Narzędzia . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Wydruki . . . . . . . . . . . . . . .
6.8 Jak zaksięgować dokumenty zakupu
6.9 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . .
6.10 Testy . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.11 Odpowiedzi na pytania . . . . . . .
7 Handel
7.1 Wstęp . . . . . . . . . .
7.2 Cenniki dla odbiorców .
7.3 Sprzedaż . . . . . . . . .
7.4 Narzędzia . . . . . . . .
7.5 Zamówienia . . . . . . .
7.6 Generowanie zamówienia
7.7 Koszyk . . . . . . . . . .
7.8 Zaopatrzenie . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

206
206
217
221
224

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
i sprzedaży z magazynu
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

227
227
229
236
244
252
255
261
268
268
274
275

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

280
280
281
282
288
288
300
305
308

8 Ewidencje
8.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR . .
8.2 Ewidencja ryczałtowa . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Środki trwałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna
8.5 Fakturowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Faktury korygujące . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7 Odsetki - nota odsetkowa . . . . . . . . . . . . . . .
8.8 Wezwanie do zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.9 Nota księgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10 Przelewy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.11 Deklaracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

310
310
320
321
338
349
365
367
370
370
370
376

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
do dostawcy
. . . . . . .
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

SPIS TREŚCI

8.12
8.13
8.14
8.15

5

JPK . . . . . . . . . . . . . .
Integrator . . . . . . . . . . .
Ewidencja przebiegu pojazdów
Transport . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

9 Produkcja
9.1 Zasady pracy z programem . . . . . . . . . . . .
9.2 Jak rozpocząć . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Receptury - definiowanie normatywnego zużycia
9.4 Zlecenie produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Rozliczenie produkcji . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Księgowanie PK do księgi głównej . . . . . . . .
9.7 Rozbiór wyrobu na surowce . . . . . . . . . . .
9.8 Przepływ wyrobów i surowców . . . . . . . . . .
9.9 Plan produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Zapotrzebowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Różne ujęcia ewidencji zużycia materiałów . . .
9.12 Gniazda produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . .
9.13 Operacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.14 Narzędziownia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.15 Wydruki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.16 Analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.17 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . .
10 Sekretariat
10.1 Jak rozpocząć . .
10.2 Poczta . . . . . .
10.3 Załączniki . . . .
10.4 Dekretacja . . . .
10.5 Kontrola dostępu
10.6 Edytor . . . . . .
10.7 Faksy . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

385
392
395
399

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

401
401
403
403
408
410
411
412
413
415
422
425
427
429
429
432
439
442

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

445
445
446
451
456
457
459
460

11 CRM
11.1 Informacje wstępne . . . . . . . . .
11.2 Baza kontaktów . . . . . . . . . . .
11.3 Kontakty . . . . . . . . . . . . . .
11.4 Scenariusz . . . . . . . . . . . . . .
11.5 Sprawy . . . . . . . . . . . . . . . .
11.6 Kampanie . . . . . . . . . . . . . .
11.7 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . .
11.8 Pytania i odpowiedzi . . . . . . . .
11.9 START – czyli jak rozpocząć pracę

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

461
461
462
462
471
472
482
486
487
488

12 Narzędzia
12.1 Analizy . . . . .
12.2 Raportowanie . .
12.3 Rocznik . . . . .
12.4 Remanent . . . .
12.5 Faktury cykliczne

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

492
492
496
499
499
504

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

SPIS TREŚCI

12.6
12.7
12.8
12.9

6

Karty pracy . . . . . . . . . . . . .
Dashboard . . . . . . . . . . . . . .
Harmonogramowanie raportowania
Sterownik . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

507
517
520
522

13 Słowniki
13.1 Kontrahenci . . . . . . . . . .
13.2 Kontakty . . . . . . . . . . .
13.3 Pracownicy . . . . . . . . . .
13.4 Kategorie . . . . . . . . . . .
13.5 Tematy . . . . . . . . . . . .
13.6 Towary . . . . . . . . . . . . .
13.7 Bazy . . . . . . . . . . . . . .
13.8 Znaczenie ikonek w programie

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

531
531
536
545
550
554
565
573
576

14 Ustawienia programu
14.1 Użytkownicy . . . . . . . . . .
14.2 Maski numeracji dokumentów
14.3 Konfiguracja . . . . . . . . . .
14.4 Zmiana firmy . . . . . . . . .
14.5 Dane systemu . . . . . . . . .
14.6 Przykładowe ustawienia profili

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
użytkowników

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

579
579
592
593
600
602
604

15 Zgodność z ustawą o rachunkowości
15.1 Opis systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2 Zgodność programu z ustawą o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3 Archiwizacja wbudowana w programie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

609
609
609
613

16 Dla zaawansowanych
16.1 Automatyczna archiwizacja i sortowanie . . . . . . . . . .
16.2 Import danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3 Skróty i udogodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4 Indywidualizacja menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5 Kopiowanie baz do nowego roku - zakładanie nowego roku
16.6 MADAR DOS jako narzędzie administratora . . . . . . . .
16.7 Tworzenie szablonów dokumentów . . . . . . . . . . . . . .
16.8 Wymiana informacji i danych . . . . . . . . . . . . . . . .
16.9 Jak wprowadzić i przechowywać fakturę elektroniczną . . .
16.10Współpraca z serwerem internetowym . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

618
618
618
620
621
621
624
624
629
634
635

17 Testy
17.1 Zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2 Rozrachunki z dostawcami / odbiorcami
17.3 Raporty kasowe i bankowe . . . . . . . .
17.4 Magazyn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.5 Księgowość . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

639
639
646
652
654
656

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

SPIS TREŚCI

7

18 Dodatki
662
18.1 Ważne przepisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
18.2 Zestawienie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
18.3 Mapa programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

1. Wstęp
Dokumentacja – dział beletrystyki zajmujący się wyimaginowanym działaniem nieistniejących wersji programów w wyidealizowanym środowisku operacyjnym1 .
System Madar 7 jest kompleksowym, zintegrowanym oprogramowaniem, wspierającym prace w małym bądź średnim przedsiębiorstwie. Został zaprojektowany tak, by objąć swoim zakresem funkcjonalnym
większość działów w firmie.
System Madar 7 występuje w dwóch wersjach:
1. Wersja pod przeglądarkę Madar 7 Mobile (Windows / Linux).
2. Wersja desktopowa pracująca w systemie Windows.
Oddajemy w Państwa ręce instrukcję do programu. Ze względu na jej obszerność przygotowaliśmy dwa
warianty. Wersję opisującą podstawowe funkcje – w postaci drukowanej oraz pełną instrukcję dołączaną
w postaci pliku instruk.pdf do każdego programu. Ponadto na naszej stronie internetowej, pod adresem
www.madar.com.pl, znajdą Państwo również inne dokumenty, pomocne w codziennej pracy z programem.
Ponadto ze względu na równoważność funkcjonalną systemów Mobile i Desktop opcje opisane zostały
zamiennie w obydwu wersjach.
Zapraszamy do korzystania z informacji na stronie: poznajmadar.blogspot.com na której na bieżąco opisujemy działanie funkcji.
Opisy tam zawarte są również wpięte w programie i dostępne po naciśnięciu klawisz e-lekcja .

1.1
1.1.1

Budowa programu
Madar 7 Windows

Program ma budowę okienkową, do wszystkich opcji wchodzimy za pomocą myszki, bądź za pomocą
skrótów klawiszowych. Z prawej strony programu, występują klawisze do uruchamiania poszczególnych
modułów takich jak:
księgowość

płace

kadry

1

prowadzenie i wydruki rejestrów VAT (zakupu, sprzedaży, środków trwałych), wypełnianie i wydruki deklaracji VAT-7, CIT-2, PIT-5, prowadzenie raportów kasowych, bankowych, wydruki przelewów, wystawianie KP, KW, rozliczanie należności
i zobowiązań, kompensaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
obliczanie i drukowanie listy płac, umów-zleceń, wydruki PIT-4, przelewów, automatyczne wystawianie DRA, RNA, RCA i eksport do Programu Płatnika, ewidencja zasiłków, ekwiwalentów, potrąceń, automatyczne obliczanie urlopów i chorobowego,
import/eksport danych z Programu Płatnika, dokumenty zgłoszeniowe do ZUS,
rejestracja i drukowanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, harmonogram
pracy i urlopów, rozliczanie godzin i dni przepracowanych, nieprzepracowanych,
nadgodzin , ewidencja absencji, szkoleń, badań, odzieży roboczej,

http://leniuch.blox.pl/2006/10/Odyseja-2006.html
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Rysunek 1.1: Płyta czołowa programu
magazyn

produkcja

ewidencje

CRM

sekretariat
interface
brygadzista
administracja

pełne rozliczanie stanów magazynowych, prowadzenie dowolnej liczby magazynów
prowadzenie magazynu w dwóch jednostkach (np. dla opakowań), automatyczne
przeliczanie, jednostek, przeprowadzanie remanentu, kompletacje / dekompletacje,
daty ważności towarów, rozliczanie opakowań zwrotnych, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, podział na stoiska, wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe, współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
pozwala na sterowanie przepływem materiału, poczynając od surowców zakupionych u dostawców zewnętrznych, przez wszystkie fazy wytwarzania, aż do produktu
końcowego – nadającego się do sprzedaży,
ewidencja ryczałtowa, wystawianie i wydruki deklaracji PIT, CIT, VAT, wzór przelewu, PODATKI, import, eksport, dostawa wewnątrzwspólnotowa, ewidencja przebiegów pojazdów, ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji, noty odsetkowe, wystawianie dokumentów nie związanych z magazynem,
ewidencja danych o kontrahencie oraz kontaktach (osobach, z którymi można się
kontaktować, powiązania: oddział, firma zależna itp.), klasyfikacja klientów według
wybranych cech, również projektowanych, eksport i import danych,
wszystkie pisma przychodzące i wychodzące, faksy i dokumenty są dostępne w
jednym miejscu wraz z ich pełnymi treściami.
gromadzi funkcje wspomagające: wymiany dokumentów, transmisje, bazy, tematy.
rozliczenie godzin pracy, zadań, karty pracy, ewidencje przebiegu.
zawiera funkcje administracyjne, takie jak konfiguracje programów i użytkowników,
sortowanie, zmianę firmy.

Zawsze w górnej części okienka znajdują się ikony najczęściej używanych funkcji oraz menu. Ikony są
zaprojektowane razem ze skróconymi nazwami funkcji i są przystosowane do konkretnego modułu.
Z lewej strony programu posiadamy skróty do funkcji programu MADAR: kontakty, sprawy, analizy,

1.2 Instalacja
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wykresy.
Wygląd programu
Możliwa jest zmiana obrazka tła (tapety), które pojawia się po uruchomieniu programu. Należy wejść
do opcji administracja - konfiguracja, wybrać zakładkę ścieżki i w polu ścieżka do pliku
obrazu tła 14.3.6 wskazać plik, w którym znajduje się obrazek.
Możliwe jest wyłączenie obrazu tła (tapety) w opcji administracja - narzędzia - wyłącz obrazki.
Jest to szczególnie istotne przy zdalnym połączeniu z programem bądź pomocy technicznej przez VNC
– wyłączenie obrazków przyspiesza bowiem pracę z programem.
Opcja ta działa tylko przez okres uruchomienia - po wyjściu i ponownym wejściu do programu tło z
powrotem pojawi się na ekranie.

1.1.2

Madar Mobile

Madar Mobile jest oddzielnym programem, istniejącym w postaci pliku madarmobile.exe ale pracującym w kontekście sieci WWW. Tego typu aplikacje zwane są czasami weblikacją (nazwa powstała jako
zbitka słowna określająca aplikację WWW - Web Application).
Madar Mobile tworzy serwer umożliwiający pracę przy pomocy przeglądarki HTML. Specjalnie przygotowana weblikacja Madar Mobile umożliwia bezpośredni dostęp do wybranych danych przez przeglądarkę www. Oferowany system działa on-line, jest zintegrowany z MADAR 7, wykorzystuje standardowe
protokoły komunikacji, dzięki czemu może być obsługiwany przez wiele urządzeń.
Program został stworzony z myślą o mobilnych pracownikach, agentach lub kooperantach, a także o
blisko współpracujących firmach, które mogą udostępniać sobie nawzajem bezpieczne kanały komunikacji.
Podstawowe korzyści to:
— bezprzewodowy oraz bezpieczny dostęp do danych zawartych w aplikacji biznesowych, z których
korzystają pracownicy pracujących w terenie,
— wzrost efektywności działania pracowników i firmy poprzez przyspieszenie realizacji procesów biznesowych,
— możliwość podejmowanie strategicznych decyzji bez konieczności przebywania w biurze,
— obniżenie kosztów działania firmy.

1.2
1.2.1

Instalacja
Instalacja Madar 7 desktop pod Windows

Aby zainstalować Madar 7, należy włożyć płytę do napędu CD-ROM, po uruchomieniu ekranu
instalacyjnego klikamy na INSTALACJA PROGRAMU. Po wybraniu ścieżki docelowej (standardowo
c:/madar) i kliknięciu INSTALACJA, na pulpicie pojawi się ikonka programu MADAR
parametrów i ustawień wymaganych do pracy opisano w rozdziale 14 Ustawienia programu.

1.2.2

. Opis

Instalacja Madar Mobile

• Do testów można uruchomić aplikację lokalnie.
Madar 7 oraz program madarmobile.exe należy zainstalować w tym samym katalogu. Po uruchomieniu madarmobile.exe należy kliknąć TEST. Uruchomi się wtedy przeglądarka z adresem serwera
i portu, pozwalając na obejrzenie aplikacji.
UWAGA! Zmiany wprowadzone w Madar Mobile będą widoczne w danych programu.

1.2 Instalacja
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• Zdalny dostęp poprzez serwer internetowy.
Serwer utworzony za pomocą madarmobile.exe działa na porcie 8001. Należy więc należy taki
port otworzyć (na firewallu) lub zrobić forwardowanie na serwerze internetowym danego portu na
komputer gdzie jest uruchomiony program.
Aby wejść z Internetu – z telefonu komórkowego lub palmtopa, należy w adresie podać zewnętrzny
numer IP oraz port (przykładowe wywołanie http://83.199.199.199:8001).

1.2.3

Wersja DOS w systemie Windows XP

W przypadku uruchamiania programu w wersji DOS pod systemem XP okno programu ustawia się w
trybie 50 linii, aby to zmienić wystarczy dopisać do programu wsadowego MAD.BAT następującą komendę:
mode con: cols=80 lines=25
@echo off
:POCZ
BUTIK m
Natomiast jeżeli wystarcza praca w okienku, to w skrócie we właściwościach ustawić największą czcionkę
np 16*13, co spowoduje powiększenie okienka.

Uwaga: Jeżeli w instrukcji pojawi się zapis: rejestry VAT – w panelu

.
Oznacza to, że należy wybrać moduł księgowość a następnie rejestry VAT w górnym menu.

Rysunek 1.2: Menu modułu

1.2.4

Odpowiedzi na pytania

Jak zainstalować program w sieci - informacje dla informatyka
1. Program należy zainstalować na serwerze. Standardowo w czasie instalacji wybiera c:\madar ścieżka jest jednak obojętna. Programem jest tak naprawdę madar.exe.
2. Na ”końcówkach” należy założyć skróty - do programu i danych z serwera. Nie jest konieczne
mapowanie dysku czy katalogu, chociaż w niektórych przypadkach bez mapowanie nie chce działać.
3. Standardowo program uruchamiany jest bez haseł (wpisane demo jako ****). Wprowadzanie użytkowników uaktywnia wpisanie hasła do administratora. W początkowym etapie można to pominąć.
Jak zainstalować MADAR pod Linuksem pod WINE
Aby móc korzystać z systemu MADAR pod Linux’em należy mieć zainstalowane i skonfigurowane
WINE. Proces instalacji przebiega następująco:

1.2 Instalacja
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1. Utworzyć katalog, w którym chcemy mieć zainstalowany program w katalogu, który jest skonfigurowany w wine jako dysk.
2. Skopiować do niego archiwum.
3. Rozpakować je (tar -xzf madar.tar.gz).
Program korzysta z bazy danych znajdującej się w bieżącym katalogu (katalogu, z którego uruchamiany jest program). Aby uruchomić program z wybraną bazą danych należy utworzyć skrypt, który
najpierw zmieni bieżący katalog na taki, który zawiera bazę danych a następnie wywoła system MADAR
porzez wine.
Przykładowy skrypt:
cd /katalog/z/baza/danych
wine f:\\sciezka-pod-wine-do-madar\\madar.exe
Powyższy skrypt zakłada, że dysk f: jest skonfigurowany pod wine jako ścieżka do lokalizacji gdzie
znajduje się MADAR. Może to być albo katalog lokalny albo dowolny katalog sieciowy. W ten sposób
stacja Linux może być wykorzystywana jako samodzielne stanowisko, jako klient sieciowy systemu lub
jako serwer systemu (przy wykorzystaniu samby także dla klientów pracujących pod kontrolą Windows).
Więcej informacji pod adresem http://www.madar.com.pl/Open/wine.htm.
Jak zainstalować MADAR w wersji dla Linux
Firma Madar udostępnia programy tworzone specjalnie dla środowiska Linux, wykorzystując dotychczasowy kod programu i przenosząc go dzięki projektowi Lazarus. Program był testowany na dystrybucjach SuSe, Gentoo, Debian, Aurox.
Instalacja RPMa
1. ściągnąć paczkę instalacyjną pod Linuxa madar.com.pl/dema.htm
2. zalogować się jako root w terminalu
3. przejść do katalogu, w którym znajduję się ściągnięty plik madar-3-376.i386.rpm
4. wydać polecenie rpm -ivh madar-3-376.i386.rpm
Ręczna instalacja
1. ściągnąć plik invoicer.tar.gz
2. zalogować się jako użytkownik root
3. rozpakować katalogi i pliki z katalogu invoicer
4. uruchomić program /opt/madar/invoicer.bin
Do prawidłowego działania programu potrzebna jest biblioteka gdk-pixbuf.
Jak uruchomić Madar Mobile w podfirmie, która używa wspólnego katalogu kontrahentów
i towarów
Jeżeli w firmie zostało ustalone, że inne podmioty gospodarcze czy oddziały - prowadzone w osobnych
katalogach (danych) będą miały wspólny katalog towarów i kontrahentów to konieczne było wprowadzenie
parametru: wspolnykat=1 (uwspólnienie katalogu dla wielu firm używanych w tym samym katalogu
głównym, zapisanych jako podkatalogi i dostępnych poprzez opcje zmiana firmy).
Dla tego samego działania programu Madar Mobile konieczne jest wprowadzenie w danej firmie, w
której będzie uruchamiany program Mobile, w opcji administracja - dane systemu polecenia:
wspolnypath=1.

1.3 Warunki licencji

1.3
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Warunki licencji

1. Moduły wchodzące w skład programu MADAR są całkowitą własnością firmy MADAR Sp. z o.o. Są
one chroniony przez prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 23 lutego
1994r. (Dz.U. 1994, nr 24 poz.83 z pózn. zm.). oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie
własności intelektualnych i prawnych.
2. Producent i właściciel praw dopuszcza dwa rodzaje użytkowanie programów:
• Bezpłatne używanie wersji demonstracyjnych jedynie w celu przetestowania oraz do użytku
prywatnego. Zakres modułów, który obejmuje zależy od właściciela praw. Sposób dystrybucji
ogólnie przyjęty dla programów demonstracyjnych, freeware i shareware.
• Użytkowanie programów do celów komercyjnych, włączając w to wszelkiego typu instytucje
rządowe, edukacyjne, naukowe itp. wymaga nabycia wersji programu wraz z odpowiednią do
danego zastosowania licencją.

1.3.1

Licencja komercyjna

1. Każdorazowo licencja jest udzielana w formie pisemnej. Licencja uprawnia do korzystania z programu na określonej w licencji ilości stanowisk.
2. Pojedyncza licencja zezwala na zainstalowanie programu na pojedynczym komputerze, użytkowanie
programu na większej ilości komputerów, niż to wynika z ilości posiadanych licencji, jest nielegalne.
Można posiadać dowolną ilość kopii programu jako kopii bezpieczeństwa.
3. Numer licencyjny:
• numer licencyjny nadawany jest każdemu użytkownikowi, na określoną liczbę stanowisk,
• licencją objęta jest kopia oprogramowania, do którego został wprowadzony numer licencyjny,
• w numerze i licencji określony jest okres subskrybcji,
• licencja na zakupione wersje programu oraz na uaktualnienia ściągnięte bądź otrzymane w
okresie subskrybcji jest bezterminowa.
4. Właścicel licencji posiada dodatkowe uprawnienia:
• pobierania nowych wersji programu przez okres trwania subskrybcji,
• zakup kolejnych wersji i uaktualnień programów oraz pakietów serwisowych, przez przez 3
miesiące od daty upływu subskrybcji, po preferencyjnych cenach,
• telefonicznego wsparcia technicznego ze strony firmy MADAR Sp. z o.o.
5. Licencja może zostać sprzedana w całości, w takiej postaci w jakiej została nabyta. Zabrania się
przekazywania licencji w każdej innej postaci w tym wynajmu, powielania czy udostępniania.
Warunkiem legalnego użytkowania oprogramowania jest posiadanie licencji i faktury zakupu na taką
ilość stanowisk, na ilu dany produkt jest wykorzystywany.

1.4 Sposób obsługi
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Ograniczenie rękojmi

1. Producent gwarantuje, że programy MADAR będą w znacznym stopniu działały zgodnie z dołączoną dokumentacją.
2. Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma Madar Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu
oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.
3. Firma Madar Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu
lub braku możliwości użytkowania programu, niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały
i czego dotyczą.
4. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia zakupionego programu do określonego celu.
W przypadku braku zgody na warunki licencji należy w ciągu 30 dni od daty zakupu zwrócić program
wraz z kopią faktury (dowodu zakupu). Pieniądze zostaną zwrócone na podane konto bankowe, po
otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej.

1.3.3

Warunki gwarancji

1. Produkty objęte są 12 miesięczną gwarancja, obejmującą:
• bezpłatne usunięcie wad programu (za wadę uznaje się niewykonywanie przez program założonych celów i funkcji, opisanych w instrukcji obsługi programu),
• wersje z usuniętymi usterkami będą dostarczone za pomocą internetu lub poczty zgodnie z
życzeniem klienta.
2. W przypadku nabycia uszkodzonego nośnika posiadacz legalnej wersji ma prawo do wymiany programu w przypadku zgłoszenia firmie MADAR Sp. z o.o. reklamacji i jej przyjęcia.
3. W ramach rocznej gwarancji klient na prawo do uaktualnień programów związanych ze zmianą
przepisów prawnych:
• bezpłatnie - pobieranie programów ze strony internetowej,
• pokrywając koszty przesyłki - w przypadku wysyłania drogą pocztową.
4. Sprzedawca gwarantuje bezwarunkowy zwrot kosztów do 30 dni w wypadku zwrotu produktu (nie
dotyczy kosztów dostawy).
5. Pełny tekst warunków gwarancji i licencji zawiera produkt.
Reklamacje i zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej, konwencjonalnej lub telefonicznie oraz korzystając z formularza na stronie madar@madar.com.pl, tel: 032 278-66-65, 601 44-65-00.

1.4

Sposób obsługi

W programie można spotkać kilka sposobów wprowadzania i prezentacji danych.
1. Bezpośrednio na listę 1.4.2.
Rejestry VAT, Środki Trwałe, KPiR, umowy zlecenia, dokumenty kadrowe, deklaracje.
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2. Z wykorzystaniem zaprojektowanych okienek – formularzy 1.4.5.
Obrót towarowy w magazynie, fakturowanie, PK.
3. Mieszanie, najczęściej dwie listy ściśle powiązane ze sobą 1.4.6.
Kasa bank, lista płac.

1.4.1

Podgląd dokumentów

Wszystkie zestawienia oraz podglądy dokumentów otwierają się w oknie pozwalającym na ich obejrzenie, przesłanie, kopiowanie i wydrukowanie. W górnej części znajdują się klawisze:
drukowanie
powrót
zoom
schowek
Wyślij do
excel
szukaj

1.4.2

– pozwala na wydruk na zainstalowaną drukarkę - pojawia się systemowe okienko obsługi
drukarki,
– zamyka podgląd i wraca do poprzedniego okna,
– pozwala na zmniejszenie / zwiększenie podglądu,
– kopiuje zawartość podglądu, można następnie wkleić do edytora tekstowego lub arkusza
kalkulacyjnego,
– zapisuje zawartość okna do pliku(pdf, txm, gif, xls, postscript, edytor tekstowy), następnie wysyła do podanego adresata maila z załącznikiem 16.8.1,
– otwiera program Microsoft Excel z zawartością podglądu.
– wyszukiwanie wyrazu w tekście, linie zawierające szukaną frazę podświetlone zostają
na zielono, możliwość przeskakiwania pomiędzy kolejnymi wystąpieniami

Listy

W programie dane są grupowane w bazach danych i wyświetlane w postaci list. Niektóre z list
mają szczególne znaczenie i zwane są katalogami 13. Należą do nich katalog: kontrahentów, towarów,
tematów, pracowników.
W wielu opcjach rejestracja, analiza i przechowywanie danych odbywa się w tym samym miejscu
– bezpośrednio na liście. W innych przypadkach zachodzi czasami konieczność modyfikacji danych
bezpośrednio w bazie – czyli na liście.
Listy pojawiają się często przy wypełnianiu pól – zamiast ręcznego wpisywania danych stosowany
jest wybór z listy. Polega on na wybraniu odpowiedniej pozycji i naciśnięciu klawisza Enter bądź
. Wybrana pozycja zostaje automatycznie wpisana w pole, z którego lista była wywołana.
Wszystkie listy mają bardzo podobny sposób obsługi, w szczególności dopisanie elementu, podgląd
czy modyfikacja.
Wyszukanie elementu
Wyszukanie elementu jest możliwe poprzez:
• wybór wg pierwszych liter hasła z listy
Wpisane dane po posortowaniu są ułożone alfabetycznie, a wyszukiwanie odpowiedniego elementu
ułatwia możliwość wyboru wg wpisanych pierwszych liter elementu - podświetlony zostaje pierwszy element zaczynający się na wpisane litery. Można również wpisać początkowe litery następnych
wyrazów nazwy - po spacji. Na przykład poszukujemy firmy TURBOPOWER SOFTWARE. Na
ekranie jest wyświetlona lista kontrahentów. Naciskamy „wpisując” litery T U R, następnie naciskamy klawisz spacja i wpisujemy S O F. Jeżeli nie została wpisana wcześniej firma np. TURAPOL
SOFT powinna zostać podświetlona poszukiwana firma TURBOPOWER SOFT. Wpisywane litery
pojawiają się u dołu listy.

1.4 Sposób obsługi
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• szukanie wg wpisanego wyrazu kluczowego
Po naciśnięciu klawisza
można podać wyraz do wyszukania na liście. Jeżeli istnieje
taki element zawierający ten wyraz pojawi się on na podglądzie (tzn. pojawi się cały opis). Jeżeli
jest to szukany element wystarczy zatwierdzić, by został on podświetlony na liście. W przypadku,
gdy nie jest to właściwy element poszukiwanie będzie ponowione po naciśnięciu klawisza spacja .
Jeżeli element ten nie zostanie znaleziony pojawi się odpowiedni komunikat. Wykorzystując podany
wyżej przykład w celu znalezienia firmy TURBOPOWER SOFTWARE po naciśnięciu klawisza
należy wpisać np. wyraz TURBOPOW.

Uwaga: Na listach z transakcjami, na przykład baza transakcji z magazynu jak również
transakcje rejestru VAT, przy wyszukiwaniu dokumentu można skorzystać z funkcji skok
do daty za pomocą klawiszy Ctrl F7 . Po podaniu daty zostanie wyszukana transakcja
poprzedzająca szukany dzień i w tym miejscu zostanie ustawiona lista.
Wyszukiwanie w wielu miejscach uzupełnione jest przez selekcje, polegające na wyświetleniu tylko
części listy, według wybranych parametrów. Występowanie i rodzaj selekcji zależy jednak od modułu.
Dopisanie, modyfikacja
W każdym miejscu, w którym została wywołana lista możliwe są wszystkie operacje na niej, opisane
poniżej. Pozwala to na modyfikację listy podczas innych operacji, bez potrzeby kończenia dotychczasowej
pracy. Wszelkich operacji dokonujemy za pomocą przycisków znajdujących się na dole okienka:
zatwierdzenie wpisywanej lub wyszukiwanej pozycji F9

Ctrl-F2

dopisywanie nowej pozycji F2 , w przypadku konieczności dopisania podobnego rekordu zalecam użycie Ctrl-F2
podgląd kartoteki (treści wpisanej pozycji), bez możliwości zmiany
poprawa pozycji już wpisanej
szukanie pozycji według wpisanego wyrazu
dopisywanie nowej pozycji z kopiowaniem danych z innej

Do dopisywania bądź edycji służą również opcje w górnym menu i klawisze funkcyjne:
baza:

—
—
—
—
—

dopisywanie (F2)
aktualizacja (F4)
sortowanie (F6)
szukanie (F7)
kasowanie (F8)

Przeglądanie zawartości, wyszukiwanie
Możliwe jest przeglądanie listy wraz ze wszystkimi danymi. Po naciśnięciu klawisza
ponad listą pojawia się okienko z danymi rekordu wyróżnionego na liście. Strzałki powodują poruszanie
się po liście, przy automatycznej aktualizacji okienka. Opcja ta nie umożliwia zmiany danych dotyczących
elementu.
Naciśnięcie klawisza F8 powoduje skasowanie elementu aktualnie wybranego (podświetlonego).
Przedtem program upewnia się czy rzeczywiście ma skasować wybrany element: Po wybraniu Tak pojawia
się następne okienko :

1.4 Sposób obsługi
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odtworzyć – tzn. anulować operację
zapisać – rzeczywiście skasować.
Skasowanie powoduje wyświetlenie w miejscu rekordu pustej linii. Usunięcie jej jest możliwe po posortowaniu bazy.

Uwaga: Kasowanie ręczne rekordów jest niewskazane i nie powinno być stosowane na
początku użytkowania programu. Użytkownik musi być pewny, że informacja nie została
zapisana w innym miejscu w programie lub ją tam również wykasować.
Sortowanie
Sortowanie danych na liście ułatwia przeglądanie listy i wyszukiwanie elementu. Kolejność wpisywania
jest dowolna, należy jednak pamiętać, że kolejność na liście decyduje również o kolejności na wykazach.
Można wykonywać sortowanie na liście (klawisz F6 ), zaleca się jednak wykonywanie ogólnego sortow opcji operacje - sortowanie. Przed sortowaniem program upewnia
wania w panelu
się, czy posortować listę. Wybranie:
Tak - oznacza sortowanie
Nie - oznacza rezygnację.
Po potwierdzeniu program powiadamia, że posortowano listę (należy nacisnąć np. klawisz Enter i
porządkuje wszystkie elementy, usuwając puste linie powstałe po skasowaniu pozycji.

1.4.3

Listy z filtrami

Niektóre listy umożliwiają filtrowanie zawartości.
1. Tekst: Najprostsze jest filtrowanie wg tekstu. U góry okienka jest białe pole do którego wypisuje
się szukany fragment tekstu.
2. Katalog: Oprócz wyszukiwania tekstu program umożliwia filtrowanie rekordów wg kontrahenta,
tematu, operatora, w zależności od tego jaką pozycję można wybrać w górnej części okna.
3. Status : Kolejna możliwość filtrowania to wybranie statusu dokumentu np. otwarty, zamknięty itp.

1.4.4

Zaznaczanie

Dla wybranych list istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej pozycji (np. lista umów o pracę 2.12
albo zestawienie zapotrzebowania na produkcję 9.15.4 . Poszczególne pozycje należy „zaznaczyć”, co
zostanie uwidocznione zmianą koloru danego wiersza. Dokonuje się tego klawiszem INS
Analogicznie obsługuje się listę cech.

1.4.5

Formularze

Formularzami zostały nazwane specjalne okienka służące do wprowadzania i modyfikacji danych,
przy czym dane są zapisywane najczęściej w kilku bazach danych i widoczne w innych opcjach. Takie
formularze spotkać można najczęściej w operacjach magazynowych oraz płatniczych.
Sposób obsługi i używane klawisze są bardzo podobne w każdym okienku.
zatwierdź
poprawa

zatwierdzenie wpisywanej lub wyszukiwanej pozycji, drukowanie dokumentu,
wywołanie bazy z dotychczasowymi transakcjami, wykorzystywanie w poprawie dokumentu. Dokument można często poprawić poprzez wpisanie odpowiedniego numeru w
pole numer. Czasem stosuje się również klawisz
,

1.4 Sposób obsługi
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szukanie pozycji według wpisanego tekstu, zazwyczaj tekst ten nie może być związany
ani z towarem, ani z kontrahentem. Może być to numer dokumentu czy opis.

Pola
W formularzach w niektóre pola dane należy wprowadzić ręcznie, w niektórych konieczny jest wybór
z listy 1.4.2. W takim przypadku dopisanie nowej danej (nowego kontrahenta, towaru, pracownika itp.)
wymaga w pierwszej kolejności dopisania elementu do odpowiedniej listy, a następnie wybranie elementu
w polu. Jednak w każdym miejscu, w którym została wywołana lista, możliwe są wszystkie operacje na
niej.

Uwaga:

Pozwala to na modyfikację listy podczas innych operacji, bez potrzeby kończenia dotychczasowej pracy. Dzięki temu możliwe jest dopisanie kontrahenta czy towaru
podczas wprowadzania dokumentów magazynowych, faktur do rejestrów, raportów kasowych, produkcji itp.

1.4.6

Nagłówek - lista

Elementy z listy (bazy) nagłówkowej „gromadzą” dane z listy podległej. Dostęp do danych z listy
podległej jest możliwy po wybraniu danego elementu z listy nadrzędnej.
Taka konstrukcja sprawia, że
1. W każdym elemencie z listy podrzędnej zapisane są dane o „nadrzędnym” elemencie.
2. Kasowanie zapisów trzeba rozpocząć od kasowania elementów z listy podrzędnej, dopiero na końcu
skasować element nadrzędny.
Najczęściej używanymi opcjami tego typu są:
— lista płac
n. listy płac (nagłówki)
p. pensje (dane o zarobkach)
p. zasiłki
— kasa, bank
n. raporty (nagłówki)
p. kasjer (dane KP, KW, wyciągach)
— CRM
— magazyn - w zakresie zapisu

1.4.7

Ogólne zasady obsługi Madar 7 Mobile

Wyszukiwanie informacji
W przypadku, gdy ilość pozycji przekracza prezentowaną jedną stronę przełącza się wybierając odpowiednią cyferkę oznaczającą numer strony u dołu ekranu.
Wyszukiwanie pozycji na liście możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich to naciśnięcie przyciznajdującego się pod każdą listą. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okienko, w którym
sku
wpisujemy wyszukiwany ciąg znaków. Jeżeli podany ciąg znaków znajduje się na liście, program pokaże
szczegóły dotyczące tej pozycji. Przechodzenie pomiędzy trafnymi wynikami wyszukiwania (w przypadku, kiedy ciąg znaków występuje na liście więcej niż jednokrotnie) uzyskuje się naciskając przycisk
szukaj dalej .

1.4 Sposób obsługi
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Rysunek 1.3: Madar Mobile - lista towarów - wyszukiwanie
Drugim sposobem jest wyszukiwanie odpowiedniej pozycji poprzez wprowadzenie ciągu znaków w
puste pole znajdujące się nad listą – wtedy na liście pojawią się tylko te pozycje, które zawierają wpisany wyraz. Można wyszukiwać pozycje podając jedynie pierwsze litery w nazwie. W efekcie zostaną
wyświetlone wszystkie pozycje, których nazwy rozpoczynają się od podanego ciągu znaków.
Dopisywanie pozycji
Dopisywanie nowej pozycji jest analogiczne jak w przypadku dopisywania w MADAR 7. Aby dopisać
pozycję należy wejść w określoną opcje i pod listą nacisnąć przycisk +dopisz .
Edycja na liście
Klikając na przycisk (zaznaczony na poniższym rysunku) znajdujący się po prawej strony każdej z
pozycji, wchodzi się do okienka z edycją danej pozycji.

Rysunek 1.4: Madar Mobile - przycisk edycji pozycji na liście

1.5 Zdalny pulpit VNC
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Wybór z listy
Klikając na klawisz przedstawiony na poniższym rysunku następuje wybór danej pozycji i przepisanie
jej do pola, z którego została wywołana.

Rysunek 1.5: Madar Mobile - przycisk wyboru pozycji na liście

1.5

Zdalny pulpit VNC

MadarVNC jest specjalnie przygotowanym programem do zdalnej pomocy i nie ma potrzeby instalacji
dodatkowych programów lub serwera VNC. Wystarczy go ściągnąć i uruchomić, a po zakończonej pracy
sam zostanie zamknięty. Nie potrzeba po stronie klienta forwardować portów czy zmieniać ustawień
firewalla. Działa to na zasadzie połączenia zwrotnego, czyli serwer VNC po stronie klienta łączy się z
naszym klientem VNC, który nasłuchuje na porcie podanym na serwerze.
MadarVNC służy do zdalnego połączenia z komputerem firmy Madar, na którym będzie widoczny
pulpit klienta. Za pomocą tego pulpitu firma Madar, może uzyskać sam podgląd, który jest pomocny
w rozwiązywaniu problemów lub nawet zdalną pracę, aby usunąć poważniejsze usterki. Zdalna pomoc
poprzez VNC jest bardzo bezpieczna, ponieważ całe połączenie jest szyfrowane poprzez 128bitowy klucz
szyfrujący. Uniemożliwia to przejęcie połączenia przez osoby trzecie, również samo uruchomienie jest
bardzo łatwe i sprowadza się do kilku kliknięć myszą.

1.5.1

Uruchomienie MadarVNC

Posiadając program Madar 7 oraz dostęp do internetu możliwe jest zdalne połączenie, mówiąc obrazowo umożliwienie pracownikowi firmy Madar wejścia na Pulpit komputera, który się łączy. Wystarczy
wejść do opcji administracja - narzędzia - zdalny pulpit.
UWAGA! Na początku należy się skontaktować w pracownikiem firmy Madar, który uruchomi potrzebny do pracy serwer i poinformuje, który serwer należy wybrać, aby połączenie zostało zrealizowane.
Gdy serwer będzie znany wybieramy go klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, w prawym
dolnym rogu pojawi się komunikat, że połączenie zostaje nawiązywane.
Po zakończonej pracy program MadarVNC zostanie automatycznie zamknięty.

1.6

Ostatnie zmiany

magazyn – limit sprzedaży oraz kontrola transakcji powyżej 100 tys.
magazyny – skrócona kartoteka dla wybranej pozycji (zapas, zamówienia, dostawy, sprzedaż)
magazyny – sprzedaż: prezentacja informacji o ostatniej cenie i terminie sprzedaży
towary – zakładka z aktualnym i szczegółowym stanem

1.6 Ostatnie zmiany
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Rysunek 1.6: Łączenie z serwerem zdalnej pomocy
towary – prezentacja aktualnego stanu zapasu, zamówień
personel – zakładka z aktualnym stanem kadrowym i pensjami
produkcja – zlecenia produkcyjne wg wydanego surowca
zamówienia – test powiązania faktur z zamówieniami
magazyn – wydruk analiza sprzedaży i zakupu: dodanie kolumn region i akwizytor
magazyn – generowanie EDI: uzupełnienie danych o KRS
magazyn – wydruk faktury: uzupełnienie danych o KRS
płace – naliczanie chorobowego i urlopu: informacja o zmianie wymiaru i stawki
płace – naliczanie na podstawie danych z poprzedniego miesiąca
płace – dekret księgowy: analityka wg paragrafu, nr pracownika, MPK
płace – parametr: paragraf
płace – dodatkowe parametry obliczeniowe
magazyn – karta kontowa: wydruk zagregowany wg typu dokumentu
faktura zaliczkowa – automatyczne przenoszenie danych do faktury końcowej
faktura zaliczkowa – automatyka tworzenia faktury na podstawie wpłaty
faktura zaliczkowa – dokument korekty i rozliczenia częściowego
zamówienia – przenoszenie terminu dostawy z zamówienia do dostawcy na zamówienie od odbiorcy
moduł SAD – WNT: naliczanie różnicy wg kursu VAT
moduł SAD – import: naliczanie różnicy wg kursu VAT

1.6 Ostatnie zmiany

magazyn – zestawienie obrotów wg miesięcy
zamówienia – kolumna zapas na zestawieniu otwartych zamówień
uprawienia – kontrola dostępu do poszczególnych magazynów
uprawnienia – kontrola dostępu do poszczególnych stanowisk
rejestry VAT – podział rejestrów na stanowiska
kadry – Umowy: przyczyna zwolnienia
kadry – umowy: formuła zatrudnienia
produkcja – rozliczanie resztek produkcyjnych
produkcja – rozliczanie odpadów
PK – zbiorcze zestawienie księgowań
kadry – zestawienie stan pracownika
kadry – zestawienie historia pracownika
magazyn – naliczanie rabatu kwotowo
zamówienia – wydruk rozliczenia zamówienia
towary – wydruk cennika dla określonego kontrahenta
magazyn – obroty magazynowe : cennik, minimum, maksimum 6.7.9
magazyn – obroty magazynowe : ostatnia cena zakupu, sprzedaży 6.7.9
magazyn – nagłówek faktur dopasowany do kopert z okienkiem
F-K – rozliczanie roku roku obrotowego innego niż kalendarzowy
F-K – plan kont: konta rozliczane wg kontrahentów bez niezapłaconych
kadry – plan i wykonanie nagród jubileuszowych
płace – wydruk agregowany wg MPK, konta, tematu
kadry – umowa o pracę: umowa mianowanie
kadry – umowa o pracę: stawka godzinowa, zaszeregowanie, mnożnik
magazyn – zwroty kompletów z rozłożeniem na części 7.3.6
kadry – Umowy: szablon dodatkowe uprawnienia pracownicze 2.12.7
kadry – plan pracy wydruk wykonania wg godzin 2.6.7
płace – definiowanie składników wchodzących do podstawy do urlopu i chorobowego 2.17.2
mobile – okno podglądu aktualnego koszyka
kadry – plan pracy: definicja stawki, kwoty 1 i kwoty 2
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magazyn – raport Wskaźnik rotacji dodano informację OBECNOŚĆ
magazyn – raport Wskaźnik rotacji dodano generowanie zamówienia
magazyn – cennik promocyjny umożliwia przypisanie indywidualnego kodu dostawcy
magazyn – statystyki wg symbolu KGO
magazyn – ewidencja Kosztów Gospodarowania Odpadami 6.6.1
produkcja – naliczanie opłaty produktowej 6.6.3
magazyn – generowanie faktury z koszyka
płace – zestawienie PKZP 2.17.2
sekretariat – wydruk : Zbiorcze Potwierdzenie Nadania
sekretariat – pola masa, pobranie, numer nadania
kasa – podpowiedz aktualnych kursów walut pobranych z NBP
sekretariat – wydruk potwierdzenia odbioru
produkcja – przypisanie zlecenia do tematu
kontrahent – automatyczne wybieranie numeru telefonicznego
magazyn – generowanie faktury z zamówień z rozwinięciem kompletów
magazyn – raport obroty na magazynie: wybór ilości, wartości zakupu, sprzedaży
magazyn – raport obroty na magazynie: wybór dokumentu: faktury, PZ, RW, RWS
test – operacje księgowe: zgodność kont 4**,5** i 490
test – operacje księgowe: zgodność obrotów
uprawnienia – ustalanie praw do zmiany cennika, asortymentu, terminu płatności
uprawnienia – ustalanie praw do poprawy dokumentów zamkniętych, zatwierdzonych
produkcja – uwagi do zlecenia produkcyjnego
zamówienia – wprowadzenie statusu ZATWIERDZONY 7.5.9
receptury – załączniki do receptur np. zdjęcie
produkcja – powiązanie zleceń produkcyjnych z zamówieniami na produkcję
deklaracje – automatyczne danych do bilansu i rachunku wyników
magazyn – sprzedaż kompletu
magazyn – korekta VAT : zmiana ceny wg rabatu procentowo
magazyn – korekta: zwrot z RW
magazyn – analiza sprzedaży: atrybuty DOS, MAG, KGO, masa netto, masa brutto
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karty pracy – wybór informacji wyświetlanych na liście: towary, pracownicy, dokumenty
kadry – plan pracy: wprowadzanie 10 wzorcowych planów pracy
mobile – wprowadzanie remanentu ??
test – plan kont: poprawność oznaczeń posiada analitykę, zupełności syntetyki, zgodności sald
środki trwałe – raport całościowy Karta środka trwałego
produkcja – raport zapotrzebowanie wg zamówień, możliwość wielokrotnego wyboru
magazyn – pola OZNACZENIE, PACZKA do pozycji towarowych
zamówienia – raport Gotowość, nt. możliwości realizacji zamówień
karty pracy – blokada dostępu do stawek pracowniczych
mobile – remanent ??
receptury – wydruk receptury agregowany
receptury – wydruk receptury zagnieżdżonej 9.3.3
F-K – filtrowanie zasobnika i dokumentów PK
magazyn – dodawanie pozycji towarowej do koszyka
mobile – wprowadzanie pozycji do koszyka
mobile – baza poczta wchodząca
tematy – zestawienie ”klasyfikacja wydatków”
tematy – zdefiniowanie tematów zbiorczych (syntetyka)
fakturowanie – podpowiedz aktualnych kursów walut pobranych z NBP
środki trwałe – rozróżnienie: amortyzacja bilansowa, podatkowa i inna (np. zagraniczna)
środki trwałe – raport środków wg daty przyjęcia, likwidacji
zlecenia transportowe – przypisanie do tematu
mobile – baza towarów 13.6
analizy – selekcja wg faktur RR
remanent – generowanie RW rozliczającego magazyn surowców na podstawie remanentu
użytkownicy – autostart: indywidualizacja menu 14.1.8
wzorce rejestrów – automat zamykający konta
wzorce rejestrów – księgowanie amortyzacji
kontrahenci – nadruk PRIORYTET przy adresowaniu kopert
zamówienia – dekretacja: podgląd dokumentu 7.5.9
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zamówienia – dekretacja: prognoza realizacji, wyszczególnienie zapasu i zamówień dla poszczególnych
pozycji
kontrahenci – podgląd niezapłaconych 13.1.1
magazyn – ilość w drugiej jednostce
towary – podgląd zapasu i zamówień
bazy – podgląd treści dokumentu
bazy – podgląd rozliczenia dokumentu
bazy – podgląd dekretacji dokumentu
zamówienia – dekretacja
pracownicy – kontrola poprawności NIP, PESEL i konto bankowe 2.17.4
płace – raport typu RP7
magazyn – dokument Lista Kontrolna
płace – raport RMUA roczny
magazyn – przyjęcie WNT, obliczanie ceny w zł na podstawie wartości dewiz
rejestry VAT – wyszczególnienie 13-go okresu (po zamknięciu) na księgowaniach w rejestrach VAT
rejestry VAT – filtrowanie raportu rejestr VAT wg daty sprzedaży (zamiast daty księgowania)
F-K – wyszczególnienie 13-go okresu (po zamknięciu) na dokumentach PK
podgląd – szukanie wyrazu w raporcie 1.4.1
środki trwałe – raport środki trwałe netto 8.3.10
karty pracy – raport suma pozycji
kadry – umowy dodatkowy szablon: dodatkowe warunki zatrudnienia
kadry – umowy: dodatkowy szablon: skierowanie na badanie
kadry – umowy: dodatkowy szablon: oświadczenie o pobieraniu zaliczki
rejestry VAT – znacznik wysłania przelewu
kasa – wielostronicowe dokumenty KP i KW
kasa – filtrowanie na liście niezapłaconych
kasa – wielokrotny wybór z listy niezapłaconych
analizy – obsługa wielu szablonów
analizy – niezapłacone naliczanie odsetek
analizy – faktury naliczanie odsetek

1.6 Ostatnie zmiany
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magazyn – rozliczanie dyskonta
magazyn – PZ serwis
magazyn – WZ serwis
towary – załączniki, zdjęcia
towary – status towaru: nowość, przecena, wyprzedaż
zamówienia – powiązanie zamówienia do dostawcy z zamówieniem od odbiorcy (pole uwagi)
magazyn – kasy fiskalne: transmisja do Elzab Alfa
magazyn – kasy fiskalne: transmisja do Optimus IC
płace – baza świadczeń z ZFŚS
zlecenia transportowe ] – wydruk zleceń
kasa – automatyczne rozliczenie różnic kursowych przy zapłatach
sekretariat – załączniki typu OpenOffice
sekretariat – załączniki typu PDF
F-K – raport rekapitulacja
magazyn – cennik promocyjny: indywidualne ceny dla danego kontrahenta obowiązujące przez określony czas
magazyn – ikony obrazujące wejście/wyjście z magazynu
płace – księgowanie proporcjonalne wg tematu
płace – warunkowe księgowanie wg nr listy, MPK
rejestry VAT – zestawienie nierozliczony VAT
magazyn – uwagi do każdej pozycji towarowej
płace – wydruk pozycji niezapłaconych
rejestry VAT – rejestry ZDT i ZNT — faktury na przedstawiciela podatkowego w innym kraju Unii
zamówienia – zamówienie na produkcję
zamówienia – zamówienie eksportowe
produkcja – wydruk WZ do zlecenia produkcyjnego
produkcja – raport obrót wg palet
towary – nazwy języku angielskim, niemiecki, dodatkowy opis
F-K – zestawienie sald selekcjonowane wg cechy
uprawnienia – ustalanie praw do poprawy dokumentów bieżących, starych, zaksięgowanych
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F-K – zestawienie sald optymalizowane do eksportu do Excela (bez nagłówków)
płace – księgowanie do KPR
podgląd – eksport do Excel 1.4.1
płaca – księgowanie do F-K
RCP – wyjścia służbowe
rejestry VAT – rejestr potwierdzenie VAT – księgowanie potwierdzonych Faktur Korygujących VAT
rejestry VAT – zestawienie Intrastat
deklaracje – automatyczne wczytywanie danych do deklaracji Intrastat
deklaracje – automatyczne wczytywanie danych do deklaracji VAT UE
magazyny – zestawienie Intrastat
magazyny – zestawienie VAT UE
personel – pola MPK, temat, kolor, numerFK
magazyny – przyjęcie opakowań PZop
magazyny – wydanie opakowań WZop

1.7

Blog

Wstęp
W ramach ułatwienia użytkowania programu powstał ”blog” zawierający opisy funkcji oraz sposobu
ich użytkowania w programie. Prowadzone są dwa blogi:
— poznajmadar.blogspot.com - opisujący sposób obsługi poszczególnych funkcji, podpięty pod znak
[?] w programie
— invoicer.blogspot.com - zawierający opisy tematyczne, zagadnienia z dziedziny obsługi programu
czy zastosowania przepisów.
Jak to zrobić
Podczas używania programu, może się tak zdażyć, że nie będziemy potrafili czegoś zrobić. Wtedy
można skorzystać z opisu opcji na blogu. Aby ułatwić zadanie do każdego wpisu na blogu, dołączyliśmy
link w programie - aby się tam dostać należy kliknąć w prawym-górnym rogu w ?. Gdy klikniemy, otworzy
nam się blog z odpowiednim wpisem.

2. Kadry - Płace
Gdy wszystko zawiedzie, przeczytaj instrukcję obsługi.

2.1

O programie

2009093

Przepisy, wśród podstawowych obowiązków pracodawcy wymieniają obowiązek prowadzenia dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Wykorzystanie do tego celu
oprogramowania może ułatwić to zadanie.
Moduł płace-kadry zgodny z obowiązującymi przepisami 18.1.1, w szczególności jest dostosowany do
zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych, który wszedł w życie 01.01.1999 r. oraz do programu
Płatnik bezpłatnie udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2.1.1

Pracownicy

W programie prowadzona jest wspólna baza pracowników 13.3 (kartoteki osobowej) w ramach całego
systemu płacowo - kadrowego. Istnieje możliwość sterowania dostępem do informacji zgromadzonych w
poszczególnych kartotekach wg systemu uprawnień 14.1 dla poszczególnych pracowników, w szczególności
osobnego dostępu do danych systemów KADRY i PLACE.
Ewidencja danych personalnych obejmuje między innymi:
— płeć,
— miejsce pracy,
— kod stanowiska,
— jednostka organizacyjna,
— dane personalne —- zakres informacji zgodny z typowym kwestionariuszem osobowym,
— dane adresowe — adresy miejsca zameldowania i do korespondencji (dodatkowy),
— rodzaj wykształcenia i kwalifikacji,
— szkoły i kursy: nazwa uczelni, rok ukończenia,
— dane dotyczące ZUS i Urzędu Skarbowego – zgodnie z wymogami ustawy o ubezpieczeniu społecznym np. tytuł ubezpieczenia, informacje o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach
społecznych, informacja o pobieranym świadczeniu ZUS, oddział NFZ itp.
— informacje o posiadanych dokumentach (Dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa i ubezpieczeniowa).
— informacje dot. powszechnego obowiązku obrony,
Baza pracowników może zawierać również dane pozwalające na modelowanie struktury organizacyjnej
firmy. Każdy pracownik może być przypisany do: komórek (rodzaje jednostek organizacyjnych), miejsca
pracy, stanowiska pracy, kodu zawodu, MPK lub kilku MPK i inne. W tym celu w programie wprowadzono
kategorie 13.4.
W programie przygotowuję się zgłoszenie do ubezpieczeń 2.12.4, eksportując go następnie do programu PŁATNIK (ZUS) – ZUA, ZWUA.
Przebieg pracy
W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu pracy zawodowej pracowników:
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— informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach - w kwestionariuszu osobowym
2.12.7,
— przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie: zmiany stawek zaszeregowania, stanowiska, etatu, przyporządkowanie do działu/budowy itp. 2.12.2,
— wszystkich umów o pracę w bieżącym miejscu zatrudnienia, angaży (przeszeregowań) w ramach
umów o pracę refkadryumowyumowa.
Istnieje możliwość definiowania własnego słownika opisów stanowisk pracy (kod stanowiska oraz opis
słowny), zawodów oraz grup zawodowych korzystając z bazy kategorii 13.4.
Możliwy jest wydruk dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy wg definiowalnych szablonów 2.12.7
z możliwością wykorzystania wszystkich informacji zarejestrowanych w systemie Kadry:
— świadectw pracy 2.12.6,
— angaży —- zmiana stawki zaszeregowania, stanowiska itp.,
— umów o pracę 2.12.2,
— zaświadczenia o zatrudnieniu 2.14.3.
Szkolenia
W programie możliwa jest ewidencja szkoleń oraz badań 2.5:
— ewidencja przeprowadzonych szkoleń w układzie rocznym,
— ewidencja kursów i szkoleń pracownika,
— możliwość rejestrowania badań (np. wstępne, okresowe, kontrolne) i uprawnień specjalistycznych
(np. prace na wysokości).
System sygnalizuje w postaci raportu fakt i termin utraty szkoleń, badań oraz uprawnień dla każdego
pracownika.
Możliwe jest także uzyskanie wykazu dotyczących kwalifikacji pracowników:
— osoby posiadające wybrane kwalifikacje (np. uprawnienia budowlane, członków Izby Inżynierów i
inne),
— osoby z przedawnionymi kwalifikacjami,
— wykaz terminów ważności kwalifikacji.
Możliwość generowania w postaci gotowego raportu skierowań na badania lekarskie/specjalistyczne i
inne 2.12.7.

2.1.2

Czas pracy

W programie możliwe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika 2.6, z uwzględnieniem ewidencji dni i godzin przepracowanych, absencji, godzin nadliczbowych, zmianowych, nocnych.
Istnieje możliwość obsługi ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem transmisji danych z systemu obsługującego rejestratory RCP 2.16.
Harmonogram czasu pracy
Możliwość obsługi harmonogramów czasu pracy 2.6 w oparciu o:
— kalendarze dla poszczególnych grup pracowniczych,
— indywidualne kalendarze dla pracowników.
Możliwość analizy dni przepracowanych i nieprzepracowanych w skali roku (miesięcznie i narastająco).
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Absencje
W programie istnieje możliwość rejestracji 2.4 i prowadzenia kartoteki nieobecności 2.6, ewidencji
nieobecności pracowników z podziałem na:
— rodzaje nieobecności,
— przyczyny nieobecności,
— możliwość definiowania własnych typów nieobecności.
Możliwość naliczania i prowadzenia planu i ewidencji urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych,
również uwzględniając dodatkowy rodzaj urlopów np. rehabilitacyjny, szkolny.

2.1.3

Raporty

Program udostępnia zestaw raportów 2.15 oraz możliwość definiowania własnych w oparciu o zarejestrowanie dane. Są to między innymi:
— roczna karta nieobecności pracownika,
— wykaz nieobecności pracownika 2.6.7,
— lista pracowników zatrudnionych w wybranym okresie, miesiącu 2.15.1,
— lista pracowników zwolnionych w wybranym okresie, miesiącu,
— zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych 2.14.2.
Wykonywane zestawienia można eksportować do arkusza kalkulacyjnego.

2.1.4

Wynagrodzenie

W programie istnieje możliwość obsłużenia różnych systemów wynagrodzeń 2.17.2, w szczególności
płacy:
— miesięcznej - obejmującego pracowników na stanowiskach nierobotniczych,
— za wykonywaną operację przy jednostce produkcji,
— godzinowej,
— akordowej,
— godzinowo-akordowej,
z możliwością przyporządkowania w jednym miesiącu różnych systemów jednemu pracownikowi np. godzinowy i akordowy.
Składniki wynagrodzenia
Definiowanie obejmuje projekt algorytmu 2.17.2 naliczania poszczególnych składników:
— wynagrodzenia zasadnicze,
— premie — procentowe od stawki zasadniczej i premie uznaniowe dodatkowe,
— dodatki stażowe,
— dodatki brygadzistowskie,
— wynagrodzenia za urlopy,
— zasiłki chorobowe,
— zasiłki rodzinne,
— zasiłki z ubezpieczenia społecznego wg obowiązujących przepisów,
— nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop,
— dodatki za godziny nadliczbowe, nocne, pracę w systemie zmianowym w niedziele, dodatki świąteczne,
— ekwiwalent pieniężny np. za pranie, odzież itp. (z podatkiem i bez podatku),
— wyrównania dla byłych pracowników (bez podatku i z podatkiem),
— wyrównania wynagrodzenia z tytułu przekroczenia podstawy ZUS,
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ubezpieczenie PZU fundowane przez firmę (tylko do opodatkowania),
ryczałt samochodowy - tylko do opodatkowania,
inne przychody - tylko do opodatkowania np. z tytułu szczepienia,
oraz wszelkie inne składniki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

2.1.5

Listy płac

W programie istnieje możliwości utworzenia osobnej listy płac 2.7 i niezależnego naliczanie podatku
od umów cywilnoprawnych 2.11. W danym okresie możliwe:
— tworzenie dowolnej liczby list płacowych głównych dla każdej budowy/ działu/ komórki osobno
2.7.3,
— tworzenie w jednym miesiącu kilku list płac dla jednego pracownika, z możliwością podsumowania
i czytelnego przedstawienia zbiorczego wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu,
— numerowanie list płac,
— określenie rodzaju/statusu listy np. lista podstawowa, dodatkowa, reklamacyjna, korygująca itp.,
Dodatkowo istnieje możliwość naliczania wynagrodzeń za część dni wg różnych stawek, sporządzenia niezależnie listy wypłat i wygenerowania wszystkich niezbędnych zestawień w trakcie miesiąca (np.
odprawy, jubileusze):
— wydruk pasków 2.7.6 wg aktualnego stanu przyporządkowania pracownika (zmiana działu, stanowiska itp.)
— listy wypłat,
— zestawienia dla wybranej grupy pracowników wg zdefiniowanych składników w układzie zbiorczym
i imiennym (z uwzględnieniem list dodatkowych z danego miesiąca),
— tworzenia-definiowania nowych zestawień z wykorzystaniem danych płacowych,
— filtrowanie danych z list płacowych (z dowolnych okresów) wg składników (np. składki PZU).
Osobowe kartoteki wynagrodzeń
Prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń opiera się o dane wprowadzone do list płac. Możliwe
jest uzyskanie zestawienia z dokładnością do składnika płacowego, za dowolny okres oraz narastająco.
Istnieje możliwość podziału kartotek na podatkową (wg terminu wypłaty wynagrodzeń) jak i na
roczną (wg okresów za jaki wynagrodzenie przysługuje).

2.1.6

Składki ZUS

Możliwość indywidualnego rozliczania składek ZUS na podstawie wyliczonego wynagrodzenia oraz
przygotowania danych (RZA, RCA, RSA, DRA) do systemu PŁATNIK. W przypadku umów cywilnoprawnych — możliwość wyłączenia odpowiednich składek ZUS.
Możliwość emisji raportu RMUA (jako alternatywny substytut pasków).

2.1.7

Podatek dochodowy

Naliczanie podatku zgodne z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem:
— ulg podatkowych,
— zwolnień,
— wszelkich potrąceń,
— naliczenia podatku od umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, skierowanie do
pracy skazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
— kontrola przekroczeń progów podatkowych.
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Istnieje możliwość indywidualnego rozliczania podatku od osób fizycznych - obsługa całego cyklu, w
szczególności:
— przyporządkowania pracownikowi parametrów podatkowych (np. kwota wolna, koszty uzyskania
przychodu, zwolnienia itp.),
— naliczenie podatku w trakcie przeliczenia wynagrodzeń,
— obsługę indywidualnej kartoteki podatkowej,
— kontrolę i sygnalizację progów podatkowych i zmiana stawki,
— obsługę deklaracji podatkowych 2.15.12,
— generowanie przelewów do US.
Istnieje możliwość analizy i emisji wydruków imiennego i zbiorczego pracowników dla NFZ, którym
zastosowano obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (PESEL, NIP, adres, kwota obniżenia).
W programie tworzone są również informacje podatkowe: PIT-11, PIT-40, PIT-4r oraz rocznego
obliczenia PIT-40.

2.1.8

Praca i absencje

Możliwość automatycznego wykorzystania danych o absencjach (rodzaj, ilość dni) zarejestrowanych
w systemie Kadry, przeliczenia ilości dni na godziny. Rejestracja nadgodzin, pracy na III zmiany, pracy
w niedziele i święta, w dni wolne od pracy itp.
Program prowadzi kontrolę limitów absencji chorobowych w podziale na Fundusz Płac i ZUS.
Możliwość prowadzenia kartoteki przerw w zatrudnieniu dla potrzeb ZUS - np. okresy urlopów wychowawczych, bezpłatnych.
Urlop
Naliczanie wynagrodzeń za urlopy pracowników fizycznych w oparciu o zmienne algorytmy naliczania:
— średnie urlopowe z 3 m-cy wypłacone w ostatnich 3-ch miesiącach,
— możliwość ustalenia średniej z 12 m-cy,
— wyróżnienie składników płacowych stanowiących podstawę średniej urlopowej,
— możliwość rozliczania godzinowego.
Zasiłki
Prowadzenie imiennych kartotek zasiłków chorobowych w układzie miesięcznym jak i narastająco.
Naliczanie zasiłków i wynagrodzeń za czas choroby w oparciu o obowiązujące przepisy. Możliwość naliczania podstawy wg przepisów (np. z 6-ciu lub 12 m-cy wg składników definiowanych/ wybieranych
przez użytkownika) z uwzględnieniem wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych 2.7.4.
Możliwość tworzenia list płacowych dla zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych osobno.

2.1.9

Współpraca z F-K

Dostępna jest w programie obsługa dekretowania list płacowych oraz definiowania schematów/scenariuszy dekretacji księgowej 2.17.2 do systemu FK z dokładnością do:
— poszczególnych składników płacowych (lub ich grup np. płaca podstawowa, dodatki, wynagrodzenia
za zwolnienia lekarskie),
— grupy pracowniczej lub listy płac,
— centrów kosztów (MPK),
— wg rozdzielnika kosztowego na MPK lub grupy pracownicze,
— zleceń produkcyjnych,
— wg rozdzielnika kosztowego wg schematu: konto-zlecenie-rodzaj robót.
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W trakcie jednego miesiąca jeden pracownik może pracować na kilku zleceniach (budowach-komórkach)
z przyporządkowaniem do kilku rodzajów robót.

2.1.10

Banki elektroniczne

Możliwość emisji wydruków indywidualnych przelewów bankowych wraz z zestawieniem zbiorczym
(zbiorówka dla danego banku) na RORy pracowników. Program współpracuje również z bankowością
elektroniczną 2.7.6.
Ponadto obsługa przygotowania i emisji przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS.

2.2

Jak rozpocząć

Zaczynając pracę z modułem Kadry - Płace użytkownik powinien zapoznać się z poniższymi uwagami:
1. Pracownicy – w tej opcji należy dopisać pracowników do listy 13.3. Na początek może wystarczyć
wprowadzenie najważniejszych danych. Z czasem jednak konieczne jest uzupełnienie ich o pozostałe
informacje, wykorzystywane w deklaracjach i ZUS-ie.
Możliwe jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych numerów kont bankowych, PESEL oraz
NIP – za pomocą opcji test kont 3.2.4,
2. Kadry – w zakładce
zgłoszenia do ubezpieczeń.

zgromadzone są umowy o pracę, kwestionariusze 2.12, również

3. Lista płac – w opcji znajdują się pola bezpośrednio związane z naliczenie wynagrodzenia są na
stałe wprowadzone do programu 2.7. W bardziej rozbudowanych przypadkach konieczne jest zaprojektowanie obliczania i pobierania poszczególnych składników wynagrodzenia.
4. Ewidencja czasu pracy – tworzona jest w większości przypadków na bazie planu pracy 2.6.
Do prowadzenia ewidencji kadrowej oraz płacowej wykorzystywane są następujące moduły (bazy):
13.3 Personel

baza pracowników, zawierająca dane takie, jak: imię i nazwisko, adres, NIP oraz
dane dotyczące składników pensji,
opcja w menu: pracownicy,
2.7 Lista płac
naliczanie płac, wydruki list płac, wystawianie przelewów,
opcja w menu: płace - pensje,
2.11 Zlecenia
ewidencja umów-zleceń, o dzieło, składek pracodawców, chorobowego ZUS,
opcja w menu: płace-zlecenia,
2.16 RCP
rejestracja przyjść i wyjść pracowników,
opcja w menu: kadry - RCP,
2.4 Absencje
rejestracja danych dotyczących nieobecności, przepisywane do planu pracy,
opcja w menu: kadry - absencje,
2.12 Umowa o pracę umowy o pracę, świadectwo pracy, zgłoszenie do ubezpieczeń, inne dokumenty,
opcja w menu: kadry - umowy,
2.6 Plan pracy
harmonogram oraz ewidencja czasu pracy, nieobecności, dni i godzin przepracowanych i nieprzepracowanych,
opcja w menu: kadry - plan pracy,
13.4 Kategorie
baza podstawowych wielkości wykorzystywanych w kadrach, takich jak: PRACA
(zmiany, etaty), ABSENCJA (rodzaj nieobecności), ZAWÓD, STANOWISKO itp.
opcja w menu: kadry - kategorie,
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Powiązania pomiędzy modułami obrazuje rysunek 2.1

-

ZUS, PIT, ZASTAWIENIA, PRZELEWY

6
RACHUBA
-

Lista płac 2.7

Zlecenia 2.11

Personel
6

13.3

KADRY
Plan pracy 2.6 Umowa o pracę 2.12



RCP 2.16



Absencje 2.4

Kategorie 13.4

Rysunek 2.1: Powiązania pomiędzy modułami
Podstawową bazą wykorzystywaną w programie jest katalog pracowników (personel), który wiąże
ewidencje kadrowe oraz rachuby. Dane stąd pobierane są do deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
W ewidencji kadrowej najważniejsze są dwa moduły:
— umowy o pracę – do wystawianie i ewidencji danych dotyczących rozpoczęcia i ustania stosunku
pracy. Do najważniejszych elementów jakie zawiera należą: kwestionariusz osobowy, umowy o pracę,
aneksy do umowy, świadectwa pracy ale również zgłoszenie do ubezpieczenia,
— plan pracy – do ewidencji harmonogramu, czasu pracy, nieobecności. Pomocniczymi modułami,
z których dane „spływają”’ do planu pracy, są
— absencje – służące ewidencji nieobecności wprowadzanej według dokumentów (zwolnienia
lekarskie, karty urlopowe),
— RCP – moduł rejestracji przyjść i wyjść pracowników.
Podstawą tworzenia planu i ewidencji czasu pracy, a także danych dotyczących wykształcenia czy
stanowisk pracy wypełnianych w umowach, jest baza kategorii. Dzięki funkcji 2.18.9 istnieje możliwość sprawdzenia poprawności przekazania danych z kadr do płac 2.18.9
Naliczanie wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, o dzieło i innych możliwe jest w opcji zlecenia.
Tam też wprowadza się dane dotyczące zasiłków wypłacanych przez ZUS oraz składek płaconych przez
właścicieli i osoby współpracujące, a także przychodów z tytułu wynajmu. Oprócz danych umieszczonych
w bazie pracowników w zasadzie nie jest potrzebna inna ewidencja kadrowa.
Wynagrodzenie osób zatrudnionych z tytułu umowy o pracę obliczane jest w opcji pensje. W prostych
przypadkach możliwe jest korzystanie z tej opcji bez wypełniania danych kadrowych (oprócz danych
pracowników). Jednak zaleca się prowadzenie pełnej ewidencji w umowach oraz planie pracy.

2.3

Pracownicy

Opisane w rozdziale SŁOWNKI 13.3.

2.4 Absencje

2.4
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Absencje
Absencje służą do rejestracji nieobecności pracowników w pracy, w związku z przebywaniem na urlopie, chorobą czy szkoleniem. Moduł ten jest ściśle powiązany z bazą kategorii 13.4 oraz opcją plan pracy. Wprowadzone okresy zostaną automatycznie przeniesione
do planu pracy danego pracownika, a odpowiednie oznaczenia literowe w kategoriach –
przeniesione do listy płac.

2.4.1

Wpisywanie absencji

Rysunek 2.2: Lista absencji
Absencje w programie znajdują się w opcji Kadry - absencje. Po wejściu do nich pojawia się lista
absencji wszystkich pracowników. Możliwe jest wyświetlenie absencji jedynie dla konkretnego pracownika
(po wybraniu w polu pracownik) odpowiedniego pracownika) oraz wyświetlenie absencji ze wskazanej
kategorii (pole kategoria). Aby dopisać nową absencję należy nacisnąć klawisz dopisz .
W okienku dopisywania absencji znajdują się następujące pola:
pracownik
kategoria
data od
data do

ilość
opis
kod
procent

pracownik wybierany z listy pracowników 13.3,
wybierana z bazy kategorii 13.4,
data początku nieobecności,
data końca nieobecności
UWAGA! Podaje się pełen okres nieobecności, również urlopu – bez uwzględnienia dni wolnych. Na podstawie planu pracy program wyliczy prawidłową ilość dni.
pole wyliczane przez program, zgodnie z wpisanymi datami i wypełnionym planem pracy
2.6 dla pracownika bądź wzorcowym,
dodatkowy opis,
kod nieobecności,
% wypłacanego świadczenia z tytułu nieobecności.

W polu kategoria można wybrać rodzaj absencji.
W programie istnieje funkcja sprawdzająca, czy dany pracownik nie już wprowadzonej absencji w
podanym okresie. W przypadku wykrycia takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat:
zajęte dd/mm/rrrr .
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Rysunek 2.3: Dopisywanie absencji

2.4.2

Nieobecność w poprzednim miesiącu

W przypadku, gdy zostało już wypłacone wynagrodzenie za dany miesiąc a pracownik doniósł zwolnienie, konieczne jest wprowadzenie tak informacji, by możliwa była korekta płacy w następnym miesiącu.
Taką korektę wprowadza się w opcji kadry - absencje. W okienku wprowadzania absencji należy wybrać w polu rodzaj - absencja - korekta i wpisać w polu ilość liczbę dni z poprzedniego miesiąca,
która ma być uwzględniona jako chorobowe. Przykład:
W dniu 29 sierpnia zostały wypłacone płace. Jednakże 30 sierpnia okazało się, że jeden z pracowników zachorował. Ponieważ wypłacona pensja nie uwzględniała choroby pracownika należy w absencjach
wprowadzić korektę wpisując w polu ilość liczbę 1

Rysunek 2.4: Korekta absencji
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Po utworzeniu listy płac w karcie pracy zaznaczane jest, że została wypłacona pensja i wprowadzanie
absencji za ten okres traktowane jest tak, jakby była wprowadzana korekta. Powoduje to przepisanie
danych o absencji do trzeciej kolumny w planie pracy w części ===WYKONANIE=== (i pozostawienie
wypełnionej pierwszej kolumny). Tak zarejestrowana informacja spowoduje, że do listy płac w następnym
miesiącu zostaną przepisane dane w polach korekta czasu pracy .

2.4.3

Urlop macierzyński i wychowawczy

Pracodawcy, którzy wypłacają zasiłki macierzyńskie oraz udzielili urlopu wychowawczego mają obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek na
ubezpieczenia tych osób.
Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach
wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa – dlatego
konieczna jest dodatkowa ewidencja osób przebywających na w.w. urlopach.
— rejestracja udzielenia urlopu / pobierania zasiłku — w opcji płace - umowy wybierając w polu
rodzaj urlop wychowawczy i podając właściwy okres, kod tytułu ubezpieczenia oraz w przypadku
zasiłku wychowawczego - podstawy ubezpieczeń 2.12.5,
— wprowadzenie absencji w opcji kadry - absencje 2.4.1,
— wpisanie do listy płac 2.7.2.
Kody zasiłków Propozycje:
311 zas.macierzyński - m
319 zas.rodzicielski - O
325 zas.macierzyński dodatkowy - m
327 zas.ojcowski - m kod wpisany ręcznie
Więcej informacji w dziale przepisów 18.1.1.

2.5

Badania i szkolenia

Badania i szkolenia znajdują się w opcji Kadry – badania. Opcja jest przeznaczona do ewidencji
przeprowadzonych badań i szkoleń.
Po wejściu do opcji pojawia się lista świadczeń, na której widnieją wszystkie przeprowadzone badania
i szkolenia. Pola dostępne w tej opcji (służące do filtrowania):
pracownik
temat

2.5.1

pracownik wybierany z listy pracowników,
temat wybierany z listy tematów,
rodzaj szkolenia lub badania.

Dodawanie nowego badania lub szkolenia

Aby dopisać nowe badanie należy nacisnąć przycisk
nowego świadczenia.
Pola dostępne po wejściu do opcji:
rodzaj

rodzaj świadczenia do wyboru:
— szkolenie BHP,
— szkolenie PPOZ,
— szkolenie inne,
— badanie okresowe,

. Pojawi się okienko dopisywania
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Rysunek 2.5: Lista świadczeń

Rysunek 2.6: Dopisywanie nowego świadczenia
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numer
data wykonania
ważne od...do
data przyznania
pracownik
temat
ocena
koszt
dieta
netto
opis
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— badanie specjalistyczne,
— orzeczenie o niepełnosprawności
— uprawnienia
numer świadczenia,
data wykonania świadczenia,
czas obowiązywania świadczenia,
data przyznania świadczenia,
pracownik, którego świadczenie dotyczy,
temat do wyboru z listy tematów,
ocena świadczenia,
koszt przeprowadzenia szkolenia,
dieta,
cena netto świadczenia
opis.

Wydruki

Wydruki przeprowadzonych badań i szkoleń znajdują się w opcji Kadry - badania - zestawienia.
W opcji można wybrać dwa zestawienia:
wg pracownika
wg daty
Można również skorzystać z opcji wydruki – stan wg pracowników 2.15.1 wybierając odpowiednio kolumny badania - bad.okresowe czy badania - BHP.
Ponadto mozna odpowiednio zaprojektować zestawienie w opcji analizy kadrowe 2.13.

2.6

Plan pracy

Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz
rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy,
dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka obejmując w ten sposób grupy pracowników pracujące według określonego schematu –
schematy rozróżniane są za pomocą pola wzorzec.

2.6.1

Roczna karta planu pracy dla pracownika

pojawia się okienko przedstawione na rysunku 2.7 Dla każdego pracowPo naciśnięciu
nika i na każdy rok konieczne jest założenie karty pracy — osobną pozycją na liście.
Pola opisowe
rok
ważne od .. do

pracownik

rok, na który zakładana jest karta,
data początkowa i końcowa pracy. Należy pamiętać, że daty te określają faktyczny
czas pracy – oznacza to, że do listy płac w okresie wykraczającym poza daty ważności
karty pracy, program przypisze kody zwolnienia ”—–”,
wybierany z listy pracowników.
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Rysunek 2.7: Karta planu pracy dla pracownika
Przykład:
Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 15.01.2007 do 14.03.2007. W karcie pracy w marcu
został przepisany z kalendarza wzorcowego czas pracy na cały miesiąc. Ponieważ jednak data ważności została wprowadzona 14.03.2007 do listy płac zostanie przepisane: ppHHpppppHHppp-----------------.
Przysługujące limity dni wolnych
Oprócz ewidencji czasu pracy w planie pracy wprowadza się ilości przydzielonych dni urlopu oraz
limity chorobowego z zakładu pracy, opieki itp.
urlop

urlop godzin
urlop zaległy
urlop godzin
opieka nad osobą chorą
opieka
urlop dodatkowy

przysługujące w danym roku dni urlopu wypoczynkowego, zgodnie z Kodeksem Pracy odpowiada symbolowi u, obok znajduje się dodatkowe pole
oznaczone + [] – służy do wpisania dodatkowo przyznanego urlopu (np.
nowa umowa, zmiana wymiaru przysługującego urlopu),
przysługujące godziny urlopu wypoczynkowego,
dni urlopu zaległego (np. niewykorzystany z poprzedniego roku) odpowiada
symbolowi Z,
godziny urlopu zaległego,
- przysługujący zasiłek opiekuńczy (np. na chore dziecko) odpowiada
symbolowi z,
w wymiarze 2 dni przysługująca np. na zdrowe dziecko do lat 14 odpowiada
symbolowi o,
urlop dodatkowy, odpowiada symbolowi D,
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urlop na żądanie
chor. zakł.

nieplanowany urlop (na żądanie), odpowiada symbolowi J,
przysługujące dni zasiłku chorobowego (płaconego przez zakład pracy) odpowiada symbolowi c,
T(∨ ) – nie przepisują się dane z RCP,
numer kalendarza wzorcowego 2.6.3.

brak RCP
wzorzec
brak godzin
Planowane urlopy

W dolnej części okienka znajdują się pola, w które można wprowadzić planowane urlopy dla pracowników, zgodnie z planem urlopów. Należy wypełnić datę początkową, końcową oraz dni urlopu (faktyczną
ilość dni po odjęciu dni wolnych w podanym okresie).
Zestawienie planowanych urlopów można uzyskać wybierając opcję w menu plan pracy - inne plan urlopów.
Podgląd danych globalnych
Pole rodzaj umożliwia wybranie rodzaju danych, które zostaną wyświetlone w dwóch kolumnach
(odpowiednio plan i wykonanie), których wiersze odpowiadają poszczególnym miesiącom. Wyświetlane
liczby to przykładowo liczba godzin pracy w danym miesiącu lub liczba dni chorobowego.
Wchodząc do okienek po naciśnięciu jednego z klawiszy styczeń . . . grudzień pojawia się okienko do szczegółowej ewidencji planu pracy i jego wykonania (2.8). Dane o czasie pracy i absencji wprowadza
się – wybierając odpowiednią kategorię – z listy kategorii13.4 do kolumny, w wierszu opisanym dniem
miesiąca.

2.6.2

Miesięczna karta pracy

dzień/miesiąc
kategoria
==PLAN==
=WYKONANIE=
=KOREKTA=

kolumna ułatwiająca wpisywanie, podawany jest numer dnia w danym miesiącu i
dzień tygodnia
wybierana z listy kategorii
służy do wpisania planowanych dni pracy
2 kolumny, w które wprowadza się faktycznie wykonaną pracę oraz absencje.
kolumna do wprowadzenia absencji - widocznej na liście płac jako korekta poprzedniego okresu.

Druga kolumna pozwala na wprowadzanie większej ilości danych, np. jeżeli dana zmiana obejmuje 4
godziny zwykłe, 2 popołudniowe i 2 nocne to, ponieważ w kategorii można wprowadzić tylko 2 rodzaje
godzin, tworzy się kategorię <dodatkowe godziny nocne> i wprowadza ją w drugiej kolumnie.
Kolumna ===WYKONANIE=== składa się właściwie z dwóch niezależnych pól. Pierwsze pole
odnosi się do pracy zaplanowanej dla pracownika w polu ===PLAN=== (wypełniony bezpośrednio
dla pracownika, lub pobieranym ze wzorca). Jeżeli pole to nie jest wypełnione to program zakłada, że jego
wartość jest zgodna z wartością pola ===PLAN===. W przypadku, gdy pole plan nie jest wypełnione
dla pracownika to program przyjmuje, że jego wartość jest zgodna z wartością tego pola wypełnioną we
wzorcu.
Rejestracja nadgodzin
Nadgodziny wpisuje się w planie pracy w kolumnie ===WYKONANIE===. W pierwszej
kolumnie wpisuje się wykonanie planu pracy na dany, natomiast w drugiej można wpisać nadgodziny. Są
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Rysunek 2.8: Miesięczna karta pracy
one zakładane jako kategoria, w której wprowadza się na jednej karcie:
— rodzaj — symbole dotyczące ilości godzin: i (nadgodziny płatne 50%) oraz j (nadgodziny płatne
100/
— ilość — ilość godzin nadliczbowych.
Oznacza to, że powinno być tyle kategorii, ile różnych kombinacji pracy nadliczbowej, rozliczanej jako
50% oraz 100%, występuje w zakładzie.
Podsumowanie godzin i dni – planowanych i wykonanych
W tej części okienka (prawy, górny róg) znajdują się informacje zbiorcze o ilościach zaplanowanych i
wykonanych jednostek pracy/absencji. W poszczególnych kolumnach wpisują się (na podstawie kategorii
wprowadzonych przy każdym dniu) symbole i ilości pól o następujących znaczeniach:
kod
plan
wykonanie

kod pracy/absencji (patrz tabela 2.3)
sumaryczna ilość zaplanowanych w miesiącu jednostek (dni/godzin)
sumaryczna ilość wykonanych w miesiącu jednostek (dni/godzin)

Podane wyżej ilości są automatycznie obliczane przez program na podstawie wypełnionych pól
===PLAN=== i ===WYKONANIE=== i/lub kalendarza wzorcowego.
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Rysunek 2.9: Rejestracja nadgodzin w planie pracy

Rysunek 2.10: Sposób wypełnienia kategorii dla godzin nadliczbowych
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Wypełnianie na podstawie odczytów z RCP

2004091

Jeżeli w bazie RCP 2.16 znajdują się odczyty przyjścia i wyjścia z pracy, to program automatycznie
wyświetla odpowiednie dane w oknie po prawej stronie. Wyświetlane są czasy przyjścia i wyjścia oraz
obliczony czas pracy, dla dnia odpowiadającego wskazanemu przez kursor. Przemieszczając się po polach
dotyczących kolejnych dni odczyty z RCP również są zmieniane. Służy to wypełnieniu/korekcie danych
przyjmowanych jako podstawa do naliczenia pensji.
Wypełnianie automatyczne
Można skorzystać z funkcji ułatwiających wprowadzanie ewidencji czasu pracy, na podstawie wcześniej zaprojektowanego wzoru bądź czasu pracy innego pracownika. Służą do tego klawisze:
z wzorca 2.6.3 pola w kolumnie ==WYKONANIE== wypełniają się na podstawie kalendarza wzorcowego o zgodnym numerze w polu wzorzec
z pracownika do kolumny ==WYKONANIE== przepisują się dane z wcześniej wypełnionego planu
pracy dla innego (wybieranego po naciśnięciu klawisza) pracownika.

2.6.3

Kalendarz wzorcowy

Kalendarz wzorcowy tworzony jest wtedy, gdy nie zostanie wypełniony pracownik. Na pierwszej
stronie wypełnia się rok, za jaki obowiązuje. W każdym miesiącu natomiast wypełnia się kolumnę
==PLAN== . Przy zakładaniu większej ilości kalendarzy wzorcowych należy dodatkowo wypełnić
pola wzorzec – na głównej stronie i w każdym miesiącu.

Uwaga: Więcej na temat tworzenia kalendarzy wzorcowych można przeczyczać na blo-

gu pod adresem: http://www.poznajmadar.blogspot.com/2013/08/tworzenie-kalendarzawzorcowego-w.html lub w kursie na stronie http://madar.com.pl/kurs/index.htm?http://madar.c
Kopiowanie kalendarza z innej firmy
W przypadku prowadzenia kilku firm istnieje możliwość stworzenia jednokrotnie kalendarza wzorcowego i przeniesienia go do innych firm poprzez zapisanie go na dysku i odczytanie w odpowiedniej
firmie.
Zaprojektowany kalendarz wzorcowy należy zapisać na dysku – należy ustawić się na nim i wykonać
polecenie inne - zapis dysk. Plik z wzorcem zapisze się w folderze Moje Dokumenty.
Następnie należy przejść do firmy, do której kalendarz zostanie wczytany, założyć kalendarz na odpowiedni rok – i mając go podświetlonym – wybrać opcję inne - czytaj dysk – wskazując zapisany
wcześniej plik.

Uwaga:

Kalendarz wczytuje do podświetlonego kalendarza – trzeba więc założyć nowy
kalendarz np. na rok 2016, ustawić się na nim i dopiero wtedy wybrać opcję inne - czytaj
dysk.
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Operacje dodatkowe

Zakładanie nowego roku w planie pracy
Zakładanie nowego roku wykonuje się w opcji plan - pracy - inne - zakładanie nowego roku. Po
wybraniu opcji pojawia się okienko, w którym należy podać rok. Zakładanie nowego roku tworzy nowy
kalendarz wzorcowy na ten rok oraz każdemu pracownikowi przepisuje niewykorzystany przez niego urlop.

2.6.5

Weryfikacja zgodności

W menu funkcja inne - test wg kadr dokonuje sprawdzenia zgodności pomiędzy trzema bazami:
— plan pracy
— kadry: baza absencji 2.4 – m.in. wpisane są okresy urlopów i chorobowych,
— płace pensja 2.7.3 – wpisane są tu literowo kody absencji.
Jako początek i koniec okresu należy podać 01.01.2010. Program dokonuje testu całorocznego, bazując
na podświetlonej rocznej karcie planu pracy.

2.6.6

Szczególne przypadki rozliczania czasu pracy

Rozliczanie nadgodzin
Poprawnie zarejestrowane godziny nadliczbowe w wykonaniu planu pracy 2.6.2 są automatycznie
obliczane i przenoszone do listy płac 2.7.
Praca w soboty i niedziele
Rozliczanie urlopu dla półetatowca
Dla niepełnoetatowców wymiar urlopu liczy się proporcjonalnie do etatu. Przykładowo 1/2 etatu to
13 dni tj 104 godz.(przy wymiarze 26), 1 dzień urlopu to 8 godzin. Jeśli pracuje cztery godziny dziennie,
biorąc urlop na np. 25.08.2006r., bierze urlop na 4 godziny a więc na 0,5 dnia.
Nieco inaczej program rozumie dni urlopu. tzn. każda osoba ma 26 dni urlopu, niezależnie czy ma pół
etatu czy cały, i te 26 dni należy rozliczyć. Przy osobie pracującej po 4 godziny nie ma problemu (taka
osoba była cały dzień na urlopie – całkowicie jej nie było w pracy). Natomiast przy osobie pracującej
co drugi dzień po 8 godzin rozwiązanie jest następujące – zaznaczamy dni pośrednie jako CZARNY
NIEPRACUJĄCY i też w te dni udzielamy urlopu tyle że rozliczonych jest ZERO godzin. Na koniec
wszystko pasuje. Każdy półetatowiec ma 26 dni i 104 godziny urlopu niezależnie od układu pracy.
Urlop na liście kategorii jest jeden, wpisuje się zawsze 1 dzień (nie ma osobnych urlopów na cały i
pół etatu).
Przyjętemu pracownikowi nie przysługuje urlop ponieważ wykorzystał go w poprzedniej
pracy
Jeżeli przyjętemu pracownikowi nie przysługuje urlop ponieważ wykorzystał go w poprzedniej pracy
to wówczas należy w planie pracy na zakładce urlop wpisać licznę 99

2.6.7

Wydruki planu i kart pracy

Dane wprowadzone do planu pracy można wydrukować w postaci kart pracy (w układzie miesięcznym,
rocznym lub okresowym).
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Wydruki wg pracownika
Wszystkie zestawienia z opcji menu wg pracownika dotyczą tego pracownika, który aktualnie jest
podświetlony.
W opcji wg miesiąca – karta pracy możliwe jest uzyskanie zbiorczego zestawienia za okres. W
zależności od pola rodzaj na zestawieniu mogą pojawiać się informacje:
nazwy
godziny
skrót

wg pola skrót w kategorii np. choro, prac
wg rodzaju i ilości godzin

Wydruki wg miesiąca
Istnieje kilka wydruków według miesiąca:
1. Plan pracy harmonogram – przedstawia harmonogram pracy w wybranym okresie dla wszystkich
pracowników.
2. Plan pracy tygodniowy – przedstawia wykonanie planu pracy w wybranym tygodniu.
3. Karta pracy – to zestawienie wczytywane z kart pracy 12.6 .
4. Rozliczenie dni i godzin rocznie – przedstawia roczne podsumowanie godzin i dni pracy, nieobecności
w rozbiciu na poszczególne miesiące.
5. Stan na dzień - stan osobowy pracowników w wybranym okresie.
6. Kartoteka wykorzystania urlopów i zasiłków – zestawienie to przedstawia ilość dni urlopu przysługujących oraz wykorzystanych w wybranym okresie przez pracownika.

Rysunek 2.11: Zestawienie wykorzystania urlopów i zasiłków
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Lista płac
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Po wybraniu opcji płace z menu: pensje bądź ikony „lista płac” pojawia się okienko do wprowadzania wynagrodzenia. Następnie drukowane są paski (dla pracowników), zestawienia dla księgowości
2.17.2, dokonywane są transmisje do programu płatnika i przelewów elektronicznych. W tym miejscu
również można obliczyć stawkę chorobowego czy urlopu 2.7.4. Moduł pobiera niezbędne informacje z
części kartowej: absencje 2.4, umowy o prace 2.12, natomiast dane wynikowe automatycznie przechodzą
do kartoteki pracownika oraz modułu deklaracje 8.11.
Okienko zbudowane jest z następujących elementów:
w menu
lista

znajdują się funkcje ułatwiające wypełnianie listy płac oraz wydruki,
pod spodem pole do wyboru i zakładania nagłówka listy płac 2.7.1.

klawisze

Nowa lista – pozwalający na szybkie założenie nowego nagłówka listy 2.7.1, na przykład
na nowy miesiąc bądź dla innego wydziału,
Płatnik – do eksportu wynagrodzeń (również z umów-zleceń) do programu Płatnik
2.17.4.
białe pole na którym pojawiają się nazwiska i kwota do wypłaty / przelewu osób, które
mają naliczone wynagrodzenie.

pensje

2.7.1

Zakładanie listy płac

Listy grupują wypłacane wynagrodzenie, można założyć większą ilość list płac w danym miesiącu.
Nową listę zakłada się za pomocą klawisza Nowa lista . Pojawia się okienko opisujące listę:

Rysunek 2.12: Lista płac
nazwa
za miesiąc
naliczono
wypłacono

nazwa listy,
miesiąc / rok,
data naliczenia listy,
data wypłacenia pensji, standardowo według tej daty brane jest wynagrodzenie do
deklaracji,
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opis
lista numer

obow. dni pracy
obow. godzin pracy
program
numer dziennika
nie do urlopu
druga wypłata

bez podatku

krótki opis charakteryzujący listę,
numer listy w danym miesiącu, lista za kolejny miesiąc ma ten sam numer. Numer
listy ma szczególne znaczenie w przypadku wypełniania automatycznego nowej listy
płac na kolejny miesiąc na podstawie numeru w pracowniku 13.3,
ilość obowiązkowych dni pracy w miesiącu,
ilość obowiązkowych godzin pracy w miesiącu,
numer programu, według którego dokonywane są wszystkie obliczenia w liście
(opcja wykorzystywana przy prowadzeniu kilku rodzajów list 2.17),
– numer dziennika w księdze głównej, pojawiający się po zaksięgowaniu (wystawieniu PK),
∨ – lista płac nie będzie brana do podstawy obliczenia stawki za urlop,
∨ – wynagrodzenia pracowników, znajdujące się na tej liście, będą łączone w deklaracji ZUS z innymi wynagrodzeniami za dany okres. Pole to można ustawić
indywidualnie dla każdego pracownika 2.7.3.
∨ – od wynagrodzeń będą naliczane składki na ubezpieczenie, nie będzie natomiast
wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pole program – służy ono do określenia programu do obliczeń
w danej liście, a tym samym sposobu interpretacji poszczególnych pól. Wszystkie listy zawierające ten sam
numer programu będą w polu programu wyglądały w ten sam sposób - wystarczy więc raz zaprojektować
pola , program i wydruki - w następnych miesiącach nie będzie to już potrzebne.
Dane z pól: obow. dni pracy, obow. godzin, miesiąc, naliczono, wypłacono przepisują się automatycznie do danych dotyczących płacy pracownika podczas wypełniania listy płac.

Uwaga:

Dla różnych list projektuje się oddzielnie: znaczenie pól i wydruki.

Przykład:
Chcemy założyć dwie listy płac o nazwie Pra-fiz oraz Pra-umy na miesiąc styczeń w roku 2004 odpowiednio
o numerach 1 oraz 2 , obliczanych według różnych programów. Program o numerze 1 będzie dotyczył listy 1,
natomiast program o numerze 2 – listy 2 . Należy: wybrać ikonę lista płac, i klawisz nowa lista
Dla listy o numerze 1 wpisujemy odpowiednio :
nazwa Pra-fiz
miesiąc 01.01
naliczono 01.02.01
wypłacono 10.02.01
opis Lista płac – pr. Fizyczni
numer 1
program 1
obow. dni pracy 27
Dla listy o numerze 2 wpisujemy odpowiednio :
nazwa Pra-umy
miesiąc 01.01
naliczono 01.02.2001
wypłacono 10.02.2001
opis Lista płac -- pr.umysłowi
numer 2
program 2
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obow. dni pracy 27

2.7.2

Wypełnianie listy płac

Po wybraniu właściwej listy z listy płac pojawia się nowe okienko zawierające dotychczasowe wpisy (lub
—— dla nowej).
Niektóre dane dotyczące stałych pozycji na liście płac dla danego pracownika należy wpisać w pozostałych
opcjach systemu:
— umowy o pracę — płaca zasadnicza, stawka godzinowa 2.12.2,
— zgłoszenie do ubezpieczeń — dane dotyczące ubezpieczeń ZUS,
— z listy pracowników (z zakładki płace ) - koszty uzyskania-zwiększone, stawka podatku, wszelkie
dodatki, wysokość zasiłku.
Wtedy przy każdorazowym wypełnieniu listy płac wprowadzone wartości przepiszą się automatycznie do nowej
listy płac. Dane te należy wpisać w pola, odpowiadające numerom pól w liści płac. Sposób wprowadzania tych
danych został szczegółowo opisany w rozdziale dotyczącym ewidencji pracowników 13.3.3.
Ponadto dane dotyczące planowanych i wykonanych dni i godzin pracy, absencji, nadgodzin:
— planu pracy 2.6.
Powiązania pól z planem pracy
??

Uwaga:

Przed pierwszym wypełnieniem listy płac należy wpisać obowiązujące w danym
roku podatkowym stawki oraz zaprojektować sposób naliczania wynagrodzenia – szczególnie
dla rozbudowanych list płac 2.17.

- pojawia
Wypełnienie zwykłe listy płac Będąc na liście płac należy nacisnąć klawisz
się okienko do obliczania zarobków, zasiłków, chorobowego itp. Należy podać poszczególne kwoty składowe
płacy w odpowiednich komórkach. Po podaniu nowej wartości program automatycznie przelicza od początku
cały program obliczeniowy, tak aby dane zawsze były prawidłowo wyliczone.
Wypełnianie automatyczne Nową listę płac na dany miesiąc można wypełnić automatycznie. W tym
celu podczas jej zakładania należy zdefiniować jej numer oraz numer programu wg którego będzie ona liczona.
Po wejściu do nowo założonej listy należy uruchomić opcję obliczenia - wypełnij pracowników . Do listy
płac zostaną dopisani pracownicy, którzy w polu lista mają wpisany numer listy odpowiadający wybranemu
numerowi listy płac. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie te pola, w które zostały wpisane wartości
odpowiedniemu pracownikowi (np. płaca zasadnicza).

2.7.3

Okno pensja

2004031

Zakładka pracownik
pracownik
lista
pozycja
podstawowy

wybierany z listy pracowników
wskazanie listy płac, do której „należy” wynagrodzenie,
numer kolejny na liście płac,
rodzaj wyświetlania. Z listy można wybrać:
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Tabela 2.1: Kategorie kadrowe - wykaz kodów nieobecności
nazwa pola
64 l.godz.nadliczb. 100

symbol z planu pracy
j

65 l.godz.nocnych
66 l.godz.nadliczb. 50
67 l.godz.pracy

g
i
h

68 l.godz.II zmiana
69 l.godz.dodatkowych
70 l.godz.swiateczn

r

121 planowe godziny pracy
122 godzin pracy
123 godzin urlopu

h [plan]

124 godzin CH

k

c, C, t, T, F

162 dni urlopu
163 opieka

u, Z
o

164
165
166
167
168
169
171
172
173
174
175
176
177
178

K
N
p
b
m
U
Y
Ż
L
E
B
c
S
W

179 urlop dni
247 dni zasilek

wynika z liczby przepracowanych godzin wpisywanych w
planie pracy

jeśli w planie dzień świąteczny
- godziny w wykonaniu niezależnie od oznaczenia traktowane są jako świąteczne
wynika z miesięcznego planu
pracy

h
jeśli w wykonaniu [u] to przenoszona
ilość godzin h [plan]
jeśli w wykonaniu [c,C,G ..] to przenoszona ilość godzin h [plan]

125 godziny dodatkowe
161 dni chor

url.okolicz
nieob.nieus.
dni pracy
dni badan
macierzyński
nieob.uspraw.
dni dyżur
dni dyżur św
dod wolne
dni szkolen
urlop bezpłatny
dni chor
dni swiatecze
wolne za dzien sw.

uwagi
liczbę godzin nadliczbowych
płatnych 100% wpisuje się w
planie pracy w kolumnie wykonane
liczba godzin nocnych

u
z

chorobowe płatne przez zakład
pracy -c, jeśli płatne przez ZUS
–C, chorobowe za pobyt w szpitalu płatne przez pracodawcę –t
przez ZUS – T,
przysługujące 2 dni urlopu na
niepełnoletnie dziecko

dzień wolny za pracę w dzień
świąteczny
zasiłek opiekuńczy płatny 80%
wynagrodzenia
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Rysunek 2.13: Pensja - zakładka pracownik
• podstawowy – wyświetla się najbardziej typowy zestaw potrzebnych pól,
• własny – wyświetlają się te pola, które są zaprojektowane przez użytkownika w opcji
operacje – konfiguracja zakładka wyświetlanie 2.17.2,
• tabela A – wyświetlane są takie pola, jak na wydruku A zaprojektowane przez użytkownika w opcji operacje – konfiguracja zakładka wyświetlanie 2.17.2,
• tabela B – j.w. dla wydruku B,
• RMUA – wyświetlane są takie pola, jak na wydruku RMUA,
• połowa A – wyświetlane są pola kolejno od 1 do 60,
• połowa B – wyświetlane są pola kolejno od 61 do 119.
Numery pól
1 - 21
21 - 28
29
30 – 35
36 – 42
43 – 49
50 – 63

Opis grup pól
blok pól do listy płac przeznaczony do samodzielnego zaprojektowania
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na stawki wynagrodzenia i premii
oraz stawki godzinowe
wynagrodzenie za miesiąc
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na dodatkowe składniki wynagrodzenia, koszty uzyskania, ulgę podatkową
blok pól przeznaczony do samodzielnego zaprojektowania
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na zasiłki
blok pól na stałe umieszczony w programie, dotyczący podsumowań płacy pracownika
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64 – 70
85 – 97
99 - 116

powyżej 116
program
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blok pól do wpisywania liczby godzin pracy, nadliczbowych, nocnych oraz dodatkowych świadczeń (np. ekwiwalentu za urlop)
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na zasiłki
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na podstawy i składki związane
z ZUS (chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy itp.), na podstawie pola 99 sprawdzane jest
przekroczenie podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2.7.5
pola pomocnicze – do wydruku list płac
Program obliczeń do tworzonej listy - dotyczący pól wprowadzonych w okienku opis pól. Wszelkie obliczenia dotyczące standardowych pól na liście (wpisanych na stałe w programie) wykonywane są automatycznie bez udziału użytkownika.

Zakładka księgowanie

Rysunek 2.14: Pensja - zakładka księgowanie
za
naliczono
wypłacono
norma dni pracy
opis
norma godzin

za miesiąc,
data naliczenia,
data wypłaty – według niej wypłata jest zaliczana standardowo do PIT-4 oraz ZUS
2.17.3 oraz 2.17.4,
ilość dni pracy, jaką pracownik był obowiązany przepracować w okresie, za które naliczane jest wynagrodzenie,
dodatkowy opis listy
ilość godzin pracy, jaką pracownik był obowiązany przepracować w okresie, za które
naliczane jest wynagrodzenie,
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godzin pracy
godzin urlopu
kalendarzyk

tematy
druga wypłata

brak podatku
płaci budżet
praca za granicą
wyślij RSA
zasiłek
zasiłek
URLOP
URLOP
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ilość godzin pracy faktycznie przepracowana w okresie, za które naliczane jest wynagrodzenie,
ilość godzin udzielonego urlopu,
tabela z wykazem 31 dni, do której wpisuje się pod danym dniem symbol (literą), określający obecność bądź nie obecność pracownika w danym dniu (patrz 2.7.5. Ewidencję
obecności można prowadzić bezpośrednio na liście płac, można również korzystać z
modułu kadry – plan pracy 2.6.
1
2
3
1234567890123456789012345678901
ppppp ppppp uuuuu ppppp
pola do rozliczenia zadań
∨ – wynagrodzenia pracowników, znajdujące się na tej liście, będą łączone w deklaracji
ZUS z innymi wynagrodzeniami za dany okres. Pole to można ustawić indywidualnie
dla każdego pracownika 2.7.3 ,
∨ – od wynagrodzeń będą naliczane składki na ubezpieczenie, nie będzie natomiast
wyliczana zaliczka na podatek dochodowy,
∨ – składki na ubezpieczenie płacone przez budżet,
– składki na ubezpieczenie oraz podatek wyliczany z uwzględnieniem kwoty zwolnionej
w wysokości różwnoważności diet z tyt. podróży służbowej poza granicą 2.18.1,
∨ – dodatkowo, jeżeli nie są wypełnione kwoty,
wejście do obliczania chorobowego 2.7.4,
wejście do obliczania chorobowego 2.7.4,
wejście do obliczania chorobowego 2.7.4,
wejście do obliczania chorobowego 2.7.4,

Premia za inne okresy niż miesięczne

2005040

W licie płac występują dwa pola dotyczące premii:
— premia miesięczna – udzielana za dany miesiąc, przy obliczaniu podstawy do chorobowego czy urlopu
dodawana do wynagrodzenia w danym miesiącu;
— premia uznaniowa – udzielana
— w danym miesiącu, podobnie jak premia miesięczna
— za okres – jeżeli w zakładce księgowanie wprowadzone są daty w pola premia od dnia –
wtedy przy obliczaniu podstawy do chorobowego czy urlopu doliczana proporcjonalnie do danych
miesięcy.

2.7.4

Obliczanie wynagrodzenia za urlop, chorobowe oraz inne nieobecności

2009100

Wynagrodzenie za urlop oraz za czas choroby oblicza się bezpośrednio w liście płac danego pracownika w
zakładce księgowanie .
1. Rejestracja absencji na liście płac dokonuje się poprzez wypełnienie „kalendarzyka” 2.7.5 w zakładce
księgowanie – wpisując w nim dni pracy p, urlopu u czy nieobecności z powodu choroby c czy
zasiłku chorobowego C. Wykaz stosowanych oznaczeń literowych dostępny jest w opcji lista płac w
menu konfiguracja - kody pól.
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Rysunek 2.15: Premia półroczna
1
2
3
1234567890123456789012345678901
HHHpppppHHpppppHHuuuuucccccccc
2. Jeżeli absencja wystąpiła w poprzednim miesiącu wypełnia się odpowiednio kalendarzyk w okienku korekta czasu pracy 2.4.2.
3. Sposób obliczenia, podstawy, ilości dni i średnia prezentowana jest w specjalizowanych okienkach
zasiłek/urlop .
4. W przypadku nieobecności z tytułu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego istnieje konieczność
wprowadzenia okresu oraz tyt. ubezpieczenia w opcji umowy wychowawczy 2.12.5.
5. Szczegółowe zasady obliczania przez program zasiłku chorobowego / urlopu opisuje osobne opracowanie
Obliczanie zasiłku chorobowego i wynagrodzenia urlopowego
http://www.madar.com.pl/demo/chorobowe.pdf
.

2.7 Lista płac

55

Okienko zasiłek URLOP
Wybierając klawisze zasiłek/urlop wchodzi się do specjalizowanego okienka pozwalającego na obliczenie wynagrodzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami 18.1.1 .

Rysunek 2.16: Obliczanie urlopu
W wykazie pól podano ich znaczenie zarówno dla celów obliczania danych urlopowych jak i zasiłkowych –
przy polach o innym znaczeniu podano oznaczenia U – interpretacja dla urlopu, C – interpretacja dla zasiłków.
pracownik
rodzaj nieobecności
z powodu
premia roczna
licz z 12 miesięcy
kod choroby
nr
kod świadczenia
%
miesięcznie

wybierany z listy pracowników
wybierany z listy, np. urlop (wypoczynkowy), urlop dodatkowy, bezpłatny itp.
pole opisowe powodu nieobecności
wprowadzana jest wartość z pola premia uznaniowa. Jeżeli jest to premia okresowa
2.7.3 i wypełnione są daty to jest ona dzielona odpowiednio.
U - nie wykorzystywane, C - jeżeli zaznaczony – podstawa do obliczenia liczona
jest z 12 miesięcy
U - nie wykorzystywane, C – wpisuje się kod choroby
U - nie wykorzystywane, C – numer statystyczny choroby
U – nie wykorzystywane, C – podać kod świadczenia zgodnie ze specyfikacją
ZUS
U – nie wykorzystywane, podać procent obliczanego świadczenia (np. 70% szpital, 100% - w okresie ciąży)
stawka płacy miesięczna

2.7 Lista płac

56

stawka
godzin obow
dni obow

obliczona stawka U – godzinowa za urlop, C – dzienna dla wynagrodzenia bądź zasiłku
ilość godzin obowiązująca w danym miesiącu
ilość dni obowiązująca w danym miesiącu

W następnej części okienka znajdują się dane pozwalające na obliczenie podstawy do wyliczenia wynagrodzenia za urlop. Dane te są przepisywane z poprzednich list płac - jeżeli kwoty są nieprawidłowe lub ich brakuje
można zawsze zmodyfikować lub wprowadzić je ręcznie.

Uwaga:

Do podstawy naliczenia urlopu brane są tylko te miesiące (wiersze), przy których
wypełniona została kolumna podstawa. Zazwyczaj stawka dla urlopu liczona jest na podstawie
trzech miesięcy, dla zasiłku - z 12.
Dane dotyczące zarobków można podzielić na dwie części - pierwsza (w lewej części okienka) zawiera
pola, w które wpisywane są ilości godzin i dni pracy, chorobowego itp.; druga (w prawej części okienka) odpowiednich wartości wynagrodzenia. Wykaz tych pól znajduje się poniżej.
mies
godzin
praca
urlop
chor
ob.pr.
stawka
praca
urlop
nadgodziny
premia
podstawa

miesiąc i rok otrzymanej wypłaty za miesiąc
szare kolumny zawierające ilość dni
ilość godzin, które pracownik przepracował w danym miesiącu nowe pole godzin pracy
ilość dni pracy w danym miesiącu 166 dni pracy
ilość dni urlopu 162 dni urlopu
ilość dni chorobowego 161 dni chor
ilość dni, które pracownik był obowiązany przepracować 180 obow.pracy
białe kolumny zawierające kwoty
stawka miesięcznego wynagrodzenia 22 stawka miesięczna
kwota wynagrodzenia za pracę 50 wyn.za pracę
kwota wynagrodzenia za urlop 52 urlop
kwota wynagrodzenia za nadgodziny 49 wyn.za g.nadliczbowe
kwota premii U – 23 premia miesięczna, C – dodatkowo 24 premia uznaniowa
wysokość podstawy do obliczenia urlopu. Podstawa wyliczana jest z kolumn: praca + nadgodziny
+ premia.

Uwaga: W przypadku obliczania podstawy do wynagrodzenia chorobowego w miesiącach,
które pracownik nie przepracował w całości, są dopełniane. W takim przypadku podstawa jest
wyświetlana na czerwono.
W dolnej części okienka znajdują się pola pozwalające na wyliczenie stawki i wynagrodzenia za urlop bądź
zasiłek:
godziny do średniej
suma
na czas od .. do
dni

U - ilość godzin, jaka została przepracowana w okresie, z którego liczona jest stawka
urlopowa; C - nie wykorzystywana
podstawa składników zmiennych do obliczenia stawki
daty: początkowa i końcowa urlopu / zasiłku
ilość dni urlopu / zasiłku
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stawka
brutto
podatek
podstawa do mies.
godzin
wypłacono za
bezpłatne dni

obliczona stawka U - godzinowa; C - dzienna
wartość wynagrodzenia / zasiłku. Po zatwierdzeniu kwota przepisywana do listy płac w
pole U - 52 urlop, C - odpowiednie pole chorobowe (w zależności od rodzaju)
19% z kwoty brutto wynagrodzenia
data, do którego miesiąca wliczany jest urlop / zasiłek
U - ilość godzin udzielanego urlopu, C - nie wykorzystywane
nie wykorzystywane
U - nie wykorzystywane; C - ilość dni, za które wypłacono zasiłek (wg przepisów
za 2003 rok)
U - nie wykorzystywane; C - ilość dni, za które nie wypłacono zasiłku (wg przepisów za 2003 rok)

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe należy zatwierdzić je klawiszem
zasiłku zostanie przepisana do list płac.

kwota wyliczonego

Uwaga: Zawsze kwotę wynagrodzenia za czas urlopu czy zasiłku można wprowadzić ręcznie
do pola 52 urlop bezpośrednio na liście płac.
2.7.5

Operacje

Przekroczenie podstawy do ubezpieczenia emerytalnego
W przypadku osób, które przekroczyły limit podstawy składek do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego,
ubezpieczenie to nie powinno być naliczane.
Program automatycznie sprawdza te wartości. Do obliczeń bierze sumę od początku roku kalendarzowego
kwot wykazanych w polu 99 podstU.Emeryt i Ren na listach płac. Przyjęte przez program kwoty można
szybko sprawdzić będąc na liście płac w opcji płace - pensje – naciskając klawisz zestawienie .
Kwoty za poszczególne miesiące wykazane można uzyskać na przykład korzystając z opcji wydruk - tabela
wg pracownika – podając żądany okres i wybierając rodzaj np. tabela.
Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Przepisy wskazują, iż w przypadku wynagrodzeń gdzie wysokość zaliczki na ubezpieczenie zdrowotne jest
wyższa od zaliczki na podatek dochodowy należy zmniejszyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości
tej zaliczki. Program wykonuje taką operację automatycznie jednak z powodu różnic interpretacyjnych w tym
zakresie możliwe jest inne ustawienie programu. Jeżeli użytkownik chce aby kwota składki na ubezpieczenia
zdrowotne nie była automatycznie obniżana do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (gdy jest wyższa)
powinien w danych systemu wpisać odpowiednią komendę.
W tym celu należy wejść do opcji administracja - operacje - dane systemu a następnie wpisać komendę
pelnyzusnalicz=2 i zatwierdzić klawiszem zapisz .
Ewidencja obecności na liście płac
W przypadku pracy o stałym rozkładzie godzinowym nie jest konieczne wypełnianie planu pracy do prawidłowego działania płac. Rolę ewidencji czasu pracy pełni na liście płac kalendarzyk – widoczny lista płac w
zakładce księgowość.
1
2
3
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1234567890123456789012345678901
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Kalendarzyk ten jest podstawą naliczenia płac – do niego „spływają” dane z planu pracy i absencji. W
kalendarzyku wprowadza się symbole literowe – te same, które omawiane były przy okazji opisu listy kategorii
2.3. Na podstawie tych właśnie symboli następuje powiązanie obydwu modułów.
Jest to tabela z wykazem 31 dni do której wpisuje się dane dotyczące obecności pracownika w pracy. Wpis
tych danych polega na wpisaniu pod danym dniem symbolu (litery), który określa ewidencje obecności pracownika w danym dniu w pracy. Ewidencję obecności można prowadzić bezpośrednio na liście płac, można również
korzystać z modułu kadry 2.15.3. Dane wpisane w kadrach przed wypełnieniem listy płac są przepisywane do
kalendarzyka.
Puste pole oznacza, że pracownik w danym dniu nie miał obowiązku stawienia się w zakładzie pracy.
Program na podstawie informacji zapisanych w kalendarzu sporządza statystykę dotyczącą pracownika w
danym miesiącu.
W przypadku, gdy nastąpiła nieobecność, program kontroluje ilości wykorzystanych dni z tytułu:
— c — wynagrodzenie za czas choroby według pola z planu pracy, nie dłużej niż 33 dni,
— z — zasiłek opiekuńczy na dziecko 60 dni,
— M — zasiłek opiekuńczy na osobę dorosłą 30 dni.
Funkcje w menu

2004121

renumeracja
sortowanie wg nazwisk
brak selekcji

test planu pracy
księgowanie do KPR
dekretacja

funkcja naprawiająca numery pozycji na liście, np. po usunięciu jednej z pozycji
funkcja porządkuje kolejność wg nazwisk na danej liście
po wybraniu tej funkcji ukazują się wszystkie wpisy do płac jednocześnie, funkcji
tej można użyć do naprawy błędnych wpisów (np. pozycji dotyczących niecałkowicie skasowanej listy).
porównanie wpisów w planie pracy i liście płac dotyczących absencji, wykrywane
są niezgodności wynikające ze zmian planu pracy 2.6
dokonuje wpisu do KPR 8.1.6
otrzymujemy dekret księgowy do danej listy płac wg zaprojektowanego szablonu
(instrukcja w 2.17.2).

Zmiana kolumn
Opcja Obliczenia - zmiana kolumn służy do przepisania zawartości komórek do pól o zadanych numerach. Opcja ta ma zastosowanie w przypadku kiedy po zmianie programu w liście płac chcemy uaktualnić dane
zapisane w liście według starego programu obliczeń. W przypadku nie wykonania tej operacji stare listy płac
(tworzone według poprzedniego programu) będą błędnie interpretowane przez nowy program obliczeń.
Przelewy do banku
Istnieje możliwość automatycznego generowania przelewów do banku w kilku formatach. Opis konfiguracji
w 2.17.7. Można również wygenerować przelewy w postaci papierowej pojedynczy przelew oraz uzyskać
raport wygenerowanych przelewów tabela do przelewu.
Kontrola dostępu list płac
Kontrola dostępu list płac polega na ukryciu wynagrodzeń pracowników. Nie wszyscy użytkownicy korzystający z programu Madar 7 powinni mieć dostęp do przeglądania, edycji i tworzenia list płac 14.1.7
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Raporty

Wydruk listy płac
Wydruki aktualnie wybranej listy płac:
tabela

tabela A, tabela B

wydruk standardowy list płac, według wzorca zawartego w programie. Należy zwrócić uwagę na to, ze w wydruku standardowym znajdują się pola na stałe wbudowane
w programie oraz pola od 1 do 8. W przypadku używania pól samodzielnie zdefiniowanych, wydruki list płac można uzyskać poprzez samodzielne zaprojektowanie
wydruków (opcja tabela A oraz tabela B),
wydruk zaprojektowanej listy płac. Przed dokonaniem wydruku, podobnie jak przed
wprowadzaniem danych do listy płac, należy zdefiniować kolumny na wydruku wpisać numery pól, które będą się pojawiać w postaci kolumn w zestawieniu. 2.17.2.

Możliwe jest również zestawienie wszystkich list płac w danym miesiącu oraz wszystkich płac wypłaconych
pracownikowi w podanym okresie. Dane te można uzyskać w opcji wydruki w menu pomocniczym na liście
płac:
podsumowania
tabela wg pracownika
sumy wg pracownika
ROK wg pracownika
lista dla ZUS
wydruk wg kolumny
sort wg kolumny
RMUA
kasy chorych
Wg tematu/konta
IWA roczna
Niezapłacone
Przekroczenia
Agregowany
Salda PKZP

wydruk podsumowań wszystkich list płac,
zestawienie wypłat ze wszystkich list płac dla pracownika za okres,
zestawienie sum wypłat ze wszystkich list płac dla pracownika za okres,
j.w. w okresach rocznych,
lista wypłaconych świadczeń,
wydruk imię, nazwisko oraz wartość podanej kolumny, według kolejności na liście
płac,
wydruk imię, nazwisko oraz wartość podanej kolumny, według kolejności w katalogu pracowników,
wydruki zawierające podstawy i składki do RMUA,
wykaz osób, dla których obniżone są składki na ubezpieczenie zdrowotne,
wykaz wynagrodzeń i składek według tematów lub konta za dany okres,
zbiorcze zestawienie składek i świadczeń za okres.
opis
zestawienie przekroczeń składek ZUS i US.

Przekroczenia
Raport przekroczenia dostępny jest w opcji Zestawienia - przekroczenia i wskazuje pracowników, którzy
osiągnęli dochody przekraczające najniższy próg podatkowy. W związku z tym weszły na wyższy próg podatkowy. Zestawienie to wykazuje również osoby, które przekroczyły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe za dany rok (na rok 2009 jest to 95 790,00 zł).

Uwaga:

Na zestawieniu przekroczenia przedstawione są nie tylko osoby, które przekroczyły progi w/w
składek. Przedstawione są tu również osoby, które są o 1000zł od ich przekroczenia.
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Rysunek 2.17: Zestawienie przekroczenia składek
Korzystanie z transmisji do Home Banking

2004041

System umożliwia generowanie zbiorów z danymi do wybranych programów „bankowych”. W konfiguracji wpisać odpowiedni nr konta 2.17.7. Podczas transmisji dodatkowo testowany jest nr IBAN zawarty w
koncie bankowym. Dodatkowe ustawienie, jeżeli wymagana inna strona kodowa literybank=1 dla formatu
Windows1250.
Tabela do przelewu

2004071

Umożliwia zestawienie wysyłanych przelewów, z podziałem na banki. Jeżeli na pytanie o bank odpowie się
ESC to zestawienie obejmie wszystkie wypłaty przelewami.
Sorty pieniężne

2004071

W celu ułatwienia pracy, program posiada możliwości obliczenia sortów pieniędzy potrzebnych do sprawnego
przeprowadzenia wypłaty. Opcja Obliczenia - sorty pieniężne umożliwia określenie ilości poszczególnych
nominałów banknotów potrzebnych dla wypłat gotówkowych. Po wybraniu tej opcji program wyliczy ilość
poszczególnych nominałów. Opcja ta jest aktywna przy wypłacaniu płacy pracownikom gotówką (w opcji
pracownicy-place pola przelew nie zaznaczono 13.3.3 ).
RMUA

2004071

Wydruk wszystkich pól, niezbędnych do utworzenia raportu RMUA. Ponadto obejmuje dane dotyczące
zagadnień podatkowych oraz ubezpieczeniowych.
Kasy chorych

2004071

Zastawienie wypłat, dla których nie potrącono pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne (z powodu zbyt
niskiej zaliczki na podatek dochodowy).
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Jak zaksięgować listy płac

W przypadku prowadzenia księgowości konieczne jest zaksięgowanie list płac, odpowiednio do:
1. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – poprzez ręczne wpisanie zapisu do książki 8.1.
2. FK – poprzez wystawienie i zaksięgowanie PK (polecenia księgowania) 2.17.2. Możliwe jest automatyczne generowania PK w przypadku prowadzenia listy płac w module
dzięki funkcji
księgowanie listy Płac. Należy jednak przedtem zdefiniować sposób księgowania listy 2.17.2.

2.8

Eksport do Płatnika

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez
wywołanie klawisza [płatnik]. W wyniku tego pojawia się raport, a plik w postaci *.kdu zapisywany jest na
dysku.
UWAGI 1) Eksport wykonywany jest według daty wypłaty. 2) Przed wysłaniem do Płatnika konieczna jest
konfiguracja danych płatnika w opcjach:
— konfiguracja - dane dla PŁATNIKA - pole nazwa skrócona musi być zgodna z analogiczny polem w
Płatniku.
— umowy o pracę - konieczne jest wprowadzenie kodów tytułu ubezpieczeń dla pracowników.
UWAGA!
Jeżeli do deklaracji DRA nie przechodzą poszczególne wypłaty to znaczy, że pensje posiadają wprowadzoną
nieprawidłową datę wypłaty. Należy zweryfikować pole wypłacono w pensji pracownika, zakładka księgowanie.
Można również wykorzystać opcję renumeracja, która aktualizuje daty wypłaty dla wszystkich pozycji na danej
liście płac.

2.8.1

Eksport listy płac

Wystarczy wejść do opcji płace - lista płac - płatnik. W wyniku tej operacji zostanie stworzony plik z
danymi, który następnie należy zaimportować w programie Płatnik.
Po wybraniu opcji pojawi się okienko z następującymi polami:
za miesiąc
identyfikator
data złożenia

należy podać datę ostatniego dnia miesiąca, za który przekazywane są składki (w
programie pobierane są zapisy według daty zapłaty),
1 – pierwsze złożenia, 2 – drugie itp.
data złożenia deklaracji.

Po wybraniu klawisza Start na ekranie pojawi się raport zawierający wstępną weryfikację przesyłanych
danych. W przypadku wystąpienia błędów należy je skorygować i wykonać operację jeszcze raz.
Plik z danymi zostanie zapisany w folderze zgodnie ze wskazaniem w opcji konfiguracja w zakładce
ścieżki w polu ścieżka do programu płatnika. W przypadku, gdy pole jest puste – w katalogu Moje
dokumenty. Nazwa zbiory tworzona jest na podstawie okresu, za jaki składana jest deklaracja, w formacie
RRRRMM0I.kdu. Na przykład deklaracja za grudzień 2007, składana po raz pierwszy, będzie miała nazwę
20070101.kdu.
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Rysunek 2.18: Eksport do Płatnika

2.8.2

Eksport danych zgłoszeniowych

Dane zgłoszeniowe rejestruje się w opcji umowy o pracę. Eksport może być wykonywany dla każdej
osoby oddzielnie, tzn. po wejściu do opcji należy wybrać właściwą osobę i wybrać (podświetlić) dokument
zgłoszenie do ubezpieczenia oraz wybrać funkcję eksport płatnik. Na ekranie pojawi się okienko z nazwą
zbioru / pliku (standardowo jest to ZU oraz aktualna data np. zu010100). Nazwa ta pojawi się w Płatniku.
Więcej w rozdziale 2.12.7.

2.9

Składniki

W programie można wprowadzić kwoty składników wynagrodzenia - przyznanym poszczególnym pracownikom. Mówiąc inaczej - zaprojektowane pola w liście płac - będące składowymi wynagrodzenia - można
powiązać z kwotami.
Według wprowadzonych danych w tej opcji będą wypełniane odpowiednio pola przy tworzeniu listy płac.

2.9.1

Definiowanie składnika

W okienku wybiera się numer pola oraz wprowadza kwotę.
rodzaj

termin od
termin do
pracownik
kwota
PRZYKŁAD

numer pola składnika - wybierany z rozwijanej listy, odpowiadającej polom z listy
płac. Do wyboru: program A / program B .... odpowiadający polom dla programu
- odpowiednio 0 - A, 1 - B itp.
data początkowa okresu za jaki składnik obowiązuje,
data końcowa okresu za jaki obowiązuje składnik,
- wybierany z listy,
- przyznana kwota.

2.10 Świadczenia
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Pole $4 zostało zdefiniowane w liście płac jako:
$4 Potrącenia PZU.
W opcji Składniki należy dla każdego pracownika, któremu PZU ma być potrącane, wprowadzić odpowiednią kwotę potrącenia. Przy tworzeniu listy płac - w pole $4 przepisze się odpowiednia kwota.

Rysunek 2.19: Wybór pola składnika

2.10

Świadczenia

2007112

Lista wypłaconych świadczeń z ZFSS oraz środków BHP, dostępna w opcji płace - świadczenia.

Rysunek 2.20: Lista świadczeń
Lista dodatkowa, nie ma wpływu na pozostałe ewidencje.

2.11

Zlecenia

W opcji tej wprowadza się wszelkie umowy-zlecenia, o dzieło itp. wystawiane w firmie. Jeżeli umowa
podlega ubezpieczeniom ZUS kwoty te są transmitowane do Programu Płatnika w taki sam sposób, jak
w przypadku płac. Jednocześnie można tutaj wprowadzać dane o składkach pracodawcy 2.11.2 czy też danych
o przychodach z najmu 2.11.2 – informacji potrzebnych do prawidłowego wystawienia deklaracji PIT-5. Opcja
ta służy również do rejestracji innych wynagrodzeń bądź przychodów, takich jak:
— zasiłków wypłacanych przez ZUS (dla firm, które ich nie wypłacają),
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— składek ZUS dla pracodawców oraz osób współpracujących.

2.11.1

Opis formatki

Rysunek 2.21: Umowa-Zlecenie

rodzaj
numer
data rach.
data umowy
termin od
termin do
pracownik
temat
kod tytułu ubezpieczenia
Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie zdrowotne
Przekroczenie podstawy
brutto
koszty uzyskania
ubezpieczenia

lista możliwych rodzajów umów
numer rachunku, proponowany przez program jako następny
data wystawienia rachunku
data zawarcia umowy
termin rozpoczęcia wykonywania umowy
termin zakończenia wykonywania umowy
wybierany z listy pracowników
zgodny z wymogami ZUS np. 04 11 0 0,
∨ - naliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
∨ - naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
∨ - nie naliczane ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
wartość wynagrodzenia brutto,
koszty uzyskania przychodu,
suma składek ubezpieczeń chorobowego, wypadkowego, zdrowotnego itp.
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podstawa opodatk.
podatek
potrącenia
netto
opis
p.ub.emerytalnego
skł.Emer.ubezp.
skł.Emer-płatnik
skł.Rent-ubezp

kwota stanowiąca podstawę do opodatkowania,
kwota wyliczonego podatku,
służy do wpisania potrąceń z wynagrodzenia netto (bez podatku i składek ZUS),
do wypłaty, po potrąceniach,
służy do wpisania treści zlecenia
podstawa ubezpieczenia emerytalnego i rentowego,
składka ubezpieczenia emerytalnego płacona przez ubezpieczonego,
składka ubezpieczenia emerytalnego płacona przez płatnika,
składka ubezpieczenia rentowego płacona przez ubezpieczonego,

skł.Rent-płatnik
Fundusz Pracy
p.ub.chorob. i wypadk.
skł.ub.chorobowego
skł.ub.wypadkowego
podstawa ub.zdrowotnego
FGSP
odliczenie
skł.ub.zdrowotnego
DRA do zlecenia

składka ubezpieczenia rentowego płacona przez płatnika,
składka na fundusz pracy,
podstawa ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
składka ubezpieczenia chorobowego,
składka ubezpieczenia wypadkowego,
podstawa ubezpieczenia zdrowotnego,
składka na FGSP
składka ubezpieczenia zdrowotnego, odliczana od podatku,

DRA do pensji
wypłacono
podatek

dokument
umowa

2.11.2

(w zakładce księgowanie) ∨ - zlecenia dla tego samego pracownika są łączone w
deklaracja do ZUS,
(w zakładce księgowanie) ∨ - zlecenie i wynagrodzenie z listy płac są łączone w
deklaracja do ZUS,
data wypłaty zlecenia (przy odpowiednich ustawieniach 2.17.3 i 2.17.4 według
niej przechodzą dane do deklaracji),
pola te (data zapłaty i numer dokumentu) są wypełniane przez program automatycznie po zapłacie. Jeżeli nie jest prowadzona kasa można wpisać odpowiednie
informacje w pola ręcznie - umożliwi to korzystanie z zestawienia niezapłaconych.
numer dokumentu zapłaty,
numer umowy,

Szczególne przypadki

Udział w zarządzie
Po wybraniu rodzaj wariantu udział w zarządzie program pozwala na obliczenie wynagrodzenia oraz
pobrania podatku. Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT 18.1.1 zaliczki na podatek wynoszą 19 proc. należności
pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, chyba że podatnik, na podstawie art. 41a, złoży wniosek o
pobór wyższych zaliczek.
Naliczanie składek dla pracodawcy
Po wybraniu pola rodzaj wariantu składka pracodawcy program umożliwia prawidłowe wprowadzenie
opłat związanych z ubezpieczeniem pracowników. Naliczone zostaną odpowiednio ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne. Wypełniona karta jest wykorzystywana w następujących momentach:
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— transfer do płatnika — generowane są odpowiednie deklaracje,
— KPiR 8.1.8 — dla obliczania rachunku wyników z uwzględnieniem opłaconych składek.
Dochody z najmu
indexnajem Po wybraniu rodzaj wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 8.11 i brane pod uwagę przy
obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i rozchodów 8.1. Należy uzupełnić pola:
data rachunku
brutto
koszty uzyskania

2.11.3

data otrzymania i zaliczenia przychodu,
otrzymany przychód,
koszty związane z najmem.

Korzystanie z transmisji do Home Banking

2004041

System umożliwia generowanie zbiorów z danymi do wybranych programów „bankowych”. W konfiguracji
wpisać odpowiedni nr konta 2.17.7. Transmitowane są wyłącznie przelewy dla tych osób, które mają zaznaczoną
płatność przelewem 13.3.3.

2.11.4

Projektowanie wydruku umowy i rachunku

W programie zostały zaprojektowane wydruki umowy i rachunku dla poszczególnych rodzajów dokumentu
(umów). Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany wyglądu dokumentu można zaprojektować wzorzec w osobnym pliku.
W miejscach, które powinny być wypełnione na podstawie danych wprowadzanych do programu, wpisuje
się specjalne znaki sterujące. W ten sposób włącza się wypełnione pole w programie do wydruku. Komendy
dostępne są w pliku czytaj.txt.
Fragment wzoru umowy przedstawiony został poniżej.
^UT^^^^^^^^^^^^^^^

nr

^UN^^^^^^^^^^^

zawarta w dniu ^DU^^^^^^^ pomiędzy
..........................
z siedzibą
...................
zwanym dalej "Zleceniodawcą"
a

^C5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
zamieszkały: ^CM^^^^^^^^^^
ul.^CU^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PESEL: ^CP^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NIP:
^CI^^^^^^^^^^^^^
zwanym/Ą/ dalej "Zleceniobiorcą"

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania
następującą pracę :
^O1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^O2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^O3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^O4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Nazwę tego pliku należy podać w opcji dane systemu w panelu
plikUmowaZl=nazwa_UZl.txt - nazwa wzorca umowy do umowy-zlecenia
plikRachZl=nazwa_RZl.txt - nazwa wzorca rachunku do umowy-zlecenia
plikUmowaDz=nazwa_UDz.txt - nazwa wzorca umowy do umowy o dzieło
plikRachDz=nazwa_RDz.txt - nazwa wzorca rachunku do umowy o dzieło

2.11.5

, wprowadzając komendę.

Jak zaksięgować zlecenia

W przypadku prowadzenia księgowości konieczne jest zaksięgowanie list umów zleceń odpowiednio do:
1. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – poprzez ręczne wpisanie zapisu do książki 8.1 lub
korzystając z opcji płace - zlecenia - przelew - księgowanie do KPR.
2. FK – poprzez wystawienie i zaksięgowanie PK (polecenia księgowania) 3.3.9.
Możliwe jest automatyczne generowania PK dzięki funkcji księgowanie umów zleceń. Należy jednak przedtem zdefiniować sposób księgowania:
— konta dotyczące zaliczki na podatek dochodowy oraz ZUS w opcji konfiguracja - dane do deklaracji
w zakładce księgowanie ,
— konta zespołu 4, 5 oraz rozrachunki z pracownikiem - bezpośrednio w zleceniu w zakładce
księgowanie .
Konta dotyczące konkretnego zlecenia
W opcji płace - zlecenia znajduje się wykaz wszystkich zleceń. Po naciśnięciu przycisku edycja
pojawia się okienko zlecenia. W zakładce [rachunek] znajduje się szereg pól dotyczących konkretnego zlecenia
(np. płac, składek itp.). W zakładce księgowanie definiuje się konta, których dotyczy dane zlecenie. Pola
widoczne w zakładce księgowanie :
koszt pracownik
grupa V
koszt ZUS
grupa V
wypłata

wynagrodzenie brutto na konta zespołu „4”,
j.w. na konta zespołu „V”,
składki ZUS płacone przez płatnika (pracodawcę),
j.w. na konta zespołu „V”,
konto rozrachunków z pracownikami (może być analitycznie).

Pola wypełnia się wybierając odpowiednią pozycję z planu kont lub dopisując nową pozycję.
Konta rozrachunkowe z US i ZUS
W programie można konfigurować konta dla wszystkich zleceń, dotyczące rozksięgowania zleceń w części rozrachunków z urzędem skarbowym oraz ZUS w opcji płace - zlecenia - konfiguracja, w zakładce
księgowanie :
PDOF zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)
ub. zdrowotne konto rozrachunków z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego,
ub. społeczne konto rozrachunków z tyt. ubezpieczenia społecznego,
składka pracodawcy konto rozrachunków z tyt. ubezpieczenia społecznego,
FP+FGSP konto rozrachunków z tyt. FG+FGSP.
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Rysunek 2.22: Lista zleceń w opcji płace - okienko podglądu

Rysunek 2.23: Okienko danych konfiguracyjnych - zakładka księgowanie w liście zleceń
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Umowy

Wszelkie umowy i dokumenty (o pracę, o zakazie konkurencji, kwestionariusz osobowy,
aneksy) rejestruje się i drukuje w opcji kadry-umowa o pracę. W opcji tej możliwe też są
zestawienia według pól wypełnionych w umowach.
Możliwe jest również tworzenie zgłoszeń do ubezpieczeń i świadectw pracy.
Najważniejszym polem, za pomocą którego następuje rozróżnienie pomiędzy dokumentami
i wydrukami, jest pole rodzaj umowy . Podział jest tak przygotowany, by móc wydrukować umowy wg różnych
wzorów, jak również mieć możliwość uzyskania zestawień do wypełnienia sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
Po wybraniu właściwej umowy ulega zmianie okienko do wpisania danych. Do każdego typu umowy „przyporządkowany” jest
— właściwy zestaw pól pojawiający się na ekranie,
— wzorzec wydruku zapisywany w odpowiednim pliku.

2.12.1

Projektowanie dokumentu

W tabeli poniżej zestawione są nazwy plików, w których projektowane są wzory wydruków poszczególnych
umów.
próbna
okresowa 1
okresowa 2
na czas nieokreślony
zmiana warunków pracy
zmiana stawki
rozwiązania umowy o pracę
umowa na zastępstwo
świadectwo pracy
rozrachunki i salda
urlop bezpłatny
urlop wychowawczy
umowa o naukę zawodu
aneks
umowa zlecenie
szkolenia
badania
kwestionariusz osobowy
zgłoszenie do ubezpieczeń
wojsko
składniki pensji
wniosek o urlop
umowy i pisma

Umpra1.txt – podrozdział umowa 2.12.2
Umpra2.rtf – podrozdział umowa 2.12.2
Umpra3.rtf – podrozdział umowa 2.12.2
Umpra4.rtf – podrozdział umowa 2.12.2
Umpra5.rtf
Umpra6.rtf
Umpra7.rtf
Umpra8.rtf – podrozdział umowa 2.12.2
Umpra9.rtf
Umpra10.rtf
Umpra11.rtf
Umpra12.rtf
Umpra13.rtf – podrozdział umowa 2.12.2
Umpra14.rtf
Umpra15.rtf
Umpra16.rtf
Umpra17.rtf
Umpra18.rtf
Umpra19.rtf
Umpra20.rtf

W dalszej części rozdziału opisane zostały okienka, wspólne dla grupy dokumentów.
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Uwaga:

Jaki symbol w edycji umowy należy wpisać, aby program do wydruku
pobierał dane umieszczone: kadry – umowa o pracę – dopisz aneks – zakładka II –
linie od 30 do 40
kody pól to: C0 C1 C2 ...C9
D0...D9
E0... E0
szczegółowa lista w opcji wydruk/wzory kodów

2.12.2

Umowa o pracę

Kadry - Umowa o pracę - lista
pracownik
rodzaj umowy
rozpoczęcie
zakończenie
stanowisko

wybierany z listy pracowników
Lista możliwych rodzajów umów.
Data rozpoczęcia umowy.
Data zakończenia umowy.
Opis słowny oraz pole typ wybierany z listy kategorii. Kategorie te powinny mieć postać:
STANOW
- - STANOWISKO
STANOW ekonomista Ekonomista
STANOW Gł.Ks.
Główny Księgowy
miejsce wyk. pracy Opis słowny oraz pole typ wybierany z listy kategorii. Kategorie te powinny mieć postać:
M_PR
- - MIEJSCE_PRACY
M_PR biuro
Biuro { ul.ABSD, Warszawa
wymiar czasu pracy Opis słowny oraz do wpisania pole ilość etatów – należy podać liczbę dziesiętną np. dla
1
etatu 0,25. Polu temu odpowiada kategoria:
4
UMOWA etat Wymiar czasu pracy
składniki
Opis słowny oraz do wpisania pole stawka – należy wpisać stawkę z umowy (brutto) np.
1000. Polu temu odpowiada kategoria:
UMOWA stawka Stawka wynagrodzenia

2.12.3

Umowa o dzieło

Umowę o dzieło wykonuje się w opcji zlecenia wybierając jako rodzaj umowa o dzieło.

2.12.4

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Umożliwia wprowadzanie i generowanie dokumentów ZUA, ZWUA. Dokument jest wymagany w procesie
generowania dokumentów rozliczeniowych DRA dla ZUS. Z niego pobierane są następujące informacje: wymiar
czasu pracy, kod ubezpieczenia, kod NFZ.
Najważniejszym polem, za pomocą którego następuje rozróżnienie pomiędzy dokumentami i wydrukami,
jest pole rodzaj umowy . W polu tym należy wybrać, w zależności od dokumentu, który się wprowadza:
zgłoszenie do ubezpieczenia.
Po wybraniu właściwego rodzaju ulega zmianie okienko do wpisania danych. Do każdego typu umowy
„przyporządkowany” jest właściwy zestaw pól pojawiający się na ekranie. Następne pola są „odbiciem” pól z
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Rysunek 2.24: Zlecenia - umowa o dzieło
deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA zgłoszeniowej I .. XI, z pominięciem danych wpisanych w poprzednich
opcjach. Dane te należy wypełnić zgodnie z opisem sposobu wypełniania pól zawartym w poradniku ZUS.
Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych do wydruku w programie:
ZUS ZUA
zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZCNA, ZCZA zgłoszenie danych o członkach rodziny, znajdujące się pod spodem. W przypadku wypełniania danych do deklaracji ZUS ZCNA — należy wprowadzić adres w części B, przy
deklaracji ZUS ZSZA – pola te należy pominąć.
ZUS ZZA
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
ZUS ZWUA
wyrejestrowanie z ubezpieczeń / kontynuowanie ubezpieczeń
Niektóre pola, które wypełnia się w zgłoszeniu do ubezpieczeń mają ogromny wpływ na sposób naliczania
listy płac oraz tworzenia deklaracji do ZUS. Najważniejsze z pól do wypełnienia to:
data

data wypełnienia zgłoszenia, od tej daty przekazywany jest dany kod w czasie transmisji
deklaracji płatniczych,
ZUA, ZZA ...
należy wstawić ∨ – dla wybranego rodzaju zgłoszenia
I. zgłoszenie
wstawić ∨ – przy właściwym rodzaju zgłoszenia,
V.Tytuł ubezp... kod tytułu ubezpieczenia (wg klasyfikacji ZUS),
VI.Dane
o należy wypełnić wymiar czasy pracy w postaci ułamka zwykłego np. 1/1 lub 1/4, datę, od
obow...
której powstał obowiązek ubezpieczenia Jeżeli obowiązek powstał przed 1 stycznia 1999 r. należy wpisać 31.12.1998r. oraz
∨ – Fundusz Pracy (jeżeli na l.płac 2.7 naliczany fundusz pracy),
∨ – FGSP (jeżeli ma być naliczany FGSP),
∨ – płaci PFRON przy składkach finansowanych przez PFRON.
osoba zgł...
rodzaj ubezpieczenia, jakiemu podlega zgłaszana osoba. Według tego zaznaczenia będą
obliczane składki na liście płac. Należy wstawić ∨ – obok właściwego ubezpieczenia.
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VII.Dane o ...
dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego j.w.
XI.Dane kasie... należy podać właściwy kod oddziału NFZ oraz nazwę.
Pozostałe pola są zgodne z drukami dostarczanymi przez ZUS i nie mają wpływu na wyliczanie wynagrodzeń.
Naliczanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP
W dniu 1.07.2009 r. w życie weszły zmianie uległy przepisy dotyczące zwolnienia pracodawcy z obowiązku
płacenia składek na fundusz pracy i FGŚP za niektórych pracowników. Kryteria jakie musi spełniać pracownik,
aby otrzymać zwolnienie są określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z późn.
zm.) - Art. 104 i 104b.
Poniższa tabelka przedstawia jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik otrzymał ulgę. Tabelka
zawiera również ewentualny okres zwolnienia oraz sposób wpisania kolejnych przypadków w programie.
Tabela 2.2: Fundusz Pracy i FGŚP
Okres zwolnienia Wpisanie w programie
Płaca pracownika ¡ płacy minimalnej 1276 zł Zwolnienie stałe
Zaznaczyć w polu
brutto w 2009 r.
Nie naliczać
Pracownik mający min. 50 lat oraz przez Zwolnienie na 12 Zwolnienie
12
30 dni bezpośrednio przed zatrudnieniem był miesięcy
miesięcy
zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
Pracownik powracający z urlopu wychowaw- Zwolnienie na 36 Zwolnienie
36
czego lub macierzyńskiego
miesięcy
miesięcy
Kobiety powyżej 55 roku życia
Składki nie nalicza Automatycznie
się
sprawdzane
w
programie
Mężczyźni powyżej 60 roku życia
Składki nie nalicza Automatycznie
się
sprawdzane
w
programie
Osoby zwolnione z płacenia składek (wymie- Zwolnienie stałe
Zwolnienie stałe
nione poniżej)
Warunek zwolnienia

Osoby zwolnione z płacenia składek Zwolnienie stałe z opłacanie składek na FP i FGŚP zostały
ujęte w Art. 104 zmienionej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwolnione dotyczy
następujących grup osób:
1. Duchownych.
2. Osób pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały.
3. Osób pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
4. Osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.
5. Żołnierzy niezawodowych będących w służbie czynnej..
6. Osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej.
7. Osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński.
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Rysunek 2.25: Zgłoszenie do ubezpieczeń z wyróżnionym polem do wpisywania zwolnienia ze składek na
FP

2.12.5

Urlop macierzyński i wychowawczy

W opcji kadry - umowy należy dopisać okres i kod tytułu ubezpieczenia - wybierając jako rodzaj umowy
urlop wychowawczy.
rodzaj
pracownik
tytuł
rozpoczęcie
zakończenie
01.kod

podstawa ubezpieczenia

podstawa zdrowotne

niezależnie, czy jest to urlop macierzyński czy wychowawczy należy wybrać urlop
wychowawczy
wybierany z listy pracowników
nazwa
data rozpoczęcia urlopu
data zakończenia urlopu
kod tytułu ubezpieczenia:
— 12 11 xx - wychowawczy
— 12 40 xx - macierzyński
— urlop wychowawczy – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w
2010r. wynosi 1317,00 zł).
1. urlop wychowawczy – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi od 1 maja 2004 r. kwota odpowiadająca wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego (od 1 listopada 2009r. wynosi 520 zł miesięcznie),
2. zasiłek macierzyński – nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpie-
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czenie zdrowotne.

Rysunek 2.26: Rejestrowanie urlopu macierzyńskiego / wychowawczego

2.12.6

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawiane jest w opcji kadry-umowa o pracę. Jest to kolejny dokument, który można
wybrać z listy w polu rodzaj umowy .
Podobnie jak w przypadku umów o pracę można zaprojektować własny wzór świadectwa, można też skorzystać ze wzoru proponowanego przez program umpra9.rtf. Jeżeli są wpisane informacje o zatrudnieniu
pracownika, urlopach i chorobowych dane te zostaną automatycznie wyliczone przez program i wpisane w
odpowiednie pola.
Pola, które pojawiają się na ekranie odpowiadają wymaganym informacjom na świadectwie pracy. Znajdują
się więc dane dotyczące pracownika, trybu ustania zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia itp.

2.12.7

Funkcje dodatkowe

Eksport do Płatnika
Eksport może być wykonywany dla każdej osoby oddzielnie, tzn. po wejściu do opcji należy wybrać właściwą
osobę i wybrać (podświetlić) dokument zgłoszenie do ubezpieczenia. Następnie należy wybrać z menu funkcję
eksport płatnik. Na ekranie pojawi się okienko z nazwą zbioru / pliku (standardowo jest to ZU oraz aktualna
data np. zu010100). Nazwa ta pojawi się w Płatniku.
W sytuacji gdy pracownik jest nowo przyjęty (brak pensji na liście płac) przy eksporcie danych do Płatnika
pojawi się komunikat.
Przy eksporcie większej ilości dokumentów należy je w pierwszej kolejności zaznaczyć – poprzez klawisze
CTRL + LewyPrzyciskMyszy a następnie wybrać z menu funkcję eksport płatnik.
Aby móc wykonać eksport należy mieć ustawioną ścieżkę – w opcji dane do deklaracji wypełnione pole
ścieżka do programu płatnika 2.17.4. Należy podać nazwę dysku oraz folderu, np. s:/platnik/dane.
Jeżeli ścieżka nie jest wypełniona plik zapisze się w zakładce Moje dokumenty.
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Przebieg zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy
W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Jest to
możliwe w opcji kadry – umowy , rodzaj umowy kwestionariusz osobowy 2.12.2.
W drugiej zakładce II wprowadza się nazwę pracodawcy oraz odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.
Zestawienie stażu (wynikającego z zatrudnienia u poprzednich pracodawców) oraz obecnego, wynikającego
z wprowadzonych umów o pracę, można uzyskać w opcji wydruki – stan wg pracowników 2.15.1 wybierając
odpowiednio kolumny kadry – staż poprzednio, kadry - staż obecnie.
Okresy nauki
W programie istnieje możliwość rejestracji okresów nauki, potrzebnych m.in. do ustalenia podstawy do
wymiaru urlopu. Jest to możliwe w opcji kadry – umowy , rodzaj umowy kwestionariusz osobowy 2.12.2
w polu Wykształcenie / Nauka od do. Należy wprowadzić okres uznany do podstawy.
Projektowanie wydruku umów
Uniwersalny wzór umowy o pracę jest zaprojektowany w programie – bez jakichkolwiek „modyfikacji”
można więc, po uprzednim wypełnieniu pól, wydrukować dowolną umowę. Można jednak zaprojektować własne
wzory umów, zapisując je w plikach o nazwach odpowiadających rodzajowi umowy (na okres próbny, na czas
nieokreślony itp.)
W programie można zaprojektować umowę / dokument o dowolnym wyglądzie. Wzory umów są zapisywane
w odpowiednich plikach – nazwy plików dla poszczególnych umów zawiera 2.12.
Umowy te można zaprojektować w opcji wydruki – edycja szablonu. Do edycji brany jest projekt umowy
aktualnie wybranej, tzn. tej, która jest zapisana w podświetlonej pozycji z listy umów. W szablonie umowy
projektuje się dane na stale wpisane, takie jak nazwa firmy, regon i NKP. Ponadto w miejsca zależne od
konkretnej umowy (pracownik, wynagrodzenie, inne warunki – wszystkie te pola, które wypełniane są podczas
tworzenia umowy na ekranie) wprowadzane są specjalne kody postaci: ^XX^^^^^^^
gdzie XX-kod pola, dostępny również w opcji wydruki-wzory kodów , ^ – ilość znaczków oznacza długość
pola na wydruku, liczona od pierwszego znaku pola.
W czasie wydruku umowy w miejsce umieszczonych we wzorcu kodów zostaną wpisane odpowiednie pola
z umowy.
W przykładzie ponieważ jest to umowa na czas nieokreślony wzór zapisany jest w pliku umpra4.txt.
Poniżej pokazany został przykładowy projekt umowy: Przykład:
Zawartość pliku umpra.txm
Pracodawca:
^N1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^N2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^N3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^N4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^NN^^^^^^^^^^^
Nr. REGON: ^NR^^^^^^^^^^^
EKD: ^NE^^^^^^^^^^^^^
U M O W A
Zawarta w dniu: ^L1^^^^^^^^^

r.

O

P R A CĘ

między

^N1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^N2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^N3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^N4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
reprezentowanym przez:
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^A2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^A3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^A4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
a Panem(ią):
^K5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
zamieszkałym(ą): ^K6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
nr dow. ^KD^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NIP: ^KI^^^^^^^^^^^^^^
na czas określony

od

^LO^^^^^^^^^^^

do

^LD^^^^^^^^^^^

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy:
^A6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2) miejsce wykonywania pracy:
^A7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^A8^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3) wymiar czasu pracy:
^A9^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
4) wynagrodzenie:
^B0^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^B1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^B2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^LZ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
5) inne warunki zatrudnienia:
^B3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^B4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^B5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^B6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
6)

^C3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2. Termin rozpoczęcia pracy : ^L1^^^^^^^^^^^^^^
................
(data i podpis pracownika)

........................
(podpis pracodawcy)

Dodatkowe szablony dokumentów
W programie udostępniono szereg dodatkowych dokumentów. Aby z nich skorzystać należy wybrać w menu
opcję wydruki – dodatkowe szablony . Standardowo dostępne są:
— dodatkowe warunki zatrudnienia,
— oświadczenie o pobieraniu zaliczki,
— skierowanie na badania,
— dodatkowe uprawnienia pracownicze.
Aby dostosować dokument do własnych potrzeb patrz podrozdział 2.12.7. Wydruk poprzez wydruki –
wydruk dodatkowy .
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Analizy kadrowe

Analizy kadrowe dostępne są w opcji kadry - analizy kadrowe. Analizy kadrowe można wykorzystywać
do tworzenia rozmaitych zestawień według wybranych kryteriów np. data zatrudnienia, ilość nadgodzin, nazwa
umowy, numer pracownika oraz wiele innych danych dotyczących danego pracownika.

Rysunek 2.27: Analizy kadrowe - lista

Rysunek 2.28: Konfiguracja analizy kadrowych
W opcji konfiguracja definiuje się dane, które będą wyświetlane w poszczególnych kolumnach.
Można utworzyć kilka szablonów zestawień, na których prezentowane będą różne rodzaje informacji odnośnie pracowników. Będzie ich można użyć bez konieczności ponownego wybierania (konfigurowania) zawartości
zestawienia. Chcąc ponownie użyć utworzonego zestawienia należy po odpowiednim skonfigurowaniu zestawienia, w polu nazwa wpisać unikalną nazwę takiego zestawienia. Wszystkie zapisane zestawienia można szybko
wybrać w analizach kadrowych w polu szablon.
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Uwaga:

Dane wyświetlane w analizach można sortować alfabetycznie według wybranej
kolumny - naciskając opis kolumny (nagłówek).

2.13.1

Definicja kolumn

Można wybrać jakiego rodzaju kryteria będą wyświetlone w nagłówkach. W tym celu należy nacisnąć
przycisk konfiguracja . Można zdefiniować następujące rodzaje kolumn:
pracownik
kadry
umowa
plan pracy
absencje
kategorie
zlecenia
RCP
badania
szkolenia
płace
kwestionariusz
szablon
obliczenia

dane pobierane są z opcji pracownicy ,
dane pobierane są z opcji kadry ,
dane pobierane z opcji kadry - umowy o prace,
dane pobierane z opcji kadry - plan pracy ,
dane pobierane z opcji kadry - absencje,
dane pobierane z opcji kategorie,
dane pobierane z opcji płace - zlecenia,
dane pobierane z opcji kadry - RCP,
dane pobierane z opcji kadry - badania,
dane pobierane z opcji kadry - badania,
dane pobierane z opcji płace,
dane pobierane z opcji kadry - umowy o prace,
dodatkowe dane czyli płeć, tytuł, stawka słownie i składnik słownie,
kolumna sumująca wcześniej wybrane kolumny.

Istnieje możliwość zapisania stworzonego zestawienia. W tym celu należy w polu nazwa wpisać nazwę,
pod którą ma być dany szablon zapisany i nacisnąć przycisk zapisz . Zapisany szablon będzie dostępny w
opcji Analizy kadrowe w polu szablon.
Analizy kadrowe - selekcja
Można uzyskać też zestawienia tylko w wybranym okresie czasu (np. na styczeń). Aby wprowadzić ograniczenia należy nacisnąć przycisk selekcja . Pola dostępne w selekcji:
okres od
okres do
wg
dział
tylko pracujący
stanowiska robotnicze
służba cywilna
emeryci

początek okresu,
koniec okresu,
względem, których dat ma być stosowana selekcja (zatrudnienia, wypłaty, rubryka
1),
kategoria wybierana z listy kategorii,
na zestawieniu znajdą się tylko pracujący pracownicy (z ważną w podanym okresie
umową o pracę),
wyświetla tylko pracowników na stanowiskach robotnicznych (zaznaczane w umowie o pracę),
wyświetla tylko pracowników służby cywilnej (zaznaczane w umowie o pracę),
wyświetla pracowników na emeryturze (zaznaczane w umowie o pracę).
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Rysunek 2.29: Analizy kadrowe - selekcja
W podanym przykładzie w okienku – do zestawienia będą brane osoby, które są zatrudnione w dniu
30.09.2008 (mają ważną umowę o pracę - wprowadzoną w opcji kadry-umowy ) i zaznaczone w niej (w
zakładce III ) ∨ stanowisko robotnicze.

2.13.2

Szczególne przypadki wykorzystania rejestrów kadrowych

Absencje oraz godziny przepracowane z planu pracy
W zestawieniu mogą być zliczane różnego rodzaju godziny oraz dni, które są sumowane według planu
pracy . Należy pamiętać, że warunkiem aby zestawienie pokazywało prawidłowe wartości niezbędny jest prawidłowo sporządzony plan pracy 2.6. Do tworzenia tego rodzaju zestawień można wykorzystać następujące
kryteria:
1. Narastająco
W zestawieniu zostanie wyświetlona zsumowana ilość dni:
— N dni pracy — ilość dni pracy,
— N dni urlop — ilość wykorzystanych dni urlopu,
— N dni chorobowe — ilość dni chorobowego.
Dni te są naliczane od początku roku aż do dnia sporządzenia zestawienia, który można określić w opcji
Kadry - analizy kadrowe - selekcja (pole na dzień).
2. Miesięcznie
W przypadku wyboru tego rodzaju kryterium dni są sumowane począwszy od początku wybranego
miesiąca, aż do dnia sporządzenia zestawienia. Dni zliczane w ramach miesiąca:
— dni pracy,
— dni urlop,
— dni chorobowe.
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3. godziny NB
Sumowane będą godziny nieobecności pracownika. Przy wyborze tego kryterium konieczne jest wskazania
okresu, z którego mają być zliczane godziny nieobecności (selecja okres od ... do). Mogą być sumowane
następujące rodzaje godzin nieobecności:
— GNB urlop – suma godzin urlopu,
— GNB chor. zakł – suma godzin nieobecności w ramach chorobowego zakładowego,
— GNB chor. ZUS – suma godzin nieobecności w ramach chorobowego płatnego przez ZUS.
4. godzin
Sumowanie przepracowanych godzin pracy we wskazanym przedziale czasowym (selecja okres od ...
do). Zliczane mogą być:
— g. pracy – godziny pracy,
— nadgodzin – godziny wpisane w planie pracy jako nadliczbowe,
— druga zmiana – godziny przepracowane na zmianie popołudniowej,
— nocne – godziny przepracowane na zmianie nocnej,
— postojowe – godziny postojowe,
— świąt – godziny pracy w dni świąteczne.

Rysunek 2.30: Analizy kadrowe - zestawienie

Sprawdzanie wieku i płci pracowników
Można w prosty sposób sprawdzić, którzy pracownicy osiągnęli wiek uprawniający do zwolnienia z odprowadzania składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Program automatycznie nie nalicza składek na FP i FGŚP pod
warunkiem, że w danych pracownika wpisano datę urodzenia oraz płeć danego pracownika (M lub K).
Zamiast sprawdzania po kolei poszczególnych pracowników można uzyskać zestawienie zbiorcze przedstawiające wiek i płeć wszystkich pracowników.
Sprawdzanie szczegółów i terminów obowiązywania umów o pracę
Analizy kadrowe umożliwiają m. in. tworzenie zestawień zawierających informacje dot. umów o pracę a
w szczególności:
— daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych umów,
— wysokości i daty ostatniej zmiany stawki wynagrodzenia pracownika,
— stanowisk, na których są zatrudnieni poszczególni pracownicy
— oraz wiele innych informacji związanych z umowami, a niekoniecznie znajdującymi się na innych zestawieniach w programie.
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Rysunek 2.31: Sprawdzenie wieku i płci pracownika

2.14

Wydruki płacowe

Zawarte w tej opcji zestawienia bazują na danych wprowadzonych w opcji płace, w szczególności na opcji
lista płac i zlecenia.

2.14.1

Karta wynagrodzeń

W opcja płace - wydruki - karta pracy można uzyskać zestawienie dotyczące wynagrodzeń wybranego
pracownika w określonym przedziale czasu (wg wszystkich list i umów zleceń). Aby uzyskać interesujące nas
zestawienie należy określić następujące parametry:
data od .. do
wg daty zapłaty
rodzaj

pracownik

2.14.2

określenie przedziału czasu spowoduje uzyskanie zestawienia z wybranego okresu
czasu,
∨ podane daty będą dotyczyć daty wypłaty, daty będą dotyczyć okresu pracy,
wygląd zestawienia, w zależności od tego pola zestawienia będą dotyczyć:
— podatkowa – na zestawieniu pojawią się kwoty wypłat brutto, koszty, ulga,
podatek i zdrowotne,
— podatkowa + zdrowotne – j.w.oraz zdrowotne odliczane,
— dla ZUS – zestawienie składek ZUS,
— RMUA – j.w. oraz informacje o przerwach w opłacaniu składek,
— RP-7 – zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
— PKZP – zestawienie składek, rat oraz stanu PKZP - dane są pobierane z listy
płac 2.7.3, kolumny definiowane w opcji dane podatkowe 2.17.2,
wybranie pracownika z listy spowoduje uzyskanie zestawienia dotyczącego konkretnego pracownika. W przeciwnym wypadku uzyskane zestawienie dotyczyć będzie
wszystkich pracowników.

Karta urlopowa

Zestawienie w opcji płace - wydruki - karta urlopowa pozwala na uzyskanie informacji na temat
wykorzystania urlopu za dany okres. Dane dotyczace przyznanego wymiaru są pobierane z planu pracy 2.6.1,
dane o jego wykonaniu - z listy płac (kalendarzyk w zakładce księgowanie 2.7.3.
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Rysunek 2.32: Wydruki płacowe - karta wynagrodzeń

2.14.3

Zaświadczenie

W opcji płace - wydruki - zaświadczenie można uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Aby uzyskać interesujące nas zestawienie należy określić następujące parametry:
data od .. do
wg daty zapłaty
rodzaj

pracownik

2.14.4

określenie przedziału czasu spowoduje uzyskanie zestawienia z wybranego okresu
czasu,
∨ podane daty będą dotyczyć daty wypłaty, daty będą dotyczyć okresu pracy,
wygląd zestawienia, w zależności od tego pola zestawienia będą dotyczyć:
— zaświadczenie do ZUS – na zestawieniu pojawi się tylko kwota wynagrodzenia,
— szczegółowe – dodatkowo zostaną wykazane składki,
— zaświadczenie o zatrudnieniu,
wybranie pracownika z listy spowoduje uzyskanie zestawienia dotyczącego konkretnego pracownika. W przeciwnym wypadku uzyskane zestawienie dotyczyć będzie
wszystkich pracowników.

Rodzinne

W opcji płace - wydruki - rodzinne można uzyskać informacje na temat wypłaconych zasiłków rodzinnych. Wydruk pojawia się po wypełnieniu pól:
data od .. do
wg daty zapłaty
pracownik

określenie przedziału czasu spowoduje uzyskanie zestawienia z wybranego okresu
czasu,
podane daty będą dotyczyć daty wypłaty lub okresu pracy,
do wyboru z listy pracowników.

W przypadku pozostawienia pola pracownik pustym spowoduje, że uzyskane zestawienie dotyczyć będzie
wszystkich pracowników.
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Rysunek 2.33: Wydruki płacowe - zaświadczenie o zarobkach

2.14.5

Syntetyka

Wydruk syntetyka jest dostępny w opcji płace - wydruki - syntetyka. Syntetyka przedstawia podsumowane płace kadr, wszystkie składki itp. Wydruk zawiera następujące pozycje:
1. Rozliczenie wynagrodzeń
2. Rozliczenie umów zleceń
3. Stan zatrudnienia na dany dzień

2.14.6

Karta zasiłkowa

Zestawienie w opcji płace - wydruki - karta zasiłkowa pozwala na uzyskanie informacji na temat
uzyskanych zasiłków przez danego pracownika. Wydruk zawiera informacje na temat rodzaju, wysokości oraz
terminu w którym był naliczany zasiłek. Aby uzyskać wydruk karty zasiłkowej należy wypełnić pola:
data od
data do
wg daty zapłaty
pracownik

początek okresu,
koniec okresu,
poszczególne zasiłki posertowane wg daty zapłaty,
wybór z listy pracowników.

W przypadku pozostawienia pola pracownik pustym, na wydruku będą wyszczególnione zasiłki wydane wszystkim pracownikom.
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Rysunek 2.34: Wydruki płacowe - syntetyka

Rysunek 2.35: Wydruki płacowe - karta zasiłkowa
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Karta pracy

Wydruk kart pracy znajduje się w opcji płace - wydruki - karta pracy . Dane pobierane są z opcji lista
płac zakładka [księgowanie]. Zestawienie zawiera ilość (w przedziale miesięcznym):
— dni pracy,
— dni absencji: chorobowe, urlop, nieobecność, usprawiedliwienia.
Aby uzyskać wydruk karty pracy należy wypełnić pola:
praca od
praca do
pracownik

początek okresu,
koniec okresu,
wybór z listy pracowników.

Aby uzyskać wydruk dla wszystkich pracowników należy pole pracownik pozostawić puste.

2.14.8

DRA - płatnik

Zestawienie w opcji płace - wydruki - DRA płatnik. pokazuje raport powstały podczas generowania
pliku *.kdu do wczytania do programu Płatnik. Na wydruku wyszczególnione są sumarycznie pozycje (składki),
które są płacone co miesiąc za pracowników w ramach m. in. ubezpieczenia zdrowotnego, składki emerytalnej
itp. zapisywane jest w programie Płatnik.

2.14.9

Dane do deklaracji

Dane do deklaracji wprowadzane są również w opcji płace - zlecenia - konfiguracja - dane do deklaracji
2.11.5.

2.15

Wydruki kadrowe

Na podstawie danych zarejestrowanych w modułach płace i kadry możliwe jest uzyskanie wydruków będących podstawą do rozliczenia podatku dochodowego, ZUS oraz spełnienia wymogów prawa pracy i bhp. Duża
część zestawień dostępna jest w opcjach, w których wprowadzane są informacje. Wydruki zgromadzone w
opcji wydruki pozwalają na uzyskanie zbiorczych informacji z danych wprowadzonych w różnych modułach.

2.15.1

Stan wg pracowników

Opcja kadry - wydruki - stan wg pracowników pozwala na zaprojektowanie zestawienia według kolumn
opisujących wybrane dane w programie. W pojawiającym się okienku znajdują się następujące pola:
okres od
okres do
pięć pustych pól
rodzaj
warunek
agregowany
tylko pracujący

początek okresu,
koniec okresu,
kryteria - do wyboru przez użytkownika, które będą wyświetlane na wydruku
2.13.1,
wg pracowników lub wg kategorii,

na zestawieniu znajdą się tylko pracujący pracownicy (z ważną w podanym okresie
umową o pracę),
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dział
typ
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wyświetla tylko pracowników na stanowiskach robotnicznych (zaznaczane w umowie o pracę),
kategoria wybierana z listy kategorii (np. dział z umów o pracę),
kategoria wybierana z listy kategorii (np. stanowisko).

Rysunek 2.36: Wydruki kadrowe - Stan wg pracowników

2.15.2

Karta urlopowa

Zestawienie w opcji kadry - wydruki - karta urlopowa pozwala na uzyskanie informacji na temat
wykorzystania urlopu za dany okres. Dane dotyczace przyznanego wymiaru są pobierane z planu pracy 2.6.1,
dane o jego wykonaniu - z listy płac (kalendarzyk w zakładce księgowanie 2.7.3.

2.15.3

Listy do podpisu

Wydruk listy do podpisu jest dostępny w opcji kadry - wydruki - listy do podpisu. Jest to lista obecności
do podpisania przez pracowników w kolejnych dniach pracy 2.7.5. Podczas konfigurowania wydruku listów do
podpisów w okienku znajdują się następujące pola:
na dzień
tylko pracujący
stanowska robotnicze

data sporządzenia listy obecności,
na wydruku będą widoczni jedynie osoby pracujące w danym okresie,
na wydruku będą widoczni jedynie osoby na stanowiskach robotniczych,
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— pełny – lista sporządzona na cały rok, rejestruje godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
— skrócony – lista skrócona sporządzona na jeden miesiąc, wypisywana raz
dziennie.
do wyboru z listy kategorii.

Rysunek 2.37: Wydruk skróconej listy do podpisu
Puste pole oznacza, że pracownik w danym dniu nie miał obowiązku stawienia się w zakładzie pracy.

2.15.4

RCP czasu pracy

Wydruk RCP czasu pracy znajduje się w opcji kadry - wydruki - RCP czasu pracy . Jest to wydruk
uwzględniający godziny pracy pracownika w danym okresie czasu. Wydruk uwzględnia:
— godzinę rozpoczęcia pracy,
— godzinę zakończenia pracy,
— godziny nocne,
— nadgodziny (50% i 100%),
— podsumowanie.
Aby uzyskać wydruk RCP należy wypełnić pola:
praca od
praca do
pracownik

początek okresu,
koniec okresu,
wybór z listy pracowników.

Aby uzyskać wydruk RCP dla wszystkich pracowników należy pole pracownik pozostawić puste.
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Rysunek 2.38: Wydruk RCP konkretnego pracownika

2.15.5

Rejestr

W opcji rejestr można sporządzać identyczne zestawienia, jak w analizach kadrowych 2.13.

2.15.6

Kartoteka absencji

Kartoteka kadrowa znajduje się w opcji kadry - wydruki - kartoteka absencji . Jest to zestawienie
danych przedstawionych w module absencje 2.4. Można wpisać parametry w następujące pola:
okres od
okres do
typ
puste pole
pracownik
tylko pracownicy
stanowisko robotnicze
służba cywilna
dział

2.15.7

początek okresu,
koniec okresu,
określona kategoria do wybory z listy kategorii,
rodzaj kategorii (ABSENCJA, PRACA ..)
do wyboru z listy pracowników,
na wydruku widoczni będą tylko pracownicy,
na wydruku widoczni będą tylko osoby na stanowiskach robotnicznych,
wyświetla tylko pracowników służby cywilnej (zaznaczane w umowie o pracę),
do wybory z listy kategorii.

Stan osobowy

Zestawienie stanu osobowego znajduje się w opcji kadry - wydruki - stan osobowy . Tworząc zestawienie
stanu osobwego wypełnia się jedynie dwa pola:
data początkowa
data końcowa

początek okresu,
koniec okresu.

Stan osobowy pozwala na uzyskanie ilości pracujących osób w danym momencie czasu.
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Rysunek 2.39: Wydruki kadrowe - stan osobowy

2.15.8

Koniec umów

Zestawienie koniec umów znajduje się w opcji kadry - wydruki - koniec umów . Wydruk uwzględnia
początek i koniec podpisanych umów dla poszczególnych pracowników. Dane wprowadzane są w opcji umowy
o pracę jako rodzaj badania. Aby uzyskać zestawienie należy wypełnić jedynie jedno pole podaj datę, gdzie
należy podać datę, na którą ma być sporządzone zestawienie.

Rysunek 2.40: Wydruki kadrowe - koniec umów

2.15 Wydruki kadrowe

2.15.9
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Zadrudnienie inwalidów

W zestawieniu zatrudnienie inwalidów, znajdującym się w opcji - kadry - wydruki - zatrudnienie inwalidów przedstawione są informacje na temat zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Wydruk przedstawia ilość
osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w porównaniu do ogólnej
liczby zatrudnionych. Aby uzyskać wydruk należy wypełnić pola:
data początkowa początek okresu,
data końcowa koniec okresu.

Uwaga:

Zestawienie zostanie wyświetlone tylko wówczas, gdy będzie ono sporządzane na
jeden dzień lub jeden miesiąc.
Przykład:
Data początkowa - 1.10.2008, końcowa 2.10.2008 lub od 1.10.2008 do 31.10.2008

2.15.10

Kartoteka kadrowa

Zestawienie kartoteka kadrowa dostępne jest w opcji Kadry - umowy o pracę - zestawienia - kartoteka
kadrowa. Przedstawia ono dane pobierane z kwestionariusza osobowego oraz z umów o pracę. Na podstawie
tych danych można uzyskać m.in.:
— wszystkie umowy o pracę podpisane w wybranym okresie czasu,
— imię i datę narodzin dzieci,
— staż pracy poszczególnych pracowników.

2.15.11

Karta pracy

Wydruk kart pracy znajduje się w opcji kadry - wydruki - karta pracy . Zestawienie zawiera ilość (w
przedziale miesięcznym):
— dni pracy,
— dni chorobowego,
— urlopu itp.
Aby uzyskać wydruk karty pracy należy wypełnić pola:
praca od
praca do
pracownik

początek okresu,
koniec okresu,
wybór z listy pracowników.

Aby uzyskać wydruk dla wszystkich pracowników należy pole pracownik pozostawić puste.

2.15.12

Deklaracje PIT-4, PIT-11/8b

Dane wprowadzone do list płac, bądź umów zleceń są podstawą tworzenia deklaracji - zarówno miesięcznych PIT-4, jak i rocznych dla pracowników: PIT-11/8b, PIT-8a, PIT-40. Przy wypełnianiu deklaracji oraz
podaniu dat dane są automatycznie „ściągane” do deklaracji. Sposób obsługi i wystawiania deklaracji do
Urzędu Skarbowego opisany został w rozdziale Deklaracje 8.11.
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Rysunek 2.41: Wydruk kart pracy wszystkich pracowników

2.16

RCP

Moduł rejestracji czasu pracy, obsługujący czytniki kart zegarowych.
Opis formatki

Rysunek 2.42: RCP

numer
pracownik
data
czas
rodzaj
unieważnione

Kod karty pracownika
wybierany z listy pracowników
Data wystąpienia.
Czas wystąpienia.
Lista zdefiniowanych rodzajów zdarzeń.
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Konfiguracja

2004032

Obliczanie pensji związane jest z zaprojektowaniem:
1. Składników wynagrodzenia i sposobu ich wyliczania 2.17.1.
2. Wydruku 2.17.2 - tabela A oraz tabela B.
3. Wyświetlania pól na ekranie - według własnego schematu, do wprowadzania danych 2.17.2 – jako rodzaj
własny.
4. Sposobu księgowania 2.17.2 – definicja PK (polecenia księgowania),
5. Podstawowych składników 2.17.2.
Definicja tych danych (oprócz podstawowych składników) nie jest konieczna do prawidłowej pracy programu.
Prace można rozpocząć korzystając z pól i zestawień zaprojektowanych w programie. Z definicji korzysta się
najczęściej w przypadku bardziej złożonego sposobu naliczania wynagrodzeń. Postać wydruków i ekranu można
zaprojektować niezależnie od definicji pól.

2.17.1

Składniki wynagrodzenia

W programie niektóre pola zostały zaprojektowane na stałe, które są włączone do systemu liczenia wynagrodzeń oraz zasiłków. Wszelkie obliczenia dotyczące standardowych pól na liście (wpisanych na stałe w
programie, jak np. pole 22, 23) wykonywane są automatycznie bez udziału użytkownika. Istnieją też pola do
samodzielnego zaprojektowania, jednak aby miały one wpływ na wyliczaną pensję muszą zostać „przypisane”
do stałych pól - zostać samodzielnie zdefiniowane.
Możliwe jest zaprojektowanie kilku „zestawów” - rozróżnianych za pomocą pola program wpisywanego w
nagłówku listy płac 2.7.1.
UWAGA!
Pole program pozwala na rozróżnienia definicji pól i sposobu obliczeń do tworzonej listy. W przypadku, gdy
zostaną zdefiniowane parametry dla programu nr 1 wchodząc na listę z programem nr 2 wprowadzone definicje
NIE BĘDĄ WIDOCZNE.
Rodzaje pól

2007031

Definiowanie składników wynagrodzenia oraz sposobu obliczeń jest konfigurowane w opcji lista płac w
menu pomocniczym konfiguracja / definicje pól .
Pola do samodzielnego projektowania:
Numery pól
1 - 21
36 – 42

Opis grup pól
blok pól do listy płac przeznaczony do samodzielnego zaprojektowania
blok pól przeznaczony do samodzielnego zaprojektowania

W przypadku większych przedsiębiorstw istnieje możliwość wykorzystania kolejnych pól do projektowania. Pola
te są widoczne po wpisaniu przełącznika w danych systemu polalisty=1.
71 - 84
113 – 126

blok pól do listy płac przeznaczony do samodzielnego zaprojektowania włączane w danych
systemu,
blok pól przeznaczony do samodzielnego zaprojektowania włączane w danych systemu,
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Rysunek 2.43: Konfiguracja pól i wyliczeń listy płac
Pola przeznaczone do definicji obliczeń
Numery pól
21 - 28
29
30 – 35
43 – 49
50 – 63

Opis grup pól
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na stawki wynagrodzenia i premii
oraz stawki godzinowe
wynagrodzenie za miesiąc
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na dodatkowe składniki wynagrodzenia, koszty uzyskania, ulgę podatkową
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na zasiłki
blok pól na stałe umieszczony w programie, dotyczący podsumowań płacy pracownika

W bloku pól dotyczących podsumowań płacy pracownika znajdują się pola niezbędne do obliczenia pensji
dla danej osoby:
22 stawka miesięczna

wszystkie zaprojektowane składniki wynagrodzenia zasadniczego (mające wchodzić jako kod 11 w deklaracji ZUS). W pole to wprowadzane jest wynagrodzenie
za pełny miesiąc. W przypadku absencji (urlopu, chorobowego) wynagrodzenie
za czas przepracowany jest obliczane automatycznie i wpisywane w pole 29
wyn.za miesiąc. W przypadku przepracowania pełnego miesiąca – do pola 29
przepisywana jest pełna kwota.
chorobowe
urlop

23 premia miesięczna

składnik stały - uwzględniany w pełnej wysokości
składnik stały – dzielony przez ilość godzin w miesiącu)

kwota premii miesięcznej, traktowana przez program jako wynagrodzenie zmienne.
chorobowe
urlop

składnik zmienny – dopełniany do pełnego miesiąca [ilość dni
pracy / ilość obowiązująca]
składnik zmienny – doliczany do średniej z 3 ostatnich miesięcy,
dzielony przez ilość godzin pracy za 3 miesiące)
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kwota premii wypłaconej za okres miesięczny, nie uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym i przyjmowane do podstawy zasiłku chorobowego w kwocie
wypłaconej (bez uzupełnienia w przypadku nieobecności);
chorobowe
urlop

– do podstawy wymiaru zasiłku wliczana w kwocie wypłaconej
– nie wliczane

26 wynagrodzenie godzinowe – liczone jako iloczyn stawki godzinowej (pole 25 stawka godzinowa oraz
wpisanych godzin pracy w pole 67 l.godzin pracy , traktowane przez program
jako wynagrodzenie zmienne;
chorobowe
urlop
27 refundacja

składnik zmienny – dopełniany do pełnego miesiąca [ilość dni
pracy / ilość obowiązująca]
składnik zmienny – doliczany do średniej z 3 ostatnich miesięcy,
dzielony przez ilość godzin pracy za 3 miesiące

– traktowane przez program jako wynagrodzenie zmienne;
chorobowe
urlop

składnik zmienny – dopełniany do pełnego miesiąca [ilość dni
pracy / ilość obowiązująca]
składnik zmienny – doliczany do średniej z 3 ostatnich miesięcy,
dzielony przez ilość godzin pracy za 3 miesiące)

30 wynagrodzenie w naturze wyłączone z podstaw wynagrodzenia urlopowego oraz traktowane jako wynagrodzenie zmienne.
49 wyn.za godziny nadliczbo- – liczone jako iloczyn stawki godzinowej oraz wpisanych godzin nadliczbowych
we
chorobowe – uwzględniany w pełnej wysokości do średniej z 12 miesięcy
urlop
50 wynagrodzenie za pracę

na podstawie zdefiniowanego własnego programu - wszystkie zaprojektowane
składniki wynagrodzenia zasadniczego (mające wchodzić jako kod 11 w deklaracji ZUS).
chorobowe
urlop

51 dodatki jednorazowe

53 dodatki bez ZUS

składnik zmienny – dopełniany do pełnego miesiąca [ilość dni
pracy / ilość obowiązująca]
składnik zmienny – doliczany do średniej z 3 ostatnich miesięcy,
dzielony przez ilość godzin pracy za 3 miesiące)

na podstawie zdefiniowanego własnego programu (należy, podobnie jak w poprzednim przypadku, przypisać sumę dodatków w pole 51). Program kwotę z
tego pola doda do wynagrodzenia brutto (54).
chorobowe
urlop

52 urlop

składnik zmienny – doliczany do średniej z 3 ostatnich miesięcy,
dzielony przez ilość godzin pracy za 3 miesiące

- NIE UWZGLĘDNIANE
- NIE UWZGLĘDNIANE

kwota urlopu jest przepisywana na podstawie wyliczeń w okienku URLOP lub
można wpisać ją ręcznie. Program kwotę z tego pola doda do wynagrodzenia
brutto (54).
Na podstawie zdefiniowanego własnego programu – należy wpisać sumę wszystkich dodatków, od których nie jest naliczany ZUS. Program kwotę z tego pola
doda do wynagrodzenia brutto (54), lecz nie będzie miała wpływu na obliczenie
składek.
chorobowe

– NIE UWZGLĘDNIANE
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urlop
54
55
56
57

brutto
podstawa opodatkowania
zaliczka na podatek
razem potrącenia

58 ekwiwalenty
62 do wypłaty
63 do przelewu

– NIE UWZGLĘDNIANE

suma pól: 50+51+52
płaca brutto minus koszty uzyskania; pola 54 - 33
pola: (55 * 35) - 34
na podstawie zdefiniowanego własnego programu - należy wpisać sumę wszystkich potrąceń, które są odejmowane z płacy netto
na podstawie zdefiniowanego własnego programu - należy wpisać sumę wszystkich dodatków-ekwiwalentów, które są dodawane do płacy netto
wypełniane, jeżeli dany pracownik w liście pracowników ma wpisane N w polu
przelew.
wypełniane, jeżeli dany pracownik w liście pracowników ma wpisane T w polu
przelew.

Inne pola Pola skorelowane z innymi opcjami systemu: planem pracy, modułem obliczania zasiłków itp.
Numery pól
64 – 70

Opis grup pól
blok pól do wpisywania liczby godzin pracy, nadliczbowych, nocnych oraz dodatkowych świadczeń (np. ekwiwalentu za urlop)
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na zasiłki
blok pól na stałe umieszczony w programie, przeznaczony na podstawy i składki związane z
ZUS (chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy itp.)

85 – 97
99 - 116

Pola zbiorcze, służące do wydruku
powyżej 116

2.17.2

pola pomocnicze – do wydruku list płac

Definiowanie sposobu obliczeń

2004031

Wszystkie zaprojektowane pola muszą zostać przypisane do odpowiednich stałych pól w programie po to,
by mogło być naliczone wg nich wynagrodzenie. W polu program tworzy się tzw. program obliczeń. Należy
pamiętać, że przy tworzeniu obowiązują ścisłe reguły jakich należy przestrzegać, aby program poprawnie
funkcjonował.
Program obliczeń składa się z opisu działań dokonywanych na poszczególnych komórkach obliczeniowych.
Opis działań ma następującą formę:
POSTAĆ PIERWSZA: <pole wynikowe>=<argument1 ><działanie><argumet2 >
<pole wynikowe>
<argument1 >,
<argument2 >
<działanie>

to pole do którego będzie zapisany wynik obliczeń,
pola, których zawartość posłuży do obliczeń, w jednej linii można przeprowadzać operacje na 4 polach,
to jedno z 4 podstawowych działań : dodawanie „+”, odejmowanie „-”, mnożenie „*”,
oraz dzielenie „/”.

Pola mają postać : „$numer pola, gdzie numer pola to liczba do 1 do 60 , np. „$20” oznacza zawartość
komórki numer 20. Jest to podstawowa postać formuły obliczeniowej dla komórek. W jednej linii może być
zapisana tylko jedna formuła. Należy zwrócić uwagę, że w formule może wystąpić tylko do trzech argumentów. Dlatego też jeśli trzeba dokonać działania na zawartości 4 (lub więcej) pól, należy to robić w sposób
następujący:
$5=$1+$2+$3
$5=$5+$4
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POSTAĆ DRUGA: <pole wynikowe>=<argument><funkcja>
Służy do obliczania funkcji, której argumentem jest zawartość podanej komórki (pole). Numer komórki
podaje się w ten sam sposób jak poprzednio.
<pole wynikowe> to pole do którego będzie zapisany wynik obliczeń,
<argument>
pole, którego zawartość posłuży do obliczeń,
<funkcja>
ma postać „@litera”, np. „@D”. Poniżej podano dostępne funkcje ich oznaczenie i działanie:
@D zaokrąglenie wartości podanego jako argument do dziesięciu groszy, np.
$2=$1@D
@R pole wynikowe liczone 0.01*pole zaokrąglone do 10 gr
@Z zaokrąglenie wartości podanego jako argument pola do złotówki, np.
$4=$3@Z
@V jeżeli wartość podanego jako argument pola jest dodatnia to instrukcja zapisze w
tym polu wartość zero, np.
$7=$7@G
@U jeżeli wartość podanego jako argument pola jest ujemna to instrukcja zapisze w tym
polu wartość zero, np.
$5=$5@U
@N wyliczanie dodatku za pracę w godzinach nocnych, stawka za godzinę wyliczana
jest jako 20% pensji minimalnej podzielona przez nominalną ilość godzin w danym
miesiącu, zapis powinien wyglądać:
$59=$65@N
POSTAĆ TRZECIA: <pole wynikowe>=<funkcja><argument1 ><..><argument2 >
Służy do obliczania funkcji z kilku pól od pola <argument1 > do pola <argument2 >.
<pole wynikowe>
<funkcja>
<argument1 >,
<argument2 >

to pole do którego będzie zapisany wynik obliczeń,
ma postać SUMA (oblicza sumę z zawartości komórek)
pola, które ograniczają zasięg działania funkcji na argumentach, np.
$10=SUMA $1..$9

POSTAĆ CZWARTA: Pola liczone w zależności od innych
@S
@C
@A
@B
@C
@E
@F
@H
—

wartość pola podanego jako argument w poprzednim miesiącu
pole wynikowe liczone w stosunku do pensji [29]/[22]
pole wynikowe liczone proporcjonalnie do choroby oraz innych nieobecności np. mm
(il.dni)/30
pole wynikowe liczone odwrotnie proporcjonalnie do choroby (30-c)/30 i NN
pole wynikowe liczone proporcjonalnie do obowiązku [166]/[180]
pole wynikowe liczone proporcjonalnie do czasu pracy (30-c), jak również NN/obow
pracy); urlop/obow pracy
pole wynikowe liczone proporcjonalnie do choroby c/30 i NN
pole wynikowe liczone proporcjonalnie do choroby c/30 (tylko)
uzupełnienie

Jeśli ($1 minimalna, $2 akord) to aby uzyskać uzupełnienie do pola $1 należy wpisać $3=$1 | $2 lub
$3=$1-$2 M
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Definicja wydruku
Postać wydruku do samodzielnego projektowania (tabela A, tabela B) jest konfigurowana w opcji lista
płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicje pól .
Definicja ekranu do wprowadzania
Definicja ekranu jest konfigurowana w opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicje
pól .
Definicje księgowania

2004072

Sposób tworzenia polecenia księgowania PK 3.3.10 jest konfigurowany w opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicja księgowania. Wprowadzono dwa szablony księgowania:
— definicja księgowania A – księgowanie listy płac,
— definicja księgowania B – księgowanie ZUS, osobne definicje dla rozksięgowania ZUS pracodawcy.

Rysunek 2.44: Definicje księgowania listy płac
Po wybraniu odpowiedniej opcji w polach pojawiających się na ekranie należy wpisać:
księgowanie – tylko dla definicji księgowania A
pole
WN
MA

należy wybrać pole z listy pól, z którego wartość będzie księgowana na wybrane konto,
należy wybrać konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Wn,
należy wybrać konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Ma,

strona od 2 do 9 – w kolejnych zakładkach pojawiają się dodatkowo kolumny:
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– miejsce powstawania kosztów, odpowiada polu MPK w bazie pracowników ,
– lista płac, odpowiada numerowi listy płac, wprowadzanemu przy zakładaniu listy płac 2.7.1.

Dzięki temu możliwe jest np. rozróżnienie księgowania według grupy (rodzaju listy płac); również w ten sposób
można zdefiniować księgowania na osobne konta rozrachunkowe dla pracowników.
param – pozwala na zdefiniowanie pól, według których nastąpi rozksięgowania na konta wybrane w liście
płac (”5”).
Przykład:
Rozksięgowania listy płac na konta rozrachunkowe i kosztów należy wprowadzić w opcji definicje księgowania
A w zakładce księgowanie np. zaliczki na podatek dochodowy są księgowane Ma 220. Należy więc w pole
konto wpisać 220 i obok w kolumnie Ma wpisać numer pola 155. W firmie przyjęto, że każdy pracownik ma
założone konto analityczne. Należy więc każdemu pracownikowi wprowadzić do kartoteki jego numer w pole
MPK a następnie wprowadzić odpowiednie księgowania w zakładce strona 2 .
Obowiązujące kwoty - dane podatkowe
Stawki, kosztów uzyskania, ulgi podatkowej czy płacy minimalnej wprowadza się w opcji lista płac w
menu pomocniczym konfiguracja - dane dla Płatnika zakładka [stawki].
Fundusz Pracy
FGŚP
ubezp. wypadkowe
limit umowy zlecenia

stawka procentowa np. 2,45
stawka procentowa np. 0,15
stawka wypadkowa np. 1,93
kwota poniżej której należności uzyskane z umów zlecenia oraz umów o dzieło są
opodatkowane w formie ryczałtu np. 200,00
nie naliczać ZUS
na listach płac nie będą naliczane składki ZUS
chorobowe z 6 miesięcy zasiłek chorobowy liczony z 6 miesięcy
Pozostałe kwoty stawek są zaszyte w programie:
koszty uzysku

stawka podatku

definiuje się w pracowniku w zakładce płace w polu koszty uzyskania rodzaj kwot (podwyższone, zwykłe, bez kosztów). Kwoty są zaszyte
w programie i pobierane do pensji zależnie od daty wypłaty,
obowiązująca w danym roku stawka procentowa, zaszyta w programie
i pobierana do pensji zależnie od daty wypłaty. W pracowniku w zakładce płace w polu stawka podatku wybiera się rodzaj stawki
(automatyczna, 30%, z małżonkiem),

ulga podatkowa

definiuje się w pracowniku w zakładce płace w polu kwota wolna
jako pełna ulga, bez ulgi. Kwoty są zaszyte w programie i pobierane do
pensji zależnie od daty wypłaty.
limit wymiaru ubezpieczenia emery- kwota powyżej której (licząc narastająco w danym roku) nie nalicza się
talnego
ubezpieczenia emerytalnego - zaszyta w programie,
I próg podatkowy
kwota, powyżej której (licząc narastająco w danym roku) obowiązuje
wyższa stawka podatku - zaszyta w programie.
Adaptacje listy płac

2005052

Można zmienić sposób obliczeń dla niektórych pól i sytuacji, w zależności od parametrów umieszczonych
w pliku konfiguracyjnym, w opcji administracja – operacje – dane systemu. W szczególności różnego
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traktowania wymagają niektóre pola w przypadku wliczania bądź nie do podstawy do urlopu czy zasiłku
chorobowego.
stalaPP=1
nieliczurlop=23
kolumnaUrlop1=33
kolumnaUrlop2=34
kolumnaNadgodziny1=7
kolumnaNadgodziny2=8
kolumnanagroda1=8
kolumnanagroda2=9
kolumnanaOdlicz1=5
kolumnaPremia=0
kolumnaPremia=1
kolumnaPremia=2
urlopzmienny=1
choroboweZmienne=1
nadgodziny =1
doliczzlecenia=1
procentZasilek=100
wczytajAkord=1
podstawaUrlopRok=1

2.17.3

premia miesięczna
wskazana kolumna (w tym przypadku 23) nie jest doliczana do podstawy do urlopu
(23 odpowiada premii)
wskazana kolumna (w tym przypadku 34) dodawana jest do podstawy urlopu, nie do
chorobowego,
wskazana kolumna (w tym przypadku 7) nie jest uzupełniana przy obliczeniu chorobowego, tak jak nadgodziny
wskazana kolumna (w tym przypadku 8) nie jest uzupełniana przy obliczeniu chorobowego,
wskazana kolumna (w tym przypadku 8) jest brana do podstawy chorobowego bez
uzupełniania i nie dodawana do urlopu,
wskazana kolumna (w tym przypadku 5) jest brana do podstawy chorobowego bez
uzupełniania i nie dodawana do urlopu,
wskazana kolumna (w tym przypadku 5) jest odliczana z podstawy urlopu i chorobowego,
jest doliczana tylko do podstawy chorobowego,
jest doliczana tylko do podstawy urlopu,
nie jest doliczana do podstawy chorobowego ani do urlopu,
nie jest naliczane wynagrodzenie za urlop od stawka miesięcznej, jedynie doliczany
jest dodatek od składników zmiennych (np. premii)
nie jest naliczane wynagrodzenie chorobowe
nadgodziny liczone są *150%
doliczane są zlecenia do podstawy chorobowego
zmiana współczynnika obliczeniowy chorobowego, zamiast standardowych 80%
dane o czasie pracy wczytywane z kart pracy
urlop liczony z 12 miesięcy

Deklaracje do urzędu skarbowego

W programie można wystawiać deklaracje do urzędu skarbowego np. comiesięczny PIT-4 czy roczne PIT
11/8B w opcji deklaracje 8.11. Dane kwotowe do tych deklaracji pobierane są z list płac za dany miesiąc
oraz umów-zleceń, na podstawie:
lista płac – daty wypłaty wypłacono pobieranego z każdej pensji pracownika 2.7.3.
Istnieje możliwość zmiany daty, według której pobierane są dane. Należy do opcji dane systemu 14.5
wprowadzić następujące komendy:
dataPlac=1 – deklaracja wg daty wypłaty (standardowo j.w.) +
dataPlac=2 – deklaracja wg daty płacy - pole naliczono+
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zlecenia – daty rachunku data rachunku w okienku zleceń 2.11 .
Istnieje możliwość zmiany daty, według której pobierane są dane. Należy do opcji dane systemu 14.5
wprowadzić następujące komendy:
waznaDataZlec=1 – wg daty zapłaty zlecenia - pole wypłacono +

2.17.4

Deklaracje ZUS – Płatnik

Do tworzenia deklaracji na ubezpieczeniowych oraz poleceń przelewów wykorzystuje się udostępniany bezpłatnie przez ZUS program Płatnik. Deklaracja wykonana w programie MADAR zapisywana jest we wskazanym
miejscu po to, by następnie mogła być importowana do programu Płatnik. W celu prawidłowego przekazania
danych konieczna jest konfiguracja:
— dane płatnika 2.17.4,
— położenie tworzonego pliku z deklaracją 2.17.4,
— sposób tworzenia deklaracji (termin przesyłania, RGA itp.) 2.17.4,
— dane podatników (pracowników, właścicieli) 2.17.4
Należy też poznać zasady pobierania wynagrodzeń do deklaracji za dany okres rozliczeniowy 2.17.4.
Dane płatnika
W programie należy uzupełnić dane o płatniku (w znaczeniu firmy, która przekazuje składki), rodzaju
składanych deklaracji oraz o lokalizacji pliku, który będzie importowany do programu Płatnik. Jest to możliwe
w opcji płace w górnym menu operacje ⇒ dane do deklaracji . Należy wypełnić następujące pola: Przy
każdorazowym wpisywaniu pracownika, następuje kontrola podwojenia dopisania numeru NIP, peselu i konta
bankowego, sygnalizuje przy dopisywaniu podwojonego.
nazwa (nazwisko)
” (imię)
nazwa skrócona

nazwa firmy lub nazwisko dla osoby fizycznej,
druga linia nazwy lub imię dla osoby fizycznej,
podawana w deklaracjach ZUS (identyczna co do kropki, spacji do
zgłoszonej w Centrum Certyfikacji),
NIP
numer NIP,
ścieżka do programu płatnika
należy wpisać bądź wybrać (klikając na ∨ ) pełną ścieżkę dostępu –
nazwę dysku i katalogu, gdzie będzie zapisywany plik z deklaracjami
ZUS, wyeksportowany przez program MADAR np. C:/madar/ZUS. W
trakcie importu do programu Płatnik należy podać tę samą ścieżkę
2.17.4.
nie wypłaca chorobowe (do 20 pracow- ∨ – nie jest naliczany (wpisywany do pól 92, 93, 94) zasiłek chorobowy
ników)
płatny przez ZUS i wykazywany jako wypłacony zasiłek,
∨ – składka właścicieli (wpisana w opcji ( zlecenia) jest transmitowana
osobne DRA dla właścicieli
na osobnym DRA,
∨ – oznacza, że zakład posiada status ZPCH,
status ZPCH
termin przesyłania ZUS DRA
należy wypełnić zgodnie z polem w deklaracji ZUS-DRA (wpisać 1,2,3
lub 4).
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Ścieżka do pliku do wczytania do Płatnika
Przesył dokumentów do programu Płatnik odbywa się poprzez plik *.kdu generowany przez program Madar
i wczytywane przez program Płatnik.
Ścieżkę wskazującą katalog, w którym będzie zapisywany taki plik, należy wprowadzić w opcji administracja - konfiguracja w zakładce ścieżki w polu ścieżka do programu płatnika. W pole to należy
wpisać bądź wybrać (klikając na ∨ ) pełną ścieżkę dostępu – nazwę dysku i katalogu, gdzie będzie zapisywany
plik z deklaracjami ZUS, wyeksportowany przez program MADAR np. C:/madar/ZUS. W trakcie importu do
programu Płatnik należy podać tę samą ścieżkę.
Jeżeli pole to jest puste – program zapisuje plik w katalogu Moje Dokumenty.
UWAGA! W przypadku, gdy podana jest błędne odwołanie do katalogu - na przykład została zmieniona
nazwa katalogu czy dysku – przy próbie zapisu do Płatnika pojawia się komunikat Błąd kopiowania 3 .
Zaliczanie kwot do ZUS
Dane kwotowe do deklaracji ZUS pobierane są z list płac za dany miesiąc oraz umów-zleceń, na podstawie:
lista płac – daty wypłaty wypłacono poszczególnych pensji pracownika 2.7.3. Istnieje możliwość modyfikacji
schematu daty, według której pobierane są dane. Należy do opcji dane systemu 14.5 wprowadzić
następujące komendy:
dataPlac=1 – deklaracja wg daty wypłaty (standardowo j.w.) +
dataPlac=2 – deklaracja wg daty płacy - pole naliczono +
zlecenia – daty rachunku data zapłaty w okienku zleceń 2.11. Istnieje możliwość zmiany daty, według
której pobierane są dane. Należy do opcji dane systemu 14.5 wprowadzić następujące komendy:
draDataZlec=1 – wg daty zapłaty zlecenia - pole wypłacono (standardowo j.w.)
lub w innym przypadku: draDataZlec=2 – wg daty rachunku - pole data rachunku+

Dane o pracownikach
Do sporządzenia prawidłowej deklaracji do ZUS (DRA, RCA czy RZA) wymagane są dane identyfikujące
pracowników. W programie wprowadza się je w dwóch miejscach:
• Dane identyfikacyjne pracowników - baza pracowników (ikona Personel) 13.3 – w szczególności imię i
nazwisko, NIP.
• Kod tytułu ubezpieczeń - wprowadzany do opcji umowy-zlecenia jako typ dokumentu zgłoszenie
do ubezpieczeń 2.12.

2.17.5

Umowy-zlecenia

plikUmowaZL – nazwa zbioru dla umowy zlecenia plikUmowaDZ – nazwa zbioru dla umowy o dzieło
plikRachZL – nazwa zbioru dla rachunku do umowy

2.17.6

Konfiguracja danych

W programie można konfigurować dane dotyczące zleceń w opcji płace - zlecenia - konfiguracja. W
konfiguracji znajdują się dwie opcje - dane podatkowe i dane do deklaracji . Dane do deklaracji znajdują
się dwie zakładki: dane i księgowanie.
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Rysunek 2.45: Okienko danych konfiguracyjnych - zakładka dane w liście zleceń

2.17.7

Przelewy elektroniczne

2004041

Nazwę i lokalizacja pliku do importu oraz konto firmy wprowadza się w menu w płacach w opcji operacje
⇒ dane do deklaracji . Należy wypełnić następujące pola:
zbiór dla HomeBank
konto A dla HomeBanking
konto B dla HomeBanking

pełna ścieżka i nazwa pliku, do którego zapisywany jest zbiór do przekazu elektronicznego,
numer konta bankowego płatnika (firmy)
czasem wykorzystywany dla niektórych programów bankowych – część II numeru
konta płatnika (firmy).

Dodatkowe ustawienie to literybank=1 jeżeli przesyłane dane kodowane powinny być w formacie WIN1250.
W zależności od modułu rodzaj pliku (systemu bankowości elektronicznej) wybierany jest:
• w momencie tworzenia pliku – wybierając odpowiednią opcję przelewu na liście płac 2.7.6 bądź w
zleceniach 2.11.3.
• poprzez ustawienie na stałe rodzaju – dotyczy funkcji homebanking w rejestrach VAT 3.7.4

Uwaga: Komunikat:
konta jest błędny.

Nieprawidłowe konto NAZWISKO – oznacza, że podany w pracowniku numer
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Ewidencja czasu pracy

W programie możliwe jest prowadzenie szczegółowej ewidencji i planowanie dni i godzin pracy, godzin
nadliczbowych, nieobecności itp.

2.17.9

Plan pracy

Rysunek 2.46: Kadry - Plan Pracy
Ogólnie można powiedzieć, że plan pracy 2.6 jest zbiorem (listą) rocznych kalendarzy dla każdego pracownika, w którym rejestrowane są dni wolne, dni i godziny pracy i absencji (rys. 2.46).
W planie pracy są wprowadzane informacje indywidualnie, można jednak skorzystać z automatyzacji proponowanych przez program:
1. Istnieją w programie „kalendarze wzorcowe”, do których wprowadza się plan pracy (dni wolne, dni pracy)
obowiązujące w danym roku dla danej grupy pracowników. Może być kilka kalendarzy wzorcowych,
identyfikowanych za pomocą numeru. Na ich podstawie w prosty sposób tworzone są ewidencje dla
poszczególnych pracowników, dzięki możliwości „przepisywania” danych z kalendarza wzorcowego do
planu pracy każdego pracownika, posiadającego wpis o odpowiednim numerze kalendarza wzorcowego.
2. Do indywidualnego planu pracy „spływają” informacje wpisane w opcji absencje. W absencjach wprowadza się pracownika, kategorię oraz okres nieobecności. Te informacje są następnie automatycznie
przenoszone do karty planu pracy zarejestrowanego w ten sposób pracownika, wypełniając odpowiednie
kategorie pod dniami, w których wystąpiła absencja.
3. Można „skopiować” plan pracy i wykonanie z innego pracownikach.
4. Dane z planu pracy są przepisywane do płac automatycznie przez program, podczas wprowadzania
(dopisywania) pracownika do listy płac. W szczególny sposób przepisywane są:
• dni: pracy, absencji - wypełniając kalendarzyk w liście płac,
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Tabela 2.3: Symbole pracy i absencji
Symbol
p
S
u
m
a
B

Opis znaczenia
praca
praca w dzień świąteczny
urlop wypoczynkowy
urlop macierzyński
urlop wychowawczy
badania

B
D
K
Z
E
Y
w

urlop bezpłatny
urlop dodatkowy
urlop okolicznościowy
urlop zaległy
urlop szkoleniowy
wojsko
wyrównawczy

Symbol
o
z
c
C
G
F
T
N
U
W
H
L
X
V

Opis znaczenia
opieka nad dzieckiem (2 dni urlopu)
zasiłek opiekuńczy (80% chorobowe)
wynagrodzenie za czas choroby
chorobowe z Ubezpieczenia Społecznego
chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego
chorobowe z FGSP
pobyt w szpitalu (70% zasiłku)
nieobecność nieusprawiedliwiona
nieobecność usprawiedliwiona
wolne za prace w dzień świąteczny
wolne w dzień świąteczny
dodatkowy dzień wolny
delegacja
nienormowany czas pracy

• godziny: pracy, nadliczbowe, nocne - wypełniając odpowiednie pola w liście płac.
5. Oprócz ewidencji czasu pracy w planie pracy wprowadza się:
• przydzieloną ilość dni urlopu, chorobowego z zakładu pracy, opieki itp.,
• planowany urlop (również urlop zaległy).

2.17.10

Wykaz stosowanych kodów dni i godzin

2004022

Wykaz symboli wraz z opisem zawiera tabela 2.3.
Jak tworzyć kategorie?
Należy stworzyć tyle kategorii 13.4 ile jest konieczne dla danego przedsiębiorstwa z grupy ABSENCJA oraz
PRACA. W przypadku pracy kategorie będą oznaczały poszczególne czasy wykonywanej pracy - na przykład:
• praca 8 godzin od 800 - 1600
• praca 4 godziny od 800 - 1200
• zmiana popołudniowa 9 godzin od 1400 - 1100

Uwaga: Należy pamiętać o odpowiednich kodach literowych przy wprowadzaniu kategorii,
np. p – praca, u – urlop wypoczynkowy, h – ilość godzin pracy.
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Sposób zapisu w programie

Listy płac
Wprowadzone dane do listy płac zapisywane są w trzech bazach:
1. raporty - nagłówki list płac (nazwa, okres, wypłata) zapisywane są w bazie raportów, dostępnej w opcji
lista płac:
— wywołując lista, lub
— uruchamiając opcję obliczenia - brak selekcji ,
2. baza pensji - wszystkie naliczenia na liście, składki, koszty itp. zapisywane są a bazie pensji i widoczne
w opcji płace - bazy - lista pensji ,
3. zasiłki, urlopy – zapisywane są w bazie raportów, dostępnej w opcji płace - bazy - baza zasiłków .
Wszelkie operacje modyfikacji bazy nie powinny być dokonywane bezpośrednio w opcjach baz, lecz tam,
gdzie są wprowadzane – w opcji lista płac.

2.18

Odpowiedzi na pytania

2.18.1

Jak wyliczyć składki oraz podatek za pracę poza granicą

Obliczając składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą należy pamiętać, że ze składek na
ubezpieczenie społeczne zwolniona jest część wynagrodzenia w wysokości równoważności diety, nie mniej jednak niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne
oblicza się od podstawy równej kwocie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od podatku dochodowego zwolniona jest natomiast część wynosząca 30% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej 18.1.3
.
Osoba otrzymująca wynagrodzenie za pracę wykonywaną za granicą musi mieć zaznaczone w programie,
na liście płac pole ∨ praca za granicą (w zakładce księgowanie ). Kwoty:
— diety – wprowadzana być powinna w pole 104 prac program emerytalny ,
— 30 % diety – w pole 31 kosz.uz.pr.twórczej .
Oczywiście nie ma przeszkód, by kwoty te wyliczały się na podstawie ilości dni i stawki diety – wystarczy
wprowadzić odpowiednie pola i program obliczeń.
PRZYKŁAD. W opcji lista płac - konfiguracja - definicje pól należy zdefiniować pola:
[1] Kwota diety
[2] 30% diety
A w polu program wpisać polecenia:
$2=$1*0.3
$104=$1
$31=$2
Przykładowe wyliczenie:

2.18.2

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku

2013110

Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, kiedy ta wychodzi wyższa niż zaliczka na podatek dochodowy, reguluje artykuł 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej 18.1.2 . Wskazuje on, iż w przypadku gdy składka zdrowotna
(9%) jest wyższa niż zaliczka na podatek dochodowy to wówczas kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
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Rysunek 2.47: Lista płac dla pracowników zagranicznych
PRZYKŁAD. Obliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego:
Pensja brutto [22]: 800,00
Składka ub.zdrowotnego (9%) zmniejszona do wysokości zaliczki [110]: 57,89
Składka ub.zdrowotnego (7,75%) [118]: 53,5
Zaliczka na podatek [56]: 4,00

Rysunek 2.48: Wyliczenia dla obniżonej składki zdrowotnej
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Jak dodać do listy płac wydanie bonów dla pracowników?

2008031

W liście płac należy zarejestrować:
— wydanie bonów – w celu naliczenia zaliczki na podatek dochodowy,
— potrącenie kwoty wartości bonów – zostały one bowiem wydane w postaci niegotówkowej.
Na liście płac najlepiej jest zaprojektować w konfiguracji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja
- definicje pól odpowiednie pole bony towarowe i odpowiednio dodać je do programu obliczeń.
Ponadto należy wprowadzić pole na wydruk listy płac - jest to możliwe przy korzystaniu z wydruku postaci
tabela A. Dodanie pola jest możliwe w opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicje pól
w zakładce tabela A .
Jeśli dotychczas wydruk ten nie był wykorzystywany można skorzystać z funkcji wstępnego wypełniania za
pomocą klawisz domyślnie .
PRZYKŁAD
Jeśli pole zdefiniuje się jako 1 bony, wówczas
— wydanie bonów należy wprowadzić w pole 61 ZFSS:
$61=$1
— potrącenie kwoty wartości bonów w pole 57 potrącenia:
$57=$1.

Rysunek 2.49: Dopisanie bonów do listy płac

2.18.4

Jak wprowadzić pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, by
program wyliczył prawidłowe wynagrodzenie

Dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca wprowadza się:
— w opcji pracownicy - należy dopisać pracownika do listy
• dane ewidencyjne: imię i nazwisko, adres, NIP, Pesel, wybrać z listy urząd skarbowy ;
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• w zakładce płace – stałe składniki wynagrodzenia (potrącenia, dodatki), grupa list;
kwota wolna, koszty uzyskania, stawka podatku;
zaznaczyć przelew – jeśli wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem oraz wprowadzić numer
konta bankowego w polu konto numer ;
jeśli nie będzie przeliczany urlop zaznaczyć pole nie naliczać urlopu;
— w opcji umowa o pracę - kwestionariusz, umowa o pracę, zgłoszenie do ubezpieczeń,
— przy wypełnianiu planu w pracy w opcji plan pracy wypełnić pola ważne od .. do, zgodnie z datą
rozpoczęcia pracy.
Dzięki odpowiedniemu wypełnieniu planu pracy – do listy płac zostanie przepisany odpowiednio kalendarz
i przeliczona pensja.

Rysunek 2.50: Zatrudnienie w trakcie miesiąca

2.18.5

Jak program liczy urlop

Urlop według nowych przepisów 18.1.1 wymaga wyliczenia stawki godzinowej za okres, z którego została
ustalona podstawa. W dalszym ciągu też, w przypadku otrzymywania stawki miesięcznej w stałej wysokości,
uwzględnia się ją w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu korzystania z
urlopu.
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Stawka urlopowa liczona jest więc jako suma stawek wynikających z wynagrodzenia miesięcznego (stawka
obok miesięcznie) oraz zmiennych składników (iloraz sumy wynagrodzeń zmiennych (suma) przez obowiązujące godziny pracy (godziny do średniej ).
Wartość wynagrodzenia liczona jest jako iloczyn: ilości godzin * ilość dni * stawka godzinowa.

2.18.6

Jak program liczy zasiłek

Zasiłek wyliczany jest jako iloczyn stawki dziennej oraz ilości dni nieobecności.
Podstawa do wyliczenia stawki dziennej liczona jest jako suma wynagrodzeń uzyskanych w miesiącach
branych do zasiłku (pole suma) dzielony przez ilość dni (w przypadku 12 miesięcy 360 dni), pomniejszone o
składki na ubezpieczenie społeczne.
Jeżeli w miesiącu pracownik nie przepracował połowy dni obowiązkowych to taki miesiąc nie jest brany
jako podstawa naliczenia zasiłku.
Jeżeli w miesiącu pracownik nie przepracował wszystkich dni to następuje uzupełnianie składników zmiennych. W programie oznacza to uzupełnienie składników określonych jako wynagrodzenie za pracę (50), za
urlop (52), premię miesięczną (23), wynagrodzenie godzinowe (26). Istnieje możliwość wykluczenia niektórych
pól z uzupełniania poprzez wpisy do danych systemu kolumnaNadgodziny1= i kolumnaNadgodziny2= podając
odpowiedni nr kolumny.

2.18.7

Jak obliczyć urlop godzinowy

W związku ze zmianami przepisów urlop naliczany jest według stawek godzinowych. Konieczna jest więc
ewidencja ilości godzin planowanych i przepracowanych w okresie, z którego wyliczana jest średnia oraz wskazanie ilości godzin przypadających na czas urlopu.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na pola w liście płac w zakładce księgowanie : plan godzin, godzin
pracy, godzin urlopu – również w poprzednich miesiącach, których zawartość ma wpływ na prawidłowe
obliczenie urlopu.
Sposób obliczania urlopu znaleźć można 2.7.4.

2.18.8

Po co w planie pracy są trzy kolumny na wykonanie?

Pozwala na wprowadzenia większej ilości danych: np. rodzaju godzin 2.6.2.

2.18.9

Jak sprawdzić czy nie zostały dopisane w module kadry nowe absencje

2004031

W menu Listy płac umieszczono funkcję: operacje/testplanupracy, której zadaniem jest pokazanie niezgodności pomiędzy wpisanymi absencjami a wypełnionym kalendarzykiem.

2.18.10

Zaniechanie naliczania składki chorobowej, FP, . . .

W tym celu należy na dokumencie zgłoszenia do ZUS 2.12.4 odznaczyć pole odpowiadające danemu
składnikowi.

2.18.11

Jak zaksięgować listę płac

Należy odpowiednio zaprojektować dekret księgowania 2.7.3. Następnie do każdej listy wg założonego
dekretu drukuje się dokument w obliczenia - dekretacja. Następnie można dokonać księgowania w module
PK 3.6.
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Jak zmienić kolejność na liście płac

Opcja obliczenia - renumeracja służy do renumeracji pozycji pracowników na danej liście płac. Operacja
służy do uporządkowania listy płac - np. po wypełnieniu automatycznym listy płac na liście usunięte zostaje
nazwisko jednego z pracowników. Usunięcie tego pracownika z listy F8 , spowoduje brak ciągłości numeracji.
Po wybraniu opcji renumeracja pracownikom na liście płac zostają przypisane nowe numery porządkowe.
Opcja obliczenia – sortowanie wg pracowników służy do ułożenia pracowników wg kolejności alfabetycznej;

2.18.13

Jak utworzyć zgłoszenie do ZUS

2004031

Wprowadzanie i generowanie dokumentów ZUA, ZWUA.
Dokument wymagany w procesie generowania dokumentów rozliczeniowych DRA dla ZUS. Z niego pobierane są następujące informacje: wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia, kod NFZ.

2.18.14

Gdzie zarejestrować urlop

w planie pracy 2.4

2.18.15

Jak połączyć wiele wypłat w jeden przekaz dla Programu Płatnika

Według wytycznych ZUS, nawet gdy pracownik otrzymał wiele wypłat w ciągu jednego miesiąca to i tak na
deklaracji winien być wykazany tylko jeden raz. Program realizuje tą czynność automatycznie, należy jedynie
wskazać podstawową i poboczne wypłaty. Dokonuje się tego:
— dla drugiej wypłaty w pensjach – zaznaczając pole druga wypłata 2.7.3
— dla jednej pensji i jednej umowy zlecenie – zaznaczając pole DRA do pensji 2.11.1 na karcie zlecenia
— wielu umów zleceń – zaznaczając pole DRA do zlecenia 2.11.1 na wszystkich zleceniach oprócz pierwszego
jedynie dla każdego pracownika.

2.18.16

Czy jest możliwość wprowadzenia listy płac na podstawie listy z
poprzedniego miesiąca?

Tak, Nową listę płac na dany miesiąc można wypełnić automatycznie. W tym celu podczas jej zakładania
należy zdefiniować jej numer. Po wejściu do nowo założonej listy należy uruchomić opcje obliczenia - wypełnij
pracowników. Do listy płac zostaną dopisani pracownicy, którzy w polu lista maja wpisany numer listy odpowiadający wybranemu numerowi listy płac. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie te pola, w które zostały
wpisane wartości odpowiedniemu pracownikowi.

2.18.17
—
—
—
—
—

z
z
z
z
z

Skąd lista płac bierze składniki wynagrodzenia?

umowy o pracę,
bazy Składniki ,
kadr,
planu pracy,
listy pracowników – z zakładki płace.
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Do deklaracji DRA nie przechodzą poszczególne wypłaty

Wprowadzone pensje posiadają wprowadzoną nieprawidłową datę wypłaty. Należy zweryfikować pole wypłacono w pensji pracownika, zakładka księgowanie.
Można również wykorzystać opcję renumeracja, która aktualizuje daty wypłaty dla wszystkich pozycji na
danej liście płac.

2.18.19

Jak prawidłowo zwalniać pracownika

W celu zarejestrowania zwolnienia pracownika, zarówno w module kadrowym, jak i płacowym, należy
wprowadzić informacje dotyczące:
— rozwiązania umowy o pracę, wyrejestrowanie z ubezpieczenia w opcji umowy o pracę,
— ustania zatrudnienia w planie pracy w opcji plan pracy ,
— zmiany przypisania pracownika do listy płac w liście pracowników w opcji pracownicy .
Umowy o pracę
W opcji kadry - umowa o pracę pracownikowi zwolnionemu należy wprowadzić:
1. Rozwiązanie umowy o pracę.
2. Świadectwo pracy.
2. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia.

Rysunek 2.51: Rozwiązanie umowy i wyrejestrowanie pracownika

Plan pracy
W opcji kadry - plan pracy należy wprowadzić datę ostatniego dnia pracy w polu ważne do. Dzięki
temu na listę płac zostaną wprowadzone w kalendarzyku kody ”-” – oznaczające okres, w którym pracownik
nie pracował (w taki sam sposób wykazywany jest początek miesiąca, w którym pracownik rozpoczął pracę
oraz koniec miesiąca, w którym ustało zatrudnienie).
Lista pracowników
Dane w prowadzone do listy pracowników w opcji pracownicy są pomocnicze przy wypełnianiu listy
płac. Dlatego w miesiącu, w którym wypłacane jest jeszcze wynagrodzenie, wygodne jest pozostawienie tych
informacji bez zmian.
Natomiast w miesiącu, w którym pracownik nie będzie widniał na liście płac, należy wykasować przypisanie
do listy płac w zakładce płace w polu grupa list.
W zakładce identyfikacja można oznaczyć go innym kolorem wybierając go w polu kolor oraz
dodatkowo w polu skrót można wprowadzić znak ’, dzięki czemu po posortowaniu listy pracowników pracownik
ten ustawi się na końcu listy.
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Rysunek 2.52: Pracownik zwolniony w trakcie miesiąca

2.18.20

Jak uruchominć obliczanie nadgodzin

Dla nadgodzin płaconych dla pracowników o pensji zasadniczej należy w opcji konfiguracja - obliczanie
dodać wpis:
\$25=\$22/\$121
Adaptacje Jeśli nadgodziny liczone są *150% oraz *200% należy wpisać w opcji dane systemu polecenie
nadgodziny=1.

2.18.21

W jaki sposób wprowadzić na stałe w pozycji 58 (ekwiwalent) kwotę dla danego pracownika tak, żeby pojawiała się na każdej nowo
tworzonej liście płac?

Można wpisać na stałe, ale nie w pole 58. Trzeba wejść do opcji Konfiguracja - definicja pól i zdefiniować
pole najlepiej z zakresu od 1 do 8.
Przykład:
W polu 4 wpisać nazwę pola np. ekwiwalent, a w polu program dopisać w nowej linii $58=%4.
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Po zapisaniu wejść w pracowniku na zakładkę płace i w polu 4. ekwiwalent wprowadzić odpowiednią
kwotę ekwiwalentu, która będzie przypisana na stałe (żeby zobaczyć nazwę pola na liście pracownika trzeba
wyjść i wejść do programu).

Rysunek 2.53: Definicja pól na liście płac

Rysunek 2.54: Przypisanie stałej pozycji na liście płac dla danego pracownika

2.18.22

Jak naliczać i wykazywać sala PKZP

Konieczne jest zdefiniowanie pól oraz wprowadzenie obliczeń do prgramu i schematu do wydruku - w opcji
lista płac - konfiguracja - definicje pól .
program
Zakładając, że w następujących polach wprowadzimy:
4 składka PKZP
5 wkład PKZP
6 rata PKZP
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7 saldo PKZP
Program obliczeń wygląda następująco:
\$7=\$7 @s \$6 pobranie salda pożyczki z poprzedniej listy (pole 7) i odjęcie raty (pola 6)
\$5=\$5 @S pobranie salda wkładu z poprzedniej listy (pole 5)
\$5=\$5\$4+ dodanie wpłaconej składki (pole 4)
\$57=\$4\$6+ potrącenie składki PKZP i raty pożyczki z wypłaty
PKZP
Należy wskazać odpowiednie pola.
Lista ”0” - stan początkowy wkładów i zadłużenia
Należy wprowadzić na osobnej liście (z datą poprzedniego miesiąca przed rozpoczęciem kontroli PKZP)
stan początkowy dla dotychczasowego: wkładu / zadłużenia.
Zestawienia
1) płace - wydruki - karta wynagrodzeń [PKZP]
2) płace - lista płac - wydruki - salda PKZP

3. F-K
W myśl ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości Księgi Rachunkowe obejmują:
Dziennik — jest tworzony w programie automatycznie podczas księgowania danych na kontach księgi
głównej. Zgodnie z ustawą zapisy są w nim rejestrowane chronologicznie, tj. zgodnie z rejestracją operacji
księgowych, w miarę ich występowania. Każda operacja posiada swój numer porządkowy pozycji dziennika.
Obroty dziennika są ustalane narastająco w miesiącach i roku obrotowym, program gwarantuje ich zgodność
z obrotami wykazanymi w zestawieniu obrotów i sald księgi głównej. Zgodnie z ustawą operacje wprowadzone
do dziennika nie mogą być modyfikowane, można wprowadzić jedynie – w razie potrzeby – korekty dowodów
księgowych.
Konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej) — zapisy na konta syntetyczne, przewidziane w zakładowym
planie kont, rejestrowane są także chronologicznie i automatycznie wykonywane równocześnie w dzienniku. W
myśl ustawy każda operacja musi być ujęta zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zestawienie obrotów i sald
kont księgi głównej umożliwia uzyskanie informacji o obrotach i saldach poszczególnych kont, ustalanych narastająco w miesiącach i roku obrotowym, przy czym program gwarantuje ich zgodność z obrotami wykazanymi
w dzienniku.
Konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) — obejmują operacje księgowe, sklasyfikowane według
bardziej szczegółowych kryteriów, uzupełniając zapisy gromadzone na kontach księgi głównej. W programie
księgami pomocniczymi są:
1. Konta analityczne w ramach kont księgi głównej - zapisy na kontach tych ksiąg pomocniczych są dokonywane według zasad podwójnego zapisu i są pierwotne w stosunku do zapisów kont głównych,
wynikających z sumowania obrotów i sald kont pomocniczych.
2. Wyodrębniony system kont (zbiór danych) obejmujący konta szczegółowe:
— środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
— materiałów, towarów i produktów,
— rozrachunków z kontrahentami,
— operacji kasowych i bankowych,
— operacji zakupu i sprzedaży,
— kosztów,
— rozrachunków z pracownikami.
Moduł Finansowo-Księgowy przygotowany jest do użytku łącznie z pozostałymi programami. W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych – księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane
są „na bieżąco”. Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami. W myśl ustawy o rachunkowości
(art.14 ust.4 mówiący, że w dziennikach operacji księgowych mają być ujmowane zapisy wyłącznie sprawdzone)
w księgach tych dopuszcza się możliwość wprowadzenia poprawek w ramach bieżącego miesiąca obrachunkowego do czasu ich zatwierdzenia i zaksięgowania, mają one bowiem do tego czasu charakter operacyjny,
umożliwiając w ten sposób ich sprawdzenie i poprawę.
Do księgi głównej księgowane są informacje na podstawie dokumentów zbiorczych, wynikających ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Zapisów w księdze głównej dokonuje się wystawiając odpowiednie PK 3.6(np. na podstawie rejestru sprzedaży). Zapisy te są niedostępne dla dokonywania jakichkolwiek
zmian.
Najważniejsze możliwości systemu:
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2.
3.
4.
5.
6.
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Księgowanie w 2 walutach.
Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach.
Automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4” i „5”.
Analiza kosztów i przychodów wg tematów – niezależnie od układu planu kont.
Kontrola dwukrotnego dopisania dokumentu.
Możliwość zaprojektowania raportów typu bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe oraz innych
o podobnym zakresie informacyjnym.

3.1

Informacje wstępne

Użytkowanie każdego programu wiąże się z poznaniem stosowanych w nim zasad i rozwiązań. Najczęściej
możliwości oprogramowania tej samej klasy są zbliżone do siebie, różnice mogą pojawić się przy organizacji i
sposobach integracji modułów, kolejności wprowadzanych danych, sposobach sprawdzania zgodności - słowem
użytkowania.

3.1.1

Ogólne zasady księgowania

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z programem, prezentujemy najważniejsze zasady wprowadzania danych.
1. Plan kont – pracę z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont — jest
on podstawową bazą w programie księgowym. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia ––
informacje te można jednak uzupełnić w terminie późniejszym 3.2.
Projektując plan kont należy pamiętać o zasadzie obowiązującej przy prowadzeniu kont rozrachunków z
kontrahentami w programie. W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia
dla kontrahentów wprowadza się więc w rejestrach jako inne księgowania 3.4.3.
2. VAT – w programie założono, że dokumenty są w pierwszej kolejności wprowadzane do Rejestrów VAT
3.7, z których uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
— rozliczenia podatku VAT,
— ksiąg pomocniczych,
— księgowania na konta księgi głównej,
— rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie obciążenia).
Mówiąc prościej wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem VAT oraz te, które będą księgowane na
konta rozrachunkowe należności bądź zobowiązań z kontrahentami, muszą zostać zarejestrowane w opcji
rejestry VAT .
Zbiorczym zestawieniem, będącym podstawą do obliczenia podatku VAT, jest syntetyka VAT .
Wynika z tego też, że firmy, które nie są płatnikami VAT, a prowadzą analitykę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, również będą rejestrować dokumenty w tej samej opcji nie wykazując VAT.
3. Kasa / Bank – dokumenty kasowe i bankowe są rejestrowane w opcji kasa bank 5.1. Uzyskuje się
ewidencje i wydruki będące podstawą:
— ksiąg pomocniczych,
— księgowania na konta księgi głównej,
— rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie zapłaty).
4. Księgowanie w księdze głównej – odbywa się za pomocą poleceń księgowania PK. Do księgi głównej
powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które inaczej nie są wprowadzane do
księgowości (amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty 3.3.1.
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Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania PK, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące
rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów 3.3.4.
5. Inne ewidencje dokumentów w księgach pomocniczych:
— operacje magazynowe – jeżeli w module
wprowadzane są zakupy towarów handlowych jako PZ, korekty dotyczące zakupów oraz wystawiane faktury, rachunki i korekty dotyczące
sprzedaży to na tej podstawie automatycznie tworzą się księgi pomocnicze dotyczące operacji
z kontrahentami oraz ewidencji towarowej,
— rozrachunki z pracownikami prowadzone są w programie płace – należy wprowadzić listy płac oraz
umowy-zlecenia,
— zapisy techniczne, pomocnicze, przeksięgowania lub zapisy korygujące można wprowadzać do rejestru innych księgowań 3.7.15.
6. Środki trwałe – ewidencjonowane w module ewidencje - środki trwałe 8.3 , z możliwością dekretacji
poszczególnych obiektów. Następnie przygotowane zbiorcze zestawienie amortyzacji za wskazany okres
podlega księgowaniu w PK .
Po wprowadzeniu opisanych dokumentów w odpowiednie opcje i ich dekretacji, możliwe będzie wydrukowanie „obrotówki” - zestawienia obrotów i sald, kart kontowych oraz innych zestawień ksiąg pomocniczych.
Można je uzyskać w opcji ( księgowość - wydruki) – w środkowej kolumnie KSIĘGI POMOCNICZE (granatowe
napisy) 3.12. Bilans i rachunek wyników jest dokumentem projektowanym, o dowolnym stopniu szczegółowości.

3.1.2

Jak rozpocząć

1. Wprowadzić plan kont – w opcji plan kont. Jest on podstawową bazą w programie księgowym 3.2.
2. Bilans otwarcia – w programie rozróżnia się sposób wprowadzania bilansu otwarcia, w zależności od
rodzaju kont. Dla kont:
— rozrachunkowych – wprowadza się go w rejestrach VAT, z podziałem na poszczególnych kontrahentów 3.4.3, dodatkowo zbiorczo na konta
— pozostałych – wprowadza się w planie kont 3.4.1.
Bilans otwarcia można uzupełnić w terminie późniejszym.
3. Dokumenty zakupu – materiały pomocnicze, usługi, zakup środków trwałych – rejestruje się w opcji
rejestry VAT 3.7.
Sposób ewidencji zakupów towarów na magazyn zależy od przyjętego sposobu rozliczania – przy
rozliczaniu ilościowo-wartościowym zakupy te mogą „przechodzić” z opcji magazynowych 6.3. Można
też wprowadzać je analogicznie, jak inne zakupy do rejestrów VAT.
4. Zapłaty w kasie i banku – należy zarejestrować w opcji kasa / bank 5.1. Możliwe jest wprowadzenie
dokumenów do raportów (np. przez kasjera) i późniejsza ich dekretacja w księgowości.
5. Wystawiane faktury VAT – jeżeli są wystawiane z programu Madar w programie magazynowym 6.4
czy w księgowości czy ewidencjach 8.5 – nie trzeba ich dodatkowo rejestrować. Wszystkie wystawione
dokumenty, niezależnie od opcji, w której są wprowadzane, są również widoczne w księgowości.
Jeżeli nie ma ich w systemie – należy je wprowadzić w opcji rejestry VAT .
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Księgi pomocnicze i księga główna

Wszystkie dokumenty wprowadzone i zadekretowane w opcjach opisanych powyżej są widoczne na zestawieniach księgowych w opcji wydruki , w kolumnie KSIĘGI POMOCNICZE . Przy korzystaniu z programów
magazynowych trzeba dodatkowo wprowadzić wzorce księgowań w opcji bazy - dane dla FK 3.3.2.

Rejestry VAT

Dekretacja
wewnątrz

Dane dla FK,
Magazyn: PZ, FAV
Wzorce rejestrów
Kasa, bank

Dekretacja
wewnątrz

⇔

PK – obroty wg rejestru

⇔

PK – obroty wg rejestru

⇔

PK – obroty wg raportu

PK – amortyzacja środków trwałych
PK – lista płac
PK – umowy-zlecenia, o dzieło
PK – inne

KSIĘGI POMOCNICZE

KSIĘGA GŁÓWNA

Rysunek 3.1: Dokumenty w księdze głównej i księgach pomocniczych
Schemat na rys. 3.1 przedstawia rodzaje dokumentów, jakie składają się na księgę główną i księgi pomocnicze.
Dokumenty źródłowe, takie jak faktury, kp, banki, pz – widoczne są w księgach pomocniczych natychmiast
po ich wprowadzeniu. Te dokumenty należy dodatkowo wprowadzić do księgi głównej za pomocą polecenia
księgowania PK.
Dokumenty wprowadzane do rejestrów VAT bądź płatności dekretuje się „wewnątrz” – tzn. każdy wpis
uzupełnia się o dekret. Dokumenty magazynowe dekretowane są zgodnie z definicją, wprowadzoną w opcji
dane dla FK lub wzorce rejestrów .
Księgowania innych zdarzeń można wprowadzić jako PK – będą one widoczne zarówno w księgach pomocniczych, jak i głównej.

3.2

Plan kont

Planując zakładowy plan kont w firmie trzeba mieć na uwadze pewne zasady przyjęte w programie. Właściwa konstrukcja planu kont (sposób numeracji) oraz ustawienie znaczników, pozwalają na pełne i właściwe
prowadzenie księgowości za pomocą programu. W opcji tej wprowadza się również stan początkowy na konta
księgi głównej 3.4.1.
1. W programie rozróżniane są:
— konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100,
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— konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, po czym numer
analityczny konta (np. 202-1, 300/1, 10000.1.20).
Przyjęto maksymalnie 5 poziomową analitykę i 16 znakowy identyfikator konta. W przypadku księgowania
na koncie analitycznym operacja zbierana jest w dwóch miejscach:
— na koncie analitycznym o wybranym numerze,
— na koncie syntetycznym o numerze znajdującym się przed znakiem „-”.
Jeżeli założone są konta analityczne — muszą posiadać swoje konto syntetyczne. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie do systemu tylko kont analitycznych np. 100-01, 100-02 — bez istnienia konta 100.
Z takiej organizacji kont wynika, że jeżeli zostaną założone konta np. 202 i 202-1 oraz 202-2 to na
koncie 202 będą zapisywane wszystkie operacje z kont 202-1 i 202-2 oraz suma obrotów tych kont
powinna dać obroty na koncie 202. Należy zapewnić istnienie kont syntetycznych przynajmniej przed
rozpoczęciem księgowania poprzez PK.
W przypadku konieczności innego podziału – nie jako konta analityczne tylko jako subkonta –
zaleca się stosowanie numeracji 4-cyfrowej, np. 1311 -- Rachunek bankowy, 1312 -- Rachunek
bankowy-kredyt.
2. Wpłata gotówki z kasy do banku oraz z banku do kasy muszą być księgowane przez konto „środki
pieniężne w drodze”.
3. Analityka rozrachunków z dostawcami i odbiorcami prowadzona jest w księgach pomocniczych. Wystarczy więc założyć tylko konta syntetyczne „ rozrachunki ... ” - osobno dla dostawców, odbiorców i
dostawców kosztowych (wynika to z organizacji ksiąg pomocniczych). Na przykład:
201 — Rozrachunki z dostawcami na magazyn
202 — Rozrachunki z odbiorcami z magazynu
203 — Rozrachunki pozostałe
Dla tego typu kont analityka jest prowadzona w postaci tzw. słowników. Przykładem są konta rozrachunkowe kontrahentów, dla których analitykę tworzy sama baza kontrahentów . BO (bilans otwarcia)
na poszczególnych kontrahentów wpisuje się w księgach pomocniczych (np. z podziałem na faktury),
natomiast na koncie wpisywana jest kwota całkowita rozrachunków.
4. W firmie wielooddziałowej można założyć konta analityczne rozrachunków dotyczących centrali i poszczególnych oddziałów. Na przykład:
201 — Rozrachunki z dostawcami
201-1 — Rozrachunki z dostawcami - CENTRALA
201-2 — Rozrachunki z dostawcami - oddział WARSZAWA
201-3 — Rozrachunki z dostawcami - oddział SOPOT
Podobnie można uczynić w przedsiębiorstwie o skomplikowanym układzie, wydzielając konta na potrzeby
ewidencji poszczególnych procesów.
5. Istnieją konta zbiorcze, pozwalające na zebranie dokumentów dla grupy kont zaczynających się od tych
samych cyfr. 3.2.5
Konta te są postaci NR**, gdzie NR–oznacza numer (cyfry) kont a znak ,,*’’ oznacza dowolną cyfrę.
Dodatkowo należy zaznaczyć ich rodzaj jako M-maska.
6. Konta rachunku wyników — Konta wynikowe to takie, które będą brane do uproszczonego zestawienia
rachunku wyników. W oparciu o zestawienie sald, przy wybraniu odpowiedniego przełącznika zestawienie
przedstawi odpowiednio oznaczone konta. Dla nieskomplikowanego schematu księgowań takie zestawienie jest wystarczające do uzyskania wyniku finansowego. W pozostałych przypadkach należy skorzystać
z zestawień projektowanych 3.12.3 lub szablonów w module deklaracje.
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7. Konta pozabilansowe — standardowo nie pojawiają się na zestawieniach obrotów i sald (możliwe jest
ich dodanie odpowiednim przełącznikiem).
8. Zostało wprowadzone pole cechy umożliwiające raportowanie dla wybranych segmentów kont.
9. Konta ewidencji podatku VAT — w programie przyjęto zasadę rozliczania VAT na podstawie rejestrów,
ewidencja na kontach ma przeznaczenie kontrolne, uzupełniające. W ogólnym przypadku zakłada się
następujące konta:
Vat naliczony
Vat naliczony od środków trwałych
VAT należny
Vat odliczany w innym okresie
Vat do zapłaty do US
VAT do zwrotu
Tym samym nie prowadzi się analityki do poszczególnych stawek podatkowych, jak również żadne z kont nie
stanowi ewidencji podstawy opodatkowania.

Uwaga:

Bilans otwarcia do planu kont wprowadza się do każdego konta indywidualnie,
tzn. zarówno do kont syntetycznych jak i analitycznych. Program nie dokonuje automatycznego
sumowania danych z bilansu otwarcia.

3.2.1

Wywołanie

Wpisanie zakładowego planu kont do programu jest możliwe w module
w
opcji plan kont. Po wybraniu opcji na ekranie pojawia się lista wszystkich, wcześniej założonych kont (lub pusta, jeżeli żadne nie zostało wcześniej wpisane). W tej opcji wprowadza się
również bilans otwarcia na konta księgi głównej. Wprowadzając zakładowy plan kont należy
pamiętać o kilku wymaganiach programu.
• Ważne jest, aby wszystkie konta syntetyczne, które posiadają analitykę miały zaznaczone pole posiada analitykę – w opcji plan kont.
• Wprowadzonych kont nie można kasować w wersji WIN. Kontom, na których nie było obrotów można
zmienić ich opis i znaczenie poprzez edycję.
• Należy pamiętać, że wydruki bilansu otwarcia w opcji plan kont są niezależne od wprowadzonej daty w
pole z dnia. BO z danego roku musi zostać wpisane jednolicie: albo do pierwszej linii, albo do drugiej.

3.2.2

Wzorcowy plan kont

Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista kont jest pusta. Konta można
dodawać samodzielnie bądź też zaimplementować wzorcowy plan kont. Operację taką można wykonać tylko raz
i należy to zrobić zanim wprowadzi się jakiekolwiek konto. W tym celu należy skorzystać z opcji Księgowość Plan kont - operacje - wzorcowy plan kont. Implementacja wzorcowego planu kont spowoduje równoczesną
implementację wzorcowych danych dla FK (księgowość - dane dla FK ).
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Rysunek 3.2: Plan kont

3.2.3
nr konta

Opis podstawowy

numer zakładanego konta, konto syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np.
202, 1311, 100100 analitykę oddziela znak „-”, „.” lub „/”, np. 202-1, 300/1, 10000.1.20
nazwa
nazwa założonego konta np. Rozrachunki z dostawcami na magazyn
Druga linia nazwy konta
stan
początkowy Należy wpisać stan początkowy konta (pierwszy okres obrachunkowy) kwota BO po
WN
stronie Winien
MA
Należy wpisać stan początkowy konta (pierwszy okres obrachunkowy) kwota BO po
stronie Ma
z dnia
Należy wpisać datę stanu początkowego konta (pierwszy okres obrachunkowy) Przy tym
samym roku obrachunkowym i kalendarzowym powinna to być data 01.01. danego roku,
na przykład 01.01.2004
..
Należy wpisać stan początkowy konta (drugi okres obrachunkowy) kwota BO po stronie
Winien
..
Należy wpisać stan początkowy konta (drugi okres obrachunkowy) kwota BO po stronie
Ma
z dnia
Należy wpisać datę stanu początkowego konta (drugi okres obrachunkowy) Przy tym
samym roku obrachunkowym i kalendarzowym powinna to być data 01.01.danego roku,
na przykład 01.01.2005
rachunek wyników ∨ – konto będzie uwzględnione w rachunku wyników (ważne dla kont zespołu 4 i 7).
Jeżeli konto posiada analitykę, to można zaznaczyć bądź tylko konto syntetyczne (np.
420), bądź wszystkie analityczne (420-1, 420-2 itp.). Zaznaczenie kont analitycznych i
syntetycznych równocześnie spowoduje uzyskanie błędnego rachunku wyników.
rodzaj
[ p u s t e ] – standardowo,
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cechy

bilans
wydruk
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R-rozrachunki – dla kont związanych z rozrachunkami z kontrahentami (odbiorcami
lub dostawcami), dla których analityka prowadzona jest w rejestrach,
P-pozabilansowe – pomijane w zestawieniach bilansowych.
M-maska – konto zbiorcze postaci NR**, pomijane w zestawieniach bilansowych. Karta
kontowa wykonana dla takiego konta pokaże wszystkie zapisy dla kont posiadających
podane numery 3.2.5.
∨ – konto syntetyczne, posiada konta analityczne w ramach kont księgi głównej.
można zaprojektować 32 cechy - pozwalające na grupowaniu kont na zestawieniach.
Dane zestawienie np. salda mogą być tworzone tylko z udziałem tych kont, które mają
zaznaczoną daną cechę.
szare pola, pozwalające na zdefiniowanie oznaczeń dla bilansu i rachunku wyników 3.12.1.

wydruki
planu kont
bilansu otwarcia 1
bilansu otwarcia 2

3.2.4

wydruk numerów i opisów kont
numery i opisy oraz wartość WN i MA wpisane w pierwszej linii,
numery i opisy oraz wartość WN i MA wpisane w drugiej linii,

Test planu kont

2005013

Prawidłowe utworzenie i wprowadzenie planu kont oraz bilansu otwarcia jest szczególnie istotne w programie. Błędy powstałe w tej opcji skutkują nieprawidłowymi wydrukami zestawień obrotów i sald - w szczególności wykazywaniem sald na zestawieniu pomiędzy obrotami stron Wn i Ma. W programie stworzono specjalną
funkcję wydruki-test mającą za zadanie sprawdzenie poprawności wprowadzenia planu kont i bilansu otwarcia.
Funkcja opisana w rozdziale ”Testy” 17.5.1 .

3.2.5

Konta zbiorcze

2005033

W programie istnieją konta zbiorcze, pozwalające na zebranie dokumentów dla grupy kont zaczynających
się (bądź posiadających na odpowiednich pozycjach) od tych samych cyfr.
Konta te są postaci NR**, gdzie NR–oznacza numer (cyfry) kont a znak ,,*’’ oznacza dowolną cyfrę.
Dodatkowo należy zaznaczyć ich rodzaj jako M-maska.
Konta te są pomijane w zestawieniach bilansowych. Karta kontowa wykonana dla takiego konta pokaże
wszystkie zapisy dla kont posiadających podane numery 3.2.5.

3.2.6

Poprawa i anulacja

Poprawa nazwy konta, rodzaju bądź kwoty jest możliwa na liście planu kont. Należy ustawić się na popra.
wianym koncie i nacisnąć klawisz
Kasowanie kont NIE JEST MOŻLIWE. Konta można:
— wyzerować – w edycji wprowadzić we wszystkie pola puste spacje - wtedy po posortowaniu puste konta
pojawią się na początku listy.
— zmienić nazwę –
Uwaga. Przed wprowadzeniem zmian koniecznie należy sprawdzić, czy na zmienianym koncie nie są wprowadzone zapisy - oglądając np. kartę kontową w księdze głównej 3.12.2 i pomocniczej 3.12.4.
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Rysunek 3.3: Konta zbiorcze w planie kont

3.3

Schematy księgowe

2007011

Księgowanie dokumentów zależne jest od modułu. Część kont wpisuje się bezpośrednio podczas wprowadzania dokumentu, natomiast niektóre wpisuje się do danych konfiguracyjnych, w opcji bazy - dane dla FK
3.3.2.
• Raporty kasowe – dokumenty kasowe dekretowane są w następujący sposób. Konto wiodące pobierane
jest z raportu, do którego należy dany dokument (pole KONTO). Natomiast konto przeciwstawne zapisywane jest każdorazowo w dokumencie w polu konto. Strona, po której dokonywany jest zapis wynika
z rodzaju dokumentu: wplata - wyplata. Program umożliwia również automatyczne ujęcie równoległego
księgowania 490- grupa „5”’ poprzez użycie pola konto V
• Rejestry VAT – Przeksięgowanie VAT następuje gdy wartości pól data księgowania i data VAT
różnią się. Wtedy program generuje dwa zestawy dekretów. Pierwszy pod dniem data księgowania z
użyciem konta VAT odliczany w innym okresie. Drugi w dniu data VAT zawierający przeksięgowanie
kwoty VAT z konta VAT odliczany w innym okresie na konto VAT należny (lub VAT naliczony jeżeli
takie jest właściwe dla danej operacji.
• Przeksięgowanie zaliczki dla pracownika – dokonywane jest, gdy wypełnia się pole pracownik .
• Operacje magazynowe – według zdefiniowanych kont w opcji dane dla FK 3.3.2 oraz oraz przy użyciu
szablonów 3.3.3. Możliwe jest również wprowadzenie konta bezpośrednio na dokument, który ma zostać
zaksięgowany inaczej niż wynika to z wprowadzonych schematów - wtedy konto to brane jest w pierwszej
kolejności do ksiąg pomocniczych oraz rozksięgowań pod rejestrem VAT.
• Produkcja – według zdefiniowanych kont w opcji dane dla FK 3.3.2.
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Co powinno zostać zaksięgowane

Wszelkie zapisy w rejestrach lub raportach nie powodują wprowadzenia ich do księgi głównej. Dzięki ścisłemu powiązaniu ksiąg pomocniczych i księgi głównej wystarczy wprowadzić na odpowiednie konta poleceniem
księgowania PK tylko ogólne kwoty obrotów na podstawie rejestru, który jest dokumentem zbiorczym.
Na konta księgi głównej powinny zostać zaksięgowane wszystkie dokumenty:
1. Nie związane z wpisanymi wcześniej dokumentami (księgami pomocniczymi). Poszczególne pozycje PK
wprowadza się ręcznie, wpisując treść, kwoty oraz wybierając konta odpowiednio wn, ma.
Pomocną funkcją jest możliwość powtarzania opisu z poprzedniej linii – wystarczy nacisnąć klawisz F2 .
2. Na podstawie dokumentów zbiorczych, tworzonych z wprowadzonych pozycji do systemu: wszystkie
rejestry VAT, raporty bankowe i kasowe, kompensaty, listy płac, amortyzacja. W programie udostępniono
szereg funkcji automatyzujących te czynności – zgromadzonych w opcji księgowanie.

3.3.2

Dane dla FK

Schematy księgowań dla dokumentów magazynowych oraz należności i zobowiązań projektuje się w module
w opcji bazy - dane dla FK 3.3.2 oraz przy użyciu szablonów 3.3.3. Księgowanie dokumentów
zależne jest od modułu. Część kont wpisuje się bezpośrednio podczas wprowadzania dokumentu, natomiast
niektóre wpisuje się do danych konfiguracyjnych. Program działa wg następującego schematu:
1. Ustawienia niektórych kont dokonuje się w opcji dane dla FK . Dotyczy to szczególnie kont VAT i
magazynu. Są one automatycznie przypisywane odpowiednim transakcjom.
2. Podczas wprowadzania dokumentów do rejestru VAT, niektóre z kont są podpowiadane przez program,
tak jak to zostało wpisane do dane dla FK ale z możliwością zmiany, w szczególności chodzi tu o konta
rozrachunkowe.
Transakcje wpisywane do magazynu praktycznie mają z góry ustaloną formę dekretacji, można ją jednak
zmienić wg następującego algorytmu:
1. Jeżeli nic nie jest ustawione, to przypisywane jest odpowiednie konto z dane dla FK
2. Jeżeli w Szablonach księgowań3.3.3 istnieje wzorzec dla użytego kontrahenta, to dokument zostanie
zaksięgowany wg wypisanego szablonu
3. Jeżeli dokument zostanie ręcznie zadekretowany (np. w opcji bazy 13.7 ) to księgowanie zależy od tego
konta.

Rysunek 3.4: Dane dla fk - ustawianie VAT i rozrachunków
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Rysunek 3.5: Dane dla fk - koszt własny sprzedaży, magazyn
Produkcja
Dekret dotyczący produkcji obejmuje
— zaksięgowanie zleceń produkcyjnych oraz rozliczenia,
— zaksięgowanie sprzedaży wyrobów,
— wyksięgowanie sprzedaży wyrobów z konta sprzedaży towarów (wprowadzonych tam przy księgowaniu
rejestru sprzedaży).
Konta rozksięgowania ustawia się w zakładce produkcja .

Rysunek 3.6: Ustawienie schematów księgowań dla produkcji
magazyn produkcji
sprzedaż wyrobów
koszt techniczny
odchylenia

wartość wyprodukowanych wyrobów w cenie wynikającej z wartości pobranych surowców,
przychody z tytułu sprzedaży wyrobów,
koszt własny sprzedanych wyrobów,
różnica w zaokrągleniach pomiędzy wartością pobranych surowców i wyprodukowanych
wyrobów.

Ponadto wartości sprzedanych wyrobów są wyksięgowywane z konta ”przychody ze sprzedaży towarów” wprowadzonego w zakładce magazyny w kolumnie sprzedaż.

3.3.3

Szablony księgowań

Schematy księgowań dla dokumentów magazynowych oraz należności i zobowiązań projektuje się w module
w opcji bazy - dane dla FK 3.3.2 oraz przy użyciu szablonów 3.3.3. Szablony księgowań służą
do zaprojektowania sposobu księgowań dokumentów, dla poszczególnych kontrahentów. Jest to szczególnie
przydatne przy obsłudze kontrahentów wewnętrznych, takich jak oddziały, sklepy firmowe czy punkty sprzedaży.
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W księgach pomocniczych dokumenty, dla których stworzono szablon (dla żądanego kontrahenta), są
widoczne według zdefiniowanych kont. Ponadto rozksięgowania pod rejestrem VAT tworzone są według zaprojektowanego szablonu.
Szablon określa się dla każdego odbiorcy, wybieranego w polu kontrahent. Dla poszczególnych kwot
transakcji definiuje się konta księgowe.
kwota
VAT
netto
marża
marża VAT
RWS zakup
RWS detal
RWS zysk

kwota transakcji (brutto) wg cen sprzedaży
kwota VAT
kwota transakcji bez VAT
różnica pomiędzy kwotą wg cen sprzedaży a wg cen zakupu (ewidencyjnych)
dotyczy cen brutto - kwota VAT
wartość dowodu dostawy według cen zakupu
wartość dowodu dostawy według cen detalicznych
wartość zysku

Rysunek 3.7: Szablony księgowań w FK

3.3.4

Wzorce rejestrów

2005022

Ta opcja pozwala na usprawnienie procesu księgowania ksiąg pomocniczych, umożliwia zdefiniowanie księgowania rejestrów VAT 3.3.7, raportów kasowych 3.3.8, kompensat, przesunięć, amortyzacji i wszystkich innych
dokumentów zbiorczych podlegających księgowaniu. Należy zaprojektować parametry tworzenia odpowiednich
dokumentów (analogicznie jak to się robi przy wywoływaniu polecenia wydruku), np. numeru stoiska, rodzaju pobieranych dokumentów – faktury VAT, RW oraz treść wprowadzanych do PK. Parametry te ustawia
się jednorazowo na początku, zmieniając tylko przy księgowaniu okres. Dodatkowo wbudowano mechanizm
automatyzujący zamykanie kont 3.3.5.
Wśród możliwości należy zwrócić uwagę na: zapamiętanie ustawień, rejestracja numeru dziennika pod którą
zaksięgowano, możliwość pracy z wieloma „podfirmami” (parametr scieżka).
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Opcja dostępna jest w menu głównym w module
– wzorce rejestrów , wykorzystując je do
generowania polecenia księgowania należy wejść do opcji PK i z menu wybrać księgowanie - księgowanie
wg wzorca.
Dopisanie nowego wzorca księgowań
Po wybraniu opcji pojawia się lista, do której należy dopisać nowe pozycje. Po naciśnięciu klawisza
dopisz pojawia się okienko:
nazwa

ścieżka
rejestr
pozycje dziennika

nazwa wzorca pojawiająca się na liście, w przypadku księgowań rejestrów VAT
lub magazynowych jako treść PK przepisuje się treść z pola tytuł po wejściu do
parametry ,
wykorzystywana w pracy wieloodziałowej – podkatalog, w którym wczytane są dane
„podfirmy” do księgowania,
należy wybrać odpowiedni rejestr
uzupełniane są automatycznie, po wczytaniu pozycji z wzorca i zaksięgowaniu.

Dla większości pozycji wybranych w polu rejestr , dotyczących przede wszystkim operacji magazynowych i
wpisanych do rejestru, ustawienie szczegółowych parametrów jest możliwe po wybraniu klawisza parametry .
Pojawia się wtedy okienko, takie samo jak przy drukowaniu rejestrów VAT. Należy wypełnić tytuł (będzie się
pojawiał jako treść), zaznaczyć właściwe dokumenty i zaznaczyć ∨ przy polu zestawienie obrotów .

Uwaga:

Dokumenty magazynowe są księgowane przede wszystkim według wzorców księgowań wprowadzonych do opcji bazy - dane dla FK 3.3.2 oraz niektóre dokumenty mogą
mieć wprowadzone dodatkowe konta.
Sposób wypełnienia dla rejestru zakupu środków trwałych pokazują rysunki 3.8 oraz 3.9.

Rysunek 3.8: Wzorce księgowań I okienko
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Rysunek 3.9: Wzorce księgowań - parametry
Wybranie rejestru
W czasie dopisywania nowego rejestru do księgowania nie określa się okresu, za jaki będzie tworzone
zestawienie i wpisywane rozksięgowania do PK. Okres ten wprowadza się na początku księgowania danego
miesiąca w opcji zmiana okresu. Należy podać daty: początkową i końcową okresu, za jaki księgowane są
dokumenty z rejestrów.
. Na ekranie pojawia się w
Rejestr do księgowania wybiera się i zatwierdza klawiszem
pierwszej kolejności podgląd rejestru – użytkownik może sprawdzić poprawność księgowanych danych, po
wyjściu z zestawieniu dane przenoszą się do PK.

3.3.5

Przeksięgowania zamykające konta

2005033

Często przy zamykaniu okresu księgowego zdarza się konieczność przeksięgowań kwot z jednych kont na
drugie, np. z kont kosztowych na wynik finansowy. W programie szablony takich księgowań można wpisać we
– wzorce rejestrów 3.3.4.
wzorcach księgowań w module
W polu rejestr należy wybrać zamknięcie kont i wypełnić odpowiednio okienko, pojawiające się po
wybraniu klawisza parametry .
okres od..do
tytuł
z konta
na konto
wg analityki

Jeżeli nie zostało wpisane – okres będzie pobierany według zakresu, ustawianego w opcji zmiana zakresu.
Nazwa (opis) przenoszony na PK.
Konto, z którego mają być pobierane kwoty. Obok znajduje się pole do wybory rodzaju kwot:
obroty wn, obroty MA, narastająco Wn, narastająco MA, saldo miesięcznie, saldo narastająco.
Konto, na które mają być księgowane kwoty.
∨ przeksięgowania wg odpowiadających analityk, czyli z XXX-101 na YYY-101, z XXX-123 na
YYY-123 itp.
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księgowanie II Drugi zestaw do księgowania, tworzony według zasad j.w.
Dodatkowym ułatwieniem są wprowadzone konta zbiorcze – tzw. maski 3.2.5.

Rysunek 3.10: Wzorce rejestrów - zamknięcie kont
Poniżej przedstawiony został sposób ewidencji i księgowania przyjęty w programie, wraz z opisem sposobu
generowania PK.

3.3.6

Księgowanie dokumentów magazynowych

Przez dokumenty magazynowe rozumiane są te, które zostały zarejestrowane w module
.
W księgach pomocniczych dokumenty są widoczne według zdefiniowanych kont w opcji dane dla FK 3.3.2
oraz oraz przy użyciu szablonów 3.3.3. Możliwe jest również wprowadzenie konta bezpośrednio na dokument,
który ma zostać zaksięgowany inaczej niż wynika to z wprowadzonych schematów - wtedy konto to brane jest
w pierwszej kolejności do ksiąg pomocniczych oraz rozksięgowań pod rejestrem VAT.
Księgowaniu podlegają w szczególności:
• dokumenty zakupów, korekt wpisywane kolejno jako PZ (lub ich korekty) w opcjach zakup,
• wypisywane faktury, rachunki oraz korekty sprzedaży rejestrowane w odpowiednich opcjach sprzedaży,
• inne operacja: RW, RWS itp.
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Rozrachunki
Na podstawie wpisanych dokumentów oraz zapłat, wprowadzane są odpowiednio jako należności i zobowiązania w opcji kasa / bank, tworzona jest szczegółowa ewidencja analityczna do konta rozrachunkowego
dostawców i odbiorców. Nie jest więc potrzebne osobne księgowanie poszczególnych operacji i prowadzenie
analityki na kontach w ramach księgi głównej.
Przy tak przyjętym sposobie ewidencji i analizy wystarczy założyć tylko syntetyczne konta rozrachunków i na
koniec miesiąca księgować dokumentem PK ogólną kwotę obrotów na podstawie utworzonych odpowiednich
rejestrów.
Księgowanie rejestrów magazynowych
Istnieją dwa sposoby generowania PK, w zależności od ustawionych przełączników.
1. Jeżeli po ukazaniu się okienka do wyboru rodzaju rejestru pole księgowanie obrotów nie jest zaznaczone
– do dokumentu PK przepiszą się tylko kwoty z rejestru.
2. W przypadku zaznaczenia i zdefiniowania wszystkich używanych kont w opcji dane dla FK wypełnią
się również konta.
Przykład księgowania zakupów, korekt, PW (przyjęcie wewnętrzne)
Generowane PK obejmuje jedynie zakupy na magazyn - korzystając z funkcji księgowanie zakupu towarów. Należy podać odpowiednie daty (początkową i końcową) okresu, za jaki chcemy księgować rejestr. Po
wpisaniu dat zostanie wypełnione PK. Dla pozostałych operacji należy wystawić dokument PK na podstawie
podsumowania w odpowiednim rejestrze:
Operacja
wartość towaru ewidencyjna netto
podatek VAT naliczony

Strona Ma

Strona Wn
Wn 33 towary handlowe
Wn 22 rozr. publicznoprawne z tytułu VAT

wartość towaru brutto (z pod. VAT) Ma 20 rozrachunki z dostawcami
Cena ewidencyjna może być ceną zakupu lub sprzedaży. Przy prowadzeniu magazynu w cenach sprzedaży PK
trzeba uzupełnić o zapis na koncie odchyleń.

Przykład księgowania sprzedaży, korekt
Przy generowaniu PK należy skorzystać z funkcji księgowanie sprzedaży tow. (dla sprzedaży towarów) lub
księgowanie sprzedaży usł. (dla faktur i rachunków usługowych). Po wybraniu tych funkcji na ekranie pojawia się
okienko z takimi polami, jak przy wydruku rejestrów, poprzez wpisanie T zaznacza się właściwe dokumenty oraz
przełączniki. W celu utworzenia PK po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć klawisz
. Na
przykład chcąc zaksięgować rejestr faktur VAT za styczeń 2004 należy wpisać daty od 01.01.2004 do 31.01.2004,
następnie zmienić pole opisu i potem wpisać ∨ w pole faktura VAT oraz w pole zysk (jeżeli magazyn prowadzony
jest w cenach zakupu).
W przypadku nie korzystania z programu magazynowego, zakupy towarów handlowych oraz sprzedaż jest ewidencjonowana podobnie jak zakupy inne. Sposób księgowania jest taki sam, jak przy korzystaniu z MAGAZYNU, lecz
korzysta się z funkcji księgowanie rejestrów.
Przykład:
Księgowanie sprzedaży towarów:
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Operacja
wartość towaru ewidencyjna
wartość towarów w cenie sprzedaży
podatek VAT należny
wartość towaru brutto (z VAT)

3.3.7

Strona Ma
33 towary handlowe
73 koszt własny sprzedaży towarów
22 rozrachunki z tytułu VAT

Strona Wn
73 koszt własny sprzedaży towarów

20 rozrachunki z dostawcami

Księgowanie rejestrów VAT

Dokumenty niezwiązane z magazynem, np. koszty, korekty wprowadzane są w opcji rejestry VAT 3.7 w module
. Zapłaty ewidencjonowane są przy wprowadzaniu ich w programie jako zapłata z rejestru VAT w opcjach
kasa - bank. Wpisane dokumenty do rejestru należy zadekretować – wpisać przy każdej pozycji odpowiednie konto.
Na końcu wydruku rejestru znajduje się podsumowanie – ogólna kwota do zaksięgowania na poszczególnych
kontach. Na podstawie tego zestawienia należy wystawić dokument PK księgujący obroty na poszczególne konta.

Rozrachunki
Podobnie jak w poprzednim przypadku cała analityka rozrachunków z kontrahentami oraz kosztów prowadzona
jest na podstawie wpisanych dokumentów w księgach pomocniczych - nie potrzebne jest więc osobne księgowanie
poszczególnych operacji i prowadzenie analityki w programie F-K. Wystarczy założyć tylko jedno konto rozrachunków
i na koniec miesiąca księgować dokumentem PK ogólną kwotę obrotów na podstawie utworzonych rejestrów.

Księgowanie rejestrów
Automatyczne generowanie PK można wykonać wykorzystując funkcję księgowanie rejestrów . Opcja ta pozwala
na księgowanie wszystkich rejestrów utworzonych w opcji rejestry VAT . Na początku należy wybrać rodzaj rejestru
(tak, jak przy wprowadzaniu dokumentów do rejestru). Po wybraniu rodzaju pojawia się na ekranie tabela pozwalająca
na określenie:
okres od .. do

za jaki okres będą brane dokumenty z rejestru,

stoisko

numer stoiska, jest brany pod uwagę, jeżeli zostanie ustawiony przełącznik ∨ w polu osobno
stoiska,

2 puste linie

służą do wpisania tekstu, który pojawi się przy każdej pozycji na PK,

ceny ewidencyjne

określa że nastąpi zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych (naliczenie marży), ,
∨ – do PK wpisze się takie zestawienie, jakie jest umieszczone pod wydrukami rejestrów,

zestawienie obrotów
osobno stoiska

∨ – powoduje, że zestawienia będą tworzone osobno dla wszystkich stoisk (numer podawany
jest w polu stoisko).

W celu utworzenia PK, po wypełnieniu odpowiednich pól, należy nacisnąć klawisz

3.3.8

.

Księgowanie raportów kasowych i bankowych

Raporty kasowe i bankowe należy w pierwszej kolejności zadekretować, następnie zaksięgować na konta ogólne
kwoty. W księgach pomocniczych możliwe jest uzyskanie zestawienia wszystkich pozycji z raportów na odpowiednich
kontach.

Dekretacja raportów W opcji kasa – bank dekretacja można zadekretować wybrany raport kasowy lub
bankowy. Po wybraniu opcji należy wybrać właściwy raport, po czym pojawia się na ekranie lista zawierająca wszystkie
pozycje z raportu - numer, treść i kwota dowodu oraz dwa pola przeznaczone na wpisanie odpowiednich kont. Służą
do tego klawisze:
•

konto p-ne – konto przeciwstawne ∨ konto wybierane z planu kont3.2
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konto V/490 Wybiera się konto przeciwstawne zespołu V (automatycznie przeksięgowywane przez 490).
Aby program właściwie zinterpretował wprowadzone w to pole konto, należy w opcji księgowość - dane dla
F-K zaznaczyć ∨ w polu koszty na grupę IV i V oraz w planie kont musi być założone konto 490 - Rozliczenie
kosztów.

Przy dekretacji sprawdzana jest zgodność pomiędzy kontem, na które jest księgowana operacja a jej rodzajem (należności itp.). Jest ona dokonywana na podstawie kont wpisanych w opcji księgowość - dane dla F-K oraz oznaczeń
kont rozrachunków (w polu rodzaj w planie kont dla kont rozrachunków z kontrahentami należy wybrać odpowiedni
typ). Jeżeli nastąpiła pomyłka pojawi się komunikat: konto zapłat z rejestru - a po naciśnięciu dowolnego klawisza:
zmienić typ dokumentu na oczekiwany .
Tak – spowoduje automatyczne zapisanie go jako zobowiązanie, należność itp., zgodnie z typem wybranym w
planie kont
Nie – nie zmieni rodzaju dokumentu.
Każdy zapis z raportu jest księgowany na odpowiednie konto, wpisane jako konto przeciwstawne. Obroty raportu
są automatycznie księgowane na podane w raporcie konto „1” „Kasa” lub „ Bank ” w raporcie.

Księgowanie raportów
Operację księgowania raportów kasowych i bankowych powstałych w programie można dokonać w opcji PK księgowanie KASY i BANKU. Pojawi się lista raportów. Należy wybrać raport do księgowania, po czym nacisnąć
Enter .
Raporty, które były zaksięgowane posiadają, obok nazwy na liście, znacznik ’’*’’.

Uwaga:

W raportach zaksięgowanych nie wolno nic poprawiać.

Na podstawie wybranego raportu pola PK na ekranie wypełniają się automatycznie z możliwością
zmiany. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy stroną wn i ma prawdopodobnie nie została zadekretowana
jakaś pozycja. Należy wrócić do dekretacji raportu, zadekretować ją i dopiero potem – zaksięgować.

3.3.9

Księgowanie umów-zleceń

W opcji płace rejestrowane są umowy zlecenia. W generowanym PK przenoszona jest miesięczna suma kwot brutto, netto i podatku – służy do tego funkcja księgowanie Umów-Zleceń w opcji PK . Po jej wywołaniu należy wybrać
odpowiedni miesiąc (zmiany miesiąca wykonuje się klawiszami poprzedni , następny ) i nacisnąć
.
Należy przedtem zdefiniować sposób księgowania listy 2.11.5.

3.3.10

Księgowanie list płac

Możliwe jest automatyczne generowanie PK w przypadku prowadzenia listy płac w module
funkcji księgowanie listy Płac. Należy jednak przedtem zdefiniować sposób księgowania listy 2.17.2.

3.3.11

dzięki

Księgowanie w 13 okresie

2007041

W programie istnieje możliwość wprowadzenia księgowań w tzw. „trzynastym okresie” czyli na przykład po zatwierdzeniu bilansu. Praktycznie PK (bądź zasobnik) wprowadzone ze znacznikiem 13 okres mogą być pomijane w
zestawieniach takich jak: salda, karta kontowa jeśli zostanie zaznaczone ∨ pomiń 13 okres.
Znacznik jest ustawiany podczas wprowadzania PK (dotyczy również zasobnika) – w opcji księgowość - PK
należy zaznaczyć pole ∨ 13 okres.
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Rysunek 3.11: Zaznaczanie 13 okresu

3.3.12

Przeksięgowania dotyczące kontrahentów

Ponieważ analityka rozrachunków prowadzona jest w pozostałych częściach Systemu, wszystkie przeksięgowania
dotyczące kontrahentów musza być wprowadzone do ksiąg pomocniczych. Najlepiej wykorzystać do tego rejestr inne
księgowania w opcji rejestry VAT .

3.3.13

Zabezpieczenia dla okresu zaksięgowanego

Dane wprowadzone do rejestrów i raportów są na zakończenie każdego miesiąca przenoszone do księgi głównej
poprzez wystawienie PK (wprowadzenie do zasobnika). Aby zapewnić zgodność pomiędzy księgą pomocniczą (z rejestrów i raportów, automatyczne PK i zasobnik) oraz księgą główną (z wszystkich PK i zasobnika) konieczna jest
blokada zmian w dokumentach źródłowych. Każde więc księgowanie czy wprowadzenie do zasobnika ustawia taką
blokadę w systemie.
Blokada polega na tym, że przy każdym typie dokumentów rejestrowana jest data ostatniego księgowania oznaczająca, że dokumenty wystawione wcześniej n i e m o g ą b y ć modyfikowane.
W przypadkach, gdy konieczna jest zmiana użytkownik, który posiada uprawnienia poprawa zamknięte może
takich zmian dokonać, pamiętając jednocześnie o konieczności skorygowania zapisów w księdze głównej – czyli PK
bądź zasobnika.
W starszych wersjach konieczne było „odblokowanie” - poprzez wejście do opcji księgowość - bazy - zabezpieczenie i zmianę daty przy odpowiednim typie dokumentu. Typy te pogrupowane są na stronach, odpowiednio 0 do 4
– rejestry VAT; 5 - 8 magazyn 1 itp.

3.4

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia wprowadza się do poszczególnych modułów programu. Dla księgi głównej należy wpisać poszczególne wartości do planu kont (syntetyczne oraz analitycznie), niezapłacone faktury w module rejestry - inne
księgowania 3.4.3. Wprowadzanie danych szczegółowych (o towarach) dla magazynu opisano w podrozdziale 3.4.3.
Należy przy tym pamiętać, by po wprowadzeniu całego BO (bilansu otwarcia) sprawdzić zgodność księgi głównej z
księgami pomocniczymi.

3.4.1

Konta syntetyczne i analityczne KSIĘGI GŁÓWNEJ

Bilans otwarcia dla poszczególnych kont syntetycznych wpisuje się w opcji
plan kont. Przy każdym
koncie wpisanym do listy planu kont znajdują się odpowiednie pola, w które należy wpisać kwoty Wn i Ma BO. Należy
więc wybrać opcję, następnie na liście odszukać właściwe konto, nacisnąć F4 wpisać kwoty w pola:
stan pocz.
Wn

– kwota BO po stronie Wn

Ma

– kwota BO po stronie Ma

z dnia

– data BO – początek okresu np. 01.01.2004
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Wprowadzanie wartości należy odrębnie wpisać dla kont analitycznych i synetycznych. Istnieje miejsce na wpisanie
dwóch bilansów otwarcia, stąd możliwe jest jednoczesne księgowanie dla dwóch lat: ze starego (poprzedniego) i nowego
(bieżącego) roku. Wydruk planu kont (syntetycznych i analitycznych) jest opisany w 3.2.3.

Uwaga: Możliwe jest wprowadzanie bilansu otwarcia dla kont do opcji budżet 3.4.3. Pozwala
to na zachowanie ciągłości danych księgowych za więcej niż 2 lata. Należy pamiętać, że program w
pierwszej kolejności sprawdza opcję budżet i dopiero, gdy dla danego konta nie znajdzie zapisu pobiera dane z planu kont.
3.4.2

Przepisanie BZ z danego okresu jako BO na planie kont

Istnieje możliwość ’przepisania’ bilansu zamknięcia wynikającego z kolumny salda na zestawienia obrotów i sald
księgowość - wydruki - zestawienie sald jako bilans otwarcia na konta w planie kont księgowość - plan kont.
Zasady przyjęte w programie są następujące:
1. W pierwszym kroku należy przenieść dotychczasowy bilans wprowadzony na konta w planie kont plan kont do
opcji budżet.
2. Należy wywołać odpowiednią opcję, która przepisze salda za podany okres do planu kont (bez kont zespołu 4, 5
i 7), z datą o jeden większą, niż data końcowa okresu. Oznacza to, że za podany okres 01.01.2011 - 31.12.2011
BO wpisze się na dzień 01.01.2012.
3. Operację tę można wykonywać wielokrotnie pod warunkiem tej samej (lub pustej w planie kont) daty.

Przenoszenie bilansu otwarcia do budżetu
Należy wejść do opcji plan kont i wywołać funkcję z menu deklaracje - archiwizuj BO. Wszytkie wprowadzone
wcześniej kwoty i daty dotyczące bilansu otwarcia zostaną przepisane do opcji budżet księgowość - narzędzia budżet. W planie kont natomiast kwoty te zostaną wyzerowane.
UWAGA! Wszytskie wydruki dotychczasowe powinny wskazywać prawidłowe wartości.

Rysunek 3.12: Bilans otwarcia z poprzednich lat przepisany do budżetu

Przenoszenie sald jako bilans otwarcia
Należy wejść do opcji plan kont i wywołać funkcję z menu deklaracje - przepisz BZ . Zostaną przepisane kwoty
z zestawienia obrotów za podany okres do planu kont (bez kont zespołu 4, 5 i 7) z datą o jeden większą, niż data
końcowa okresu. Oznacza to, że za podany okres 01.01.2011 - 31.12.2011 BO wpisze się na dzień 01.01.2012 w
pierwszej linii.
Operację tę można wykonywać wielokrotnie pod warunkiem tej samej (lub pustej w planie kont) daty.
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Uzgadnianie bilansu
Do wydruków zestawienia obrotów i sald , i to zarówno w księdze głównej jak i pomocniczej, są pobierane kwoty
według daty z pola <z dnia> według następujących zasad:
1. Sprawdza się, czy podany rok w zestawieniu zgadza się z datą w pierwszej linii. Jeżeli tak – kwota jest pobierana,
jeżeli nie to:
2. Sprawdza się, czy podany rok w zestawieniu zgadza się z datą w drugiej linii. Jeżeli tak – kwota jest pobierana,
jeżeli nie to:
3. Jeżeli obie daty puste - kwota brana z pierwszej linii.
4. Jeżeli daty występują, lecz nie są zgodne, wyprowadza się 0.
Przyczynami niezgodności kwot Wn i Ma bilansu otwarcia w zestawieniu obrotów i sald mogą być: niewłaściwy
sposób wypełnienia stanu początkowego (np. błędne daty lub kwoty) lub błędnie zaznaczone pola posiada analitykę.
Pomocnicza do wprowadzania i uzgadniania bilansu jest opcja test 3.2.4 .
Przykład:
konto
BO
data
221
1045.00 01.01.2004
630.00 01.01.2004
Bilans otwarcia dla kont analitycznych i syntetycznych: 221-1
221-2
415.00 01.01.2004
221-3
0.00 01.01.2004

3.4.3

Bilans otwarcia ksiąg pomocniczych

Bilans otwarcia dla kont dewizowych

2006061

Wprowadzenie bilansu otwarcia w innej walucie niż PLN dla kont jest możliwe w opcji księgowość – narzędzia
– budżet. Dane te będą widoczne na wydrukach kart kontowych tych kont w pozycji BO.
Po wejściu do opcji pojawia się lista zawierająca dotychczasowe zapisy - dopisanie nowej pozycji jest możliwe po
naciśnięciu klawisza
.

Rysunek 3.13: Bilans otwarcia w dewizach
Należy wypełnić odpowiednio pola:
data

dzień, na który wprowadzany jest bilans - dla roku rozrachunkowego = rokowi kalendarzowemu na
dzień 01.01.

kwota Wn

kwota w złotówkach BO po stronie WN,

kwota Ma

kwota w złotówkach BO po stronie MA,

dewizy Wn

kwota w dewizach BO po stronie WN,

dewizy Ma

kwota w dewizach BO po stronie MA,

waluta

rodzaj waluty – wybierana z listy,
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konto, dla którego wprowadzane jest BO.

Uwaga:

Konieczne jest wprowadzenie zarówno kwoty dewizowej, jak i złotówkowej – program
bowiem pobiera w pierwszej kolejności dane z opcji budżet.

Bilans otwarcia kasy i banku
Oprócz wprowadzenia kwot na odpowiednie konta w opcji plan kont stan początkowy należy wprowadzić przy
zakładaniu nowego raportu (kasowego bądź bankowego) 5.1.1.

Bilans otwarcia dla kontrahentów
Bilans otwarcia dla poszczególnych kontrahentów, dla których analityka prowadzona jest w księgach pomocniczych,
może dotyczyć rejestrów i magazynu. Do odpowiednich rejestrów w opcji rejestry VAT należy wpisać analitycznie
wszystkie faktury dotyczące BO, natomiast ogólną kwotą należności i zobowiązań należy wpisać na odpowiednie konta
w opcji plan kont.
Należy pamiętać, by wszystkie faktury dotyczące BO miały datę poprzedzającą aktualny rok księgowy. Jeżeli rok
pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dokumenty powinny być wprowadzone na ostatni dzień poprzedniego roku np.
(31.12.2004) dla bilansu dla danych w roku 2004. Natomiast samego rejestru innych księgowań nie księguje się do
księgi głównej.

Dokumenty wpisywane do rejestru (koszty itp.) - opcja księgowość – rejestry VAT umożliwia wprowadzenie bilansu otwarcia rejestrów dla danego kontrahenta. BO wprowadza się jako typ dokumentu inne księgowania.
W zakładce dokument należy wprowadzić datę. W zakładce ROZKSIĘGOWANIA ZMIENNE należy wprowadzić
na poszczególnych kontrahentów kwoty BO, podać konto (z planu kont) i stronę (Wn lub Ma).

Środki trwałe
Ewidencję poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzanych jako BO,
należy prowadzić w opcji ewidencje - środki trwałe. Należy odpowiednio uzupełnić wartości początkowe oraz dotychczasowych umorzeń, wprowadzając również dotychczasowe przeszacowania.

Towary na magazynie
Jeżeli rozpoczyna się pracę z programem stan towarów, produktów i materiałów należy wprowadzić do programu
w opcji zakupy - przyjęcie PW jako typ BO, na odpowiednie stoisko (magazyn). W przypadku
kontynuacji pracy (jeżeli dane w księgach pomocniczych z poprzednich lat pozostaną) stan magazynu w programie
należy odpowiednio skorygować o różnice remanentowe.

3.5

Bilans i rachunek wyników

Istnieje możliwość zdefiniowania kont z planu kont, których salda uczestniczą w rachunku wyników. Po zdefiniowaniu w każdym koncie odpowiadającej mu pozycji bilansu lub / i rachunku wyników możliwy jest natychmiastowy
wydruk za dowolny okres:
— bilansu,
— rachunku wyników - wersja porównawcza,
— rachunku wyników - wersja kalkulacyjna.
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Przypisanie kont definiuje się w opcji księgowość - plan kont, w szarych polach. Wydruk jest możliwy w opcji
plan kont - należy wybrać z menu odpowiednio opcję deklaracje - bilans lub deklaracje - rachunek wyników .
W okienku należy podać okres czasu, za jaki wykonuje się zestawienie oraz rodzaj (według ksiąg pomocniczych bądź
według księgi głównej).

Deklaracje
Dokumenty bilansu, rachunku wyników czy przepływów finansowych można tworzyć w opcji deklaracje. Wczytują
się tam te same dane, które widać w opcji w planie kont. Deklaracje pozwalają jedna na zapis wydruków na liście, ich
edycję oraz wprowadzenie modyfikacji.

Samodzielny projekt
W programie możliwy jest również samodzielny projekt zestawień księgowych według wzoru 3.12.3 zaprojektowanego w pliku tekstowym.

Rysunek 3.14: Oznaczanie kont do bilansu

Skrócona wersja rachunku wyników
Jeżeli w planie kont zostanie oznaczone pole ∨ rachunek wyników , to takie konto będzie uwzględnione w
rachunku wyników (ważne dla kont zespołu 4 i 7) uzyskiwanym w opcji księgowość - wydruki - zestawienie sald
po zaznaczeniu pola ∨ rachunek wyników .

Uwaga:

Jeżeli konto posiada analitykę, to można zaznaczyć bądź tylko konto syntetyczne (np.
420), bądź wszystkie analityczne (420-1, 420-2 itp.). Zaznaczenie kont analitycznych i syntetycznych
równocześnie spowoduje uzyskanie błędnego rachunku wyników.
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Polecenie księgowania ręczne PKR i księgowanie do Księgi
Głównej KG

Polecenie księgowania PK to dowód wewnętrzny - tworzony jest na podstawie innych dowodów źródłowych, które
dokumentują operacje o charakterze gospodarczym. Dowody polecenia księgowania, sporządza się aby wykonywać
zapis księgowy na kontach, ale warto pamiętać że PK nie potwierdza faktu przeprowadzenia operacji gospodarczej.
Polecenia księgowania w systemie Madar można podzielić na:
• PKR - Polecenie Księgowania Ręczne
• KG - Księgowanie do Księgi Głównej

Rysunek 3.15: Polecenia księgowania PKR i KG
Na poszczególne konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą Księgowania do księgi głównej
KG .
Księgowane KG są numerowane kolejno, numer jest proponowany przez program. Zapewniona też jest ciągłość
numeracji dziennika. Przy pobraniu dokumentu z PKR numer ten zmienia się na kolejny, według numeracji księgowanych KG. Przy księgowaniu do księgi głównej KG zapewniona jest chronologia księgowań tzn. program zabrania
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zapisu dokumentu z wcześniejszą datą. Z tego tytułu należy uważnie dokonywać księgowań, zwłaszcza w momencie
przejścia do kolejnego okresu księgowania, gdyż pierwszy dokument z nowego okresu zamyka okres poprzedni, zgodnie
z zasadą chronologii zapisu.
Dane wprowadzane są na podane konta, przy czym jeżeli jest to konto analityczne (ze znakiem „-”) to automatycznie są one wprowadzane na odpowiadające mu konto syntetyczne.
Polecenie księgowania ręczne PKR jest pomocniczą funkcją przydatną podczas wstępnego księgowania. Po wprowadzeniu program nadaje mu własny unikalny numer oraz nie nadaje numeru dziennika.

3.6.1

Opis podstawowy

Po wybraniu panelu
na górnej belce znajduje się przycisk Polecenie PK . Kliknięcie w niego
powoduje wejście do opcji Polecenie księgowania ręczne PKR natomiast po najechaniu na ten klawisz rozwija się
lista na której można wybrać opcję Księga główna czyli wejść do opcji Księgowanie do księgi głównej KG . Opcja
Polecenie księgowania ręczne PKR pozwala na wpisanie poszczególnych pozycji PKR, wydrukowanie, dekretację
i zaksięgowanie dokumentu. Niektóre PKR można tworzyć korzystając z funkcji księgowań rejestrów, list płac, kasy i
banku oraz zaprojektowanych wzorców księgowań 3.3.4, zawsze jednak można treść, konta i kwoty wpisać ręcznie.

3.6.2

Polecenie księgowania ręczne PKR

Polecenia księgowania ręczne PKR wprowadza się, by zapisy nie związane z dokumentami wprowadzonymi i
widocznymi w księgach pomocniczych można było wystawiać dokumenty PKR o ciągłej numeracji - a księgując do
księgi głównej powoływać się na numer wystawionego PKR.
PKR - polecenia księgowania ręczne stosuje się jako zapisy księgowań ręcznych, dotyczących w szczególności
księgowania: listy płac, amortyzacji, przeksięgowań produkcji itp. Takie dokumenty:
• nie posiadają numeru dziennika
• nie widać ich w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK
Wygląd okienka oraz znaczenie poszczególnych pól są opisane poniżej.
Zasobnik

numer PKR, automatycznie zmieniany po każdym zapisanym PKR,

numer KG

numer księgowania do księgi głównej KG, nadawany po zaksięgowaniu PKR w księdze głównej,

data dokumentu

data wystawienia dokumentu,

data księgowania

data księgowania dokumentu,

strona

pozwala na wprowadzenie kolejnych pozycji na PKR. Podanie strony 1 powoduje, że pojawia
się następne 15 pozycji do wprowadzenia księgowań,

13 okres

służy do oznaczenia PKR, które w niektórych przypadkach nie powinny być ujmowane w zestawieniach, np. dla PK sporządzonych po badaniu bilansu. Niektóre wydruki, np. zestawienia
sald mają przełącznik pomiń 13 okres.

treść

treść dowodu — przeznaczone są na nią dwie linie. Można kopiować treść wpisaną w poprzedniej linii – naciskając klawisz F2 ,

wn

konto, na którym kwota jest księgowana po stronie winien,

ma

konto, na którym kwota jest księgowana po stronie ma,

kwota

kwota do zaksięgowania na wybranych kontach,

zatwierdź

powoduje zapisanie dokumentu PKR,

poprawa

pozwala na wczytanie wprowadzonego wcześniej PKR do poprawy,

e-lekcja

pozwala na otwarcie w przeglądarce internetowej kursu na temat PKR.
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Rysunek 3.16: Polecenie księgowania ręczne PKR

Uwaga:

Konta są wybierane z listy kont (założonych wcześniej lub w czasie księgowania). Należy pamiętać, że
w przypadku księgowania na koncie analitycznym operacja zapisywana jest w dwóch miejscach:
— na koncie analitycznym o wybranym numerze,
— na koncie syntetycznym o numerze znajdującym się przed znakiem ,,-’’.

Idea PKR
PKR jest formą poczekalni dla dokumentów KG. Skutkiem wypisania dokumentu i jego zapisu jako polecenia
księgowania ręcznego PKR jest :
1. Zapis w transakcjach – umożliwia uzyskanie wydruku obrotów na kontach tak jak po zaksięgowaniu. Pozwala to
na sprawdzenie poprawności zapisów na koncie po zakończeniu wpisywania wszystkich dokumentów dotyczących
określonej sprawy, bez zapisu do Dziennika. W razie pomyłki dane zadekretowane i nie zaksięgowane można
poprawić.
2. Zapis PKR – możliwe są wydruki wszystkich pozycji PKR oraz automatyczne ich księgowanie — wystawienie
KG, na podstawie zadekretowanych danych.
Natomiast od właściwego zaksięgowanego KG odróżnia:
— brak nadanego numeru dokumentu KG,
— brak nadanego numeru dziennika,
— brak kontroli chronologii.
Zestawienie w opcji wydruki / zasobnik 3.12.4.
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Księgowanie do księgi głównej KG na podstawie polecenia księgowania ręcznego PKR
Jeżeli dokument został zadekretowany i po sprawdzeniu chcemy go zaksięgować to w tym celu należy skożystać
z opcji Księgowanie do księgi głównej KG nastenie wybrać księgowanie - księgowanie PKR – pojawi się lista
dokumentów PKR. Należy wybrać właściwy dokument i nacisnąć Enter . Treść jego zostanie automatycznie wczytana i nadany mu zostanie kolejny numer KG. Zaksięgowanie tak wprowadzonego dokumentu spowoduje skasowanie
go z zasobnika.

Poprawa pozycji PKR
W przypadku, gdy dokument PKR został mylnie wprowadzony można w opcji Polecenie księgowania ręczne
PKR:
— zmodyfikować i zapisać – należy wczytać dokument do poprawy, wprowadzić zmiany i powtórnie zapisać,
— przeprowadzić jego anulację – w tym celu należy wczytać dokument do poprawy, a następnie wybrać funkcję
operacje - anulacja ostatniego zapisu.

Uwaga: Nie zawsze jest konieczne wprowadzanie dokumentów z pośrednictwem PKR. Można od
razu sporządzić dokument KG. PKR przed zaksięgowaniem ma na celu umożliwienie kontroli poprawności wpisanych danych – poprzez sprawdzenie zapisów na poszczególnych kontach. W przypadku
przenoszenia danych z ksiąg pomocniczych, które już zostały sprawdzone, korzystanie z PKR jest niewskazane.

3.6.3

Księgowanie do księgi głównej KG

Na konta w księdze głównej wprowadza się dokumenty za pomocą opcji księgowania do księgi głównej KG.
Powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak
amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty. Dokumenty księgowania do księgi głównej KG:
• mają nadawany jest numer dziennika,
• są widoczne również w zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.
Wygląd okienka oraz znaczenie poszczególnych pól są opisane poniżej.
dziennik

numer pozycji dziennika nadawany automatycznie przez program,

Zasobnik

numer PKR, na bazie którego powstaje KG,

numer KG

numer księgowania do księgi głównej KG,

data dokumentu

data wystawienia dokumentu,

data księgowania

data księgowania dokumentu,

strona

pozwala na wprowadzenie kolejnych pozycji na PKR. Podanie strony 1 powoduje, że pojawia
się następne 15 pozycji do wprowadzenia księgowań,

13 okres

służy do oznaczenia PKR, które w niektórych przypadkach nie powinny być ujmowane w zestawieniach, np. dla PK sporządzonych po badaniu bilansu. Niektóre wydruki, np. zestawienia
sald mają przełącznik pomiń 13 okres.

treść

treść dowodu — przeznaczone są na nią dwie linie. Można kopiować treść wpisaną w poprzedniej linii – naciskając klawisz F2 ,

wn

konto, na którym kwota jest księgowana po stronie winien,

ma

konto, na którym kwota jest księgowana po stronie ma,

kwota

kwota do zaksięgowania na wybranych kontach,

zatwierdź

powoduje zapisanie dokumentu PKR,

poprawa KG

pozwala na wczytanie wprowadzonego wcześniej KG celem wydrukowania lub anulowania.
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Rysunek 3.17: Księgowanie do księgi głównej KG

Uwaga:

Nie jest możliwe zaksięgowanie dokumentu z datą wcześniejszą niż ostatnie KG. Nie
można więc wystawić dokumentu KG w dwóch miesiącach równocześnie. Można natomiast kończyć
księgowanie w starym miesiącu, wystawiając tam KG, w nowym natomiast zapisywać operacje jako
PKR.

3.6.4

Zapis dokumentu jako PKR lub KG

Przy wprowadzaniu dokumentu PKR lub KG konieczne jest pamiętanie o następujących zasadach:
1. W obrębie jednego PKR i KG musi być zgodna ogólna kwota zaksięgowana po stronie winien i po stronie ma. W przypadku, gdy kwoty księgowane po stronie winien i ma nie są równe, pojawia się komunikat
niezgodne kwoty .
2. Program pilnuje również, by data księgowania była zgodna z zakresem – w przeciwnym razie pojawi się komunikat niezgodność zakresu – okres ten zmienia się wybierając funkcję zakres 3.8.3.
3. Kontrolowane jest również, czy rozpoczynając księgowanie (zapisując księgowania do księgi głównej KG) w
nowym okresie, nie występują nie zaksięgowane pozycje PKR lub raporty kasowe czy bankowe.
4. Założono, że na konta oznaczone w polu rodzaj jako R - rozrachunki mogą zostać zaksięgowanie KG. W
przeciwnym wypadku pojawia się komunikat konto rozrachunkowe poz. .
5. Firmy, które księgują na konta zespołu ”5” i korzystają z zestawienia wydruki – koszty 4-5 3.12.9, muszą
wpisywać na jednym dokumencie księgowym tylko jedną ”4” i wiele ”5”, bądź jedną ”5” i wiele ”4”. Dla
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długich księgowań, jeżeli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić
na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[.

3.6.5

Księgowanie

Skutkiem księgowania KG jest zapis do Dziennika. Po zaksięgowaniu operacji jest nadawany numer pozycji Dziennika (kolejny) oraz (ewentualnie) kasowana operacja PKR 3.6.2.
Po zaksięgowaniu nie jest możliwa poprawa zapisu – zmiana może nastąpić jedynie poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu korygującego - storna.

Wczytywanie KG
Dokumentu zaksięgowanego nie można zmienić, można jedynie przeprowadzić anulowanie ostatniego wprowadzonego KG. Należy wczytać dokument do poprawy, a następnie wywołać opcję menu pomocniczym anulacja ostatniego
zapisu 3.6.5. Wczytany dokument możemy wydrukować, ostatni dokument możemy też poprawić.
Wczytanie dokumentu jest dostępne dwiema drogami. Po pierwsze poprzez wpisanie numeru dokumentu, po który
program pyta się Wczytać dokument i jeżeli odpowiemy TAK to wskazany dokument zostanie wczytany. Po drugie
można wykorzystać klawisz

poprawa KG

pod którym pojawia się lista wszystkich dokumentów, z której to listy

wybieramy potrzebny i naciskając zatwierdz wczytujemy dokument.

Anulacja ostatniego zapisu
Istnieje jedynie możliwość anulowania ostatnio wprowadzonego KG, wczytując je „do poprawy” i uruchamiając
opcję operacje – anulacja ostatniego zapisu. W przypadku, gdy konieczne jest wycofanie większej ilość dokumentów
należy anulować je wszystkie, począwszy od ostatnio wprowadzonego.

3.6.6

Księgowanie cykliczne

Funkcja księgowań cyklicznych 3.6.6 pozwala na stworzenie szablonu księgowań i pełne zautomatyzowanie powtarzających się poleceń księgowania. Funkcja ta automatyzuje księgowania polegające na przeksięgowaniu kwot
między kontami. Po określeniu warunków przeksięgowania w zadanym terminie wywoływana jest funkcja cyklicznego
księgowania.
Opcja pomocna jest w tych sytuacjach, w których nie są tworzone KG z ksiąg pomocniczych. Nie ma więc
potrzeby definiowania KG, które wywoływane jest za pomocą innych funkcji, takich jak księgowanie rejestrów, raportów
kasowych i bankowych, listy płac czy amortyzacji.
Księgowanie cykliczne dostępne jest w opcji księgowość - PK wybierając z menu księgowanie - księgowanie
cykliczne.

Definicję takiego szablonu wprowadza się w tej samej opcji księgowość - PK wybierając z menu księgowanie księgowanie cykliczne. Po jej wybraniu pojawia się lista z dotychczasowymi wzorcami, nową pozycję należy dopisać
za pomocą klawisza
. W okienko należy wpisać:
nazwa

nazwa pojawiająca się na liście księgowań cyklicznych,

treść

opis pojawiający się w kolejnych liniach,

wn

konto po stronie Wn,

ma

konto po stronie Ma,

kwota

księgowana kwota.

Należy pamiętać, że utworzony szablon księgowania będzie jedynie proponował treści KG, w przypadkach więc, gdy
pewne elementy ulegają jednorazowo zmianie można je poprawić bezpośrednio na KG, przed zaksięgowaniem.
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Rysunek 3.18: Okienko do projektowania wzoru PK cyklicznego
Wybór wzorca polega na podświetleniu na liście odpowiedniej pozycji i naciśnięciu klawisza

.
Wpisane treści, konta oraz kwoty zostaną przepisane do KG. Tak stworzone KG jest tylko propozycją, zawsze istniej
możliwość poprawy pozycji.

Rysunek 3.19: Okienko wyboru KG cyklicznego
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Funkcje automatycznego księgowania
Dużą część rejestrów można zaksięgować korzystając z automatycznie generowanego PKR oraz KG. Tworzenie
tych dokumentów jest możliwe po wybraniu opcji księgowanie. Tabela poniżej opisuje znaczenie i miejsce tworzenia
poszczególnych funkcji:
księgowanie wg wzorca

księgowanie według zaprojektowanej listy księgowań 3.3.4,

księgowanie PKR

umożliwia stworzenie księgowania do księgi głównej KG z wcześniej wystawionego polecenia księgowania ręcznego PKR,

księgowanie rejestrów

dokumenty z rejestrów wpisane w opcji rejestry VAT 3.7,

księgowanie MAGAZYN sprzedaż

rejestry utworzone w programie magazynowym przy wypisywaniu faktur, rachunków, RW, korekt,

księgowanie MAGAZYN zakup

rejestry PZ zakupów towarów handlowych utworzone w programie magazynowym,

księgowanie Umów – Zleceń

umowy wpisane w module

księgowanie Listy Płac

listy płac wpisane w module

księgowanie amortyzacji

amortyzacje środków trwałych i wart.niematerialnych wprowadzone w panelu
w opcji środki trwałe 8.3 ,

księgowanie produkcji

rejestr zleceń produkcyjnych oraz rozliczeń wprowadzanych w module
w opcji zlecenia 9.4 oraz operacje - rozliczenie 9.5 ,

księgowanie KASY i BANKU

raport kasowy i bankowy 5.1.

księgowanie cykliczne

wzorzec stałego księgowania, treść PK często powtarzającego się 3.6.6

w opcji zlecenia 2.11,
w opcji pensje 2.7,

Uwaga:

Po określeniu odpowiednich parametrów PKR lub KG jest tworzone automatycznie,
konta są określane na podstawie konfiguracji i wpisanych kont w rejestrach.

Księgowanie wg szablonów księgowań
Funkcja dostępna w opcji KG - księgowanie - księgowanie cykliczne poprzez wybranie z listy danego szablonu
i kliknięcie klawisza

3.6.7

Funkcje ułatwiające księgowanie

Zeruj kwoty - przepisz treści
Funkcja pomocna podczas wprowadzania podobnych do siebie dokumentów. Przykładowo co miesiąc występuje
taki sam dokument (np. księgowanie deklaracji podatkowej), w którym teksty i opisy są takie same, jedynie kwoty są
zmieniane. W takim przypadku należy wczytać poprzedni dokument, 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.

Rekapitulacja
Pomocnicze zestawienie, tworzone na podstawie wprowadzonego dokumentu. Przedstawia ono syntetyczne kwoty utworzone poprzez zsumowanie wprowadzonych na dokumencie dekretów, w podziale na konta syntetyczne (z
pominięciem analityki).
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Markowanie - czy PK widoczne w księdze pomocniczej

Markowanie to funkcja pozwalająca na zmianę sposobu ujmowania danego dokumentu KG lub PKR w księgach
pomocniczych poprzez ustawienie znacznika automatyczne / ręczne.
Księgowania w księdze głównej odbywają się na dwa sposoby:
1. Automatycznie na podstawie rejestrów - syntetycznemu KG odpowiada wiele zapisów szczegółowych w księgach
pomocniczych – jest to tzw. PK automatyczne.
2. Ręcznie (wystawiane PKR) - dokument winien być widoczny identycznie w obu księgach – i jest to PK ręczne.
Znaczniki automatyczne / ręczne ustawiane są przez program. Czasem jednak konieczna jest zmiana znacznika
(na przykład przy korektach księgowania) - pozwala na to funkcja markowanie, nawet dla PK już zaksięgowanych.

Uwaga:

Markowanie nie wpływa na dane księgi głównej. Powoduje jedynie, że dane PKR / KG
jest bądź nie jest widoczne w księdze pomocniczej.

Markowanie dostępne jest po naciśnięciu klawiszy poprawa lub poprawa KG .
— PK ręczne oznacza dokument widoczny w księgach pomocniczych i oznaczony jest ikoną,
— PK automatyczne - dokument niewidoczny - bez ikony na liście/.
Ustawienie / zmiana markowania polega na podświetleniu pozycji i naciśnięciu klawisza markować .

Rysunek 3.20: Zmiana widoczności PK - markowanie

3.6.9

Poprawa i anulacja

Zaksięgowanego KG nie można poprawić, oprócz ostatnio wprowadzonego. Można również wycofać (wykasować)
ostatnio zapisany dokument – czytując do poprawy KG i wybierając opcję operacje - anulacja ostatniego zapisu
3.6.5. Oznacza to, że kolejno od tyłu można ”wycofać” kilka dokumentów.
W przypadku dokumentów PKR istnieje możliwość dowolnej modyfikacji i kasowania 3.6.2. Będąc w okienku PKR
należy należy wczytać dokument (klawisz poprawa , następnie można:
— zmienić – wprowadzić zmiany i powtórnie zapisać,
— wykasować – wybrać funkcję zasobnik / anulacja pozycji z zasobnika.

3.6.10

Sposób zapisywania w programie

Każdy wprowadzany dokument KG oraz PKR jest zapisywany w bazie, widocznej w opcji księgowość - bazy baza PK . Każde jedno księgowanie zapisywane jest w bazie jako kolejny rekord, co oznacza że proste PK, posiadające
3 zapisy:
Wn 200
120zł
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Ma 222
20zł
Ma 700
100zł
reprezentowane będzie w bazie w 3 pozycjach.

Rysunek 3.21: Baza dokumentów PK i zasobnika
W tej opcji nie należy dokonywać zmian. Pozycje zasobnika poprawia się naturalnie poprzez wczytanie 3.6.2,
pozycji PK, w myśl ustawy o rachunkowości, nie wolno zmieniać.
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Rejestry VAT

Do wprowadzania dokumentów i rozliczenia podatku VAT służy opcja rejestry VAT – dostępna
w panelu
. Wszystkie dokumenty, które mają wpływ na podatek VAT powinny zostać tu wprowadzone – w odpowiednim rejestrze (zakupu, sprzedaży, korekt itp.). Na tej podstawie
można utworzyć wydruki rejestrów VAT oraz wypełnić deklarację VAT-7. W tej opcji wprowadza się
również inne dokumenty księgowe – delegacje, przeksięgowania, potwierdzenia – są one bowiem głównym, obok kasy i banku, źródłem zapisów w księgach pomocniczych. W najbardziej rozbudowanych
przypadkach rejestry służą jednocześnie do:
— rozliczenia podatku VAT, wydruku rejestrów,
— rozliczenia należności i zobowiązań,
— księgowania w FK 3.3.7 oraz KPR 8.1.
Zdefiniowane rejestry:
— PZ towary handlowe — to co jest wprowadzane na magazyn
— korekta zakupu towarów
— materiały — zakupy wprowadzane bezpośrednio w koszta
— zakup usług — j.w.
— korekta zakupu — korekty dot. zakupu materiałów i usług
— zakup środków trwałych — ewidencja zakupów środków trwałych, naliczenie amortyzacji w module środki
trwałe 8.3
— sprzedaż faktury VAT
— sprzedaż RU — dawne rachunki uproszczone, można wykorzystać do innego celu,
— sprzedaż utargi
— FVAT KOREKTA — korekty sprzedaży
— faktura VAT RR — rolnicza
— faktura EXPORT
— RW — rozchód wewnętrzny
— faktura wewnętrzna FW — reprezentacja i reklama 3.7.7
— VAT od importu
— delegacje — refundacja kosztów pracownikom
— faktury dłużne 3.7.9
— potwierdzenia FVK 3.7.6
— zaliczka od odbiorcy 3.7.5
— zaliczka dla dostawcy 3.7.5
— WNT — wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
— WDT — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
— export usług — invoice NP
— import usług
— inne księgowania 3.7.15
— zwrot WNT
— korekta WDT
— korekta zaliczki od odbiorcy
— wyposażenie
— ZNT — zagraniczne nabycie towaru
— ZDT — zagraniczna dostawa towaru

3.7.1

Opis podstawowy

Okienko do wprowadzania dokumentów podzielone jest na 3 zakładki. W zakładce
następujące pola:

dokument

znajdują się
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rejestr

Służy do wyboru typu rejestru, np.: towary handlowe, korekta zakupu towarów, materiały,
sprzedaż faktury VAT. Dokumenty są grupowane w tzw. rejestry, prowadzona jest osobna
numeracja w ramach rejestru oraz osobne wydruki.

dokument

Rodzaj i numer dokumentu (wewnętrzny - nadawany przez program, numer faktury - dla sprzedaży). Istnieje możliwość zmiany numeracji. Na przykład program proponuje dla rejestru materiałów KSZ 0001. Jeżeli numeracja w przedsiębiorstwie zakłada oznaczenia np. 0001 wystarczy
podać je i po zatwierdzeniu dokumentu potwierdzić pytanie „ustawić nową numerację”.

dotyczy

Numer i rodzaj dokumentu (z faktury) przy zakupie; w sprzedaży w pola te można wpisać
dodatkowe uwagi.

księgowany

Data księgowania dokumentu. Jeżeli VAT jest odliczany w tym samym miesiącu, w którym
dokument jest księgowany, data ta powinna być taka sama, jak data księgowania.

data FA

Data faktury sprzedaży bądź faktury (dokumentu) obcej przy zakupie bądź korekcie.

data VAT

Data odliczenia VAT-u. Jeżeli odliczenie VAT następuje w tym samym miesiącu data ta musi
być t a k a s a m a jak data księgowania 4.1.4 .

płatność

Data płatności - termin zapłaty.

kontrahent

Wybierany z listy kontrahentów.

temat

Wybierany jest z listy tematów.

opis

Informacje, czego dotyczy dokument, opis pojawia się na rejestrze.

stanowisko

Numer stoiska (magazynu). Istnieje możliwość podziału rejestru według tego pola, również
stosowania osobnej numeracji w ramach stoiska - po wpisaniu w dane systemu przełącznika
osobnostoiska=1. Ustawienie dostępu do zmiany stoiska (użytkownikowi) reguluje ten sam
przełącznik, co numerów magazynu (zmiana magazynu) 14.1.5.

szablon

Do rozliczania zaliczki 3.7.3.

rodzaj

Służy do wyboru rodzaju rejestrowanej operacji. Rodzaj może dotyczyć np. sprzedaży, przychodów, zakupów, kosztów itp.

23%

Kwota netto dla podatku 23%

VAT

Kwota VAT dla podatku 23%
Kwota netto dla podanego % podatku
Kwota VAT dla podanego % podatku

8%

Kwota netto dla podatku 8%

0%

Kwota netto dla podatku 0%

ZW

Kwota netto dla pozycji zwolnionych

NETTO

Kwota VAT dla podatku 8%

Brutto

Ogólna kwota brutto

niezapłacone

Niezapłacona kwota z wprowadzonej faktury. Pole to jest automatycznie modyfikowane przez
program w momencie zapłaty w kasie, banku bądź przy zapłacie z zaliczki. NIE MODYFIKOWAĆ RĘCZNIE, jedynie przy wykazaniu pozycji na testach.

IV

Dekretacja dokumentu - konto zespołu IV

V

Dekretacja dokumentu - konto zespołu V. Automatycznie księgowane poprzez konto 490

rozrachunki

Dekretacja dokumentu - konto rozrachunków – proponowane na podstawie wpisów w opcji
dane dla FK

cło

Wartość opłat celnych

dewizy

Wartość w dewizach

w.stat

Wartość statystyczna

Przykładowy wypełniony rejestr można zobaczyć na rysunku 3.34.
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Rysunek 3.22: Okienko dopisywania w rejestrach VAT
Dekretacja

2005061

Definicje schematów księgowań opisano w 3.3.2.
Przy współpracy z programem F-K (księgi handlowe) dokumenty wprowadzone do rejestru powinny zostać rozksięgowanie na konta. W pierwszej zakładce dokument wprowadza się typowe konta:
zespołu „2” – rozrachunki z kontrahentem
zespołu „4” oraz (opcjonalnie) zespołu „5” – dla zakupów materiałów / usług
zespołu „3” – dla zakupów na magazyn
zespołu „7” — dla sprzedaży.
Program dodatkowo rozksięgowywuje VAT oraz (opcjonalnie) „5” / 490. Pełne księgowanie dokumentu jest
widoczne w zakładce rozksięgowania automatyczne . Ułatwienia i automaty proponowane przez program są
projektowane w opcji menu głównego w panelu
bazy - dane dla FK 3.3.2.
W przypadku konieczności dodatkowych księgowań (np. większej ilości „4”) – w zakładce dokument pola nie
wypełnia się, a wszystkie konta wprowadza się w zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE .

Rozksięgowanie automatyczne Znajduje się w zakładce rozksięgowanie automatyczne . Pojawiają się
tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i
brutto – zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT 3.7.2. Pola te
są uzupełniane przez program i nie ma możliwości ich zmiany.
Wszelkie zmiany są możliwe w ten sposób, że nie wypełnia się kont w zakładce dokument a całe rozksięgowanie
wprowadza się w zakładce ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE .
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Rysunek 3.23: Rejestry VAT - rozksięgowanie automatyczne
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Rozksięgowanie ręczne W zakładce ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE można wprowadzić dodatkowy dekret (konta), w przypadkach bardziej rozbudowanych księgowań 3.7.2.
treść

opis zdarzenia,

strona

strona księgowania (Winien lub Ma) – wybierana,

konto

numer konta – wybierany z planu kont,

kwota

kwota księgowana,

kontrahent

kontrahent odpowiadający danej transakcji. Należy pamiętać, że wypełniając to pole powoduje się
wprowadzenie pozycji do bazy rozrachunków i niezapłaconych. Zalecane tylko przy kontach rozrachunkowych – problem ten został omówiony przy opisie innych księgowań 3.7.15.

Przykład:
Na przykład gdy połowa wartości netto ma być zaksięgowana na 501, druga połowa na 502 – w pierwszej zakładce
stron konto
kwota
Wn
”4”
kwota
nie wprowadza się konta, natomiast w trzeciej wprowadza się zapis Wn
”5” kwota1
Wn
”5” kwota2
Ma
490
kwota
W programie istnieje test sprawdzający poprawność rozksięgowań 3.11.5

Rysunek 3.24: Rejestry VAT - rozksięgowanie ręczne

Dodatkowe informacje
Niektóre pola są widoczne w zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE , po wybraniu klawisza dewizy .
niezapłacone

kwota niezapłacona z wprowadzonej faktury bądź pozycji księgowania. Pole to jest automatycznie
modyfikowane przez program w momencie zapłaty w kasie, banku bądź przy zapłacie z zaliczki. NIE
MODYFIKOWAĆ RĘCZNIE, jedynie przy wykazaniu pozycji na testach.

cło

Wartość opłat celnych

dewizy

Wartość w dewizach

w.stat

Wartość statystyczna
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Wprowadzanie innych stawek VAT

2004122

Okienko do wprowadzania danych, dotyczących podstaw i kwot podatku VAT przewidziane jest na stawki podstawowe. Oprócz tego istnieje dodatkowe pole, umożliwiające wprowadzanie dowolnej stawki VAT oraz odpowiednich
kwot. Są to pola pomiędzy stawkami 23% oraz 8%

3.7.2

Księgowanie

Rejestry VAT są wykorzystywane przy prowadzeniu pełnej księgowości jak i również Książki Przychodów oraz
ewidencji przychodów 8.2.
W celu uniknięcia podwójnego wpisywania wszystkich dokumentów do rejestrów i na odpowiednie konta założono,
że cała analityka rozrachunków i kosztów będzie prowadzona na podstawie kont wpisanych do rejestrów. Na podstawie
wpisanych dokumentów i kont do rejestru jest automatycznie generowane PK. Na konta księgi głównej przenoszone
są tylko sumaryczne kwoty obrotów poszczególnych kont – podsumowania te pojawiają się na końcu wydruku rejestru.
Zasada księgowania jest więc prosta:
1. Wprowadzić dokumenty do rejestru i zadekretować je.
2. Zaksięgować dokumentem PK ogólną kwotę zobowiązań oraz kosztów, wynikającą z podsumowania rejestrów.
W przypadku konieczności dokonania przeksięgowania mającego związek z rozrachunkami kontrahentów prowadzonymi w rejestrach należy wprowadzić je również do rejestrów, korzystając z rejestru inne księgowania. Można
wprowadzić wszystkie PK najpierw do rejestrów (do ksiąg pomocniczych) i następnie zaksięgować cały rejestr, podobnie jak w poprzednim przypadku.

Ustawienia dla ksiąg handlowych
— ∨ księgi handlowe – na pierwszej stronie pojawiają się konta do dekretacji.
Idea pracy polega na wykorzystywaniu t y c h s a m y c h zapisów do rozliczania VAT, należności oraz tworzenia
zapisów w księgach pomocniczych. Wszystkie więc modyfikacje są wykonywane na dokumentach w rejestrze, bądź
wykonywane przeksięgowania.

Rozliczenie kosztów 4/5

2005070

Przy prowadzeniu w planie kont zespołu V można uzyskać zestawienie rozksięgowań „4” na „5”. Podczas wprowadzania dokumentów należy pamiętać o następujących zasadach:
— konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia,
— jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V,
— jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV,
— w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta
grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[.
opis
wn ma
kwota
Zakup..
401 300 100,00
Rozliczenie kosztów 501 490
60,00
Rozliczenie kosztów 502 490
40,00
Księgowanie prawidłowe:
[[ Zakup..II
406 300 200,00
Rozliczenie kosztów 501 490 150,00
Rozliczenie kosztów 502 490
50,00
opis
Zakup..
Koszty
Księgowanie nieprawidłowe:
Koszty
Rozliczenie kosztów
Rozliczenie kosztów

wn
401
406
501
502

ma
200

490
490

kwota
300,00
100,00
200,00
210,00
90,00
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System dokonuje przeglądu wszystkich księgowań w ramach ksiąg pomocniczych. Podstawowe zestawienie rozliczenia kosztów w opcji w opcji księgowość-wyduki-koszty 4/5 wybierając w polu rodzaj z listy wg konta. Wybieramy konto 501 i otrzymamy zestawienie obrotów na kontach grupy IV przynależnych wybranemu kontu. Dodatkowo
możemy zaznaczyć pole szczegółowo aby uzyskać zestawienie dokumentów branych pod uwagę.
Wprowadzanie kont referencyjnych następuje w Dane dla F-K zakładka koszty 4/5 i tam należy wprowadzić
konta referencyjne (np 401, 402, 403 itd) do wydruku wg zadań.

Automatyczne księgowanie w KPR (Księdze Przychodów i Rozchodów)

2004052

Należy ustawić w administracja - konfiguracja 14.3:
— ∨ księga Prz-Rozch – pole rodzaj zostaje rozbudowane o numery kolumn w książce, do których ma zostać
zaksięgowany dokument.
— ∨ ryczałt – analogicznie jak dla KPR, automatyczne księgowanie do ewidencji ryczałtowej 8.2.
— ∨ księgowanie zakupu – dokumenty zakupu (towary, koszty) wprowadzone do rejestru zostaną automatycznie
przeniesione do książki przychodów i rozchodów. Kolumna do której zostanie wpisana kwota zależy od ustawienia
pola rodzaj 3.7.1
— ∨ księgowanie sprzedaży – dokumenty sprzedaży wprowadzone do rejestru zostaną automatycznie przeniesione
do książki przychodów i rozchodów.
Idea pracy polega na p r z e p i s y w a n i u
automatycznie przez program danych z rejestrów do KPR
bądź ewidencji ryczałtowej. Modyfikacje dokonywane w tej opcji modyfikują również pozycje w książce, są to jednak
oddzielne zapisy.

3.7.3

Rozliczanie zaliczek pracowniczych

2004022

Rozliczenia zaliczki dla pracowników można dokonać na kilka sposobów:
1. W kasie / banku wprowadzić wypłatę i wpłatę — i zadekretować na konto „Rozrachunki z pracownikiem”.
Rachunki wprowadzić do rejestru VAT i:
— przeksięgować w opcji rejestry VAT -– inne księgowania 3.7.15
lub
— skorzystać z automatyzacji – wprowadzając do każdego rachunku (faktury) numer pracownika pobierającego zaliczkę w polu pracownik. Spowoduje to przeksięgowanie z konta Rozrachunki z kontrahentem
na Rozrachunki z pracownikiem.
2. W planie kont wprowadzić konto syntetyczne 234 Rozrachunki z pracownikami oraz analitykę do poszczególnych pracowników 234-1 Jan Kowalski , 234-2 Rozrachunki z tyt.zaliczek Ewa Nowak. W danych
systemu dopisać kontozaliczek=234.
3. W raporcie kasowym 5.1 wprowadzić wypłatę – i zadekretować na odpowiednie konto służące rozliczaniu z
pracownikiem np.: 234-2. Analogicznie wprowadzać zwrot reszty z zaliczki jako wpłatę.
4. Rachunki i faktury wprowadzić do rejestru VAT tak jak inne dokumenty. Dodatkowo wypełnić pole pracownik
odpowiednim numerem np. 2.
5. W zakładce rozksięgowania automatyczne zostanie uwidoczniony automatyczny dekret przeksięgowujący z
konta „Rozrachunki z kontrahentem” na „Rozrachunki z pracownikiem.
6. Przykład karty kontowej konta 234-2 poniżej 3.7.3
Przykład:
konto 234-2
FA 1
FA 2
Kartoteka konta rozliczenia zaliczki pracowniczej:
KW 1/003
KP 6/001
OBROTY

Wn
—
—
1 300,00
—
1300,00

Ma
256,97
873,95
—
169,08
1300,00
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Korzystanie z transmisji do Home Banking

2004051

Za pomocą klawisza home Bank system umożliwia generowanie zbiorów z danymi do wybranych programów
„bankowych”. W konfiguracji wpisać odpowiedni nr konta 2.17.7. Naciśnięcie przycisku spowoduje dopisanie kolejnej
linii o płaconej fakturze do pliku wskazanego w konfiguracji. Dodatkowo na liście pojawi się znacznik, świadczący o
wysłaniu przelewu.

3.7.5

Faktury zaliczkowe

2004041

W ramach rejestrów księgowych wprowadzone są rejestry służące rejestracji faktur zaliczkowych. Wprowadzone
są dwa rodzaje rejestrów: dla faktur wystawionych odbiorcom zalO, korekt faktur zaliczkowych zalOK oraz faktur
zaliczkowych otrzymanych od dostawców zalD.
Ponadto wprowadzono osobne typy operacji faktura zaliczkowa oraz rozliczenie częściowe.
Zasada księgowania dokumentów jest następująca:
1. Faktura zaliczkowa, z uwzględnieniem rodzaju, rejestrowana jest w odpowiednim rejestrze analogicznie jak inne
faktury dla poszczególnych stawek VAT.
2. W zakresie podatku VAT dokument zwiększa podstawę i wartości podatku należnego (lub naliczonego).
3. W zakresie księgowości, księgowaniu podlega jedynie kwota VAT, na konto VAT odliczany w innym okresie
w korespondencji z kontem vatu naliczonego bądź należnego.
4. Dokument faktura zaliczkowa nie jest wprowadzany do bazy należności, nie jest bilansowany z wpłatą.
5. W momencie wystawienia faktycznej faktury sprzedaży, datę z tej faktury wpisuje się w pole data VAT , co
spowoduje odliczenie wykazanego podatku we wskazanym miesiącu, przyjmuje się w to miejsce pełne wartości
z zaksięgowanej faktury sprzedaży.
6. Jednocześnie dokonywane jest automatyczne wyksięgowanie kwot VAT, odwrotnie do punktu 3.
Proces wystawiania i rozliczania zaliczki jest wieloetapowy, rozliczeniu podlegają wpłaty do kasy, wystawione
zaliczki oraz wystawione faktury końcowe. Zalecana kolejność ewidencji w przypadku zaliczki od odbiorcy jest następująca:
1. Wystawienie dowodu wpłaty do kasy (rejestracja dowodu wpłaty z banku) w opcji księgowość - kasjer kasa (bank) 5.1.
2. Wystawienie faktury zaliczkowej w opcji ewidencje - fakturowanie - faktura zaliczkowa 8.5.13 .
UWAGA! Ewidencja zdarzeń w takiej kolejności spowoduje, że w momencie wystawiania faktury zaliczkowej
pojawi się komunikat o wpłacie do rozliczenia oraz wpłata rozliczy się automatyczne. W przeciwnym razie trzeba
będzie wykorzystać funkcję administracja - bazy zakładka kasa 13.7 opcja operacje - dowiąż zaliczkę
3.11.11 .
3. Wystawienie faktury końcowej – uwzględniającej zaliczkę nie różni się niczym od wystawiania ”normalnej”
faktury. Jedyną różnicą jest konieczność wskazania wystawionej wcześniej zaliczki – do rozliczenia. Szczegółowo
opisane jest to w rozdziale opisującym wystawianie faktury zaliczkowej 8.5.13 .
UWAGA! Przy wystawianiu faktury końcowej pojawia się komunikat o otwartej zaliczce dla wybranego na
fakturze kontrahenta. Obniżenie podatku i kwoty do zapłaty dzieje się w programie automatycznie - po wybraniu
z listy zaliczek odpowiedniej zaliczki. W przeciwnym razie trzeba będzie wykorzystać funkcję administracja bazy zakładka rejestry VAT opcja operacje - rozlicz zaliczkę 3.11.11.
Ponadto w rzeczywistości mogą wystąpić sytuacje bardziej złożone. Należą do nich:
— przyjęcie kilku wpłat i wystawienie jednej faktury zaliczkowej – NIE DOPUSZCZANE PRZEZ PROGRAM,
— przyjęcie wpłaty, wystawienie zaliczki i jej rozliczenie na kilku fakturach – tzw. w programie rozliczenie częściowe
8.5.13 ,
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— wystawienie kilku faktur zaliczkowych i jednej faktury końcowej – zaliczki wskazywane są wtedy po naciśnięciu
klawisz zaliczki 8.5.13 .
Program wyróżnia następujące statusy zaliczek:
data=data VAT

zaliczka przyjęta, jeszcze nie rozliczona,

data<data VAT

zaliczka przyjęta w dniu data, rozliczona w fakturze z dnia data VAT,

data>data VAT

oraz w polu rodzaj rozliczenie częściowe – ten wariant służy to częściowego rozliczania
zaliczek: program przyjmuje, że dany wpis jest jedynie rozliczeniem zaliczki, natomiast odrębnie
wprowadzamy przyjęcie zaliczki jak w pkt. 1.

Testy zgodności
Proces wystawiania i rozliczania zaliczek jest wielostronny – wzajemnie zgodne muszą być dokumenty wpłaty
zaliczki i zapłaty, faktura zaliczkowa oraz jej rozliczenie końcowe. Wynika z tego, że trzeba umożliwić porównanie
dokumentów z poszczególnych baz. W programie stworzone zostały specjalne testy.
W podanych przykładach podano sytuację błędną, w której inna kwota zaliczki była wykazana na fakturze końcowej, inna przyjęta w danym okresie jako rozliczenie zaliczki.
— administracja - bazy rejestry vat zestawienia - rozliczenie zaliczek 17.1.3
Zestawienie według dokumentów. W kolumnach pojawiają się kwoty: wystawionej zaliczki, wpłaty do kasy (banku), odliczone zaliczki na fakturze. W idealnym przypadku wszystkie kwoty powinny być równe. W przypadku
niezgodności konieczne jest wykonanie opcji:
— dowiąż zaliczkę – oznacza dokument zapłaty (kasa bądź bank) jako powiązany z zaliczką,
— rozlicz zaliczkę – zmienia status i dowiązanie zaliczki na rozliczoną (wystawioną do niej fakturę końcową).

Rysunek 3.25: Niezgodna kwota potrąconej zaliczki na fakturze widoczna na teście ¡rozliczenie zaliczek¿
— administracja - testy - zaliczki 17.1.2
Sprawdza zgodność odliczenia zaliczki i obniżenia na fakturze. Przy dokumencie, który jest niegodny według
programu – pojawia się przyczyna niezgodności.
— magazyn - wydruki - obroty na magazynie 17.1.1
Porównanie podatku VAT odliczonego na fakturach sprzedaży i w zaliczce. Wykazane wartości w kolumnach
powinny być jednakowe 6.10.3 .

3.7.6

Potwierdzenia Korekt VAT

2010030

Ponieważ istnieje obowiązek posiadania potwierdzania wystawionej Faktury VAT korekta, przed złożeniem deklaracji w celu uzyskania prawa do obniżenia podatku VAT z tych dokumentów – w sytuacji, gdy potwierdzenie takie
zostanie otrzymane w terminie późniejszym, również odliczenie VAT powinno zostać przesunięte w czasie.

3.7 Rejestry VAT

157

Rysunek 3.26: Niezgodność potrąconej zaliczki na fakturze i odliczenia na fakturze zaliczkowej widoczna
na teście ”zaliczki”

Uwaga:

Mechanizm automatycznego przeksięgowania i potwierdzania dotyczy tylko korekt wy-

stawionych w opcji magazyn

Sporadyczne księgowanie potwierdzeń
W programie istnieje możliwość zaprowadzenia odpowiedniej ewidencji potwierdzonych korekt faktur VAT co
umożliwia rejestr potwierdzenia FVK . Do tego rejestru wprowadza się ogólne wartości z korekt, w podziale na
stawki. Program cały rejestr zalicza do VAT należny w miesiącu, który wynika z pola data VAT , natomiast w
miesiącu wynikającym z daty w polu księgowany koryguje odliczony VAT należny.
Księgowanie kwot VAT następuje z użyciem konta VAT odliczany w innym okresie.

Rysunek 3.27: Rejestrowanie potwierdzenia korekty - sporadycznie
księgowany

data przeksięgowania VAT na VAT odliczany w innym okresie
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data FA

data wystawienia korekty

data VAT

miesiąc, w którym zostanie obniżony VAT należny z potwierdzenia

dotyczy

numer wystawionej faktury VAT korekta

Rysunek 3.28: VAT w miesiącach wystawienia i odliczenia VAT z potwierdzeń korekt - sporadyczne
potwierdzenia

Stałe wyłączenie odliczania VAT z korekt
Jeżeli większość wystawionych korekt wymaga potwierdzenia można wyłączyć w programie rozliczanie VAT na
podstawie korekt — i ustawić rozliczenie tylko na podstawie potwierdzeń.
W takim przypadku należy w opcji dane systemu wpisać polecenie potwierdzeniakorekt=1. Będzie on oznaczał,
że VAT z wystawionych korekt będzie księgowany na konto wybrane w opcji dane dla FK w polu VAT odliczany
w innym okresie.
Podatek VAT wynikający z dokumentów wprowadzonych do rejestru potwierdzeń będzie natomiast księgowany na
konto VAT należny.

3.7.7

Faktury wewnętrzne FW

2005043

Faktury wewnętrzne są wystawiane w przypadku przekazania towarów potrzeby reprezentacji i reklamy bądź na
potrzeby własne. Celem wystawiania faktur wewnętrznych jest naliczenie kwoty VAT od przekazanej kwoty.
Kwota VAT jest automatycznie księgowana na konto ”Podatek VAT należny” (według wpisu do opcji dane dla
FK 3.3.2. wprowadzane jest konto IV .
Rejestr faktur wybierany jest w polu rodzaj jako faktura wewnętrzna FW i zapisywany z typem darow .

3.7.8

Ewidencja dokumentów, w których VAT rozlicza nabywca

Obrót złomem oraz innymi odpadami, w myśl nowelizacji ustawy o VAT, zakłada tzw. system odwróconego
obciążenia, który polega na tym, że VAT rozlicza nabywca. W takim przypadku sprzedawca nie wykazuje podatku
VAT na fakturach w tego rodzaju transakcjach, a nabywca stosuje stawkę właściwą dla danego towaru.
W programie wprowadzono możliwość:
1. Wystawiania faktur sprzedaży, z odpowiednią adnotacją 3.7.8.
2. Ewidencję zakupu z faktur, w których VAT rozlicza nabywca 3.7.8.

Zakupy, w których VAT rozlicza nabywca
Należy wystawić fakturę wewnętrzną w opcji księgowość - fakturowanie - Faktura NAB.
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Rysunek 3.29: Rejestrowanie potwierdzenia korekty - stałe wyłączenie

Rysunek 3.30: VAT w miesiącach wystawienia i odliczenia VAT z potwierdzeń korekt - stałe potwierdzenia

3.7 Rejestry VAT

160

Rysunek 3.31: Wystawianie faktury wewnętrznej w przypadku, gdy VAT płaci nabywca
Sprzedaż - wystawienie faktury, w których VAT rozlicza nabywca
Należy wystawić normalną fakturę - na przykład w opcji księgowość - fakturowanie - Faktura VAT , a w
stawce VAT wpisać NAB. Na wydruku faktury pojawi się adnotacja Podatek rozlicza nabywca.

Rysunek 3.32: Wystawianie faktury sprzedaży, gdy VAT płaci nabywca

3.7.9

Faktury dłużne

2004060

Rejestr wykorzystywany do rejestracji faktur wystawionych w czyimś imieniu (wariant refakturowania). Na konto
rozliczeniowe wprowadzana jest wartość brutto faktury.

3.7.10

VAT od zakupu i paliw do samochodów osobowych

2004052

W myśl Art. 88 pkt.3 Ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych
przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych
i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5; Kwoty tego podatku wykazuje się w deklaracji
VAT-7 lub VAT-7K. Konieczna jest więc w programie osobna ewidencja takich faktur.
W programie założono dwa nowe oznaczenia „stawki VAT”:
— 94 – dla naliczonego VAT w związku z zakupem paliw do samochodów osobowych, nie będącym do odliczenia,
— 95 – dla VAT z tyt. zakupów samochodów osobowych (leasingu), który może być odliczony w połowie.
Faktury dokumentujące te operacje wprowadza się do rejestrów VAT 3.7, do wybranego rejestru, w pozycję do
projektowanego % podatku.

3.7 Rejestry VAT

161

Rysunek 3.33: Syntetyka VAT w fakturach, gdy VAT płaci nabywca

Rysunek 3.34: VAT od samochodów osobowych

3.7 Rejestry VAT

162

Na rejestrach VAT pozycje te będą wykazane odpowiednio jako „stawki” PB (94 - paliwo) i SM (95 - zakup
samochodu) i nie będą zaliczane do VAT naliczonego.
Jeżeli konieczne jest wyodrębnienie osobnego rejestru VAT dla nieodliczanych paliw z samochodów osobowych
można wprowadzać je do tego samego rejestru co dotychczas, wypełniając dodatkowo pole stoisko. Wtedy możliwe
jest uzyskanie rejestrów i zbiorczych oraz z podziałem na stoiska - po zaznaczeniu na zestawieniu rejestr przełącznika
osobno stoiska.

3.7.11

WDT dostawa do unii

Opcja przeznaczona do rejestracji faktur w księgowości, w przypadku biur rachunkowych oraz gdy faktury są
wystawiane z innych programów czy lokalizacji.
Dostawy do krajów członkowskich Unii Europejskiej rejestruje się w rejestrze WDT. Wprowadza się kwotę transakcji
w pole netto pod pozycję 0% VAT.
Na tej podstawie dane dodawane są do zestawień dotyczących VAT:
— do obliczenia VAT - wydruki - syntetyka VAT ,
— do tworzenia miesięcznej czy kwartalnej deklaracji VAT UE - wydruki - intrastat wybrać w polu rodzaj VAT
UE.

3.7.12

WNT nabycie z unii

Do rejestru WNT wprowadza się nabycia dokonane w obrębie Unii Europejskiej. Pod odpowiednią pozycją VAT
rejestruje się wartość netto, VAT i brutto - będące podstawą naliczenia podatku VAT oraz dodatkowo w pole w.stat.
- wartość do księgowania na konto rozrachunków oraz kosztów bądź magazynu.
Wartość dewizową faktury wprowadza się w okienku dewizy - wybierając walutę oraz wprowadzając wartość w
walucie. Wprowadzone faktury są widoczne w zestawieniu syntetyka VAT jako VAT należny i naliczony. Wprowadzone
kwoty są uwzględniane w zestawieniu na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT UE.
Tak wprowadzona faktura jest księgowana w następujący sposób:
pole
kwota VAT
w.stat.

konto
Wn - VAT naliczony
Ma - VAT należny
Wn - konto „4” bądź „3”
Ma - konto rozrachunków z dostawcami zagranicznymi

skąd bierze konto
dane dla F-K
dane dla F-K
wpisane
wpisane

Wydruk faktury wewnętrznej nie jest możliwy z modułu
w opcji rejestry VAT . Przy konieczności
wystawiania faktury wewnętrznych należy w pierwszej kolejności wystawić ją do
fakturowanie - faktura
WDT .

Uwaga:

Program domyślnie przyjmuje, że podstawa do VAT jest równa kwocie zobowiązania
do dostawcy. Aby wprowadzić fakturę WNT, która z powodu dodatkowych opłat posiada różnice
wymienionych kwot wystarczy odpowiednio zmodyfikować kwotę statystyczną, natomiast podstawy
VAT pozostawić niezmienione.

3.7.13

Faktury Invoice NP

Dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium kraju, zarówno dla nabywców zgodnie
z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie 8.5.9 .
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Rysunek 3.35: Wprowadzanie WNT do rejestrów

3.7.14

Import

Import rejestruje się bardzo podobnie jak WNT w rejestrze VAT od importu, dodatkowym elementem jest
wprowadzenie ceł i innych opłat w pole cło.
Tak wprowadzona faktura jest księgowana w następujący sposób:
pole
kwota VAT
w.stat. + cło
w.stat
cło + VAT

konto
Wn – VAT naliczony
Wn - konto „4” bądź „3”
Ma – konto rozrachunków z dostawcami zagranicznymi
Ma – konto rozrachunków z Urzędem Celnym

skąd bierze konto
dane dla F-K
wpisane
wpisane
wpisane
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Inne księgowania

Służy do wprowadzania księgowań nie mieszczących się w wymienionych obszarach tematycznych rejestrów oraz
przy tworzeniu PK uwzględniających księgi pomocnicze. Umożliwia wprowadzenie dowolnych zapisów na kontach oraz
dla kontrahentów.

Rysunek 3.36: Przeksięgowania w rejestrze VAT – Inne księgowania
Po wejściu opcji rejestry VAT należy wybrać w pole rejestr inne księgowania. Na ekranie pojawia się okienko,
gdzie w zakładkach:
dokument – uzupełnia się pole dokument wpisując numer i nazwę np. IK 0023 oraz datę księgowania.
UWAGA! okienko dewizy dotyczy księgowanych pozycji i jest aktywne w trzeciej zakładce.
rozksięgowanie automatyczne – w tej zakładce się nic nie wypełnia.
ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE – wprowadza się treść, stronę i kwotę księgowania, zgodnie z zasadami wypełniania rejestrów 3.7.1.
Znaczenie poszczególnych pól:
— WN-MA – wyboru strony danego wpisu dokonuje się poprzez wybór z listy,
— kontrahent – służy do wskazania pozycji rozrachunkowych,
— dewizy – dodatkowe pola umożliwiające uzupełnienie informacji o wartości dewiz i terminie płatności, można
też skorygować pozycje niezapłacone w polu niezapłacone
— temat – służy do wskazania uściślonego obszaru zainteresowań 13.5, do którego przypisany jest dokument,
— w prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie strony Wn i Ma – program jednak nie wymaga zbilansowania
operacji.

Uwaga: Osobnego komentarza wymaga kolumna umożliwiająca wprowadzenie kontrahenta. Należy zwrócić uwagę, że wybranie kontrahenta sprawia, że pozycja księgowana w wybranej linii traktowana jest jako rozrachunki i wprowadzana do bazy niezapłaconych. Oznacza to, że kontrahenta
wybiera się tylko przy kontach rozrachunkowych, czego wynikiem będą przeksięgowania pomiędzy kontrahentami.
Obrazuje to rysunek 3.36.
Dodatkowym zastosowaniem tego dokumentu jest wprowadzanie bilansu otwarcia z podziałem na kontrahentów
(również z wyszczególnieniem otwartych dokumentów). Patrz 3.4.3
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Zestawienia

2005072

Rejestr VAT
– zestawienie dla wskazanego rejestru. Możliwe opcje:
— wg stoiska – każde stoisko (stanowisko kosztów) tworzy osobny rejestr,
— wg daty sprzedaży – zamiast daty księgowania,
— zestawienie obrotów – pod rejestrem zbiorówka do księgowania w księdze głównej,
— zapisz dysk – rejestr zapisywany jest na dyskietce A: w postaci możliwej do odczytania funkcją czytaj dysk.
Rejestry drukuje się w opcji rejestry VAT wybierając z menu opcję wydruk rejestru.
Kwoty podsumowujące rejestr wykazują pozycje:
— 1.Bezpośrednio pod rejestrem – sumę wszystkich wykazanych w rejestrze pozycji.
— 2.W kolumnie VAT – kwoty netto i VAT w podziale na stawki, do rejestru VAT.
— 3.W linii „odliczane w innym okresie” – pozycje księgowane w danym okresie, dla których VAT odliczany jest
w innym czasie.
— W linii „księgowane w innym okresie” – pozycje wchodzące do podatku VAT w podanym okresie, księgowane
jednak w innym czasie.

Rysunek 3.37: Wydruki rejestrów VAT
Jeśli rejestr drukowany jest w firmie prowadzącej pełną księgowość można zaznaczyć pole ∨ zestawienie obrotów
– wtedy pod rejestrem VAT drukowane są rozksięgowania na konta.
UWAGA! Niektóre konta, takie jak VAT należny, naliczony, po spełnieniu warunków pobierane są z opcji dane
dla FK . W razie ich braków należy sprawdzić poprawność wpisów 3.14.10.
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Nierozliczony VAT
– wykazuje wszystkie pozycje na dany dzień, dla których podatek VAT pozostaje nierozliczony. Dotyczy faktur
VAT (pomiędzy datą księgowania a datą VAT) oraz faktur zaliczkowych.

Kartoteka
– zestawienie wszystkich operacji zawartych w bazie, zarówno samych dokumentów jak i ich zapłat (nie obejmuje
operacji magazynowych, księgi głównej oraz operacji kasowych nie dotyczących rejestrów – tzn. z typem innym niż
Z.Rej).

Niezapłacone
– zestawienie operacji nierozliczonych powstałych w rejestrze.

3.7.17

Poprawa i anulacja

Poprawa wprowadzonego dokumentu do rejestru jest możliwa w tym samym miejscu, co jego wprowadzanie.
Należy ustawić się na poprawianym dokumencie i nacisnąć klawisz
.
Kasowanie jest możliwe, chociaż nie jest zalecane. W celu wykasowania danej pozycji w Rejestrze Vat należy
wejść do opcji Operacje - Anulacja dokumentu.
Uwaga. Funkcje te nie są zawsze dostępne. W programie wprowadzono szereg ograniczeń modyfikacji i kasowania
dokumentów.

3.7.18

Sposób zapisywania w programie

2005092

Każdy wprowadzany do rejestru, (również do innych księgowań - jeżeli wybrany jest kontrahent) dodatkowo
zapisywany jest w bazie niezapłaconych dokumentów – widocznej w opcji księgowość - bazy - baza niezapłacone.
Do niej „wchodzą” faktury, które następnie są usuwane w momencie zapłaty.
Ta baza ma swój odpowiednik w rejestry VAT 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.
Modyfikacji bezpośrednio w bazie należy dokonywać jedynie w przypadkach, gdy wynika to z przeprowadzonych
testów 5.2.4.

3.7.19

Wczytywanie danych z dokumentu wprowadzonego na magazyn

2013080

W rejestrach VAT możliwe jest wczytanie do dokumentu ”PZ towary handlowe” danych z dokumentu wprowadzonego na magazyn. Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby ponownego wprowadzania kwot, numeru dokumentu
wprowadzonego na stan czy wyboru kontrahenta.
W rejestrach VAT po wybraniu rejestru ”PZ towary handlowe” należy klikać klawisz magazyn . Następnie z zasugerowanych przez program dokumentów wybieramy pożądany. Zostaną z niego zaczytane dane. Dopisywanie dokumentu
zakańczamy przyciskiem zatwierdź . link do lekcji na blogu: http://poznajmadar.blogspot.com/2013/08/rejestryvat-wczytywanie-z-magazynu.html

3.8
3.8.1

Konfiguracja
Ustawienia sposobów księgowań w DANYCH SYSTEMU

Działania programów zależne są od ustawień konfiguracyjnych, wprowadzonych w opcji
operacje - dane systemu.

w opcji
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konta6cyfr=1 – konta syntetyczne 6 cyfrowe
pominpustefk=1 – na zestawieniu sald pomijane puste konta

3.8.2

Ustawienia schematów księgowań w danych dla FK

Opcja dostępna w module
w opcji bazy - dane dla FK 3.3.2. W opcji tej wprowadza się schematy
księgowań dla:
— rozrachunków – w zakładce rozrachunki definiuje się sposób księgowań należności i zobowiązań, z tytułu
VAT oraz rozrachunki z tytułu operacji magazynowych i zagranicznych,
— importu – w zakładce import definiuje się m.in. konta księgowań różnic kursowych, cła, prowizji i potrąceń,
— magazynów – w zakładce magazyn wprowadza się dla poszczególnych magazynów konta kosztu własnego,
odchyleń, magazynu i sprzedaży,
— eksportu – w zakładce eksport określa się konta dla poszczególnych magazynów operacji WDT i eksportu,
odpowiednio koszt własny i sprzedaż,
— produkcja – w zakładce produkcja definiuje się konto: magazynu produkcji, sprzedaży wyrobów, odchylenia
i kosztu technicznego,
— kosztów – w zakładce koszty 4/5 deklaruje się stosowanie kont zespołu V oraz definiuje się rodzaje zestawień
kosztowych,
— kasy i banków – przypisuje się odpowiednie raporty i numerację do poszczególnych opcji kasa1 , bank1 itp.
Dzięki takiej definicji możliwe jest zastosowanie automatycznych schematów księgowań dla grup dokumentów po
to, by zminimalizować konieczność ich dekretacji.

3.8.3

Zakres księgowania

W programie wprowadzono pojęcie zakres księgowania, mający na celu eliminację pomyłek związanych z nieprawidłowo wpisaną datą, np. do polecenia księgowania, a także ograniczenie możliwości modyfikacji i wprowadzania
dokumentów, których data wykracza poza zakres. W takim przypadku pojawi się komunikat niezgodność zakresu
Możliwość określenia zakresu dostępna jest w opcji księgowość - wydruki - zakres oraz księgowość - narzędzia
- okres księgowania.

3.9

Zasady ochrony danych

Właściwe i bezpieczne korzystanie z programów Madar 7 wymaga sprawdzania poprawności wpisanych danych z
dokumentami źródłowymi oraz zabezpieczania danych wcześniej wprowadzonych. W tym celu należy:
1. Sporządzać zapasowe kopie danych (archiwizację) co najmniej raz w miesiącu na dyskietce, a co tydzień na
dysku. W przypadku większych firm zalecana jest archiwizacja codzienna.
2. Chronić dane przed dostępem niepowołanych osób poprzez założenie użytkowników i haseł.
3. Przechowywać dokumenty źródłowe oraz sprawdzać ich zgodność z danymi w programie (na podstawie odpowiednich zestawień pomocniczych).
4. Prowadzić kontrolę poprawności danych, poprzez przeprowadzanie testów i sprawdzenia zgodności sald kont
księgi głównej z ewidencją analityczną.
5. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości drukować raz w miesiącu Księgę Główną oraz Dziennik.
W programie znajdują się specjalne funkcje, które umożliwiają kontrolę poprawności wpisywanych danych. Zaliczają
się do nich:
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Rysunek 3.38: Wypełnione dane dla fk
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1. Ustawianie zakresu czasowego, w którym dozwolone jest wystawianie lub poprawianie dokumentów. Pozwala
to na uniknięcie pomyłek przy wprowadzaniu danych (np. poprzez wpisanie błędnego roku) oraz ważne dla
firm prowadzących księgowość – uniemożliwia zmianę zapisów w księgach pomocniczych, które zostały już
wprowadzone do księgi głównej.
2. Testy - umożliwiają sprawdzenie poprawności zapisów w programie. Niezgodności są wykazywane na zestawieniu na ekranie po wykonaniu testu. Różnice mogą powstać poprzez błędne wprowadzenie danych, nieumiejętną
poprawę dokumentów lub awarię w programie. Wszystkie pozycje ujawnione na zestawieniu należy dokładnie
przeanalizować. Przeprowadzanie testów i likwidacja błędów jest konieczne i jedynie w przypadku, gdy wszystkie
testy „są czyste” i nie wykazują żadnych błędnych pozycji autorzy zapewniają poprawność danych wprowadzonych do programu.

3.10

Limity kredytowe dla kontrahentów

Program umożliwia kontrolę limitu kredytowego:
1. Wchodząc na konkretnego kontrahenta można ustalić indywidualny limit kredytu. Limit kredytu dla kontrahenta
wpisuje się w danych kontrahenta (zakładka - nazwa, pole - kredyt).
Ustawienie kwoty limitu kredytu uaktywnia jednocześnie opcje kontroli przeterminowania niezapłaconych i
uniemożliwia sprzedaż klientom, którzy posiadają niezapłacone faktury.
2. W sytuacji, kiedy suma wystawianej faktury i niezapłaconych przekroczą limit kredytu dla konkretnego kontrahenta program uniemożliwia zwiększania zadłużenia.
Można dodać użytkownikowi specjalne uprawnienie, które umożliwi mu sprzedaż pomimo przekroczonego limitu przez kontrahenta. Uprawnienie dodaje się zaznaczając przekroczony kredyt w opcji administracja użytkownik - zakładka magazyn.
3. Można wydłużyć możliwość sprzedaży klientom, którzy mają niezapłacone dokumenty.
Ponieważ przekroczeniu terminu spłaty nawet o jeden dzień system nie pozwoli zwiększyć kwoty długu takiemu
kontrahentowi – można ustawić dłuższy termin spłaty np. 20 dni. Aby to wprowadzić należy wejść do opcji
administracja - operacje - dane systemu i wpisać w nowej linijce limitDniPrzeterminowane=20.

3.11

Testy

W programie każda operacja zapisywana jest w kilku bazach. W wyniku awarii programu lub dokonywania błędnych
operacji na bazach 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. Porównują one automatycznie wszystkie dane z odpowiadających sobie baz i, w razie wystąpienia niezgodności, ujawniają takie pozycje na
zestawieniu. W programie występuje kilka opcji testowych, które w zależności od swojego umiejscowienia sprawdzają
różne dane (np. testy pod rejestrami dotyczą danych z rejestrów, pod kasą - danych z kasy itp.). Najczęstszą przyczyną
wystąpienia niezgodności jest wykonana nieumiejętnie bezpośrednia ingerencja w bazach programu. Dlatego poprawa
niektórych pozycji wymaga zmian bezpośrednio w bazach.
„Wyczyszczenie” testów, tzn. doprowadzenie do tego, by żaden test nie wykazywał pozycji błędnych, jest gwarancją spójności SYSTEMU. Testy pomagają w wyszukaniu i usunięciu technicznych i merytorycznych błędów we
wprowadzanych danych.

3.11.1

Test planu kont 107

Służy do sprawdzenia wprowadzonego bilansu otwarcia oraz komplementarności kont syntetycznych i analitycznych.
Test pozwala na odnalezienie nieprawidłowo wprowadzonych kont, mających wpływ na niezgodności wykazu obrotu
i sald. Szczegółowy opis w rozdziale poświęconym testom 17.5.1 .

3.11 Testy

3.11.2
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Zgodność księgi głównej z księgami pomocniczymi 108

Sprawdzenie całościowe zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im księgami pomocniczymi jest możliwe w opcji administracja - testy - k.Głowna-k.Pomocnicze 17.5.2 .
Ten sam test jest również do uzyskania w wydrukach w opcji księgi pomocnicze-salda.
Prawidłowo obok kont nie powinny pojawiać się wartości. Kwoty występujące na otrzymanym zestawieniu oznaczają niezgodności występujące pomiędzy księgą główną i pomocniczymi na tym koncie, przy którym są uwidocznione.
W zależności od rodzaju konta, na którym dana niezgodność występuje, różne są sposoby jej lokalizacji i poprawy.
Najczęstszą przyczyną błędów jest:
1. Zaksięgowanie PK na konta księgi głównej pozycji nie związanej z księgami pomocniczymi i nie zamarkowanie
jej.
2. Zaksięgowanie PK na konta księgi głównej pozycji związanej z księgami pomocniczymi i jej zamarkowanie.
3. Zmiana zapisów w księgach pomocniczych już po zaksięgowaniu i nie uwzględnienie jej w księdze głównej.
4. Nie zaksięgowanie wszystkich ksiąg pomocniczych.

3.11.3

Test dokumentów księgowych

W programie istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dokumentów pod względem księgowym,
tzn. prawidłowości i kompletności ich rozksięgowań, w szczególności zgodności strony Wn i Ma.
Takie sprawdzenie jest możliwe w opcji administracja - testy - operacje księgowe. po podaniu daty początkowej
i końcowej okresu, za jaki ma zostać dokonane sprawdzenie - pojawia się lista niezgodności - tzn. dokumentów w
których program znalazł nieprawidłowości.
Szczegółowa interpretacja uzyskanych zapisów dostępna jest rozdziale „Testy” 17.5.4 .

3.11.4

Test księgi głównej 109

Test ma na celu weryfikację dokumentów PK na zgodność sum po stronie WN i MA, oraz prawidłowości księgowania na konta analityczne i syntetyczne. Test dostępny jest w opcji księgowość - bazy - baza PK i należy wybrać
z menu lokalnego test

3.11.5

Niezgodność strony wn i ma

Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich
prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, czasem zdarza się, że ZESTAWIENIE SALD w
księdze pomocniczej wykazuje niezgodność pomiędzy stroną Wn i Ma. Do najczęściej spotykanych powodów
tego przypadku należą:
• błędnie wprowadzony bilans otwarcia BO 3.4.1,
• brak dekretu w raportach kasowych czy bankowych lub rejestrach VAT 17.5.4 ,
• błędnie skasowany raport kasowy czy bankowy (skasowany nagłówek, a nie pozycje raportu) 5.1.2,
RADA: należy znaleźć dzień, w którym nie bilansują się strony, najefektywniej metodą „na pół / na pół” zestawienie za cały miesiąc, od 1-15, od 1-7 itp.
• błąd w planie kont 3.2.4 - niewłaściwie wprowadzone konta analityczne 3.4.1.
Narzędzie ułatwiające wyszukiwanie jest dostępne w opcji administracja - testy - operacje księgowe3.12.10,
opcja ta automatycznie wyszukuje błędne dokumenty i przedstawia w raporcie błędów 17.5.4 .
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Rysunek 3.39: Test dokumentów księgowych
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Niezgodność „20” oraz według kontrahentów

Wydruk pozycji karta kontowa dla kont rozrachunkowych, w szczególności należności i zobowiązań, zawiera
chronologiczne zapisy. Uszeregowanie ich według kontrahenta jest możliwe w opcji wydruki - salda kontrahentów
księgi pomocnicze, podając konto i okres 3.12.
Najczęstszą przyczyną wystąpienia niezgodności są błędy, które są widoczne po zrobieniu testów niezapłaconych
3.11.8 . Zaleca się ich wykonanie i usunięcie błędów.

3.11.7

Niezgodność grupy „4” i „5”

Podczas równoległego księgowania na grupę 4 i 5 (poprzez konto 490) czasami dochodzi do trudnego do znalezienia
błędu, jakim jest niezgodność księgowań. Przyczyną mogą być niejednakowe kwoty bądź wręcz pominięcie księgowania
równoległego. Narzędzie statystyka dekretów 3.12.10 automatycznie wyszukuje takie dokumenty i przedstawia w
raporcie błędów.

3.11.8

Test niezapłaconych

Bardzo ważną sprawą przy prowadzeniu kasy jest uzgodnienie zgodności rozrachunków z kontrahentami (rejestry,
odbiorcy, dostawcy) z faktycznie wprowadzonymi zapłatami do kasy oraz wykaz pozycji niezapłaconych. Służą temu testy, które najlepiej jest wykonywać jak najczęściej i nie rzadziej niż co miesiąc. Testy te należy wykonać po
uzgodnieniu testu kasy (opisanego w poprzednim rozdziale).
W programie przyjęto konwencję, że wszystkie zapłaty z kasy lub banku dotyczące dokumentów powinny być wprowadzane w określony sposób. Dzięki temu są automatycznie przepisywane przez program do odpowiednich rejestrów
oraz modyfikują pozycje niezapłacone.
1. Operacji zapłaty za dostawę powinny być przeprowadzane jako zobowiązania z magazynu.
2. Operacji zapłaty za faktury sprzedaży powinny być przeprowadzane jako należności z magazynu.
3. Operacji wpisywanych do rejestrów powinny być przeprowadzane jako zapłata z rejestru VAT lub nowy
dokument VAT.
Dzięki takiej organizacji możliwa jest bieżąca kontrola niezapłaconych dokumentów. Jednak w przypadku nieumiejętnej poprawy dokumentów w kasie czy banku lub wprowadzenia ich jako wpłata lub wypłata i nie przeprowadzenia
bilansowania 5.2.3 niektóre z tych dokumentów mogą nie „przepisać” się do rejestrów i nie uaktualnić niezapłaconych. W celu szybkiego wykrycia tych błędów program oferuje funkcje testujące. Rozrachunki z kontrahentami należy
sprawdzać w następujących opcjach:
— dostawcy na magazyn –
w opcji bazy - baza zobowiązań - test
— odbiorcy z magazynu –
w opcji bazy - baza zobowiązań - test
— dokumenty z rejestru –
opcja rejestry VAT - test
Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawia się dodatkowe menu, z którego można wybrać rodzaj testu.

Niezapłacone 101
Opcja umożliwia sprawdzenie poprawności zapisów w rejestrach pomiędzy niezapłaconymi i transakcjami. Wystąpienie pozycji na zestawieniu oznacza, że saldo transakcji dla danego kontrahenta jest inne niż jego niezapłacone.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom 17.2.1 .

Kasa
Test zgodności transakcji kasowych i bankowych oraz tych, które „przeszły” do rejestrów. Program sumuje wszystkie operacje na kontrahenta występujące w rejestrach i porównuje z ogólną sumą w kasie. Wystąpienie pozycji na
zestawieniu oznacza, że istnieje różnica pomiędzy transakcjami w:
rejestrach – może brakować pozycji, bądź może istnieje taki dokument, który nie występuje w kasie,
kasie, banku – dokument związany z zapłatą za dokument nie występuje w odpowiednim rejestrze.
W celu lokalizacji błędu najlepiej uzgadniać według kontrahenta. Można porównać dwa zestawienia
wydruki - karta kontowa - w księgach pomocniczych,
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karta kontowa w odpowiedniej bazie rejestrów 3.11.8.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, pomocną funkcją przy lokalizacji błędnej pozycji, jest test - dla kontrahenta
17.2.2 .
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom 17.2.3 .

Dla kontrahenta 102
Sprawdza, czy zapłaty w kasie dla wybranego kontrahenta odpowiadają zapłatom w rejestrach. Wystąpienie niezgodności może wynikać z tych samych powodów, co w przypadku testu kasa. Test ten jest bardziej szczegółowy niż
poprzedni i umożliwia wykrycie odpowiedniego dokumentu.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom 17.2.2 .

3.11.9

Test kasy i banku 104

Test w kasjerze może być tylko wykonywany w przypadku prowadzenia pełnej księgowości i po zadekretowaniu
wszystkich raportów z okresu, za jaki są sprawdzane dane. Należy pamiętać również o właściwym oznaczeniu kont
rozrachunków w planie kont.
Test wykonuje się w opcji baza - baza kasjer - test. Sprawdza on, czy pozycje w raportach zadekretowane lub
zaksięgowane na odpowiednie konta rozrachunków były wprowadzane przez odpowiednie funkcje zapłaty.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom 17.3.1 .

3.11.10

Testy związane z magazynem i VAT-em

Czasami zdarza się, że dokumenty związane z obrotem towarowym są niezgodne i wykazują np. niewłaściwą
wartość w cenach zakupu. Należy wykonać test w opcji administracja - testy - VAT magazyn. Pojawiające się na
zestawieniu dokumenty należy wczytać do poprawy i zapisać ponownie.

3.11.11

Testy zaliczek

Ewidencja i rozliczenie zaliczek przebiega wielostopniowo i może być rozciągnięta w czasie. Z punktu widzenia
rozliczenia podatku VAT istotne jest, aby zweryfikować dane zapisywane w poszczególnych bazach. Należą do nich:
— rejestr zaliczek - wprowadzany i drukowany w opcji księgowość - rejestry VAT - jako rodzaj zaliczka od
odbiorcy,
pozycje w rejestrze, w których nastąpiło rozliczenie zaliczek, są oznaczone jako zo i podsumowane na końcu w
linii opisanej jako rozliczenie zaliczek,
— rejestr faktur - wprowadzany w magazynie i widoczny w opcji magazyn - wydruki - rejestr sprzedaży ,
— rejestr faktur - wprowadzany w księgowości i drukowany w opcji księgowość - rejestry VAT - jako rodzaj
sprzedaż faktury VAT,
Pozycje w rejestrze sprzedaży, w których nastąpiło rozliczenie zaliczek, są oznaczone jako rozliczone zaliczki –
w rejestrze sprzedaży.
Do sprawdzania poprawności zapisów w programie służą specjalne testy:
• porównanie kwot podatku VAT odliczonego na fakturach sprzedaży i rozliczonego w zaliczce 100 obroty na
magazynie 17.1.1 ,
• zestawienie pozycji (dokumentów) błędnie rozliczonych w systemie 111 testy zaliczki 17.1.2 ,
• zestawienie zsumowanych kwot według wystawionych dokumentów zapłat, faktur zaliczkowych i sprzedaży 112 test rozliczenie zaliczek 17.1.3 .
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Wydruki

Analiza i zestawienia do księgi głównej oraz pomocniczych możliwa jest do uzyskania w opcji
.
Należy wybrać ikonę wydruki . W okienku, które pojawia się po wybraniu opcji, można wyróżnić cztery kolumny
dotyczące:
— KSIĘGA GŁÓWNA - czyli operacji wykonywanych przez opcję PK – 3.12.2,
— KSIĘGI POMOCNICZE - dotyczy dokumentów wprowadzanych do rejestrów i raportów oraz niektórych (zamarkowanych) PK - zestawienia odpowiadają kolumnie pierwszej – 3.12.4,
— inne - pozostałe zestawienia z ksiąg pomocniczych – 3.12.5.
— KONFIGURACJA - opcje służące do definiowania ustawień i księgowań automatycznych 3.8.

Rysunek 3.40: Księgowość - wydruki

3.12.1

Bilans i rachunek wyników

Istnieje możliwość zdefiniowania kont z planu kont, których salda uczestniczą w rachunku wyników. Po zdefiniowaniu w każdym koncie odpowiadającej mu pozycji bilansu lub / i rachunku wyników możliwy jest natychmiastowy
wydruk za dowolny okres:
— bilansu,
— rachunku wyników - wersja porównawcza.
Przypisanie kont definiuje się w opcji księgowość - plan kont, w szarych polach. Wydruk jest możliwy:
1. Podgląd – w opcji plan kont wybrać z menu odpowiednio opcję deklaracje - bilans lub deklaracje - rachunek
wyników . W okienku należy podać okres czasu, za jaki wykonuje się zestawienie oraz rodzaj (według ksiąg
pomocniczych bądź według księgi głównej).
2. Edycja i podgląd – w opcji ewidencje - deklaracje dopisać nową deklarację, wybierając dokument bilans pełny
lub rachunek zysków - porównawczy. Po podaniu daty w polu za miesiąc program spyta się, czy wczytać dane .
Po potwierdzeniu odpowiednie kwoty zostaną wczytane. W opcji tej możliwa jest modyfikacja dokumentu. W
przypadku rachunku zysków program przepisuje dane z poprzedniego okresu.
W programie możliwy jest również samodzielny projekt zestawień księgowych według wzoru 3.12.3 zaprojektowanego w pliku tekstowym.

3.12.2

Księga główna

Wydruki zgromadzone w tej sekcji dotyczą tych operacji, które zostały wprowadzone za pomocą polecenia księgowania PK lub poprzez zasobnik 3.3.1.
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Rysunek 3.41: Oznaczanie kont do bilansu
Dziennik
W opcji DZIENNIK , podobnie jak w Księdze Głównej, ujmowane są tylko pozycje zaksięgowane. Każda operacja
(PK lub zaksięgowany raport) jest reprezentowany w Dzienniku jako jedna pozycja i wpisane są ogólne obroty strony wn
i ma. Dziennik jest drukowany za miesiąc. Po wybraniu odpowiedniego miesiąca należy nacisnąć klawisz
i na ekranie pojawi się Dziennik. W dzienniku pojawiają się kolejno PK wraz z polem kod operatora. Jest on wpisywany
podczas każdego wystawiania PK zgodnie z tym, jaki pracuje aktualny użytkownik w programie.
W programie można uzyskać 3 różne wydruki Dziennika, w zależności od skonfigurowania programu.
— Wydruk domyślny, zawierający numer w dzienniku, datę wpisu, nr dokumentu oraz kwotę.
— Wydruk j.w. z kwotami Wn i Ma (w opcji administracja - dane systemu wpisać dziennik=1 )
— Wydruk z kontami księgowania (w opcji administracja - dane systemu wpisać polecenie dziennik=2 )

Uwaga:

Do zestawienia pobierane są tylko pozycje zaksięgowane za pomocą PK. Nie są
brane pod uwagę pozycje z zasobnika 3.6.2

.

Zestawienie sald
Zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości, jest drukowane w opcji
ZESTAWIENIE SALD. Zestawienie to (podobnie jak Dziennik) należy drukować miesięcznie, do 15 dnia następnego
miesiąca.
Wydruk zawiera kolumny BO, miesięcznie, narastająco, salda i zawiera tylko konta syntetyczne.

Uwaga:

Do zestawienia pobierane są tylko pozycje zaksięgowane za pomocą PK. Nie są
brane pod uwagę pozycje z zasobnika 3.6.2

.
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Salda
Opcja salda pozwala na zestawienie okresowe obrotów i salda. W zależności od ustawionych przełączników w
tabeli, która pojawia się po wybraniu opcji, oraz informacji wpisanych przy kontach, zestawienie to dotyczy kont
syntetycznych, analitycznych lub rachunku wyników.
Pola tabeli odpowiednio oznaczają:
okres od

data początkowa okresu, za jaki będzie tworzone zestawienie np. za styczeń 2004 :
01/01/2004

.. do

data końcowa okresu, za jaki będzie tworzone zestawienie np. za styczeń 2004: 31/01/2004

’pusta linia’

do wpisania treści - wpisane informacje pojawią się w nagłówku zestawienia
∨ drukowane będą te konta, które mają wpisane ∨ w polu rachunek wyników

rachunek wyników
konta pozabilansowe
konta dewizowe

∨ na zestawieniu pojawią się również konta, które mają w polu rodzaj wybrane P pozabilansowe,
∨

salda dwustronne

∨ na zestawieniu pojawią się tylko konta syntetyczne,
∨ do zestawienia zostanie dodana kolumna bilans otwarcia,
∨ na zestawieniu w kolumnie salda będą wykazywane salda Wn i Ma (nie persaldo),

konto od

konto początkowe (można nie wybierać dla wszystkich),

do konta

konto ostatnie, dla których może być tworzone zestawienie (można nie wybierać dla wszystkich),

pomiń 13 okres

do zestawienia sald nie będzie brany 13 okres.

bez analityki
bilans otwarcia

Po określeniu parametrów i naciśnięciu

pojawia się wydruk z następującymi kolumnami:

nazwa konta

Numer i nazwa kont, które pojawiają się w kolejnych wierszach. Obejmuje wszystkie konta syntetyczne z listy. Konta analityczne są pomijane. Kolejność wypisywania jest zachowana taka jak na
liście kont, po posortowaniu.

miesięcznie

Obroty za wprowadzony okres. Pokazuje się suma wszystkich zapisów na danym koncie wprowadzonych w podanym okresie przy wejściu do opcji. Stan początkowy jest sumą wpisanego na koncie
stanu początkowego i wszystkich zapisów do daty końcowej.

narastająco

Całkowite obroty tzn. suma wszystkich zapisów od początku roku (dla daty podanej jako data
początkowa) do wpisanej daty końcowej.

saldo

Saldo końcowe – opisuje różnicę między stroną winien i ma dla obrotów tworzonych narastająco.

Zapisy na kontach – karty kontowe
Opcja karta kontowa pozwala na zestawienie i wydruk wszystkich zapisów na wybranym koncie (lub grupie kont)
za okres, tzw. kart kontowych. Po wybraniu opcji pojawia się na ekranie okienko, w które należy wpisać okres oraz
wybrać konto. Wydruk kart kontowych ma następującą postać:
Lp

numer porządkowy

data, dowód, treść

informacje o zaksięgowanym dokumencie

WN, MA

kwoty zaksięgowane odpowiednio po stronie wn i ma

konto

numer konta przeciwstawnego

typ

rodzaj dokumentu, którym pozycja była wprowadzona

W podsumowaniu pojawiają się w kolejnych liniach :
bilans otwarcia

z planu kont

obroty poprzednio

na dzień, od którego tworzone jest zestawienie
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OBROTY

na koncie za podany okres

narastająco

stan końcowy na dzień, do którego tworzone jest zestawienie oraz ich saldo po lewej stronie
podsumowań.

pomiń 13 okres

do karty kontowej nie będzie wliczany 13 okres.

Zostało dodane pole <rodzaj > - w którym można wybrać sposób prezentacji dokumentów:
zwykły

dotychczasowa karta kontowa

miesięczna

dodane zestawienie na końcu obrotów miesięcznych za dany i poprzednie okresy.

Dokumenty
Pozwala na wydruk treści zaksięgowanych dokumentów za okres, według ich typów. Po wybraniu opcji pojawia się
okienko Podaj typ dokumentów , w które należy wpisać np. PK. Następnie po wybraniu okresu, za jaki interesuje
nas zestawienie pojawiają się wszystkie zaksięgowane dokumenty, dla których podany w okienku typ jest częścią treści
wpisywanej w odpowiednich polach (numer PK).
Dla przykładu jeżeli wpiszemy do okienka jako typ dokumentu PK i następnie wybierzemy datę od 01.01.97 do
31.01.04 to uzyskamy zestawienie wszystkich dokumentów PK zaksięgowanych w styczniu 2004.

3.12.3

Projekty według wzoru

W programie istnieje możliwość zaprojektowania dowolnej ilości zestawień. Wzory zestawienia są projektowane w
oddzielnych plikach *.wza w postaci listy poleceń, opisujących zawartości poszczególnych kolumn i wierszy wydruku.
Pierwszym etapem jest zaprojektowanie wzoru zestawienia. Prosty wzór znajduje się w pliku rachpor.wza.

Zasady projektowania wzorca wydruku
Zaprojektowanie wzoru jest możliwe w opcji księgowość - wydruki - wg wzoru po naciśnięciu klawisza
. Pojawia się wtedy prosty edytor umożliwiający wprowadzenie komend. Można projektować dowolną ilość wydruków, ich opisy należy umieścić w oddzielnych plikach. Nazwa pliku jest podawana przy wywołaniu
zestawienia.

Uwaga: Wzorzec można zaprojektować w dowolnym edytorze tekstowym. Projektowanie w edytorze w opcji pozwala na śledzenie (podgląd) wprowadzonych zmian.
Projektując zestawienie trzeba mieć na uwadze kilka zasad, przyjętych w programie. Wydruk podzielony jest na
kolumny (numerowane literowo A, B, C ...) i wiersze (numerowane cyfrowo 1,2,3..), do poszczególnych komórek
odwołuje się podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych np. A1 - oznacza pierwszą kolumnę i pierwszy wiersz wydruku.
Zawartości komórek opisują specjalne polecenia słowne, których argumentami mogą być:
numer konta

- należy pamiętać, aby konto to znajdowało się na liście kont

numer okresu

- przy wywoływaniu wydruku można ustalić trzy daty. Numer okresu oznacza, która z nich ma być
brana pod uwagę np. SALDO(201,1) oznacza saldo na koncie 201 w okresie pierwszym.

cyfra

- oznaczająca rodzaj funkcji.

Komendy, których można użyć w projektowaniu widoczne są po naciśnięciu klawisza kody .
Poniżej znajduje się prosty przykładowy projekt wydruku wraz z komentarzem:
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Polecenia
Znaczenie
Pozycja na wydruku
A1=DLUGOSC(40)
szerokość kolumny A
kolumna A
B1=DLUGOSC(15)
szerokość kolumny B
kolumna B
A1=NAZWA(201)
nazwa konta 201
kol.A 1 wiersz
B1=WN(201,1)
obroty strony winien konta 201 w okresie 1
kol.B 1 wiersz
B2=MA(201,1)
obroty strony ma konta 201 w okresie 1
kol.B 2 wiersz
B3=SALDO(201,1)
saldo konta 201, za okres 1
kol.B 3 wiersz
B4=NAR_SALDO(201,1)
saldo konta 201 od początku roku do końca okresu 1
kol.B 4 wiersz
B10=MIESIAC(1)
nazwa miesiąca i roku okresu 1
A teraz fragment rzeczywistego wzorca: A9=LINIA(1); B=LINIA(1);C=LINIA(1);D=LINIA(1)
A10=BOLD
A10=’A. AKTYWA TRWAŁE’;B=B16+B12+B13+B14+B15; C=C16+C12+C13+C14+C15;
A11=BOLD
A11=’ I.Wartości niematerialne i prawne’; B=B12+B13+B14+B15; C=C12+C13+C14+C15;
A12=’
1.Koszt zakonczonych prac rozwojowych’;
A13=’
2.Wartość firmy’;
A14=’
3.Inne wartości niematerialne i prawne’; B=BO_WN(020-01,1)-BO_MA(060-01,1);C=SALDO_WN(020
A15=’
4.Zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych’;

Komendy używane do wzorca
A3=’NIP: 123654444’

wpisywanie tekstu

BEZGROSZY

- kwoty wypisz w złotówkach bez groszy

PLUS

- zero jeśli ujemne

MINUS

- zero jeśli dodatnie

Kody do obsługi graficznej:
A3=’NIP: 123654444’ - wpisywanie tekstu
NAZWA
NUMER
KOLUMN
KODOWANIE(1)

- strona kodowa 852

DLUGOSC (20)

- szerokość pola wynosi 20

FONT

- zmiana czcionki np. FONT(1) - brak kondensed

BOLD

- linia wytłuszczona

LARGE

- duża czcionka

KRESKI
STRONA

- przejście do nowej strony

LINIA(1)

- podkreślenie pojedyncze

LINIA2(1)

- podkreślenie podwójne

FONT(1)

brak kondensed

Kody obrotów kont
WN
BO
BO_WN
NAR_WN
SALDO
SALDO_WN
MIES_SALDO MIES_SALDOWN

MA - obroty za okres
BO_MA - bilans otwarcia
NAR_MA - narastająco (BO + obroty)
SALDO_MA - saldo (razem z BO)
MIES_SALDOMA - różnica obrotów w miesiącu
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NAR_OKRES
SUMA
DATA_OD - data od dnia
DATA_DO - data do dnia
DATA_ROK
MIESIAC
OKRES
ZM - zmiana
Można projektować dowolną ilość wydruków, ich opisy należy umieścić w oddzielnych plikach. Nazwa pliku jest
podawana przy wywołaniu zestawienia.

Wybór okresu i zestawienia

Rysunek 3.42: Księgowanie wg wzoru
okres od .. do

data początkowa i końcowa okresu obrachunkowego,

wzory

pomocnicza list do wyboru proponowanych wzorów: bilans.wza i rachpor.wza,

wzór

można wybrać plik *.wza zawierający zaprojektowany wzór.

3.12.4

Księgi pomocnicze

Zestawienia w tej kolumnie dotyczy dokumentów wprowadzanych do rejestrów i raportów oraz niektórych (zamarkowanych) PK. W opcji zestwienie sald 3.12.4 możliwe jest również sprawdzenie zgodności zaksięgowanych
dokumentów w księdze główniej oraz wprowadzonych dokumentów do ksiąg pomocniczych.

Karta kontowa

2014021

Opcja karta kontowa pozwala na zestawienie i wydruk wszystkich zapisów na wybranym koncie (lub grupie kont)
za okres, tzw. kart kontowych. Zapisy na kontach pobierane są z ksiąg pomocniczych, czyli rejestrów oraz raportów
kasowych i bankowych, a także markowanych PK.
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Sposób obsługi i wygląd zestawienia jest podobny jak w przypadku księgi głównej 3.12.2.

Rysunek 3.43: Wydruk karty kontowej
okres
pomiń analitykę
tylko bez kontrahenta
rodzaj

data początkowa i końcowa zestawienia,
∨ konto syntetyczne nie bierze zapisów z kont analitycznych,
∨ wydruk tylko tych zapisów, które nie posiadają kontrahenta np. PK lub dokumentu KP
bez wpłacającego,
określa sposób prezentacji zapisów:
zwykły

sekwencyjnie, według typów dokumentów,

miesięczna

j.w. lecz w podsumowaniu zestawienia obrotów wg miesięcy,

sumy miesięczne

j.w. - tylko podsumowanie,

rozliczenie

wykorzystywana przy należnościach i zobowiązaniach, łączy dokument oraz zapłatę dla niego,

do excela

zestawienie w postaci łatwej do wczytania do arkusza kalkulacyjnego – każdy zapis na karcie zajmuje osobną linię, poszczególne
kolumny rozdzielone znakiem [Tab],

sort

sekwencyjne, według daty operacji księgowych,

agregowany

wydruk wszystkich (z obrotami) kart kontowych kont analitycznych dla wybranego konta syntetycznego:
— według planu kont - dla kont posiadających analitykę w planie
kont bądź konta maski,
— według kontrahentów - dla kont rozrachunkowych,

konto

wybierane z planu kont, zestawienia dla kontrahenta bez konta pokażą wszystkie operaje
związane z kontrahentem - na przykład dostawy i sprzedaż,

kontrahent

wykorzystywane do selekcji analityki dla kont rozrachunkowych.
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Zestawienie sald
Opcja zestawienie sald pozwala na wykonanie zestawienia okresowego obrotów i sald. W zależności od ustawionych przełączników w tabeli, która pojawia się po wybraniu opcji, oraz informacji wpisanych przy kontach, zestawienie
to dotyczy kont syntetycznych, analitycznych lub rachunku wyników.
Pola tabeli odpowiednio oznaczają:
okres od

data początkowa okresu, za jaki będzie tworzone zestawienie np. za styczeń 2013 :
01/01/2013

.. do

data końcowa okresu, za jaki będzie tworzone zestawienie np. za styczeń 2013: 31/01/2013

’wykaz obrotów’

do wpisania treści - wpisane informacje pojawią się w nagłówku zestawienia

test

∨ kwoty które pojawią się na zestawieniu będą oznaczać niezgodności za podany
okres pomiędzy księgą główną a pomocniczą – 3.11.2 – link do lekcji na blogu:
http://www.poznajmadar.blogspot.com/2013/07/fk-niezgodnosc-ksiegi-gownej-i.html,
∨ drukowane będą te konta, które mają wpisane ∨ w polu rachunek wyników

rachunek wyników
konta pozabilansowe
dewizy
format EXCEL
budżet
wg cech
salda dwustronne

∨ na zestawieniu pojawią się również konta, które mają w polu rodzaj wybrane P pozabilansowe,
∨
∨ zestawienie w postaci tabel przygotowanych do eksportu do arkusza kalkulacyjnego,
∨ na zestawieniu pojawi się kolumna budżet; budżet można wprowadzić w opcji plan kont – 3.2
- link do lekcji na blogu: http://www.poznajmadar.blogspot.com/2012/12/plan-kont.html
∨ na zestawieniu pojawią się tylko te konta, które mają zaznaczoną wybraną cechę w polu
obok za pomocą klawisza V ,
∨ na zestawieniu w kolumnie salda będą wykazywane salda Wn i Ma (nie persaldo),

pomiń 13 okres

∨ do zestawienia zostanie dodana kolumna bilans otwarcia, kolumna narastająco będzie liczone bez BO,
∨ na zestawieniu pojawią się tylko konta syntetyczne, zapisy nie będą sumą z kont analitycznych,
∨ na zestawieniu pominięte zostaną PK, które oznaczone są ∨ 13 okres,

pomiń puste

∨ na zestawieniu pojawią się tylko konta, które wykazują obroty,

konto od

konto początkowe (jeżeli nie zostanie wybrane – zestawienie będzie tworzone dla wszystkich),

do konta

konto ostatnie, dla których może być tworzone zestawienie (można nie wybierać dla wszystkich).

bilans otwarcia
pomiń analitykę

UWAGA! Podanie w polu konto od konta syntetycznego lub konta maski spowoduje wyświetlenie zestawienia
obrotów również dla kont analitycznych.
Po określeniu parametrów należy nacisnąć klawisz start , co spowoduje wygenerowanie wydruku z kolumnami
przedstawionymi poniżej. Dodatkowo możliwe jest wybranie klawiszy porzuć w przypadku rezygnacji z tworzenia
wydruku, lub zeruj , który pozwala na wyczyszczenie wybranych parametrów i rozpoczęcie ich wyboru od nowa.
Wygenerowany wydruk będzie zawierał poniższe kolumny:
nazwa konta

Numer i nazwa kont, które pojawiają się w kolejnych wierszach. Obejmuje wszystkie konta syntetyczne z listy. Konta analityczne są pomijane. Kolejność wypisywania jest zachowana taka jak na
liście kont, po posortowaniu.

miesięcznie

Obroty za wprowadzony okres. Pokazuje się suma wszystkich zapisów na danym koncie wprowadzonych w podanym okresie przy wejściu do opcji. Stan początkowy jest sumą wpisanego na koncie
stanu początkowego i wszystkich zapisów do daty końcowej.
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narastająco

Całkowite obroty tzn. suma wszystkich zapisów od początku roku (dla daty podanej jako data
początkowa) do wpisanej daty końcowej.

saldo

Saldo końcowe – opisuje różnicę między stroną winien i ma dla obrotów tworzonych narastająco.

Salda kontrahentów
Zestawienie pozwala na uzyskanie zapisów na kontach zgrupowanych i posortowanych według kontrahentów, którzy
brali udział w operacjach. Opcja szczególnie wykorzystywana przy kontach rozrachunkowych. Możliwe są dwa rodzaje
zestawień: tworzone na podstawie operacji (dokumentów i zapłat) oraz niezapłaconych ( w polu niezapłacone).
okres od .. do
wg typu

należy wpisać okres, za jaki będzie tworzone zestawienie,
∨ kwoty wykazane na kontach syntetycznych są sumą kont analitycznych,
∨ wydruk operacji na koncie zgrupowany według typów zapisów w księgach pomocniczych
(zakupy, korekty, kompensaty, zapłaty z banku) - jest on łatwy do porównania z zapisami w
księdze głównej,

konto

konto z planu kont, dla którego tworzone jest zestawienie.

sumuj syntetykę

Rysunek 3.44: Zestawienie wg kontrahentów
Zostało dodane pole rodzaj - w którym można wybrać sposób prezentacji dokumentów:
salda

dotychczasowe zestawienie obrotów, zapisy na kontach (na podstawie operacji: dokumentów i
zapłat) są zgrupowane i posortowane według kontrahentów, którzy brali udział w operacjach.
Opcja szczególnie wykorzystywana przy kontach rozrachunkowych,

tylko otwarte

podobnie jak wg niezapłaconych, lecz na podstawie operacji: dokumentów i zapłat,

wg niezapłaconych

zastąpiło pole niezapłacone. Wybranie opcji wg niezapłaconych oraz wypełnienie pola na
dzień, oznacza zestawienie otwartych pozycji na podany dzień.
Należy pamiętać, ze zestawienie to tworzone jest z bazy niezapłaconych w ten sposób, że od
bieżącego stanu dodawane i odejmowane są transakcje dokonane po dniu, na który żądane jest
zestawienie.
Zestawienie to nie bierze pod uwagę wpisanego okresu,
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Uwaga:

Należy pamiętać, że w programie fizyczne zbiory niezapłaconych i operacji są rozdzielone, stąd w
przypadku nieumiejętnych zmian mogą wyniknąć rozbieżności pomiędzy tymi zestawieniami.

Niezapłacone
Zestawienie pozycji niezapłaconych, tworzone z baz dokumentów niezapłaconych.
okres

daty początkowe i końcowe okresu, w którym został wystawiony (wprowadzony) dokument;
brany pod uwagę jeżeli zaznaczony pole selekcja wg wpłat,

płatność

daty początkowe i końcowe terminów zapłat dokumentów, brany pod uwagę jeżeli zaznaczony pole selekcja wg wpłat,

selekcja wg wpłat

jeżeli do zestawienia mają być brane dokumenty wg dat w polach okres, płatność,

dodaj wpłaty

do pozycji niezapłaconych brane zapisy z kasy / banku,

sortowanie

sposób prezentacji dokumentów niezapłaconych:
wg kontrahenta - posortowanie dokumentu wg kontrahenta,
wg daty - dokumenty chronologiczne,
zbiorczo należności - należności z podziałem na kolumny bieżące, 1-30, 31-60, 61-90,
ponad 90,
zbiorczo zobowiązania - zobowiązania z podziałem na kolumny bieżące, 1-30, 31-60,
61-90, ponad 90

konto

- konto, dla którego tworzone jest zestawienie,

kontrahent

- kontrahent – jeżeli zestawienie jest tworzone dla wybranego kontrahenta.

Zasobnik
Wykaz dokumentów w zasobniku - wprowadzonych i nie zaksięgowanych (za pomocą PK). Dokumenty w zasobniku
mają numery nadawane przez program postaci zasXXXX. Na zestawieniu pojawia się data dokumentu, poszczególne
pozycje i konta.

Wg wzoru
Wszystkie zestawienia zaprojektowane w kolumnie księga główna są widoczne i działają w zestawieniu w księdze
pomocniczej i odwrotnie. Sposób działania jest identyczny - 3.12.3.

3.12.5

Należności i zobowiązania

Rozliczenia z kontrahentami prowadzone są w celu uzyskania stanu bieżącego nierozliczonych faktur oraz prowadzenia rozliczeń księgowych - na dany dzień.
Ze względu na rozdzielenie obrotów na kontach (w planie kont konta rozrachunkowe nie występują w rozbiciu
na poszczególnych kontrahentów) od szczegółowych rozliczeń z kontrahentami (w księgach pomocniczych) wszelkie zestawienia obrotów z kontrahentami oraz pozycji nierozliczonych wykonuje się w opcjach: wydruki - księgi
pomocnicze oraz analizy .
Program udostępnia kilka narzędzi do nadzorowania płatności. Podstawowy podział to:
— pozycje ułożone wg daty
— pozycje ułożone wg kontrahenta
— układ zbiorczo – sumy zagregowane wg okresów zapadalności
Dostępne są również zestawienia niezapłaconych wyłącznie dla operacji magazynowych baza wydań i baza
przyjęć. Charakterystyczne dla tej grupy wydruków jest możliwość filtrowania wg akwizytora, nr magazynu, cech
kontrahentów.
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Rysunek 3.45: Księgowość - pozycje niezapłacone
Obroty i salda dla kontrahentów
Zestawienie obrotów i sald kont rozrachunkowych, w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, można uzyskać w
opcji salda kontrahentów 3.12.4. Możliwe są dwa rodzaje zestawień: tworzone na podstawie operacji (dokumentów
i zapłat) oraz niezapłaconych ( w polu niezapłacone).
W zestawieniu należy podać:
— okres za jaki będzie tworzone zestawienie,
— konto z planu kont, dla którego tworzone jest zestawienie,
— wybrać w polu rodzaj salda.

Płatności do dokumentów
Zestawienie dokumentów w układzie:
-------------------------------dokument FA.. |
| płatność..do FA
-------------------------------są możliwe do uzyskania w opcjach:
1. wydruki - księgi pomocnicze - karta kontowa 3.12.4, jako rodzaj rozliczenie,
2. analizy 12.1 – w zakładce faktury po wywołaniu klawisza edycja .

Wykaz otwartych pozycji na dzień
Wykaz pozycji niezapłaconych, z podaniem konkretnych dokumentów na wybrany dzień (np. do potwierdzenia
sald), jest możliwy do uzyskania w opcjach:
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1. wydruki - księgi pomocnicze - niezapłacone 3.12.4, jako rodzaj rozliczenie,
2. wydruki - księgi pomocnicze - salda kontrahentów 3.12.4, ∨ na dzień, jako rodzaj tylko otwarte lub
wg niezapłaconych,
3. analizy 12.1 – w zakładce niezapłacone po posortowaniu wg kontrahenta.

3.12.6

Syntetyka VAT

Ten sam wydruk jest dostępny w opcji wydruki jako funkcja syntetyka VAT w zakładce
oraz
.
Zestawienie zbiorcze wszystkich rejestrów mających związek z VAT (rodzajów operacji) za okres, zarówno z części
księgowej rejestry VAT jak i części magazynowej - przyjęcia na magazyn pz, faktury VAT, RW itp. Ma postać tabeli,
w której w poszczególnych wierszach widoczne są zbiorcze kwoty netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów,
pod spodem natomiast prezentowana jest skrócona deklaracja VAT-7.

Rysunek 3.46: Syntetyka VAT - podstawa do deklaracji VAT

3.12 Wydruki

3.12.7

186

Wykaz wg tematów
Tematy 13.5 pozwalają na prowadzenie dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu, takich jak łączenie dokumentów różnych typów, określanie budżetu
i stopnia realizacji ręczne i automatyczne. Tematy występują w tym przypadku w rejestrach VAT,
operacjach magazynowych, kartach pracy, płacach. Po wybraniu opcji pojawia się okienko, w którym
należy wybrać i zaznaczyć pola określające wydruk, takie jak: zakres, temat. O rodzaju zestawienia
oraz sposobie pobierania danych decyduje głównie zawartość pola układ .

Uwaga:

Możliwa jest dodatkowa ewidencja dokumentów zapłat do rozliczeń metodą kasową
(np. dotacje, budżet), zaznaczenie ∨ metoda kasowa pozwala na uzyskanie zestawienia jedynie
dokumentów płatności, czyli: kasa i banki oraz rozliczenia zaliczek.

Rysunek 3.47: Analizy według tematów
okres

daty początkowa i końcowa okresu, za jaki ma być tworzone zestawienie,

temat

temat, dla którego będzie tworzone zestawienie. Temat zbiorczy - zestawienie również dla
tematów analitycznych, brak tematu - dla wszystkich,

układ

należy wybrać rodzaj tworzonego zestawienia
— dokumenty – karta kontowa dla wszystkich operacji, które zostały zadekretowane tematem, zestawienie wszelkich faktur, umów zleceń itd.
— wg towarów – zestawienie w układzie : towar, sprzedaż, zakup, RW.
— zbiorczo – wydruki wg tematów ale syntetycznie – zbiorcze kwoty dla wybranych tematów.
Możliwe jest wprowadzenie tematów „syntetycznych” (na tematach jest pole zbiorcze –
zaznaczyć dla tematów „syntetycznych”), wtedy dla wybranego tematu – według analityki.
— klasyfikacja wydatków – zestawienie w układzie: budżet, realizacja, pozostało
— dokumenty bez tematu – wykaz dokumentów, które nie mają wprowadzonego tematu,
— koszt techniczny – zbiorcze koszty dla tematów,
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— realizacja – realizacja budżetu, opisana jest w rozdziale poświęconym kontroli budżetu
13.5.5.
metoda kasowa
zerowe
sumuj syntetykę

3.12.8

∨ zestawienie jedynie dokumentów płatności czyli kasy / banku, rozliczenia zaliczek i przeksięgowania,
∨ na zestawieniu (np. klasyfikacja wydatków) pojawiają się wszystkie tematy, również na których nie występowały obroty,
∨ dla tematów syntetycznych - sumowane obroty odpowiedniej analityki.

Aktywa-pasywa

To zestawienie pokazuje, na podstawie danych z raportów kasowych i bankowych oraz niezapłaconych rejestrów,
aktualny i bieżący stan środków pieniężnych, zobowiązań, należności oraz zapasów magazynowych.
Istnieje tylko możliwość uzyskania zestawienia według danych bieżących.

3.12.9

Koszty 4/5

Opcja pozwala na zestawienie operacji dla podanego konta, według konta przeciwstawnego, odpowiednio dla „4”
według „5” i odwrotnie.
okres

daty początkowa i końcowa okresu, za jaki ma być tworzone zestawienie,

konto

konto, dla którego ma być utworzone zestawienie; jeżeli brak konta - zestawienie zbiorcze,

rodzaj

należy wybrać sposób prezentacji zestawienia
— dla konta – po podaniu konta zespołu „4” – kwoty wg podziału na konta zespołu „5”
i odwrotnie (konto „5” na „4”),
— zbiorczo agregowany – jw. lecz wraz z zestawieniem dokumentów, wg których dokonywany jest podział,
— wg grupy 5 (zadania) – tabela, w której w wierszach „5” w kolumnach konta z opcji
dane dla FK w zakładce koszty 4/5 3.3.2 w kolumnie wg zadań.
— wg grupy (koszty) – j.w. – lecz w kolumnie wg kosztów ,

Uwaga:

Aby móc korzystać z zestawienia należy pamiętać o następujących zasadach:

• Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko jedną ”4”
i wiele ”5”, bądź jedną ”5” i wiele ”4”.
• Dla długich księgowań, jeżeli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić
na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami <<.
kontroli prawidłowości dokonuje opcja księgi pomocnicze

3.12.10

Operacje księgowe 110

Raport dostępny w opcji administracja - testy - operacje księgowe obliczający całościowo liczbę dokumentów
wprowadzonych do systemu, w rozbiciu na poszczególne rodzaje dokumentów oraz szczegółowo na ilości dekretów
dokonanych w poszczególnych dokumentach. Jednocześnie raport ten zawiera wyszczególnione dokumenty o nieprawidłowej strukturze (np. niezbilansowane) co pomaga w szybkim usunięciu błędów.
Szczegółowy opis w rozdziale poświęconym testom 17.5.4 .
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Rysunek 3.48: Zestawienie kont zespołu 4 wg 5

3.13

Zaawansowane techniki księgowe

3.13.1

Rozdzielnik kosztów

Rozdzielanie kosztów wspiera proces księgowań na konta według zdefiniowanego klucza. W programie kluczem
tym moga być przepracowane godziny (rejestrowane w kartach pracy) lub salda wybranych kont (za dany okres, z
FK). Współczynnik można obliczyć w opcji księgowość - narzędzia - rozliczanie współczynnikiem.
Generowane jest zestawienie, które następnie może zostać automatycznie wczytane do PK księgowość - PK
wybierając z menu księgowanie - księgowanie wg współczynnika. Opcja umożliwia wygenerowanie zestawienia
pozwalającego na proporcjonalnym rozłożeniu wprowadzonej kwoty na poszczególne subkonta - w ten sposób możliwe
jest rozdzielanie danego kosztu wybranego konta wg współczynnika na wskazane konta.
Generowanie zestawienia wg współczynników wykonuje się w opcji księgowość - narzędzia - rozliczanie współczynnikiem. Aby wygenerować zestawienie wg współczynników należy wejść do opcji Księgowanie - wg księgowań.
Wygenerowane zestawienie może zostać wczytane jako polecenie księgowania. Służy do tego opcja przekaż do
PK . Wczytanie współczynnika wykonuje się w opcji PK - księgowanie - księgowanie wg współczynnika.

Współczynnik według stałej budżetowej
Istnieje możliwość wyliczenie i rozksięgowywanie współczynnika wg stałych budżetowych. Stała budżetowa dopisywana jest w opcji księgowość - narzędzia - budżet. W okienku dopisywania stałej znajdują się następujące
pola:
data

– data utworzenia.

dotyczy

– czego dotyczy dopisywany budżet.

kwota wn/ma

– Saldo winien bądź ma na wybranym koncie.

dewizy wn/ma

– kwota dewizowa na wybranym koncie.
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Rysunek 3.50: Rozliczanie współczynnikiem
waluta

– wybór rodzaju waluty, w której jest wyrażona kwota dewizowa.

konto

– wybór konta z planu kont.

rodzaj

– wybór rodzaju: bilans, budżet, stała 1 i 2.

Chcąc dopisać stałą budżetową należy wypełnić pola: data, kwota wn, konto i pole rodzaj , w którym należy wybrać
stała 1. W polu kwota wn lub kwota ma można wpisywać inne jednostki miary dla jednostki pieniężnej (metr2 ,
kilometry itp.). Na podstawie tych wartości będzie obliczany współczynnik, dzięki czemu będzie można ustalić jaką
cześć budżetu stanowi dana wartość.
Obliczanie współczynnika wykonuje się w opcji księgowość - narzędzia - rozliczanie współczynnikiem. Należy
wybrać okres księgowania i wejść do opcji księgowanie - wg stałej budżetowej . Pojawi się plan kont, na którym
należy wskazać odpowiednie konto. Wskazane konto musi być maską 3.2.5. Umożliwi to wybranie wszystkich kont,
których numer jest zgodny z zakresem maski. Po zaznaczeniu okienko współczynnika zostanie wypełnione poszczególnymi stałymi budżetowymi, numery odpowiadają masce. W polu razem należy wpisać wartość całego budżetu i
ewentualnie wybrać konta, na które będą zaksięgowane proporcjonalnie obliczone współczynniki. Na koniec należy
wybrać opcję Przekaż do PK , gdzie później będzie można je wczytać ?? i zaksięgować.

3.13.2

Księgowanie cykliczne

W programie jest możliwe zaprojektowanie wzorca stałego księgowania, to znaczy wprowadzić treść i konta często
powtarzającego się PK 3.6.6 .

3.13.3

Wzorce rejestrów

Opcja 3.3.4 pozwala na usprawnienie procesu księgowania ksiąg pomocniczych, umożliwia zdefiniowanie księgowania rejestrów VAT, raportów kasowych, kompensat, przesunięć, amortyzacji i wszystkich innych dokumentów
zbiorczych podlegających księgowaniu. Należy zaprojektować parametry tworzenia odpowiednich dokumentów.

3.13.4

Magazyn - szablony księgowań

Szablony ksiegowań służą do zaprojektowania sposobu ksiegowań dokumentów, dla poszczególnych kontrahentów.
Jest to szczególnie przydatne przy obsłudze kontrahentów wewnętrznych, takich jak oddziały, sklepy firmowe czy
punkty sprzedaży. Sposób dodawania szablonów księgowań dokumentów magazynowych jest opisany tutaj 3.3.3.
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Rysunek 3.51: Współczynnik wg stałych budżetowych

3.13.5

Rozliczanie 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.
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.

3.13.6

Amortyzacja

Amortyzacja środka trwałego polega na systematycznym odpisywaniu części jego wartości w koszty, w związku z
jego zużyciem.Amortyzacja jest to wartość odpisywana w koszty w poszczególnym okresie obrachunkowym.
Amortyzacja różni się zasadniczo od umorzenia, ponieważ umorzenie jest to skumulowana wartość amortyzacji,
korygująca wartość środków trwałych wykazywanych w bilansie z ich wartości brutto (wartości początkowej) do
wartości netto.
Ze względu na dość istotne różnice między amortyzacją dla celów księgowych, a amortyzacją dla celów podatkowych wprowadza się podział amortyzacji na:
1. Amortyzację księgową, której celem jest odzwierciedlenie zużywania się środka trwałego w trakcie jego użytkowania. Amortyzacja księgowa powinna być za każdym razem tak dopasowana, aby jak najwierniej odzwierciedlała
proces zużywania się środka trwałego oraz umożliwiała jak najdokładniejsze oddanie jego rzeczywistej wartości
w postaci wartości netto wykazywanej w bilansie.
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2. Amortyzację podatkową, której celem jest jest ustalenie podatkowych kosztów uzyskania przychodów w danym
okresie podatkowym oraz realizacja polityki gospodarczej i fiskalnej państwa. Państwo może czasami ustalać
procentowe stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych, bez względu na ich rzeczywisty
okres użytkowania w konkretnym przedsiębiorstwie.
Z powodu różnic pomiędzy amortyzacją księgową i podatkową przedsiębiorstwo jest zmuszone w wielu przypadkach
naliczać odrębnie amortyzację dla celów podatkowych i odrębnie dla celów księgowych.
W programie amortyzację wpisuje się w opcji Ewidencje - środki trwałe - amortyzacja. Sposób wpisywania
został opisany w tutaj 8.3.5 .

3.13.7

Przeksięgowanie wg sald kont 5 na odpowiadające im konta 7

Salda z kont 50*-*** należy przeksięgować na odpowiadające im konta serii 71*-***. Należy tu zaznaczyć, że
maskowane części numeru muszą być takie same.
Przeksięgowanie kont 50* na odpowiadające im 71* wykonuje się w opcji Polecenie PK - księgowanie - księgowanie wg wzorca. W opcji można utworzyć szablon księgowania, z którego będzie można w każdej chwili skorzystać.
Przy dodawaniu nowego szablonu pojawiają się pola:
Ważne od ... do

Przedziały czasowe, w których księgowanie będzie obowiązujące.

Rok

Rok, na który będzie obowiązywać.

Nazwa

Nazwa operacji księgowej.

Firma

Firma, której dotyczy księgowanie.

Rejestr

Do wyboru z listy rodzajów rejestrów.

pozycja dziennika

Numer pozycji w dzienniku w kolejnych miesiącach.

parametry

Wybór parametrów księgowania.

W naszym przypadku jako rejestr należy wybrać zamknięcie kont i nacisnąć klawisz parametry . Pojawi się
nam okienko widoczne na rysunku. Należy wybrać odpowiednie konta 5 i odpowiadające im konta z serii 7. Konta
różnią się jedynie początkiem 50*-*** i 71*-***, zamaskowane liczby muszą być dla obu serii kont wspólne.

Rysunek 3.52: Tworzenie szablonu księgowania
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Jak przeprowadzić zamknięcie kont?

Do tworzenia PK przeksięgowującego salda kont zespołu „4” na wynik finansowy można wykorzystać opcję księgowanie wg wzorca oraz konta maskujące np. „4**” 3.3.5.

3.14.2

Jak wprowadzać dane, gdy rozpoczęcie nastąpiło w środku roku

Jeżeli rozpoczęcie nastąpiło np. 12.03.2011 to wprowadzamy. Bilans otwarcia dla kontrahentów wpisujemy na
dzień 28.02.2011. Do danych systemu wpisujemy rokobrotowy=12032011.

3.14.3

Jak przeprowadzić otwarcie ksiąg w przypadku rozpoczęcia likwidacji

Wykonać wszystkie elementy jak dla rozpoczęcia ksiąg w środku roku. Do danych systemu wpisujemy daneRokNar=201103.

3.14.4

Jak pominąć księgowanie niektórych PZ i WNT do programu magazynowego

Istnieją przypadki, gdy niektóre dokumenty zakupowe, wprowadzone do programu magazynowego, są w inny
sposób ujmowane w księgowości i do VAT. Konieczne jest wtedy ponowne zarejestrowanie ich w rejestrach VAT w
opcji księgowość - rejestry VAT .
Jednak zarejestrowane pierwotnie PZ czy WNT w module magazynowym są widoczne w rejestrach VAT oraz
wchodzą na konta zgodnie z zaprojektowanych schematem księgowań. Aby program pomijał niektóre dokumenty i
wyłączył je z księgowania i VAT należy:
— 1. Oznaczyć je kontem nnn (konto to musi być wpisane w pole ∨ księgowanie ręczne w opcji dane dla FK
3.3.2)
— 2. Zaznaczyć w tym samym miejscu pole ∨ z rozliczenia delegacji .
— 3. Wykasować z niezapłaconych.
Operacje te najłatwiej wykonuje się w opcji administracja - bazy .

3.14.5

Saldo zobowiązania wobec dostawcy

Mam pytanie dotyczące wprowadzenia do systemu salda zobowiązania wobec dostawcy figurującego jako zobowiązanie na koncie 201 na koniec 2003. W jaki sposób przyporządkować kwotę do danego kontrahenta? Próbowałam
to zrobić tak, że w rejestrze VAT inne księgowania chciałam dopisać /jednostronnie/ z datą 31.12.2004 po stronie
MA daną kwotę i wybrać kontrahenta . Ale po pierwsze nie wiem, czy to prawidłowe rozwiązanie, po drugie ustawiłam
wstępnie okres 01.01.2004-31.12.2004 więc system mnie informuje o niezgodności okresu i nie chce wprowadzić.
• Tak właśnie należy wprowadzać BO, konieczne jest tylko na czas wprowadzania BO do rejestru ustawienie
zakresu 01.01.2003-31.12.2003.

3.14.6

Co gdy rok orotowy róźni się od kalendarzowego

w przypadku, gdy pierwszy rok jest dłuższy od kalendarzowego należy wprowadzić w opcji administracja operacje - dane systemu polecenie rokpierwszy=200611 oznaczające, że pierwszy rok obrotowy obejmuje listopad
i grudzień 2006 oraz rok 2007.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie trwa od 1 stycznia do 31 grudnia należy wprowadzić w opcji administracja
- operacje - dane systemu polecenie rokobrotowy=0102 oznaczające, że rok obrotowy trwa od 1 lutego do 31
stycznia.
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Przejęcie ksiąg w trakcie roku

Rozpoczęcie księgowości w trakcie roku podatkowego wiąże się z koniecznością zarejestrowania tak wszystkich
dotychczasowych operacji, by możliwe było sporządzanie prawidłowych analiz i zestawień do księgowości.
1. Do opcji administracja - dane systemu należy wprowadzić polecenie DaneRokA=RRRRMM, gdzie RRRR rok np. 2004, MM - miesiąc od którego zostanie rozpoczęta księgowość w programie np. dla września 2004
należy wpisać DaneRokA=200409.
2. Bilans otwarcia – należy wprowadzić do planu kont na początek roku podatkowego.
3. Obroty na kontach za okres poprzedzający należy wprowadzić jako PK (księga główna).
4. Na dzień ostatni przed początkiem okresu (w przypadku rozpoczęcia od września - na 31.08) należy wprowadzić
pozycje nierozliczone dla kont rozrachunkowych – do opcji rejestry VAT jako inne księgowania.

3.14.8

Pomijanie „pustych kont” na wydrukach sald

Wprowadzono nowy parametr zmieniający postać wydruku sald
PominPusteFK=1
Po wpisaniu na wydruku sald pomijane są konta bez obrotów i bez bilansu otwarcia, dotyczy zarówno kont księgi głównej jak i pomocniczych. Funkcja przydatna w biurach rachunkowych, używających jednego planu kont dla wszystkich
klientów.

3.14.9
3.14.10

Jak prawidłowo rozliczyć koszty na kontach zespołu ”4” i ”5”
Dlaczego w rozksięgowaniu na podsumowaniu rejestru brak konta
VAT-u

Konta, na który jest księgowany VAT należny i naliczony, wprowadzane są w opcji księgowość - narzędzia dane dla FK 3.8.2. Jeżeli więc nie są widoczne na rozksięgowaniu należy uzupełnić odpowiednio pola.

Rysunek 3.53: Ustawienie konfiguracji VAT w danych dla FK
UWAGA! Po zmianie w konfiguracji trzeba wyjść i ponownie wejść do programu.

3.14.11

Wprowadzone księgowanie spowodowało podwojenie obrotów na
kontach

Dokumenty PK posiadają znacznik markowanie, który rozróżnia dokumenty przeniesione z ksiąg pomocniczych
od wprowadzanych bezpośrednio do księgi głównej. W przypadku ręcznych korekt (storna) należy znacznik ten ustawić
ręcznie. Szczegóły opisano w sekcji 3.6.8
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Obroty zgodne a saldo nie

Mam problem z zestawieniem obrotów i sald. Po zaksięgowaniu lipca okazało się, że na obrotach za
miesiąc i narastająco salda są zgodne, a saldo jest niezgodne. Księgi prowadzę od lipca, wcześniej zaksięgowano z datą czerwcową jako IK zaległości od kontrahentów. Podobna sytuacja występuje w sierpniu, który
nie był jeszcze księgowany - w księgach pomocniczych. Obroty są zgodne, a saldo nie.
Odpowiedz:
Problem tkwi w prawidłowym opisaniu planu kont – zaznaczeniu pola <posiada analitykę>. Obecnie istnieje
test sprawdzający: PLAN KONT/WYDRUK/TEST pokaże wszystkie niezgodności w planie kont: nieprawidłowe
daty bilansu otwarcia itd.
Inną przyczyną jest księgowanie na konto posiadające analitykę, wtedy należy dokładnie przyjrzeć się wydrukowi
sald, z prawej strony, tuż za ramką czasami mogą się pojawić dwie gwiazdki, które oznaczają że na danym koncie
dokonano błędnych księgowań.
Trzecie narzędzie to ADMINISTRACJA/TEST/KSIĘGI POMOCNICZE albo INTERFACE/ ikona INFO /
STATYSTYKA DEKRETÓW min. pokaże dokumenty, które się nie bilansują albo mają niezgodne „czwórki z piątkami”.

4. VAT
Rejestrowany w systemie dokument jest podstawą do prowadzenia ewidencji dla potrzeb księgowych, obliczenia
podatku dochodowego oraz rozliczenia podatku od towarów i usług VAT. Zagadnienie to jest na tyle skomplikowane,
że wymaga szczególnego traktowania niektórych zdarzeń.
• Ponieważ w myśl art.5. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów,
a także wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów – konieczne jest też rozróżnienie tych dokumentów
w systemie - w celu właściwego jego rozliczenia.
• Odrębnym zagadnieniem jest właściwe wprowadzenie i rozliczenie otrzymanych zaliczek 4.1.1, których kwota
jest również podstawą opodatkowania VAT.
• Kolejnym pojawiającym się problemem jest możliwość zmniejszenia podatku o kwoty rabatów czy wartości
zwróconych towarów, pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę
towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. W programie założono możliwość odrębnej ewidencji korekt
oraz potwierdzeń dla potrzeb VAT 3.7.6.
• Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie,
w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dlatego konieczne
jest umożliwienie takie prowadzenie ewidencji, by można było wyodrębnić zakupy związane tylko z czynnościami
opodatkowanymi 4.1.5.
• Prowadzenie ewidencji VAT, która między innymi powinna zawierać dane niezbędne do określenia:
— przedmiotu i podstawy opodatkowania;
— wysokość podatku należnego;
— kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego;
Rejestry w programie są tworzone oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu: zakupu usług, faktur sprzedaży
krajowej, korekt itp. Dla celów obliczenia podatku należnego i rozliczeniowego możliwe jest zbiorcze zestawienie
wszystkich rejestrów w opcji syntetyka VAT 4.2.1, a także wypełnienie i wydruk deklaracji VAT-7 8.11.
• Niektóre z operacji podlegają również ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych, na podstawie której
tworzony jest VAT-UE.
• Przepisy dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia wprowadziły obowiązek osobnej ewidencji takich
operacji oraz składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27 4.1.7.

4.1
4.1.1

Szczególne przypadki rozliczenia VAT w programie
VAT z tytułu faktur zaliczkowych

2010030

W programie istnieje możliwość wystawiania, rejestracji oraz rozliczania podatku VAT od faktur zaliczkowych.
Wprowadzone są dwa rodzaje rejestrów w opcji księgowość - rejestry VAT : dla faktur wystawionych odbiorcom
zalO, korekt faktur zaliczkowych zalOK oraz faktur zaliczkowych otrzymanych od dostawców zalD.
Proces wystawiania i rozliczania zaliczek jest wielostronny – wzajemnie zgodne muszą być dokumenty wpłaty
zaliczki i zapłaty, faktura zaliczkowa oraz jej rozliczenie końcowe. Wynika z tego, że trzeba umożliwić porównanie
dokumentów z poszczególnych baz. W programie stworzone zostały specjalne testy.
Zasada rejestrowania oraz księgowania opisana została w rozdziale Faktury zaliczkowe 3.7.5

4.1 Szczególne przypadki rozliczenia VAT w programie

4.1.2

197

VAT - ewidencja w rejestrach VAT w powiązaniu z polami w deklaracji VAT-7

• rejestry VAT - Eksport usług – invoice NP
fakturowanie: faktura NP - invoice
Typ: Inv wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
VAT należny: 11, 12
VAT naliczony: —
• rejestry VAT - Eksport usług – invoice NP
fakturowanie: faktura NP - invoice
Typ: Inv wariant VAT: podatek rozlicza nabywca
VAT należny: 11
VAT naliczony: —
• rejestry VAT - Eksport usług – invoice NP fakturowanie: faktura NP - invoice
Typ: Inv wariant VAT: nie podlega VAT
VAT należny: —
VAT naliczony: —
• rejestry VAT - import usług
fakturowanie: Import usług – IUSL
Typ: iusl wariant VAT: —VAT należny: 27, 28
VAT naliczony: 41, 42
• rejestry VAT - VAT od importu
Typ: FI wariant VAT: import bezpośredni 33a
VAT należny: 25, 26
VAT naliczony: 41, 42
• rejestry VAT - VAT od importu
Typ: FI wariant VAT: —VAT należny: —
VAT naliczony: 41, 42
• rejestry VAT - WNT
fakturowanie: faktura WNT
Handel: WNT
Typ: WNT wariant VAT: —
VAT należny: 23, 24
VAT naliczony: 41, 42

4.1 Szczególne przypadki rozliczenia VAT w programie
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• rejestry VAT: Faktura NAB
fakturowanie: Faktura NAB
Handel: fNab - odwrotne obciążenie
Typ: fNab wariant VAT:—
VAT należny: 31, 32
VAT naliczony: 41, 42
• rejestry VAT: KOSZ, KSZU, PZ
Handel: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo (o - jak olga)
VAT należny: 31, 32
VAT naliczony: 41, 42

4.1.3

Zaliczanie VAT z wystawionych korekt

W myśl art.29 ust.4a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podstawa
opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy
opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.
W programie istnieje specjalny rejestr umożliwiający rejestrowanie otrzymanych potwierdzeń 3.7.6 – zarówno w
sporadycznych przypadkach, jak i w sytuacji, gdy każda wystawiona korekta wymaga osobnego potwierdzenia.
Więcej informacji w rozdziale dotyczącym rejestrów VAT 3.7.6.

4.1.4

Przeksięgowanie VAT na inny miesiąc

2004060

W przypadku gdy dany dokument należy odrębnie zaksięgować do ksiąg rachunkowych, a odrębnie na potrzeby
VAT to program udostępnia mechanizm przeksięgowania VAT. W ustawieniach dane dla FK należy ustawić konto
VAT odliczany w innym okresie. Konto to jest potrzebne do zawieszenia kwoty VAT na okres przejściowy. Przy
wprowadzaniu dokumentu VAT należy właściwe wypełnić następujące pola:
data księgowania — na ten dzień zostaną zaliczone koszty oraz należność; kwota VAT zostanie zaksięgowana na
konto Vat odliczany w innym okresie,
data vat — dzień rozliczenia podatku VAT; kwota VAT zostanie przeksięgowana z konta przejściowego na właściwe
konto VAT naliczony lub VAT należny (w zależności od księgowanego dokumentu).
Do kontroli można wykorzystać zestawienie nierozliczony VAT 3.7.16 – wykazuje wszystkie pozycje na dany
dzień, dla których podatek VAT pozostaje nierozliczony. Dotyczy faktur VAT (pomiędzy datą księgowania a datą
VAT) oraz faktur zaliczkowych.

Uwaga: Powyższy mechanizm należy stosować w przypadku gdy miesiąc księgowania jest różny
od miesiąca rozliczenia VAT. Jeżeli jest to ten sam miesiąc, a różnica dotyczy jedynie dnia, to obie
daty winny być jednakowe
Pozycje wprowadzone w ten sposób będą widoczne zarówno w miesiącu księgowania z adnotacją przeksięgowanie
netto jak i w miesiącu rozliczenia VAT z adnotacją przeksięgowanie VAT.
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Odliczanie częściowe VAT

2005033

Zgodnie z art.90 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kwot, za
które przysługuje prawo do odliczania podatku, to kwotę podatku należnego można pomniejszyć proporcjonalnie o
część kwoty podatku naliczonego, według współczynnika obliczonego za poprzedni rok obrotowy.
Obliczony, procentowy współczynnik dotyczący odliczanego podatku VAT należy wprowadzić w opcji operacjekonfiguracja 14.3.8 w zakładce dane podatkowe w polu współczynnik odliczenia VAT .
W dokumentach wprowadzonych do rejestrów VAT można zaznaczyć, dla których VAT naliczony ma być rozliczany
proporcjonalnie według współczynnika w polu rodzaj .
• Księgi Handlowe: należy zaznaczyć dot.sprzedaży zwoln.i opodatkowanej.
• W przypadku prowadzenia książki przychodów i rozchodów – wybranie kolumny bez dodatkowego opisu np.
[14] pozostałe oznacza, że VAT w danym dokumencie będzie rozliczany wg współczynnika.
W rejestrze VAT te zapisy, które w polu rodzaj mają wybrane dot.sprzedaży zwoln i opodatkowanej będą
oznaczone z++.
Odliczany VAT według wskaźnika będzie widoczny w zestawieniu syntetyka VAT .

4.1.6

Rozliczenie należnego VAT proporcjonalnie do VAT naliczonego

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży detalicznej w różnych stawkach VAT a nie mają obowiązku używania kasy
fiskalnej, mogą skorzystać w programie z funkcji wyliczania podatku należnego (ze sprzedaży) według struktury zakupów. Oznacza to, że obliczanie podstawy i podatku VAT dla poszczególnych stawek odbywać się będzie proporcjonalnie
do tego, jak były przyjmowane zakupy w danym miesiącu.
Wystarczy w opcji operacje-konfiguracja 14.3.8 w zakładce dane podatkowe zaznaczyć pole VAT struktura.

4.1.7

VAT - odwrotne obciążenie

”Odwrotne obciążenie” to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia
podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. Kupujący jest zobowiązany do wykazania oraz rozliczenia
VAT należnego i naliczonego w jego deklaracjach VAT poprzez tzw. samonaliczenie podatku.
W programie wprowadzane są operacje jako stawka OO (skrót Odwrotne Obciążenie).
1. Zakupy i sprzedaż w rejestracha VAT - wprowadza się wpisując stawkę OO (skrót Odwrotne Obciążenie).
2. Zakupy - przyjęcie na magazyn towarów wg faktury ”Odwrotne obciążenie”
Istnieją dwa sposoby:
— Towary mają mieć wpisane w stawce VAT ”OO”(litery O - skrót od Odwrotne Obciążenie, nie ma znaczenia
czy są to litery duże czy małe). Przyjęcia wykonuje się w opcji PZ / PW.
— Zakupy wprowadza się w opcji magazyn - operacje - FANab odwrotne obciążenie. Naliczany jest podatek VAT według stawki 23% i drukowana jest faktura wewnętrzna z odpowiednim naliczeniem podatku
należnego.
3. Sprzedaż z magazynu ze stawką ”odwrotne obciążenie” - wystawia się w tym samym miejscu, co faktury
normalne - w opcji Handel - sprzedaż FVAT .
Wybranie towarów ze stawką ”OO” (skrót od ”Odwrotne obciążenie”) spowoduje, że nie zostanie naliczony
VAT i na fakturze pojawi się dopisek ”Odwrotne obciążenie”.
UWAGA. Dla kontrahentów z wybranym: ”paragon fiskalny” ”FV + paragon fiskalny” automatycznie zostanie
naliczony VAT 23%. Można zrezygnować z nienaliczania VAT-u włączając opcję w sprzedaży: inne - wyłącz Odwrotne
Ob.

4.2 Deklaracje VAT-7 i VAT-EU
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Kontrahenci z wybranym: FV + paragon fiskalny
Kontrahent może mieć wpisany rodzaj wystawianego dokumentu. Dla tych, którzy mają wybrany ”paragon fiskalny” mimo stawki ”OO” (skrót Odwrotne Obciążenie) na towarze przy sprzedaży automatycznie zostanie naliczony
VAT 23%.

4.2

Deklaracje VAT-7 i VAT-EU

Deklaracje są wypełniane przez program automatycznie, po wskazaniu właściwego okresu, na podstawie wystawionych dokumentów w systemie.

4.2.1

Zestawienie zbiorcze do VAT-7

Opcja wydruki - syntetyka VAT 3.12.6 pozwala na uzyskanie zbiorczego zestawienia wszystkich rejestrów mających związek z VAT (rodzajów operacji) za okres, zarówno z części księgowej rejestry VAT jak i części magazynowej
- przyjęcia na magazyn pz, faktury VAT, RW itp.
Ma postać tabeli, w której w poszczególnych wierszach widoczne są zbiorcze kwoty netto, VAT i brutto dla
poszczególnych rejestrów.
Pod spodem prezentowana jest skrócona deklaracja VAT-7.

4.2.2

Zestawienie zbiorcze do VAT-UE

Pomocne przy tworzeniu deklaracji VAT UE (miesięcznej i kwartalnej) jest opcja magazyn - wydruki - intrastat.
Po wybraniu w okienku w polu rodzaj VAT UE utworzy się zestawienie wszystkich operacji, zarejestrowanych w systemie jako powiązane z unią, w podziale na kontrahentów oraz wskazujące kwoty operacji w kolumnach odpowiadających
odpowiednim częściom deklaracji VAT-UE.

4.2.3

Typy i rodzaje dokumentów rejestrowanych dla celów VAT

Zdefiniowane rejestry w opcji księgowość - rejestry VAT :
Zdefiniowane rejestry w opcji magazyn-zakupy :
Zdefiniowane rejestry w opcji magazyn-sprzedaż:

4.2 Deklaracje VAT-7 i VAT-EU
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Tabela 4.1: Dokumenty w VAT-7 i VAT-EU - z opcji rejestry VAT
nazwa rejestru
towary handlowe
korekta zakupu towarów
materiały
zakup usług
zakup złomu
korekta zakupu
zakup środków trwałych
sprzedaż faktury VAT
sprzedaż RU
sprzedaż utargi
FVAT KOREKTA
faktura VAT RR
faktura EXPORT
faktura NAB
RW
faktura wewnętrzna FW
VAT od importu
delegacje
faktury dłużne
potwierdzenia FVK
zaliczka od odbiorcy
sprzedaż złomu
kor.zaliczki od odbiorcy
zaliczka dla dostawcy
WNT
zwrot WNT
WDT
korekta WDT
export usług - invoice NP
(podatek rozlicza nabywca)
export usług - invoice NP
import usług
(podatek rozlicza nabywca)
import usług
wyposażenie
ZNT
ZDT
inne księgowania

pole VAT-7
51, 52
54
51, 52
51, 52
51,52
54
49, 50
23, 25..30 wg stawek
nie przenoszone
23, 25..30 wg stawek
23, 25..30 wg stawek
51, 52
32
41, 51
nie przenoszone
23, 25..30 wg stawek
51, 52
nie przenoszone
nie przenoszone
ZALEŻNE OD USTAWIEŃ
25..30 wg stawek
41, 42
25..30 wg stawek
51, 52
33, 34
33, 34
31
31

VAT-UE

22 (+21)
21

VAT UE/C

39,
37,
51,
nie
nie
nie

40 (+37, +38)
38
52
przenoszone
przenoszone
przenoszone

VAT
VAT
VAT
VAT

UE/B
UE/B
UE/A
UE/A
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Tabela 4.2: Dokumenty w VAT-7 i VAT-EU - z opcji magazyn-zakupy
nazwa rejestru
PZ - Przyjęcie Zewnętrzne
WNT
PW
ZWROT - zwrot towaru do dostawcy
korPZ - zmiana cen towarów posiadanych
krPZ - zmiana cen towarów wydanych
Zwrot WNT
Zwrot PW
Przecena z PW
PZFI
faRR
PZop
pSer
BO

pole VAT-7
51, 52
33, 34 i 51, 52
nie przenoszone
51, 52
51, 52
51, 52
33, 34 i 51, 52
nie przenoszone
nie przenoszone
?
51, 52
nie przenoszone
nie przenoszone
nie przenoszone

pole VAT-UE
VAT UE/B

VAT UE/B

Tabela 4.3: Dokumenty w VAT-7 i VAT-EU - z opcji magazyn-sprzedaż
nazwa rejestru
Faktura VAT - magazyn (22% VAT)
(7% VAT)
(3% VAT)
(0% VAT)
(ZW% VAT)
Faktura VAT - bez stanu
Faktura VAT - euro
Faktura export
WDT - dostawa wewnątrzunijna
Faktura zbiorcza
Faktura zbiorcza WDT
Zwrot z serwisu
RW
Faktura wewnętrzna
Korekta FA VAT
Zwrot paragon
Zwrot RW
Korekta export
Korekta WDT

pole VAT-7
29, 30
27, 28
25, 26
20
23
29, 30
29, 30
32
31
29, 30
31
nie przenoszone
nie przenoszone
29, 30
29, 30
29,30
nie przenoszone
32
31
VAT UE/A

pole VAT-UE

VAT UE/A
VAT UE/A
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5. Płatności
5.1

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.

Rysunek 5.1: Okienko z funkcjami zapłat
Po wybraniu opcji na ekranie pojawia się okienko do wyboru:
— kasa 1 – 5.1.1, możliwe jest prowadzenie raportu kasowego oraz wydruki dokumentów KP i KW. Sposób obsługi
jest taki sam dla kasy i banku,
— kasa 2 – 5.1.1 j.w.
— bank 1 – 5.1.1 możliwe jest prowadzenie raportu bankowego,

5.1 Raporty kasowe i bankowe
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—
—
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bank 2 – 5.1.1
kompensata – 5.3
raporty:dekretacja – 5.1.6, 3.3.8
bilansowanie – 5.2.3
przelewy – 8.10
nota korygująca VAT – 8.6
przelewy US – 8.10
wezwania – 8.8
potwierdzenie sald – 5.4
odsetki – 8.7
nota księgowa – 8.9

5.1.1

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.

Rysunek 5.2: Zakładanie raportu kasowego

2010020

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.

5.1 Raporty kasowe i bankowe
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nr konta

Numer konta, na które będzie księgowany raport.

numer

Kolejny numer raportu.

nazwa

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

ważne od

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.

do

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 .

Rysunek 5.3: Edycja raportów kasowych / bankowych
Należy pamiętać, że przy wprowadzaniu zmian, powodujących zmianę sald początkowych raportów, kwoty te w
polu saldo początkowe należy ręcznie poprawić.
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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 5.1.7.
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
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 5.1.2.

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.

. Wydruk
Zatwierdzenie operacji oraz wydruk dowodu KP lub KW następuje po wybraniu przycisku
raportu – należy z lokalnego menu wybrać opcję raporty - podgląd raportu, a następnie drukowanie. 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 5.1.2,
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Rysunek 5.4: Raport kasowy - wypełnianie
— niezapłacone – można uzyskać zestawienie pozycji niezapłaconych,
— anulacja pozycji – pozycja wczytana do poprawy 5.1.2 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 poprawić
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
5.1.2. 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 sprawdzić w opcji bazy – baza
kasjer lub kasjer – raporty : dekretacja. Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale 3.3.8.

Zapłata konkretnej faktury
W niektórych przypadkach dane o zapłatach szybciej można wprowadzić poprzez odnalezienie konkretnego dokumentu.
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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

2005013

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 8.5.13 . 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:
(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
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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 - szuka następnych operacji,
Enter - znalazł - zaakceptowanie wyświetlanych faktur do zapłaty, tzn. że zapłata będzie właśnie
za te faktury.
(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.

5.1.3

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.

5.1.4

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 5.1. 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.
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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.
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:
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.
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Rysunek 5.7: Okienko do księgowania różnic kursowych

5.1.5

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 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 5.1.2.
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 5.1.1. 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.
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Sposób zapisywania w programie

2004072

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.

Rysunek 5.8: Baza kasjer
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 .
— poprzez wybranie opcji bilansowanie - brak selekcji .

Uwaga:

W ten sposób możliwe jest odnalezienie dokumentu ze skasowanego raportu.

Klawisz konto p-ne służy do wyboru konta przeciwstawnego przy dekretacji dokumentu.
Klawisz raport 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 *****.
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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.

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.

5.1.7

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.

5.2

Płatności

W programie założono, że każdy dokument wprowadzony do rejestrów VAT traktowany jest jako niezapłacony.
Fakt zapłaty rejestrowany jest w raporcie kasowym lub bankowym 5.1, kompensatę 5.3, a w szczególnych przypadkach
poprzez zaliczkę 3.7.3. Dodatkowe elementy związane z prowadzeniem rozrachunków można utworzyć w sekcji ręczne
księgowanie 3.7.1 pamiętając o zasadach opisanych w sekcji Inne księgowanie 3.7.15.

5.2 Płatności
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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.

Rysunek 5.9: 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.

5.2.2

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.

5.2 Płatności

218

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.

5.2.3

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 5.2.3.
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.
Dokumenty, które będą podlegać bilansowaniu należy zaznaczyć za pomocą klawisza zaznacz bądź prawym
klawiszem myszy, a następnie wybrać klawisz BILANSUJ .
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Rysunek 5.10: Okienko bilansowanie
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 5.3.
2. Jednocześnie bilansować można tylko 2 pozycje. Przy większej ilości należy wykonać bilansowanie kilkakrotnie.
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.
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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.

5.2.4

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 3.7.18.

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 3.11.8.

5.3

Kompensata
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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 5.2.3 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.

5.3.1

Wczytywanie pozycji niezapłaconych do kompensaty

Są trzy sposoby wczytywania pozycji niezapłaconych do kompenasty

5.3 Kompensata
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1. Wybranie kontrahenta w polu kontrahent.
Program zapyta się czy
do kompensaty.

Wczytać transakcje i po odpowiedzi [Tak] pozycje niezapłacone zostaną wczytane

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 MA / WINIEN , wyszukaniu i wybraniu pojedynczego dokumentu do kompensaty.
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).

5.3.2

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.

5.3.3

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 .
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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 5.3.4

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

Rysunek 5.11: Kompensata - przełączanie rejestrów

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.
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— 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
.
— import – dotyczy rozliczeń importowych, , wprowadzone w module
w opcji sad .
— kasa – brane są pod uwagę dokumenty kasowe, nie związane z rozrachunkami.

5.3.5

Rejestr kompensat

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

5.3.6

Kompensaty wielostronne
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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.

5.3.7

Adaptacje

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

5.3.8

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.

5.3.9

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.

5.4

Potwierdzenie sald

2016010

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 3.12.4.
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Rysunek 5.12: 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,

5.4.1

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.
3. Wybierając klawisz 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:
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rejestry – dokumenty z rejestrów VAT
należności – sprzedaż z magazynu
zobowiązania – zakupu na magazyn
zagranica – zakup importowy
kasa – pozostałe operacje z bazy raporty kasowe i bankowe

5.4.2

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 .

5.4.3

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.

6. 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 8.4.1 , z wyliczoną odpowiednio złotówkową ceną zakupu.
Wprowadzane dane do opcji
mogą być widoczne w module
3, w szczególności
wprowadzone dokumenty zakupu i sprzedaży „przechodzą” do kasy i banku, mogą tworzyć też księgi pomocnicze.

6.1

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 12.4 . Ponieważ program bazuje na katalogach
kontrahentów i towarów można przed wpisaniem pierwszej dostawy lub sprzedaży wprowadzić wszystkie towary z magazynu do katalogu towarów 13.6. Pozwoli to Użytkownikowi na oswojenie się z programem i zrozumienie operacji na
liście.
W programie jest tylko jeden katalog kontrahentów 13.1 - 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 15.3.1, potrzebnej do uszeregowanie wszystkich
informacji wg alfabetu – dla katalogów i stanu magazynu, lub daty dla pozostałych operacji.

6.1.1

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.

6.1.2

Rodzaje i sposoby dokumentowania transakcji

1. Rodzaje transakcji
• Przyjęcie towaru na magazyn -

opcja menu zakupy 6.3.

• Sprzedaż towaru z magazynu -

opcja menu sprzedaż 6.4.1, 6.4.

• Sprzedaż towaru bez magazynu • Fakturowanie usług VAT 8.5.
• Fakturowanie eksportu -

opcja menu sprzedaż - faktura VAT bez stanu 6.4.2.
- ikona Faktura lub
opcja menu sprzedaż.

w opcji fakturowanie - faktura
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• Rozliczanie opakowań.
• Faktury zbiorcze 6.4.4.
2. Dokumenty wejścia na magazyn:
PZ

przyjęcie zewnętrzne 6.3.1,

WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 6.3.3,

PW

przyjęcie wewnętrzne 6.3.1,

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” 6.3.4,

faRR

faktura RR 6.3.5,

PZop

przyjęcie opakowań 6.6.2,

BO

bilans otwarcia 6.3.1.

3. Dokumenty wyjścia z magazynu:
FA

faktura VAT 6.4.1 – sprzedaż-faktura VAT ,

RU

rachunek uproszczony 6.4.1 - sprzedaż-faktura VAT - opcjonalnie według rodzaju kontrahenta,

RWS

wydanie towaru dla oddziału 6.4.1 - sprzedaż-faktura VAT - opcjonalnie według rodzaju
kontrahenta,

WDT

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 6.4.3,

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 6.4.7,

KOM

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

DEK

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

PRZEC

zmiana ceny ewidencyjnej.
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Raportowanie

2006012

Informacja o stanie magazynu:
— wydruki stan 6.7.5,
— wydruki zapas 6.7.4,
— bazy 12.1.8,
— lista towarów, zakładka zapas 13.6.1,
— analizy, zakładka magazyn 12.1.7.
Informacja o niezapłaconych:
— wydruki niezapłaconych 6.7.8,
— lista kontrahentów, zakładka niezapłacone 13.1.1,
— analizy, zakładka niezapłacone 12.1.8.

6.2

Obsługa dokumentów

2010070

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. 6.2.1,
— nr konta bankowego wystawiającego – drukowane na dokumencie 6.2.1,
— 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 6.2.2,
— menu lokalne – pozwalające na wydruk dodatkowych dokumentów, uzyskanie zestawień czy zmianę rodzaju
operacji wykonywanej w danym okienku 6.2.3,
— klawisze u dołu ekranu – pozwalające na podstawowe operacje oraz wpisanie dodatkowych uwag 6.2.4.

6.2.1

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 -.
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Rysunek 6.1: Dowód dostawy towaru
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 6.9.2,

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 14.3.5. Domyślnie
ustawia się numer konta i nazwa banku wprowadzone jako pierwsze na liście w sekcji rachunek 1 . Jeżeli istnieje
konieczność zmiany – inny rachunek wybiera się pop naciśnięciu klawisza uwagi w zakładce parametry w polu
bank.

Uwaga: Istnieje możliwość przypisania do kontrahenta numeru pola, z którego będzie pobierany
numer konta bankowego.
Należy w danych kontrahenta, w polu opis 13.1.3 wprowadzić polecenie BANK=nr, gdzie nr oznacza sekcję z
konfiguracji:
— BANK=1 – sekcja rachunek 2 ,
— BANK=2 – sekcja rachunek 3 ,
— BANK=3 – sekcja rachunek 4 ,
— BANK=4 – sekcja rachunek 5 .

6.2.2

Pozycje towarowe

Pola dotyczące wprowadzanych towarów uszeregowane są jako kolejne wiersze, w które wpisuje się wartości bądź
wybiera z listy. Najważniejsze z nich to:
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Rysunek 6.2: Zmian rachunku bankowego wystawiającego fakturę sprzedaży
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.

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:
- 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 1.4.2, strzałkami
1.4.2, 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,
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Rysunek 6.3: Pozycje towarowe
- 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 7.5.5 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) 6.4.1,
- 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 7.3.3,
- 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-magazynu-generowanie-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 7.3.3,
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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.

6.2.3

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 6.9.3.

Rysunek 6.4: Menu lokalne w dokumentach magazynowych
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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 6.2.7.

Zatwierdzenie
pozwala na zatwierdzenie, zapisanie i wydruk dokumentu.

Klawisz

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.

6.2.5

Uwagi

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

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 14.3.5. Należy w polu bank wybrać z listy właściwy numer.

Informacje o wystawionych zaliczkach
W uwagach znajdują się również pola pozwalające na wprowadzenie danych o wystawionych zaliczkach dla odbiorców / od dostawców.
data FA zalicz.

data wystawienia faktury zaliczkowej,

wpłata

wpłacona kwota (brutto),

faktura zaliczkowa numer dokumentu faktury zaliczkowej,
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”
3.7.5.
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Rysunek 6.5: Uwagi - miejsce na wpisanie dodatkowych danych na fakturę

6.2.6

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
8.5.2 .

6.2.7

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 Enter i wybraniu poprawa dokument
zostanie wczytany na ekran.
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 kliknięcie,
bądź wybierając klawisz
u dołu okienka.

Anulacja
W przypadku takiej poprawy, która ma spowodować wycofanie towaru ze stanu, należy w polu ilość przy danej
pozycji towaru wpisać 0.
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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.

6.3

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 6.3.1.

6.3.1

Przyjęcie PZ, PW, BO
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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

6.3.3 – 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).
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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 3.7.
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 6.4.1. Niniejsza funkcja pozwala na automatyzację wprowadzania
dokumentów poprzez eliminację ręcznego przepisywania dokumentów.

Wprowadzanie dostawy na podstawie remanentu
Możliwe jest wprowadzanie dostawy na podstawie remanentu 12.4, wywołując opcję operacje — wczytaj remanent. Wykorzystywane do przyjmowania remanentu początkowego jak i przyjmowania dostaw 12.4.7.

Realizacja zamówień do dostawców
Korzystając w programie z modułu zamówień, w szczególności zamówień do dostawców 7.6, 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,
— 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 3.7.5 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 zaliczkowa numer dokumentu faktury zaliczkowej,
VAT

6.3.2

kwota VAT z faktury zaliczkowej.

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

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

przecena posiadanego towaru

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 6.6: Wybór zaliczki przy dostawie

Rysunek 6.7: Wybór korekty zakupu
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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 6.1.

Tabela 6.1: 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: 6.4.1. 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.
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.

6.3.3

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 8.5.7.
W opcji zakupy – WNT nabycie wewnątrzunijne jest możliwość rejestracji:
— faktury w walucie obcej, przeliczanej według wprowadzanego kursu,
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Rysunek 6.8: Korekta sprzedaży - zwrot towaru
— 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 6.2.1, 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 ,

opłaty

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 6.2.2 wprowadza się:
ilość

ilość przyjmowanego towaru,

cena dewizowa jednostkowa cena dewizowa, wartość ta brana jest do Intrastat,
cena zakupu

wyliczana przez program złotówkowa cena nabycia, według wprowadzonego kursu, z uwzględnieniem
dodatkowych kosztów wprowadzonych w polu opłaty .

W pola [i] wprowadza się dane do Intrastatu:
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Rysunek 6.9: Okienko do wprowadzania WNT
masa netto

masa netto towaru,

masa brutto

masa brutto towaru,

kod CN towaru wybierany z listy kodów CN 8.4.5.

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.

6.3.4

Faktura - odwrotne obciążenie
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”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.
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Rysunek 6.10: Stawka towarów OO

Rysunek 6.11: Wybór faktury zakupu FNab
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Rysunek 6.12: Wystawianie Faktury Wewnętrznej do fa odwrotne obciążenie

6.3.5

Faktura VAT RR

2004060

Zgodnie z art. 115 Ustawy 18.1.6 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 6.4.1,
opcja fakturowanie – faktura RR rolnicza - wystawia i rejestruje faktury RR – obsługa jak faktury usługowe
8.5.7 .
Wystawione faktury zapisywane są w bazach zakupu i widoczne w rejestrach i zestawieniach związanych z zakupem.

Rysunek 6.13: Faktura VAT RR z magazynu
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Sprzedaż z magazynu

2004052

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.

6.4.1

Fakura VAT z magazynu

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.
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 13.1.
Wybieranie towarów opisano w rozdziale 6.2.2.

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.

Wycena towaru
Sposób ustalania ceny na fakturze ściśle zależy od przyjętej polityki ustalania cen. Program posiada szereg narzędzi
wspierających.
• pobieranie ceny z katalogu towarów 13.6.2,
• pobieranie ceny z zamówienia 7.5.5 ,
• cennik promocyjny 6.6.5,
• dodatkowe cenniki w remanentach 12.4.7 .

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
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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 6.14: Oznaczenie usługi

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 13.6.1).

Wczytywanie kontrahentów kartą lojalnościową

2005082

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 13.1.2):
cennik

stosowany poziom cen,
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akwizytor

przypisanie faktury do akwizytora (handlowca, kierowcy),

płatność

ustalenie warunków płatności,

zezwolenie

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

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 .
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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.

6.4.2

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 6.4.1 (w przeciwieństwie do faktur usługowych 8.5). 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. 12.5 .

6.4.3

Faktura WDT - magazynowa

2004060

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 8.5.8 .

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.

6.4.4

Faktura zbiorcza

2009110

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 6.15: 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
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Rysunek 6.16: Podgląd wydruku faktury zbiorczej
— 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.

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.
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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.

6.4.5

KFV - faktura VAT korekta

2005010

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 13.6.1
• 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.

6.4.6

RW - rozchód wewnętrzny

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

6.4.7

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...).

6.4.8

WZ - wydanie zewnętrzne

Dokumenty WZ (wydanie zewnętrzne) mogą być ewidencjonowane dwojako:
— jako osobny dokument – w opcji magazyn - operacje - WZ ,
— dodatkowy wydruk do faktury.
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Rysunek 6.17: Przesunięcie palety na magazyn

Rysunek 6.18: Kolejno wczytywane kody kreskowe przy przesuwaniu palety na magazyn
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 .

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 6.9.3. 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).

6.5 Piekarz
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LK - lista kontrolna

2006110

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.

6.5

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.

6.5.1

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:
— 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 .
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
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Rysunek 6.19: Definiowanie wzorców do wystawiania
różne strefy). W tym celu wybieramy administracja, przycisk użytkownik. W wyświetlonym okienku wybieramy użytkownika i klikamy edycja. W okienku użytkownicy na karcie autostart poprzez kliknięcie w pusty
klawisz
i wybieramy fakturowanie - strefy - fakturowanie stref (piekarz) lub 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.
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 .
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Rysunek 6.20: Definiowanie daty, zakresu i strefy

Rysunek 6.21: Wystawianie dokumentu sprzedaży - faktur, dowodów dostaw, WZ
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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:
Wybranie:
Tak - zapisywany jest nowy dokument,
Nie - wczytuje stary do poprawy i zapisuje z poprawioną treścią.

DOMÓWIENIE .

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 edycja .

6.5.3

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 .

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.

6.6
6.6.1

Narzędzia
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.
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Rysunek 6.22: Fakturowanie stref - wskazanie ilości sprzedanych i zwróconych w dniu wcześniejszym i
tydzień wcześniej
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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 6.23: 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.
1. W katalogu towarów należy założyć towar KGO (koszty gospodarowania odpadami) i wprowadzić mu unikalny
numer w polu index.
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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.

6.6.2

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 6.24: Stan opakowań na kontrahencie

6.6.3

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 6.25: Definiowanie opakowań dla opłaty produktowej

6.6.4

Remanent

Funkcja remanent opisana jest w rozdziale Narzędzia (tylko w instrukcji elektronicznej 12.4 .

6.6 Narzędzia

6.6.5

259

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.

Rysunek 6.26: 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 6.27: 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
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ilość

ilość (przy stan min + MAX)

cena Zakupu

indywidualna cena zakupu dla kontrahentów,

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.

6.7

Wydruki

2004061

6.7.1

Rejestr sprzedaży

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

typ dokumentu

opcja

uwagi

faktura VAT
FA
rachunek uprosz- RU
czony
RW
RW

sprzedaż – faktura VAT
sprzedaż – faktura VAT

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

operacje – RW

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
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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.

Rysunek 6.28: Rejestr sprzedaży

6.7.2

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
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
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Rysunek 6.29: Analiza sprzedaży
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,

6.7.3

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
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opcji administracja - operacje - dane systemu podać parametr numeracjabezstoisk=1. Następnie przy 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

6.7.4

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 6.4.1, oraz zestawienia dla wszystkich magazynów jednocześnie.

6.7.5

Stan

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

6.7.6

Kartoteka

Kartoteka magazynowa – zestawienie pokazuje wszystkie przychody i rozchody na wybrany magazyn. W okienku,
pojawiającym się po wybraniu opcji magazyn - wydruki - kartoteka można wybrać:
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 ewidencyj- ∨ ceny sprzedaży na zestawieniu,
ne
ceny sprzedaży ∨ ceny ewidencyjne na zestawieniu.

szczegółowy
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Rysunek 6.30: Okienko kartoteki magazynowej

Rysunek 6.31: Kartoteka magazynowa szczegółowa i ”zwykła”
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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.

6.7.8

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 6.9.7,
— selekcja wg nr handlowca wpisanego w kontrahencie 13.1.3,
— selekcja wg regionu wpisanego w kontrahencie.
Modyfikacje:
— uzupełnienie wydruku o pole info z faktury,
— zakazanie drukowania adresu brakadresu=1.

6.7.9

Obroty

2005073

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.

6.7.10

Intrastat

2005072

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

6.7.11

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 7.6.2,
— zapotrzebowania na surowce, według ich zużycia 9.4.
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:

2006092
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Rysunek 6.32: Wydruk obrotów
— zamówienia do dostawcy na podstawie danych o sprzedaży 7.6.2,
— zapotrzebowania na surowce, według ich zużycia wzleceniach produkcyjnych 9.10.3.
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
generuj zamówienie

wybór towarów od danego dostawcy, według kontrahenta wprowadzonego w katalogu towarów w zakładce wycena w polu dostawca,
∨ 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,
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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 9.4.

2006100

6.7.12

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.

6.8

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 8.1.
W przypadku, gdy w programie ustawione jest automatyczne księgowanie zakupu i sprzedaży 14.3.3 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) 3.3.6. Możliwe jest automatyczne generowania PK dzięki funkcji PK - księgowanie - księgowanie MAGAZYN bądź ustawiając wzorce w opcji
PK - księgowanie - księgowanie wg wzorca 3.3.4.
W księgach pomocniczych dokumenty są widoczne według zdefiniowanych kont w opcji dane dla FK 3.3.2
oraz przy użyciu szablonów 3.3.3. 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.

6.9

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.
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.
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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.

6.9.2

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.

6.9.3

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 6.9.3. 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.

6.9.4

Dopisek ORYGINAŁ-kopia

Ważny jest również parametr w konfiguracji 14.3 dopisek na fakturze:
— brak – dopisek nie jest drukowany,
— oryginał lub kopia – pierwszy drukowany oryginał, następne kopie,
— ORYGINAŁ-KOPIA – na każdej fakturze dopisek FAKTURA-KOPIA.

6.9.5

Tytuł nabywca/odbiorca/płatnik

2004072

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.
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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.

6.9.7

Uwagi do dokumentu

2006011

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 13.1.3,
— wybór numeru konta bankowego drukowanego na dokumencie – według danych wprowadzonych do opcji konfiguracja 14.3.5. Należy w polu bank wybrać z listy odpowiednią pozycją,
— temat, do którego przypisana jest faktura.

6.9.8

Adaptacje modułu sprzedaży

Ceny
Dodanie wyboru cennika jesttaryfa=1.
Udzielanie rabatu jestrabat=1 .
Cenniki promocyjne opisane w rozdziale 6.6.5.
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 13.1.2, 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 13.1.2.
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.
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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.

Sprzedaż na minus

2004071

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 sprzedaży, aktualizowany jest
magazyn
komenda
1
kompresjadetal1=2
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. ˙
˙

6.9.9

Adaptacje bazy magazynu

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

6.9.11

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.

6.9.12

Podsumowanie ilości na dokumentach

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

6.9.13

Stosowane cenniki

• zapisane w katalogu towarów,
• zapisane w zamówieniu,
• ustalone podczas rezerwacji,
• zapisane w cenniku promocyjnym 6.6.5,
• 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.

6.9.14

Dodatkowa oznaczenia

• tematy 13.5
• akwizytorzy przypisani do kontrahenta akwizytor ,
• akwizytorzy przypisani do operatora STALYAKW=1 ,
• regiony w kontrahentach,
• grupy w towarach,
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• cechy w towarach,
• miejsca magazynowe w towarach,
• dostawa towaru,
• dostawca towaru,
• waga towaru,
• ilość w opakowaniu zbiorczym.

6.9.15

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).

6.9.16

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.

6.9.17

Warunki dostawy

2004042

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^^

6.10

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.

6.10.1

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 17.4.1 .
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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 13.7.1.
Opcja opisana w rozdziale poświęconym testom 17.4.2 .

6.10.3

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 17.1.1 .

6.11

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.

6.11.1

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.

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.

6.11.2

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.
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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.

6.11.4

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.

6.11.5

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.

6.11.6

Zmiana stawki VAT w katalogu towarów

2004042

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%.

6.11.7

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.

6.11.8

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.
4. W plikach faktura.log możemy zidentyfikować operatorów wystawiających poszczególne dokumenty.

6.11.9

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.
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Jak prowadzić cennik sprzedaży?

2004110

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 6.6.5.

6.11.11

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:
1. Zaprojektować osobny wzorzec faktury (np.fasieci.txm), w którym zamiast ”normalnego” indeksu wprowadzi
się kod ^FR^^^^^^^^^.
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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).

6.11.12

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.

6.11.13

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.

6.11 Odpowiedzi na pytania

6.11.14

278

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.

6.11.15

Jak wydrukować na fakturze tylko miesiąc sprzedaży

Należy w polu data sprzedaży wpisać odpowiednią datę:
02.01.1900 - miesiąc poprzedni
03.01.1900 - miesiąc obecny
04.01.1900 - miesiąc przyszły

7. Handel
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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.

7.1

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.

7.1.1

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 13.1.2,
— indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar w cennikach promocyjnych 6.6.5,
— zdefiniowanie cenników w walutach 13.6.1,
— przeglądanie i drukowanie cennika wybranych grup towarowych w wybranej walucie,
— ewidencja różnych nazw i indeksów tych samych towarów dla różnych kontrahentów (obsługa sieci handlowych) 6.11.11,
— pomoc w naliczaniu bieżących cen, wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu
13.6.2,
— szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie,
numerze, serii dokumentu.

7.1.2

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 7.5.5 ,
— obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień) 7.5 ,
— wystawianie i wydruki faktur sprzedaży 6.4.1, korekt faktur, paragonów, rachunków, faktur korygujących,
dokumentów walutowych, faktur VAT RR - również w języku angielskim, niemieckim i francuskim,
— projektowanie wyglądu dokumentów (faktur, dokumentów wewnętrznych) 16.7.1 ,
— obsługa sprzedaży usług 8.5,
— możliwość wystawiania i rozliczania dokumentów w dewizach i złotówkach, wg bieżącego kursu przeliczeniowego złotego (podpowiedzi kursu) 6.4.3,
— możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji na dokumencie sprzedaży
6.2.2,
— możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu (dla uprawnionych osób),
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— podgląd stanów magazynowych z wielu oddziałów firmy,
— możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień) 7.3.3,
— możliwość wystawienia i drukowania faktur zbiorczych - na podstawie WZ lub dowodów dostaw 6.4.4,
— możliwość odłożenia dokumentu do bufora (funkcja dyspozycje 6.4.1) przed jego wystawieniem,
— możliwość sprzedaży kompletów (wg receptur) towarów, dla których na stanie są tylko części składowe 7.3.6 .

7.1.3

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 6.7,
— zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty bądź tzw. akwizytorów 13.1.3,
— wydruki uwzględniające wielkości obrotu i uzyskanego zysku ze sprzedaży w zadanym okresie czasu, wg
klientów, towarów, grup 6.7.2,
— zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych 13.6.1, przekraczających stany maksymalne, wskaźniki
rotacji, obecności w magazynie,
— zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu, stany wg cen zakupu, ewidencyjnych,
sprzedaży 6.7.4,
— przeglądanie i drukowanie kartoteki magazynowej towarów 6.7.6, możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym),
— tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych, automatyczne przyjęcia remanentu 12.4 .

7.1.4

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 5.1,
— kontrola i podgląd w trakcie wystawiania dokumentu pozycji niezapłaconych kontrahenta 6.2.4,
— wgląd do historii, stanu należności, powiązanie z poziomem udzielanego kredytu,
— zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.

7.1.5

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 8.5.2 .

7.2
7.2.1

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) 13.6.2, wycena towaru zgodnie z cennikami jest
możliwa w katalogu towarów w zakładce wycena 13.6.2,
— w cenniku dodatkowym na remanentach bądź promocyjnym 13.6.5.
— cen dewizowych – wprowadza się cenę w dewizach 13.6.3 (w katalogu towarów) oraz kurs. Ceny dewizowe
można wpisywać ręcznie. W przypadku korzystania z modułu import w opcji sad 8.4.1 oraz przyjmowania
dostaw importowych wpisywane są automatycznie.
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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 13.6.4.

7.3
7.3.1

Sprzedaż
Fakturowanie

• Faktura proforma - faktura VAT Proforma wystawiana może być jako dodatkowy dokument przy wprowadzaniu
zamówienia od odbiorcy 7.5.5 . Należy więc wprowadzić towar / usługę jako zamówienie i wydrukować z menu
wydruk - faktura proforma.
• Fakura VAT z magazynu - 6.4.1 - 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.
• Faktury bez stanu magazynu - 6.4.2 - 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 - 6.4.4 - powstaje na bazie wystawionych dowodów dostaw (wz, rws) do kontrahentów. Faktury
te zapisywane są na osobnym magazynie.
• Faktura usługowa - 8.5 - 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 - 8.5.13 - obowiązek wystawiania, sposób wypełniania i wygląd faktury zaliczkowej reguluje
Rozporządzenie MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. 18.1.6 . Można w skrócie powiedzieć, że na fakturze należy
umieścić trzy informacje: o wpłaconej zaliczce, o dotychczasowych pobranych zaliczkach oraz dane o złożonym zamówieniu. Faktury zaliczkowe wystawia się w głównej opcji
, wybierając z menu opcję
fakturowanie - faktura zaliczkowa.
• Faktury cykliczne - 12.5 - 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 6.4.2 i fakturze usługowej 8.5. 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) 6.4.3 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.
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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. 18.1.6 .
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 5.1.
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 8.5.13 . 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 8.5.13 .
4. Sprawdzenie i rozliczenie VAT z faktur zaliczkowych i końcowych 8.5.13 .

7.3.3

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 16.10.5 ,
— 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 16.10
). 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.
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Rysunek 7.1: Możliwość transmisji dokumentów sprzedaży
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) 7.5.9 .
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.
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Rysunek 7.2: Sprzedaż według wz

Rysunek 7.3: Sprzedaż według LK
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 6.4.4.

7.3.4

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
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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 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 ”
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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.

7.3.5

Indywidualne kody produktów

Niektórzy odbiorcy oprócz indywidualnych cen wymagają indywidualnych kodów produktów wg własnej nomenklatury. Cennik promocyjny pełni również funkcję bazy takich indywidualnych kodów 6.6.5.

7.3.6

Komplety
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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 7.4: Towary oznaczone jako komplety
Części składowe kompletów należy zdefiniować w recepturach 9.3 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.
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Rysunek 7.5: Sprzedaż według kompletu
Korekta sprzedanego kompletu
Wystawiając fakturę korygującą, dotyczącą sprzedanego kompletu, program sam rozdzieli komplet na części składowe – one to powrócą na stan magazynu.

7.4
7.4.1

Narzędzia
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.

7.4.2

Transakcje unijne, eksport, import

W programie jest szereg opcji wspomagających prowadzenie transakcji zagranicznych. Omówione są one w rozdziale Ewidencje 8.4.

7.5

Zamówienia
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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.
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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.

7.5.1

Wprowadzanie zamówienia

Zamawiane towary rejestruje się w opcji magazyn - zamówienia. Po jej wybraniu pojawia się lista. Po lewej
stronie rodzaje zamówień:
— zamówienie od odbiorcy - 7.5.5,
— zamówienie do dostawcy - 7.6,
— zamówienie importowe,
— zamówienie eksportowe,
— zamówienie na produkcję - 7.5.5.
Dwie środkowe kolumny zawierają funkcje analiz i zestawień 7.5.6. 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 7.6: 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 7.5.1
— pozycji towarów / wyrobów 7.5.1
— dodatkowych informacji 7.5.1
Istnieje możliwość automatycznego generowanie zamówień na podstawie analiz, innych dokumentów oraz przesyłania
zamówień pomiędzy oddziałami (kontrahentami) 7.5.3.
W programie istnieją też specjalne funkcje ułatwiające pracę z zamówieniami:
— wystawienie zamówienia na bazie innego, podobnego 7.5.3
— sortowanie wprowadzonych towarów na zamówienie według nazw 7.5.3
Na podstawie wprowadzonych zamówień można drukować potwierdzenia, faktury pro-forma oraz inne dokumenty
7.5.2

7.5 Zamówienia
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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,

Rysunek 7.7: 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 7.3.6 – 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.
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Rysunek 7.8: 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,
— 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 pomocą
klawisza

. Do najważniejszych należą:

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.

7.5.2

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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Rysunek 7.9: Uwagi do dokumentu - dodatkowe informacje
—
—
—
—

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 12.1 ,
— 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 16.7.6. 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
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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 linia)
– w opcji
w zakładce zamówienia ,
— ^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)

7.5.3

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 7.6.1.

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,
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— 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

7.5.4

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 .

7.5.5

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) 7.5.3,
— wczytywane z koszyka – składane mobilnie poprzez Madar Mobile.

Zamówienie na produkcję
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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
7.6.1, do dostawcy zostaną zamówione również surowce.
Podobnie, jak w przypadku zamówienia do wielu dostawców 7.6.1 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 ).
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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 9.3.

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 7.5.9.
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.

7.5.6

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 7.5.6,
• zestawienie treści wystawionych zamówień – możliwy podział j.w.,
— opcja wydruki - rejestr zaznaczone w polu rodzaj pełne treści 7.5.6,
• operacje dla danego towaru / surowca – pokazane wszystkie dokumenty, według których dany towar został
zamówiony, a także zrealizowany 7.5.9 (poprzez wystawienie faktury VAT, produkcji, przyjęciu pz)
— opcja zamówienia - kartoteka 7.5.6,
• 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 7.5.6,
• możliwości realizacji zamówień – porównanie niezrealizowanych zamówień, aktualnego stanu, z uwzględnieniem stanów minimalnych i zamówień obcych,
— opcja zamówienia - gotowość 7.5.6 oraz wydruki - harmonogram 7.5.6,
• możliwości realizacji pojedynczego zamówienia – porównanie zamówienia, aktualnego stanu, z uwzględnieniem zamówień obcych,
— opcja zamówienia - dekretacja - prognoza,.
• 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.
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Rejestr zamówień

2006092

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 7.5.9.

Rysunek 7.10: 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
6.7.9. 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 7.11: Ustawienia selekcji dla analizy zamówień
Stan

2007041

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,
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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,

temat

– 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 13.5. 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

2005073

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.
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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.

7.5.8

Adaptacje zamówień

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

7.5.9

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 7.5.6 – nagłówki oraz treści,
— rozliczenie – zestawienie zamówień oraz dokumentów powiązanych 7.5.9,
— kartoteka zamówionego towaru 7.5.6.

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 7.5.9.

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 7.5.6,
— Obrót wg tematu 7.5.6.
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Statusy zamówień
Statusy można ustawiać i śledzić w opcji zamówienia - dekretacja. Po wybraniu opcji pojawia się okienko z listą
nagłówków złożonych zamówień.

Rysunek 7.12: Dekretacja 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 dokumentu) realizowane
częściowo zrealizowane
** 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.

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

7.6

komenda

opis

Generowanie zamówienia do dostawcy
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W systemie zostało zaprojektowanych szereg ułatwień i funkcji pozwalających na automatyzację tworzenia zamówienia do dostawców. Takie bowiem zamówienie może uwzględniać:

7.6 Generowanie zamówienia do dostawcy

300

— złożone zamówienia od odbiorców 7.6.1, na ich podstawie może zostać wygenerowane zamówienie do dostawców,
—

7.6.1

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.

Rysunek 7.13: Generowanie zamówienia do dostawcy
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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 9.15.3.
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.

7.6.2

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 6.7.11.
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.
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,
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Rysunek 7.14: Porównanie prognozy zamówienia z uwzględnieniem (bądź nie) współczynnika obecności
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— 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.

Rysunek 7.15: Ustawienia dla zamówień według średniego zapotrzebowania

7.6.3

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 12.1.9.
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Rysunek 7.16: Pole do wprowadzania stanów minimalnych i maksymalnych dla towarów

Rysunek 7.17: Generowanie zamówienia według stanów minimalnych

7.7

Koszyk

2010091

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.

7.7.1

Koszyk w sklepie internetowym

Koszyk w sklepie internetowym ?? podzielony jest na trzy zakładki:
Zamówienie

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 do faktury

Dane kontrahenta, na którego ma zostać wystawiona faktura VAT. Faktura zostaje przesłana
wraz ze złożonym zamówieniem na adres podany w tej zakładce.

Wysyłka

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.
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Wpisanie w danych do faktury informacji o kontrahencie powoduje, że dany kontrahent jest dopisywany do listy
kontaktów 11.2.

Rysunek 7.18: Koszyk w sklepie internetowym - Zakładka zamówienie

7.7.2

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 ,
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.
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,
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Rysunek 7.19: Lista zamówień
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 7.20: Rezerwowanie towaru

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.
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.
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Rysunek 7.21: Wczytywanie koszyka
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.

7.8

Zaopatrzenie

2007120

Wystawiane w systemie zamówienia są wzajemnie powiązane ze sobą oraz z dokumentami realizującymi daną
transakcję. W programie istnieje możliwość zestawienia wszystkich informacji na zbiorczej liście w opcji magazyn zamówienia - zaopatrzenie. Prezentowane na niej dane pozwalają na śledzenie i kontrolę realizacji zamówień. Jest
podzielona na trzy części, odpowiednio w zakładkach:
otwarte – pozycje niezrealizowane, po rozwinięciu pojawiają się kolejno zamówienia na daną pozycję i ich
realizacje.
dokumenty – nagłówki wystawionych dokumentów: zamówień od odbiorców, do dostawców i na produkcję.
Po rozwinięciu pojawiają się pozycje towarowe.
transakcje – lista wszystkich zamówionych towarów, wyrobów i surowców.
W górnej części ekranu znajdują się pola pozwalające na selekcję wyświetlanych pozycji - wg kontrahenta w polu
kontrahent, tematu - w polu temat oraz zawierający szukany wyraz.

7.8.1

Konfiguracja kolumn

W każdej zakładce konieczne jest, podobnie jak w analizach, zaprojektowanie kolumn, które pojawią się na liście.
Definicji tych dokonuje się w opcji konfiguracja .
Ułatwieniem jest możliwość skorzystania z zaprojektowanego szablonu za pomocą klawisza domyślnie . Po
jego naciśnięciu pola zostaną wypełnione zgonie z definicją przykładową w programie.
Pod klawiszem podpowiedz znajdują się opisy pól (kolumn) do wyboru. Najczęściej używane z nich:
dokument
— ilość pozycji - ilość pozycji na zamówieniu
— dotyczy - obcy numer zamówienia
— zamówienia odbiorców - otwarte zamówienia od odbiorców
— zamówienia dostawców - otwarte zamówienia do dostawców
— typ - dokumentu
realizacja
— poz.gotowe - ilość pozycji możliwych do realizacji
— poz.otwarte - ilość pozycji niezrealizowanych
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Rysunek 7.22: Lista w opcji zapotrzebowanie

7.8.2

Zakładka otwarte

Prezentuje w układzie towarowym niezrealizowane pozycje, z możliwością podania danych z zamówienia: ilości,
numerem dokumentu, datą zamówienia i terminem realizacji. Rozwinięcie towaru za pomocą klawisza + ukazuje
sposób realizacji danej pozycji – np. PZ czy PROD.

7.8.3

Zakładka dokumenty

Prezentuje dane z pozycji całego dokuemntu – na liście znajdują się nagłówki wystawionych dokumentów: zamówień od odbiorców, do dostawców i na produkcję. Po rozwinięciu klawiszem + pojawiają się zamawiane pozycje
towarowe.
Kolejne rozwinięcie klawiszem + na danej pozycji udostępnia informację na temat realizacji

Rysunek 7.23: Zaopatrzenie - rozwinięcie dokumentu

7.8.4

Zakładka transakcje

Opcja podobna w działaniu, jak otwarte – na liście pojawiają się jednak wszystkie operacje. z możliwością podania
danych z zamówienia: ilości, numerem dokumentu, datą zamówienia i terminem realizacji. Rozwinięcie towaru za
pomocą klawisza + ukazuje sposób realizacji danej pozycji – np. PZ czy PROD.

8. Ewidencje
Niektóre opcje i funkcje w programie są wzajemnie ze sobą powiązane, mają wpływ na inne opcje, zestawienia i
obliczenia. Należą do nich wszystkie operacje magazynowe, księgowe czy płacowo - kadrowe. Niektóre jednak możliwości programu skierowane są na wystawianie i ewidencję formularzy, takich jak noty odsetkowe, przelewy itp. Większość
z tego typu opcji zgromadzone zostały w module
. Niektóre, ze względu na wygodę użytkowników,
występują w programie również w innych miejscach, na przykład w module
w opcji kasjer . W tym
rozdziale zgromadzone są opisy opcji widocznych w module
.
KPR

– Książka Przychodów i Rozchodów 8.1.

Ryczałt

– Ewidencja ryczałtowa 8.2.

Deklaracje

– Wystawianie i wydruki deklaracji PIT, CIT, VAT 8.11.

Przelew US

– Wzór przelewu PODATKI 8.10.3.

Sad

– Import, Eksport, dostawa wewnątrzwspólnotowa 8.4.

Przebieg

– Ewidencja przebiegów pojazdów 8.14.

Środki trwałe

– Ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji 8.3.

Odsetki

– Noty odsetkowe 8.7.

Fakturowanie

– Wystawianie dokumentów nie związanych z magazynem 8.5.7.

W wersji drukowanej dostępny jest jedynie opis KPR. Z działaniem reszty modułów można zapoznać się w instrukcji
elektronicznej.

8.1

Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w programie, w module ewidencje - KPiR.
Umożliwia ona, oprócz ewidencji danych do celów podatkowych, szereg zestawień spełniających warunek prawidłowości
prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych 18.1.4 :
— bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
— wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc,
— roczny wydruk zawierający podsumowania zapisów za każdy miesiąc,
— zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym,
— tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego,
— rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników,
— automatyczne księgowania z rejestrów VAT, listy płac,
— eksport danych do deklaracji podatkowych,
— rozliczenie VAT – podstawą zapisów w książce mogą być dokumenty wprowadzone do rejestrów, które bądź
automatycznie są przepisywane do książki, bądź rejestrowane zbiorczo na podstawie rejestru na koniec miesiąca.

8.1.1

Obsługa

KPR jest listą, w której kolejne pozycje oznaczają kolejne zapisy w książce. Dla każdego miesiąca zakładana jest
kolejna lista – inna baza.
Niektóre pozycje mogą być automatycznie dopisywane – np. pozycje z rejestrów VAT (według konfiguracji).
Pozostałe operacje, nie związane z fakturami, należy dopisywać ręcznie. Przy rozliczaniu podatku VAT zalecana jest
więc następująca kolejność rejestracji dokumentów:
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1. Ewidencja dokumentów związanych z magazynem - zakupu i sprzedaży (o ile prowadzona jest w programie - w
opcji magazyn).
2. Ewidencja pozostałych dokumentów w rejestrach VAT - ( księgowość - rejestry VAT).
3. Ewidencja list płac płace - lista płac , umów zleceń oraz amortyzacji ewidencje - środki trwałe 8.1.5.
4. Ewidencja pozostałych operacji bezpośrednio w KPR.

Nawigacja

Rysunek 8.1: KPR - lista pozycji
Po wybraniu opcji KPR na ekranie pojawia się lista z dotychczas wprowadzonymi pozycjami. W górnym menu
znajdują się funkcje pozwalające na wydruki i zestawienia oraz dodatkowe funkcje.
• Nowe pozycje do Książki wprowadza się po wybraniu przycisku
. Pojawia się wtedy okienko z
pustymi polami, do wpisania danych. Należy pamiętać, że do KPR ręcznie dopisywane powinny być tylko te
zapisy, które nie dotyczą VAT i kontrahentów i nie zostały wprowadzone do rejestrów VAT.
• Poprawa pozycji w Książce możliwa jest po wybraniu przycisku
. Poprawa pozycji w księdze
nie powoduje poprawy w rejestrach VAT. Natomiast zalecana jest odwrotna operacja – poprawa w rejestrach,
która powoduje zmiany w KPR.
• Zmiany miesiąca można dokonać wybierając z górnego menu opcję zmiana miesiąca, oraz następny lub
poprzedni , lub za pomocą przycisków następny lub poprzedni u dołu listy.
• Wywołując klawisz
można wprowadzić dowolny tekst – zostaną odnalezione zapisy, posiadające
w polach numer dowodu i opis zdarzenia wpisany tekst.

Opis okienka
lp.

Liczba porządkowa: kolejny numer zapisu do Księgi. Program numeruje automatycznie poszczególne zapisy, począwszy od pierwszego zapisu w roku oznaczonym numerem 1. W programie
możliwa jest automatyczna renumeracja w obrębie wybranego miesiąca. Patrz renumeracja

data

Data zdarzenia gospodarczego - dzień miesiąca, wynikającego z dokumentu stanowiącego podstawę dokonania wpisu.

nr dowodu

Numer dowodu zewnętrznego (rachunku, faktury) lub własnego, na podstawie którego dokonuje
się wpisu do Księgi (nr rachunku dostawcy, nr listy płac itp.)

8.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR

311

Rysunek 8.2: KPR - okienko do wprowadzania
temat

Pole służące do kategoryzacji wpisów automatyzacja wprowadzania opisów. Jeżeli wprowadzany
jest opis z katalogu można uzyskać zestawienia według tematu.

opis zdarzenia

Opis rodzaju dokonanej operacji gospodarczej - rodzaj przychodów lub wydatków wpisywanych
do Księgi. Powinien to być opis oddający charakter dokonanego zdarzenia np. zakup towarów,
koszty podróży, sprzedaż wyrobów, czynsz za m-c, itp. Można wprowadzać opis za każdym
razem ręcznie lub wybierać rodzaj

kontrahent

Nazwa kontrahenta, z którym dokonywana jest operacja. Można go wybrać z listy kontrahentów.

kontrahent

Nazwa i adres dostawcy bądź odbiorcy, z którym jest dokonana operacja gospodarcza. Pole to
można wypełnić ręcznie, zalecany jest jednak wybór kontrahenta z listy.

7.sprzedaż

(kolumna 7 - wartość sprzedanych towarów i usług

8.przychód

(kolumna 8 - pozostałe przychody) - wartość pozostałego przychodu

9.RAZEM

(kolumna 9 - razem przychód 7+8

10.zakupy

(kolumna 10 - zakup towarów handlowych materiałów wg cen zakupu) - zakupy towarów
handlowych lub materiałów według cen zakupu.

11.koszty uboczne

(kolumna 11 - koszty uboczne zakupu) - koszty uboczne zakupów tj. wszelkich poniesionych
wydatków związanych z zakupem (transport, załadunek, ubezpieczenia w drodze).

12.wynagrodzenia

(kolumna 13 - wynagrodzenia w gotówce i naturze) - kwoty wynagrodzeń w gotówce wpisywane
według listy płac lub innych dowodów. Zapisy wynagrodzeń osobowych dokonuje się brutto.

13.pozostałe

(kolumna 14 - pozostałe wydatki) - wszystkie inne koszty, które się nie mieszczą w wyszczególnionych rodzajach.

14.RAZEM

(kolumna 15 - razem wydatki) - suma wszystkich kosztów tzn. kolumn 12+13 +14.

REMANENT

pole dodatkowe wymagane dla funkcji rachunek wyników

zestawienia zestawienia
wykaz

wykaz skrócony zapisów w miesiącu

wykaz kosz- Wykaz pozycji związanych z kosztami.
tów
wydruk
mie- Sporządzenie zestawienia miesięcznego - wydruku księgi. Zestawienie drukowane jest na dwóch stronach,
sięczny
poziomo, zgodnie z rozporządzeniem.
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wydruk wg Sporządzenie zestawienia według rodzaju operacji - jeżeli pole opis zdarzenia wypełnia się za pomocą
tematu
katalogu tematów Po wybraniu opcji należy z katalogu tematów wybrać pozycję, dla której tworzymy
zestawienie i nacisnąć ¡Enter¿. Na ekranie pojawi się wydruk zawierający tylko te pozycje w Księdze,
które dotyczą wybranego zdarzenia. Wykaz jest całoroczny
wykaz rocz- Roczne zestawienie podsumowań za każdy miesiąc, z podziałem na poszczególne kolumny, uzupełnione
ny
o zapłacone składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
dowód we- dokument wymagany jako podstawa księgowania zapisów dot. amortyzacji, listy płac
wnętrzny
dowód PK dokument wymagany jako podstawa księgowania zapisów dot. amortyzacji, listy płac
rachunek
wyników

Zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku dochodowego, z podziałem na poszczególnych właścicieli
definiowanych w opcjach właściciel 1 ... 4 .

renumeracja Pozwala na zmianę kolejności numerów - kolejnych pozycji w książce. Używana z opcją sortowanie
przepisz da- Pozwala na zmianę daty księgowania, Ustawiana jest data dokumentu.
ty
ZabezpieBlokada księgi przed zapisem i zmianami.
czanie
zmiana mie- Zmiana obsługiwanej bazy na dotyczącą innego miesiąca.
siąca
następny

Przejście do następnego miesiąca.

poprzedni

Przejście do poprzedniego miesiąca.

8.1.2

Powiązania z rejestrem VAT

W programie prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów najlepiej połączyć z 3.7 rejestrami VAT. Sposób powiązania pomiędzy rejestrami i KPR określany jest w konfiguracji, i opisany został w rozdziale dotyczącym konfiguracji
14.3.3.

Uwaga:

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzane dokumenty do magazynu w module
mogą być również dopisywane do księgi (zgodnie z ustawieniem w konfiguracji). W
osobnych rejestrach VAT należy więc wpisywać tylko zakupy pomocnicze, które nie zostały zarejestrowane w magazynie. Wpisanie do osobnych rejestrów np. sprzedaży rejestrowanej w magazynie spowoduje zdublowanie
dokumentów w programie.
W przypadku połączenia idea pracy polega na p r z e p i s y w a n i u automatycznie przez program danych
z rejestrów 3.7 do KPR. Modyfikacje dokonywane w tej opcji zmieniają również pozycje w książce, są to jednak
oddzielne zapisy.
W zależności od wybranego rejestru w polu rodzaj wybierana jest (jako propozycja - automatycznie przez program)
kolumna, w której będzie wprowadzana pozycja rejestru do Książki Przychodów.
7 sprzedaż
8 przychód
10 zakupy
11 koszty uboczne
12 reprezentacja
13 wynagrodzenia
14 pozostałe
11 koszty uboczne - dot.tylko sprzedaży opodatkowanej 4.1.5
14 pozostałe - dot.tylko sprzedaży opodatkowanej 4.1.5
16 inne
nie do KPR

8.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR

313

Uwaga:

Kasowanie i poprawa: poprawy dokonujemy wyłącznie w rejestrach VAT, poprawa w KPR nie zostanie przeniesiona do rejestru. Natomiast kasowania należy dokonać w obu miejscach odrębnie. Kasowanie pozycji w
rejestrach nie powoduje usunięcia odpowiadającego zapisu w KPR

Rysunek 8.3: KPR - pole powiązania rejestrów z KPR

8.1.3

Poprawa i anulacja

Dokumenty z rejestru VAT
Modyfikując zapisy w książce przychodów i rozchodów należy pamiętać, że niektóre dokumenty automatycznie
zostały przepisane z rejestru VAT. W razie poprawy takich dokumentów najlepiej jest zmodyfikować je w rejestrach
3.7.17 - a zmiany automatycznie zostaną przeniesione do książki.
Jeżeli podczas poprawy dokumentu w rejestrach VAT pojawi się komunikat:
W księdze nie znaleziono DOPISAĆ?
oznacza to, że program nie odnalazł w księdze tego dokumentu. Należy sprawdzić w książce przychodów i rozchodów,
czy brakuje go faktycznie, czy np. z powodu nieposortowanych danych nie został odnaleziony.

Inne dokumenty
Inne dokumenty poprawia się bezpośrednio w opcji KPR – wybierając odpowiedni miesiąc, ustawiając się na tym
dokumencie i wybierając klawisz
.
W przypadku miesięcy zabezpieczonych poprawa nie jest możliwa przed zmianą zabezpieczeń (atrybutu pliku).
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Wprowadzanie remanentu początkowego

Remanent początkowy i końcowy należy wprowadzić bezpośrednio do opcji KPR, w pola REMANENT.
1. W pole opis zdarzenia - wpisać słowo remanent.
2. Wpisany remanent na początek okresu - jako pierwsza pozycja - jest traktowany jako remanent początkowy.
3. Wpisany remanent w ostatniej pozycji danego okresu - jako remanent końcowy.

8.1.5

Księgowanie amortyzacji środków trwałych

W przypadku prowadzenia księgowości w programie MADAR konieczne jest zaksięgowanie naliczonej amortyzacji
do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – poprzez ręczne wpisanie zapisu do książki.
Zestawienie pomocne przy księgowaniu to AMORTYZACJA - miesięcznie. Należy wypełnić dzień, na który
liczona jest amortyzacja w polu data. Jeżeli księgowane jest w rozbiciu na klasy czy grupy - wprowadzić nazwy w pola
KST oraz klasa. Najczęściej zaznaczane jest ∨ jednorazowe, ∨ amortyzowane, ∨ zestawienie obrotów.

Rysunek 8.4: Definicja zestawienia do księgowania amortyzacji

8.1.6

Księgowanie listy płac

Jeżeli tworzone są listy płac w opcji lista płac – to na podstawie utworzonej listy możliwe jest automatyczne
przeniesienie (księgowanie) kwot naliczeń oraz ZUS do KPR.
Operacja możliwa jest w opcji lista płac – wybierając odpowiednią funkcję z menu. Należy:
1. Wejść do opcji lista płac.
2. Ustawić się na liście, która ma zostać zaksięgowania.
3. Wybrać z menu górnego przelew - księgowanie do KPR - zostaną zaksięgowane wypłaty brutto. Standardowo
program podaje datę zgodną z miesiącem wypłaty.
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4. Wybrać z menu górnego przelew - księgowanie ZUS do KPR - zostaną zaksięgowane składki ZUS: emerytalne,
rentowe w części opłacanej przez pracodawcę, wypadkowe oraz naliczone składki na FP i FGŚP. Standardowo
program podaje datę następną po miesiącu wypłaty.

8.1.7

Księgowanie umów-zleceń

Ewidencja zawieranych umów-zleceń, jak również wydruk umowy oraz rachunku, jest możliwy w opcji zlecenia.
Po wprowadzeniu danych możliwe jest również automatyczne przeniesienie zapisów (zaksięgowanie) do KPR. Należy:
1. Wejść do opcji zlecenia.
2. Ustawić się na pozycji, która ma zostać zaksięgowania.
3. Wybrać z menu górnego przelew - księgowanie do KPR.

Uwaga:

Do KPR przeniosą się kolejno wartości z umów, na których wykonywana była opcja.
Możliwe jest również ręczne wprowadzenie zapisu z list płac, umów zleceń czy amortyzacji środków
trwałych do książki.

8.1.8

Rachunek wyników

Rachunek wyników można uzyskać w opcji KPiR wybierając z górnego menu opcję rachunek wyników - wspólnik. W celu uzyskania poprawnego zestawienia konieczne jest wprowadzenie dodatkowych informacji na temat:
• wspólników - udziału procentowego, darowiznach, odliczeniach - w opcjach właściciel 1 ... 4 8.1.8,
• składek ZUS dla każdego z wspólników - w opcji umowy-zlecenie 8.1.8,
• innych przychodów dla każdego ze wspólników - np. najmu w opcji umowy-zlecenie 8.1.8.
Ponadto pozycje wpływające na rachunek wyników wpisuje się w danych do obliczania podatku.
Dane z księgi, uzupełnione o wpłacone zaliczki i składki ZUS, inne dochody i koszty mogą też być wczytywane
do deklaracji PIT-5 w opcji deklaracje.
W programie można uzyskać również rachunek wyników

Składki ZUS
Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji
zlecenia. Dla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać „zlecenie” - wybierając w polu rodzaj wariant
składka pracodawcy.

Przychody z najmu
Wprowadzanie danych o przychodach z tytułu najmu jest możliwe w opcji umowy zlecenia. Po wybraniu rodzaj
wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i
rozchodów. Należy uzupełnić pola:
data rachunku

data otrzymania i zaliczenia przychodu,

brutto

otrzymany przychód,

koszty uzyskania

koszty związane z najmem.
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Rysunek 8.5: Wprowadzanie składki pracodawcy
Dane o wspólnikach
W opcjach dane - właściciel 1 .. 5 należy wpisać dane o wspólnikach.
udział w spółce

Procentowy udział w spółce np. 50 oznacza 50%. Obliczane jest 100% dla wartości
0 lub 100. Według tego pola odpowiednio wykazywane będą przychody i koszty
wspólnika.

od dnia, do dnia

Jeżeli pola wypełnione - oznaczają okres, w jakim obowiązują wprowadzone dane.
Ważne dla zmian udziałowców bądź wielkości udziałów. W rachunku wyników podawane są przychody i koszty z podanego okresu.

właściciel

Wspólnik / właściciel wybierany z listy pracowników. Tam wpisuje się dane osobowe
(NIP, Pesel, data urodzenia).

należny podatek narastająco

W poszczególnych wierszach, oznaczonych miesiącami styczeń .. grudzień wprowadza się kwotę należnego podatku, wykazanego w odpowiednim miesiącu określany
w deklaracjach jako podatek należny od początku roku. Na rachunku wyników
w wierszu podatek za poprzednie miesiące pojawi się wpisana kwota z miesiąca
poprzedzającego miesiąc, za który jest tworzony rachunek wyników.

wpłacono

W poszczególnych wierszach, oznaczonych miesiącami styczeń .. grudzień wprowadza
się kwotę wpłaconej zaliczki na podatek w poszczególnych miesiącach. Na rachunku
wyników w polu zapłacony podatek pojawi się suma wszystkich pól (poszczególnych
miesięcy).
„UWAGA. Pola dotyczące podatku odpowiadają polom z obowiązujących w poprzednich latach deklaracjach PIT-5. Podawane kwoty podatku są więc obniżone o odliczenia od podatku, w szczególności składki na ubezpieczenie zdrowotne.”

odliczenia

W poszczególne pola wprowadza się kwotę odliczeń:
Darowizny ...
Renty, alimenty...
Cele rehabilitacyjne...
Odliczenia od podatku...
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Rysunek 8.6: Dane do rachunku wyników w KPR
ulga

podatek liniowy

Pole do wyboru sposobu naliczania podatku i uwzględniania (bądź nie) ulgi podatkowej:
pełna ulga – liczona jednorazowo ulga podatkowa,
bez ulgi – podatek wg skali bez uwzględnienia ulgi.
∨ podatek liczony liniowo 19%.

rozliczenie z małżonkiem

∨ zaznaczane, gdy właściciel rozlicza się z małżonkiem.

strata

W to pole wpisuje się stratę, jeśli taka wystąpiła. Będzie ona odliczana od wykazanego
w danym okresie dochodu.

8.1.9

Najczęstsze pytania

Dlaczego faktury wprowadzane do rejestrów nie dopisują się do Książki
Faktury wprowadzane do rejestrów VAT 3.7 bądź magazynu mogą automatycznie być przepisywane do KPR.
Odpowiedzialne są za to przełączniki w konfiguracji ∨ księgowanie zakupu i księgowanie sprzedaży . Szczegółowe
ustawienia opisano w 3.7.2
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Rozpoczęcie pracy w trakcie roku podatkowego
W przypadku rozpoczęcia pracy w środku roku podatkowego zalecane jest wprowadzenie w każdym miesiącu
zbiorczo obrotów w poszczególnych kolumnach — dzięki temu będzie możliwe uzyskanie poprawnych wydruków
książki przychodów i rozchodów oraz obliczenie podatku.

Jak zmienić kolejność zapisów w księdze
W razie konieczności zmiany kolejności zapisów (np. wprowadzano dokumenty w innej kolejności niż chronologiczna) można skorzystać z następujących funkcji:
Sortowanie – pozwala na uporządkowanie zapisów w księdze w ramach jednego miesiąca według daty wprowadzenia
w opcji baza - sortowanie.
Przy konieczności zmiany numeracji w obrębie jednego miesiąca można wykorzystać opcję dane / renumeracja.
Po wykryciu pierwszego „nieciągłego” numeru na liście program dopasowuje pozostałe do niego, zachowując
ciągłość.
Wstawienie zapisu między dwa istniejące wymaga dopisania pozycji do listy, a następnie posortowania i wykonania
opcji renumeracja. Dane dotyczące konfiguracji KPR znajdują się także w rozdziale Ustawienia programu 14.3.3.

Jak zmienić sposób powiązania z innymi modułami
bezUlgiPod=1 – nie rozliczany dochód bez podatku
KSIEGKPR=MIESIAC – księgowania miesięczne zakupów, nie wchodzą do księgi
OpisWgTowaru=1 – wpisywanie opisy z listy towarów
kprrwbrak=1 – RW nie jest zapisywane do KPR
tresckpr=1 – opis faktur wprowadzanych do KPR

Jak zmienić postać wydruków
W programie dane do Książki Przychodów rejestrowane są na liście. Podstawowy przełącznik dotyczący wyglądu
wydruku znajduje się w opcji administracja - konfiguracja, zakładka dane podatkowe w polu wydruk KPR.
Umożliwia to wybranie sposobu wydruku jedno- lub dwu-kartkowy poprzez wybór odpowiedni dwie strony/jedna
strona 15´
’ /jedna strona 12´
’.
Wydruk na drukarkę może być zmieniony za pomocą przełączników.
dwieStrony=1 - dla drukarek większych formatów można włączyć druk 2 stron księgi na jednej kartce,
stronaKPR= - ilość pozycji (zapisów w księdze) na stronie, np. stronaKPR=20 oznacza, że będzie drukowane
20 pozycji na jednej stronie,
kprr=1 - ważne dla drukarek igłowych: wymuszony druk 20 znaków na cal (najwyższy)
miesiacFolio=1 - na wydruku w podsumowaniu pojawia się osobne sumowanie w ramach miesięcy

Jak wprowadzić dodatkowe dane do rachunku wyników
1. Dla każdego wspólnika należy wprowadzić składkę pracodawcy 8.1.8. Wprowadzanie danych o zapłaconych
składkach pracodawcy wykonuje się w module zlecenia 2.11.2.
2. Dane do obliczania podatku wprowadza się w opcji KPiR - dane - wspólnik 1 . Po wybraniu w polu
właściciel odpowiedniego wspólnika wpisuje się odpowiednie dane podatkowe. Wpisuje się tu m.in. należny
podatek w kolejnych miesiącach i podatek zapłacony (różnica jest przenoszona na rachunek wyników 8.1.8.
W danych do obliczania podatku wpisuje się również ulgi, darowizny oraz odliczenia.
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3. Wprowadzanie danych o przychodach z tytułu najmu wykonuje się również w module zlecenia 2.11.2. W polu
rodzaj należy wybrać najem i wpisać Wysokość przychodów z najmu.

8.2

Ewidencja ryczałtowa

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Operacja taka jest możliwa po wybraniu z menu głównego opcji RYCZAŁT .
Każdy rejestrowany dokument jest jedną pozycją na liście. Okienko opisujące przychód zawiera pola, które należy
wypełnić zgodnie z dokumentem źródłowym. Następnie należy wpisać kwotę przychodu pod odpowiednią stawką
podatkową. Program wyliczy wartość ogółem oraz podatek i uzupełni pola : ogółem , podatek.

Rysunek 8.7: Ewidencja ryczałtowa
data wpisu

Data wpisu do ewidencji

numer faktury

Numer dokumentu, na podstawie którego dokonywany jest wpis

data przyjecia

Data przyjęcia do ewidencji

8.5%

Kwota przychodu opodatkowana stawką 8.5

5.5%

Kwota przychodu opodatkowana stawką 5.5

3.0%

Kwota przychodu opodatkowana stawką 3.0

ogółem

Kwota przychodu ogółem

podatek

Kwota podatku ogółem

wydruk

wydruk ewidencji

renumeracja

zmiana numeracji pozycji w ewidencji (wg pierwszego numeru)

rachunek wyników

zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku

dane

opcja do wpisania wpłaconych zaliczek orac składek ZUS

Wydruk przychodów za okres jest możliwy po wybraniu z menu opcji wydruk.

8.2.1

Transfer danych z innych modułów

Faktury wprowadzane do Rejestrów VAT 3.7 mogą automatycznie być przepisywane do ewidencji ryczałtowej.
Ustawienia opisano w 3.7.2.
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Rysunek 8.8: Ewidencja ryczałtowa - wydruk

8.3

Środki trwałe

2015090

Opcja Środki trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji i obliczanie amortyzacji dla środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.

8.3.1

Obsługa

Po wejściu do opcji pojawia się lista zarejestrowanych w systemie środków. Pozycje na liście są posortowane według

Rysunek 8.9: Środki trwałe - lista pozycji
numerów ewidencyjnych.
Lista ta zawiera zarówno środki trwałe amortyzowane, umorzone jednorazowo jak i inne ewidencje np. wartości
niematerialnych i prawnych. Podstawowy podział jest dokonywany przy pomocy pola Ewidencja. Każdy środek
przynależy do wybranej i każdy raport dotyczy tylko jednej wybranej ewidencji. Dlatego też pole Ewidencja należy
używać do rozróżniania środków z definicji rozdzielnych. Często stosowanym podziałem jest:
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0 środki trwałe,
1 wartości niematerialne i prawne,
2..9 inne ewidencje.
Można wprowadzić (oprócz numeracji) własne opisy stosowanych ewidencji – wystarczy po rozwinięciu listy na odpowiednim numerze wybrać klawisz
.

Wyszukanie środka
Jeżeli konieczne jest wyszukanie elementu najprostsze jest wprowadzenie jego numeru bądź nazwy w pole do
wyszukiwania. Wtedy lista ograniczy się tylko do tych środków, w których danych zawiera się wprowadzony tekst.
Jeżeli w karcie środka wprowadzany jest dostawca, od którego środek został zakupiony, możliwe jest również
podanie dostawcy w polu kontrahent.

8.3.2

Przyjęcie nowego środka

Dopisanie nowego jest możliwe po naciśnięciu przycisku dopisz . Pojawia się okienko do wprowadzania środków
trwałych, części opisujące środek trwały, przeznaczenie, rozksięgowanie rozmieszczone są w głównych okienkach,
zmienianych poprzez zakładki.

Dane ewidencyjne - zakładka przedmiot

Rysunek 8.10: Środki trwałe - zakładka przedmiot
W górnej części okienka wprowadza się dane ewidencyjne:
Nazwa

dwie linie do wprowadzenia nazwy i opisu środka.
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KŚT

numer (symbol) według Klasyfikacji Środków Trwałych, główne grupy to:
0 GRUNTY
01 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO
02 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
03 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
04 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
05 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
06 URZĄDZENIA TECHNICZNE
07 ŚRODKI TRANSPORTU
08 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
09 INWENTARZ ŻYWY

Nr inw.

numer ewidencyjny środka.

Ewidencja

pole służące do rozdziału ewidencji.

Dostawca

wybierana z listy kontrahentów firma, od której zakupiono środek. Z uwagi na możliwość
wykonywania selekcji według dostawcy zaleca się wypełnianie pola dla wszystkich środków. W
przypadku wytworzenia środka - jako dostawcę można wprowadzić własna firmę.

Faktura

numer faktury bądź innego dowodu zakupu czy wytworzenia.

Wartość

wartość ewidencyjna środka.

Do wystawianie OT 8.3.2 konieczne jest również uzupełnienie pól w zakładce opis .
data OT
nr OT

Dane dotyczące amortyzacji - zakładka przedmiot
W okienku wprowadza się również dane dotyczące amortyzacji - szczegółowy opis zawiera rozdział Naliczenie
amortyzacji 8.3.5.
Szczególnym przypadkiem jest ewidencja i amortyzacja środków o niskiej wartości. W takim przypadku należy po
wprowdzeniu środka zaznaczyć:
AMORTYZACJA JEDNORAZOWA ∨ oznacza włączenie naliczania jednorazowej amortyzacji.
data

data, w której środek został zamortyzowany.

Wartość

wartość amortyzacji.

Dane księgowe - zakładka dekretacja
Przy prowadzeniu pełnej księgowości każdy środek ewidencjonowany jest na odpowiednich kontach księgowych
Konto ewidencji
Konto umorzenia

księgowane odpisy umorzeniowe po stronie MA

Konto amortyzacji zespół IV

księgowane odpisy umorzeniowe na konta kosztów amortyzacji po stronie WN

Konta dla grupy V

księgowane odpisy umorzeniowe proporcjonalnie po stronie WN Możliwy jest podział do 5 kont zespołu V. W takim przypadku w pola % wprowadza się podział
wartości umorzenia procentowo.

Majątek może być również inaczej rejestrowany dla potrzeb podatkowych i bilansowych opisane w rozdziale
Ewidencja bilansowa i podatkowa 8.3.4. Zaznaczenie tych opcji pozwala na uzyskanie zestawień różnych - dla różnych
celów.
Ponadto w oknie znajdują się inne opcje, pozwalające na selekcję środków przy tworzeniu zestawień i raportów
ewidencji:
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Rysunek 8.11: Środki trwałe - zakładka dekretacja
klasa

dodatkowe pole, które może słuzyć selekcji przy wydruku ewidencji

kupione jako używane w ewidencji można uzyskać tylko te środki, kupione jako używane.
Inne dane ewidencyjne:
Osoba

osoba obsługująca lub zajmująca się środkiem.

Temat

do wyboru z listy tematów oznacza miejsce/dział, w którym znajduje się środek trwały.

Pomieszczenie

pomieszczenie, w którym środek trwały jest wykorzystywany (np. numer pokoju).

Zakład

nazwa zakładu, w którym środek trwały się znajduje (wykorzystywane w przypadku firm z
wieloma filiami/oddziałami).

Departament

wybierane z listy departamentów (wykorzystywane w przypadku firm z wieloma filiami/oddziałami).

Specyficznym polem jest:
Karta ważna od...do

można wpisać daty ważności karty tzn. okresu, w którym środek trwały zarejestrowany na tej
karcie będzie widoczny na zestawieniach (wykorzystywane przy tworzeniu kilku kart dla jednego
środka).

Dane dodatkowe - zakładka opis
W zakładce opis wprowadza się informacje dodatkowe o środku trwałym takie jak:
Opis
nr seryjny

dodatkowy opis środka trwałego.
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termin przeglądu
Dane dotyczące przyjęcia OT i likwidacji środka LT:
data OT

data wystawienia OT - drukowana na dokumencie w opcji dokumenty - OT przyjęcie Ś.T .

nr OT
ZLIKWIDOWANY

numer OT - drukowany na dokumencie.
∨ oznacza, że została dokonan likwidacja.

dnia

data wystawienia LT - drukowana na dokumencie w opcji dokumenty - LT likwidacja Ś.T .

nr LT

numer LT - drukowany na dokumencie.

orzeczenie komisji

tekst drukowany na dokuemncie LT.

Dane o przekazaniu środka – zakładka ruch
Zakładka ruch jest wykorzystywana do przekazywania środków trwałych 8.3.3.

Przyjęcie środka trwałego – wydruk OT
Przyjmując nowy środek trwały wprowadza się jego dane ewidencyjne oraz drukuje dokument OT (przyjęcie do
użytkowania). Sam dokument drukowany jest z poziomu menu w opcji dokumenty - OT przyjęcie Ś.T. na podstawie
danych wprowadzonych w opisie środka.
Większość danych pobierana jest z pól w zakładce przedmiot , przy polach znajdujących się w innych zakładkach oprócz nazwy pola podano nazwę zakładki.
OT nr

dekretacja nr OT

Data wystawienia

dekretacja Data OT

Data przekazania do użytkowania

Data przekazania do użytkowania

Nazwa środka trwałego

Nazwa

Dostawca

Dostawca

Numer i data FA

Nr rachunku, Kupiony

Wartość nabycia

Wartość w linii dotyczącej zakupu

Stawka amortyzacji

Stawka

Numer inwentarzowy

Nr

KRST

KRŚT

8.3.3

Przekazanie środka trwałego

Przekazanie środka trwałego polegające na przekazaniu składnika pomiędzy oddziałami danej firmy wykonuje się
w opcji środek trwały w zakładce ruch . Należy z listy wybrać odpowiednią pozycję, edytować ją naciskając
klawisz
. Następnie przejść do zakładki ruch , gdzie klikając 2x myszką w odpowiednią komórkę
tabelki można wprowadzić dane dot. przekazania środka trwałego:
Data

data przekazania składnika majątku ruchomego.

Tekst

numer ewidencyjny przekazania.

typ
kwota
Temat

do wyboru z listy tematów, należy wprowadzić nowy dział/miejsce umieszczenia środka.

Osoba

osoba obsługująca lub zajmująca się środkiem.

Pomieszczenie

pomieszczenie, w którym środek trwały będzie użytkowany po jego przekazaniu.

Zakład

oddział/filia zakładu, do którego jest przekazywany dany środek trwały.
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Rysunek 8.12: OT - przyjęcie środka trwałego
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Rysunek 8.13: Wprowadzanie danych o przekazaniu środka trwałego
Departament

oddział/filia zakładu, do którego jest przekazywany dany środek trwały.

Pracownik

pracownik dokonujący przekazania środka.

Dane te będą drukowane na dokumencie w opcji dokumenty - MT przesunięcie Ś.T , oraz pobierane do zestawień
i selekcji przy wydrukach ewidencji z datą wprowadzenia w polu data.
Po wprowadzeniu danych można wydrukować potwierdzenie przekazania środka trwałego naciskając klawisz
drukuj .

Uwaga:

Przekazanie środka ma sens, jeśli korzysta się z zestawień z podziałem na miejsce
użytkowania oraz w pozostałych środkach zostało wypełnione pole miejsce.

8.3.4

Ewidencja bilansowa i podatkowa

Niektóre środki są inaczej amortyzowane dla celów podatkowych, inaczej dla celów bilansowych. Rodzaj ewidencji
określa się w zakładce dekretacja w polach:
∨ Bilansowe
∨ Podatkowe

podlegające tylko ewidencji dla celów bilansowych

∨ UoZ

inna klasyfikacja - liczona według przepisów zagranicznych

podlegające tylko ewidencji dla celów podatkowych

Jeżeli żaden przełącznik nie jest zaznaczony - opcja kontroli ewidencji nie jest włączana - środek pobierany jest
zarówno do ewidencji bilansowej, jak i podatkowej.
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Uwaga:

Jeżeli środek ma inaczej liczona amortyzacje dla celów podatkowych niż bilansowych
należy wprowadzić na listę dwukrotnie.

8.3.5

Naliczenie amortyzacji

Amortyzacja środków - okienko amortyzacja
Przed przystąpieniem do wprowadzania amortyzacji należy wypełnić pola:
Data przekazania do użytkowania

data przekazania środka do użytkowania, od następnego miesiąca będzie
naliczana amortyzacja.

Data rozpoczęcia amortyzacji

data, od którego miesiąca będzie naliczana amortyzacja, automatycznie
przyjmowana przez program jako następny miesiąc po przekazaniu do
użytkowania.

Stawka

stawka amortyzacji, przepisywana w kolejnych latach amortyzacji w %,
np. 30,00 oznacza 30%.

Dane dotyczące amortyzacji wprowadza się poszczególnymi latami, w liniach zgrupowanych w dolnej części okienka
w zakładce przedmiot .
Za rok

Rok amortyzacji.

Odpis

Roczna kwota amortyzacji - wypełniania automatycznie przez program na podstawie danych wpisanych w okienku Amortyzacja .

Każdy rok amortyzacji wprowadzany jest w osobnej linii. W przypadku, gdy środki wprowadzane są w trakcie ich
amortyzacji (np. przy przejściu z innego programu) nie jest konieczne uzupełnianie wszystkich lat – można kwotę
dotychczasowego umorzenia wprowadzić ręcznie w okienku Amortyzacja w polu Dotychczasowe umorzenie w
pierwszym zapisie dotyczącym amortyzacji.

Okienko Amortyzacja. Poprzez kliknięcie w polu ∨ Odpis wchodzi się do nowego okienka służącego do
obliczenia amortyzacji.
AMORTYZACJA ZA ROK

rok amortyzacji.

Stawka amortyzacji

stawka amortyzacji w %, np. 30,00 oznacza 30%.

Współczynnik aktualizacji

jeżeli w danym roku nastąpiło przeszacowanie wartości środków należy w
pole wprowadzić stawkę. W przeciwnym razie należy wprowadzić 1,00.

Wartość początkowa

kwota w kolumnie PRZED przepisywana jest z pola Wartość - jeżeli dane
są uzupełniane należy ręcznie wpisać wartość ewidencyjną środka. Na podstawie pola Współczynnik aktualizacji obliczane jest pole wartości środka
w kolumnie PO AKTUALIZACJI .

Dotychczasowe umorzenie

kwota w kolumnie PRZED przepisywana jest na podstawie wprowadzonych
odpisów amortyzacyjnych za poprzednie lata. Jeżeli środki wprowadzane są
w trakcie ich amortyzacji (np. przy przejściu z innego programu) można
w to pole wpisać ręcznie kwotę dotychczasowego umorzenia, wynikającą z
innych ewidencji. Na podstawie pola Współczynnik aktualizacji obliczane
jest pole wartości umorzenia w kolumnie PO AKTUALIZACJI .

Metoda

do wyboru z listy metoda amortyzacji: liniowa i degresywna. Przy wyborze metody degresywnej wprowadza się dodatkowo współczynnik degresji w
pole wsp.degresji .
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Rysunek 8.14: Środki trwałe – obliczanie amortyzacji
UWAGA! W metodzie degresywnej odpisów dokonuje się metodą degresywną, ale począwszy od roku, w którym tak obliczona amortyzacja miałaby
być niższa od amortyzacji obliczonej metodą liniową, program przechodzi
na metodę liniową.
Podstawa amortyzacji

podstawa amortyzacji liczona jako: wartość początkowa po aktualizacji dotychczasowe umorzenia po aktualizacji.

Modernizacja data

3 pola do wprowadzenia daty modernizacji środka trwałego. Od miesiąca
następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisaną wartość w pole Kwota.

Modernizacja kwota

3 pola do wprowadzenia kwoty zwiększenia wartości (modernizacji) środka
trwałego.

ROCZNY ODPIS

roczny odpis amortyzacji - liczony jako stawka * podstawa amortyzacji.
Suma amortyzacji w poszczególnych miesiącach.

B.Z.

bilans zamknięcia, liczony jako wartość początkowa po aktualizacji - (dotychczasowe umorzenia po aktualizacji + ROCZNY ODPIS).

ODPISY AMORTYZACYJNE

kwoty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Jeśli środek został wprowadzony w tym samym roku - odpisy naliczają się począwszy od miesiąca
wprowadzonego w pole Data rozpoczęcia amortyzacji . Amortyzacja miesięczna nalicza się, jeśli ∨ zaznaczone jest pole Amortyzacja miesięczna.

Klawisz przelicz pozwala po wprowadzeniu zmian na ponowne przeliczenie rat i odpisów amortyzacyjnych.
Po wypełnieniu pól amortyzacji należy przejść do okienka ewidencji naciskając klawisz powrót .
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Uwaga: W przypadku, gdy okres amortyzacji przekracza 10 lat należy założyć nową kartę. Istotne
jest, by w każdej karcie określić daty ważności.
Amortyzacja jednorazowa środków o niskiej wartości
Środki o niskiej wartości wprowadza się w tym samym miejscu, co środki amortyzowane. W celu ich jednorazowego
umorzenia należy wypełnić pola w środkowej części okienka w zakładce przedmiot .
JEDNORAZOWA

∨ oznacza, że środek jest amortyzowany jednorazowo.

Data

data umorzenia środka o niskiej wartości.

Wartość

wartość umorzenia.

8.3.6

Modernizacja środka trwałego

Fakt modernizacji wpisuje się w karcie środka trwałego, w okienku amortyzacja w tym roku, w którym nastąpiła
modernizacja, podając kwotę modernizacji i datę. W celu wprowadzenia modernizacji należy:
1. Odszukać na liście środek i nacisnąć klawisz

.

2. Wybrać, linię w którym roku nastąpiła modernizacja i nacisnąć i .
3. Wprowadzić datę i kwotę modernizacji w pole:
Modernizacja data

data modernizacji, od następnego miesiąca zostaną zwiększone odpisy amortyzacyjne.

Kwota

kwota zwiększenia wartości środka trwałego.

4. Program automatycznie skoryguje kwoty miesięcznej amortyzacji. Jeżeli nie – należy nacisnąć klawisz
przelicz .
5. Żeby zapisać zmiany należy nacisnąć klawisz powrót i

8.3.7

.

Likwidacja środków

LT
Dokument LT drukowany jest z poziomu menu, natomiast dane do dokumentu wprowadzane są w zakładce
dekretacja . Należy wypełnić pola:
ZLIKWIDOWANY

∨ zaznaczyć, że środek zlikwidowany,

dnia

data likwidacji,

nr LT

numer dokumentu LT,

dokum.Likwidacyjny

nazwa i numer dokumentu likwidacyjnego.

Jeżeli likwidacja nastąpiła przed całkowitym umorzeniem środka należy dodatkowo przeliczyć amortyzację po to,
by zostały prawidłowo naliczone zmniejszenia BO oraz amortyzacji.
W tym celu, po wprowadzeniu danych o likwidacji, należy wejść do okienka AMORTYZACJA w danym roku,
w którym nastąpiła likwidacja (w szczególnych przypadkach - również w latach późniejszych) i nacisnąć klawisz
przelicz .
Wydruk OT następuje po wybraniu opcji dokumenty — LT — likwidacja Ś.T .
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Rysunek 8.15: Modernizacja środka trwałego

8.3.8

Operacje

Zakładanie nowego roku
W środkach trwałych dla każdej pozycji nalicza się amortyzację odrębnie dla każdego roku. W celu zautomatyzowania procesu otwierania kartotek na kolejny rok utworzono funkcję zakładanie nowego roku, w której po wpisaniu
numeru roku program zakłada, dla wszystkich niezamortyzowanych środków, kartoteki na kolejny rok.

8.3.9

Najczęstsze pytania

Rodzaj ewidencji
Rozróżnienie rodzaju ewidencji (środek trwały czy wartość niematerialna i prawna) jest wykonywane na podstawie
pola Ewidencja:
0 – oznacza środek trwały,
1 – oznacza ewidencję wartości niematerialnych i prawnych.
Moduł środki trwałe można również wykorzystać do innych celów - na przykład do rozliczania kosztów międzyokresowych, prowadząc je w oddzielnej ewidencji.
Sposób prowadzenia takiej ewidencji zawarty jest w dokumencie Zaawansowane techniki księgowe

Jak ewidencjonować środki o niskiej wartości
Do listy wprowadzamy również środki o niskiej wartości. W polach w linii AMORTYZACJA należy wprowadzić:
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Rysunek 8.16: Likwidacja środka trwałego
JEDNORAZOWA
Data
Wartość

∨
data amortyzacji jednorazowej
kwota amortyzowana

Sposób naliczania amortyzacji Dodatkowe informacje o wprowadzanych środkach znajdują się w okienku
w zakładce dekretacja. Można wprowadzić konta rozksięgowań oraz wykorzystując znaczniki: amortyzacja,
umorzenie, środki używane itp.

Wprowadzanie środków częściowo zamortyzowanych
Wprowadzając środki częściowo zamortyzowane wystarczy wprowadzić ich wartość zakupu oraz dotychczasowe
umorzenie (kwotą jednorazową). Kwoty te należy wprowadzić w okienku AMORTYZACJA, w polach:
— wartość początkowa — podstawę naliczania amortyzacji (po przeszacowaniach i modernizacjach),
— dotychczasowe umorzenie — kwotę umorzenia do wypełnianego roku.

Co zrobić, gdy środek amortyzowany jest przez więcej niż 10 lat
W takim przypadku należy założyć nową kartę dla środka. W systemie będą więc istniały 2 zapisy dotyczące tego
samego środka:

Określający początek amortyzacji – należy wprowadzić daty ważności karty w zakładce opis , wprowadzając w pola:
Karta ważna do

datę zakupu środka.

Karta ważna do

datę ostatniego dnia roku, w którym występuje ostatni zapis o amortyzacji.
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Rysunek 8.17: Wydruk dokumentu LT
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Kolejna karta
1. Należy wypełnić pola opisowe środka w zakładce przedmiot . Szczególną uwagę należy zwrócić na pola:
Data przekazania do użytkowa- należy wpisać rzeczywistą datę przekazania (z poprzedniej karty).
nia
2. W okienku amortyzacja w polu dotychczasowe umorzenie wprowadzić wartość umorzenia do daty rozpoczęcia nowej karty.
3. Podobnie, jak w poprzedniej karcie należy wprowadzić daty ważności karty w zakładce opis , wprowadzając
w pola:
Karta ważna do

datę początkową nowej amortyzacji.

Karta ważna do

datę końca ostatniego roku, w którym środek będzie amortyzowany.

Likwidacja środka
Dla środków zlikwidowanych wypełnia się pola:
ZLIKWIDOWANY ∨
dn.
data likwidacji
LT
numer LT
Wydruk LT-likwidacja środka jest możliwy po wybraniu z menu lokalnego opcji dokumenty - LT-likwidacja
śr.Tr.. LT drukowane jest dla tego środka, który jest podświetlony w momencie wybrania funkcji.

8.3.10

Wydruki i raporty

Tabele amortyzacyjne oraz ewidencje otrzymuje się wybierając funkcje z menu lokalnego. Możliwe jest uzyskanie
zestawień:
zestawienia – ewidencja

ewidencja środków trwałych na podany dzień, według grup 8.3.10,

zestawienia – zmiany stanu miesięcznie

zmiany dotyczące zakupu, modernizacji i likwidacji śrdoków w podanym okresie 8.3.10,

zestawienia - Umorzone jednorazowo

zestawienie umorzenia środków o niskiej wartości, całkowicie umorzonych,

zestawienia – EWIDENCJA wg grup

ewidencja zbiorcza środków wg grup na podany dzień 8.3.10,

AMORTYZACJA – miesięcznie

zestawienie amortyzacji środków na dzień 8.3.10,

AMORTYZACJA – niepodlegające PDOCH

8.3.10

AMORTYZACJA – tabela roczna

zestawienie amortyzacji w układzie rocznym 8.3.10,

AMORTYZACJA – netto

środki trwałe netto: wartość początkowa minus umorzenie 8.3.10.

Przed wykonaniem zestawienia pojawia się okno wyboru parametrów wydruku.
Data

dzień, na który będzie tworzona ewidencja, należy wprowadzić ostatni dzień miesiąca.

Ewidencja

rodzaj ewidencji - pole służące do rozdziału ewidencji na środki trwałe, wartości niematerialne itp., na zestawieniu pojawią się tylko te środki, które należą do wprowadzonej
ewidencji.

KRŚT

podanie wartości oznacza, że ewidencja będzie tworzona tylko dla grupy pasującej do
wprowadzonej wartości. Selekcja ta działa znak po znaku sekwencyjnie tzn. jeżeli środki
mają wprowadzony numer 491 to zostaną wyświetlone po podaniu w polu wartości: 4,
49, 491.

klasa
ewidencja

rodzaj ewidencji: bilansowa lub podatkowa.
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Przełączniki, które środki mają znaleźć się na zestawieniu - nie zaznaczenie żadnego
spowoduje, że brane pod uwagę będą WSZYSTKIE środki. Poszczególne pola oznaczają,
że na ewidencji pojawią się środki:
∨ jednorazowe - o niskiej wartości, amortyzowanie jednorazowo (zaznaczone pole ∨
JEDNORAZOWA),
∨ amortyzowane - nie jednorazowe,
∨ używanie - nie zlikwidowane,
∨ zlikwidowane - zlikwidowane (w których zaznaczono pole ∨ ZLIKWIDOWANY ),
∨ umorzone - zostały całkowicie umorzone.
konto

konto ewidencyjne środków, wprowadzone w zakładce
ewidencji .

miejsce

wybrany temat, wprowadzone w zakładce

opis

dekretacja

w polu Konto

w polu miejsce lub jako zmiena

miejsca użytkowania środka PT w zakładce ruch 8.3.3.
data od .. do

okres początkowy i końcowy okresu, w jakim środki zostały nabyte, umorzone bądź
zlikwidowane – sposób interpretacji dat określa sąsiednie pole:
daty nabycia – zakupiony w podanym okresie Kupiony ,
dany likwidacji – zlikwidowany w podanym okresie ZLIKWIDOWANY dnia,
umorzenie jedn – umorzony jednorazowo w podanym okresie JEDNORAZOWA
data.

∨ zestawienie obrotów
∨ szczegółowy

na końcu wydruku pojawia się rozksięgowanie na konta
opis środków zawiera miejsce, zakład, konto, osobę.

Ewidencja
Wydruk ewidencji środków trwałych na podany dzień dostępny w opcji środki trwałe w menu zestawienia —
ewidencja. Na wydruku znajdą się środki, zgodnie z wypełnionym oknem 8.3.10 wyboru opcji.

Rysunek 8.18: Wydruk ewidencji środków trwałych opcja: zestawienia - ewidencja
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Ewidencja wg grup
Wydruk ewidencji środków trwałych na podany dzień dostępny w opcji środki trwałe w menu zestawienia
— ewidencja wg grup. Na wydruku znajdą się zbiorcze kwoty w poszczególnych grupach, odpowiednio BO, BZ
zwiększenia i zmniejszenia wartości i amortyzacji środków, obejmujący środki zgodnie z wypełnionym oknem 8.3.10
wyboru opcji.

Rysunek 8.19: Wydruk ewidencji środków trwałych — według grup opcja: zestawienia - ewidencja wg
grup

Zmiany stanu miesięcznie
Wydruk zmian w wartościach ewidencji środków trwałych na podany dzień dostępny w opcji środki trwałe w
menu zestawienia — zmiany stanu miesięcznie. Na wydruku znajdą się te środki, dla których w podanym okresie
czasu dokonano zmian wartości.

Rysunek 8.20: Zmiany ewidencji środków trwałych opcja: zestawienia - zmiany stanu miesięcznie

Umorzone jednorazowo
Zesatwienie środków niskocennych - umorzonych jednorazowo dostępny w opcji środki trwałe w menu zestawienia - umorzone jednorazowo.
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Rysunek 8.21: Wykaz środków umorzonych jednorazowo: zestawienia - umorzone jednorazowo
Amortyzacja miesięcznie
Zestawienie amortyzacji miesięcznej środków na dzień, dostępny w opcji środki trwałe w menu AMORTYZACJA
- Amortyzacja miesięcznie.

Rysunek 8.22: Amortyzacja w układzie rocznym opcja: AMORTYZACJA - tabela roczna

Amortyzacja niepodlegające PDOCH
Zestawienie amortyzacji środków zagranicznych, które mają zaznaczony znacznik ∨ , dostępny w opcji środki
trwałe w menu AMORTYZACJA - niepodlegające PDOCH.

Amortyzacja tabela roczna
zestawienie amortyzacji w układzie rocznym, dostępny w opcji środki trwałe w menu AMORTYZACJA —
tabela roczna.

Amortyzacja netto
Zestawienie zawierające wykaz środki trwałe netto: wartość początkowa minus umorzenie, dostępny w opcji środki
trwałe w menu AMORTYZACJA - netto.

8.3.11

Jak zaksięgować amortyzację

W przypadku prowadzenia księgowości w programie MADAR konieczne jest zaksięgowanie naliczonej amortyzacji
odpowiednio do:
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Rysunek 8.23: Amortyzacja w układzie rocznym opcja: AMORTYZACJA - tabela roczna
1. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – poprzez ręczne wpisanie zapisu do książki 8.1
2. FK – poprzez wystawienie i zaksięgowanie PK (polecenia księgowania) 2.17.2. Dane o kontach pobierane
są z listy środków trwałych, z pól w zakładce amortyzacja . Przy księgowaniu można skorzystać z opcji
PK - księgowanie - księgowanie amortyzacji . Pojawi się okienko, takie jak w opcji AMORTYZACJA miesięcznie.
Zestawienie pomocne przy księgowaniu to AMORTYZACJA - miesięcznie. Należy wypełnić dzień, na który
liczona jest amortyzacja w polu data. Jeżeli księgowane jest w rozbiciu na klasy czy grupy - wprowadzić nazwy w
pola KST oraz klasa. Najczęściej zaznaczane jest ∨ jednorazowe, ∨ amortyzowane, ∨ zestawienie obrotów.

8.4

Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej 01.05.2004 r. zmieniły się przepisy regulujące handel z innymi członkami unii. W miejsce importu i eksportu wprowadzone zostały pojęcia dostawy i nabycia wewnątrzunijnego. Dostawa
zastąpiła dotychczasowy eksport do krajów unijnych, nabycie – analogicznie import.
Wraz z tymi nowościami zmianie uległ również w programie sposób obsługi, naliczania i przetwarzania dokumentów
związanych z dostawami i nabyciami wewnątrzunijnymi. Pojawiły się nowe dokumenty:
— WDT - wewnątrzunijna dostawa towarów – w opcji magazyn-sprzedaż 6.4.3,
— WNT - wewnątrzunijne nabycie towarów – w opcji magazyn-zakupy 6.3.3,
służące do rozliczania dla małych przedsiębiorców, którzy dokumentację na rzecz Urzędu Celnego i Skarbowego zlecają
innym podmiotom bądź korzystają z innych programów.
1. W przypadku wykorzystania programu również do generowania deklaracji INTRASTAT, VAT-UE czy naliczania
akcyzy AKC konieczna jest rejestracja i rozliczenie dostawy i nabycia w opcji sad 8.4.1.
2. Moduł SAD jest osobnym modułem, pozwalającym na rozliczenie dostawy importowej, oraz wydruk dokumentów SAD oraz dokumentów potrzebnych do zgłoszenia i oclenia towarów; a także rozliczenie wewnątrzunijnego
nabycia towarów WNT – wydruki Intrastat, faktury wewnętrznej, VAT UE.
3. Wprowadzając dokumenty do modułu sad umożliwia się połączenie importu towarów z przyjęciem do magazynu
w sposób możliwie automatyczny, bez zbędnego dublowania operacji. Po przyjęciu dalsze operacje wykonywane
są już w programie magazynowym.
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Rysunek 8.24: Definicja zestawienia do księgowania amortyzacji
4. Na podstawie wpisanych danych program automatycznie wylicza ceny zakupu i sprzedaży dla poszczególnych
towarów, drukuje dokumenty wykorzystywane w księgowości, pozwala na rozliczenie płatności wraz z obliczeniem
różnic kursowych. Ponadto pozwala na wystawianie i rozliczanie zamówień do dostawcy oraz wprowadzanie
dostawy według zamówienia.
5. W tym module można też rozliczyć eksport oraz wewnątrzunijną dostawę towarów WDT, wraz z wydrukami
Intrastat, VAT UE.
6. W przypadku prowadzenia Składu Celnego dodatkowo umożliwia wprowadzenie i wyprowadzenie z WOC, prowadzenie kontroli i zestawień obrotów dla każdego z towarów, aktualne informacje o stanie towarów WOC wszystkich lub według dostawy, wraz ze wszystkimi wyjęciami, wydruki dokumentów potrzebnych przy zgłoszeniu i cleniu towarów.

8.4.1

WNT

Rejestracja nabycia towarów z obszaru Unii Europejskiej w opcji sad umożliwia:
1. Wprowadzenie pozycji towarowych z faktur oraz obliczenie złotówkowej ceny nabycia towarów, uwzględniając
dodatkowe koszty np. transportu, cło oraz inne opłaty 8.4.2.
2. Naliczenie prawidłowej podstawy i obliczenie podatku VAT, wykazywanego jako VAT naliczony i należny, również
wydruk faktury wewnętrznej oraz wydruk rejestru VAT 8.4.2.
3. Księgowanie zakupu, podatków oraz dodatkowych kosztów na konta, według wprowadzonego schematu księgowań w opcji dane dla FK 8.4.3.
4. Tworzenie deklaracji Intrastat 8.4.4.
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Opis okienka
Okienko do wprowadzania nabycia wewnątrzunijnego zawiera kilka zakładek:
sad – ogólne informacje o nabyciu, data, kontrahent, kurs, waluta, 8.4.1
towary – wprowadzane pozycje towarowe z faktur obcych, wraz z określeniem kodu CN, masy, ilości, ceny, 8.4.1
Intrastat – pozycje towarowe scalone według kodów CN 8.4.5.

Zakładka sad i pozycje

Rysunek 8.25: WNT w opcji sad - dane ogólne

Zakładka SAD
data FA WNT (PZ)

Data PZ - wprowadzenia do magazynu i ewidencji do celów księgowych.

nr PZ

Numer dokumentu PZ.

data VAT

Data według której naliczany jest VAT należny i naliczony z faktur wewnętrznych. Zazwyczaj data wystawienia faktury.

miejscowość

Nazwa miejscowości, w której wypełniany jest Intastat.

Waluta

Kod waluty - do 4 znaków.

za

Przelicznik dla waluty (1, 100, 1000), dla EUR 1.

kurs

Kurs według którego wprowadzany jest dokument.

opłaty na fakturze

Dodatkowe kwoty na fakturze w dewizach doliczane do ceny towaru np. transport, ubezpieczenie, pobierane z pola upust z faktury (jeżeli ujemny).

upust

Dodatkowe kwoty upustu w dewizach odliczane od ceny towaru np. transport, ubezpieczenie, pobierane z pola upust z faktury (jeżeli dodatni).

8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna

340

Rysunek 8.26: WNT w opcji sad - zakładka skład celny
wartość dewizowa

Razem wartość faktur w dewizach z uwzględnieniem opłat i upustów.

PLN

Wartość dewizowa przeliczona na PLN.

obce koszty nabycia PLN

Opłaty w PLN doliczane do ceny towaru wg obcych faktur np. transport obcy.

wartość ZAKUPU towarów Wyliczona przez program wartość zakupu po uwzględnieniu upustów, rabatów u dodatkowych opłat.
zakup uslug

Opłaty na fakturze nie doliczane do ceny zakupu towaru tylko odrębnie wykazywane i
księgowane, wykazywane w dewizach (w pierwszym polu) i przeliczane na złotówki.

zaokraglenie

Kwota różnicy wynikająca z zaokrągleń podczas wyliczana jednostkowych cen zakupu.

koszty niepodl.VAT
111 cło

Kwota cła.

811 akcyza

Kwota akcyzy

813 VAT 22%

Kwota VAT dla stawki 22%.

813 VAT 7%

Kwota VAT dla stawki 7%.

OPŁATY

Razem cło + akcyza + VAT.

Zakładka Intrastat
data Intrastat

Data zaliczenia do deklaracji INTRASTAT.

numer

Numer - do deklaracji INTRASTAT.

wersja

Numer wersji - do deklaracji INTRASTAT.

wartość fakturowa

Razem wartość fakturowa netto w zł polskich - poz.8 na Intrastat.
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Razem wartość statystyczna - poz.9 na Intrastat.

Poniżej pojawiają się przyciski
pozwalające na edycję pozycji według CN. W poszczególne pola zgromadzone są wartości wynikające z pozycji o tym samym kodzie CN.

Rysunek 8.27: Pozycje CN

Zakładka skład celny
typ

Typ dokumentu, wprowadzany przez program. Służy do wyboru rodzaju rejestru, np.: towary
handlowe, korekta zakupu towarów, materiały, sprzedaż faktury VAT. Dokumenty są grupowane
w tzw. rejestry, prowadzona jest osobna numeracja w ramach rejestru oraz osobne wydruki.

nr FW WNT

Numer faktury wewnętrznej, wystawianej z WNT.

data FW WNT

Data faktury wewnętrznej, wystawianej z WNT.

data kursu

Data, z jaką przyjęto kurs z tabeli NBP.

tabela NBP

Numer tabeli, z której przyjęto kurs.

data SAD

Data dokumentu WNT.

data FI

Data faktury, na podstawie której wprowadzana jest dostawa.

nr wniosku
cel zlozenia
nr kwitu
nr Rejestru
sposób obliczen
magazyn
szczegoly

- numer magazynu, na który ma zostać przyjęty towar
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Przełącznik ustawiany przez program, oznacza, że towary zostały przyjęte do magazynu.

szczegoly

Szczegóły.
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Towary - wpisywanie faktury

Rysunek 8.28: WNT w opcji sad - dane ogólne
nr FI

wewnętrzny, kolejny numer faktury importowej (WNT).

data

data faktury obcej.

nazwa

numer faktury obcej.

strona

numer strony dokumentu (komputerowego) – dla większej ilości faktur, bądź dużej ilości pozycji
towarowych – zmieniając numer strony umożliwia się wprowadzenie kolejnych zapisów.
Zmiana strony pozwala użytkownikowi na wpisanie innej faktury dotyczącej WNT lub dalszej części
faktury (jeżeli posiada więcej pozycji niż na ekranie). Na przykład jeżeli do wpisywanego WNT
dołączone są 3 faktury KS 55900, KS 55901 i KS 55905 to pierwszą z nich należy wpisać na stronie
0, następnie po wpisaniu wszystkich towarów z pierwszej faktury należy w pole strona wpisać 1 i
zmienić numer faktury w polu nazwa.
Po tej operacji powinno pojawić się pytanie „czy następna faktura ?”. Potwierdzenie pytania spowoduje, że program będzie rozróżniał te dwie faktury. Trzecią należy wpisać analogicznie - w pole
strona wpisać 2, zmienić pole nazwa i potwierdzić pytanie. W przypadku, gdy faktura zawiera więcej
pozycji niż jedna strona w komputerze, na powyższe pytanie należy odpowiedzieć negatywnie (nie)
- jednej fakturze może odpowiadać kilka stron faktury w programie.

marza

ogólna marża na towar. Na jej podstawie program wyliczy cenę sprzedaży każdego towaru. Istnieje
możliwość określenia osobnej marży dla każdego towaru przez wpisanie marży w pole marża przy
towarze lub wpisanie konkretnej ceny sprzedaży. Ogólna marża dotyczyć będzie tylko tych towarów,
przy których nic nie zostało zmienione.
Cena sprzedaży podawana jest w złotówkach, na podstawie kursu. Po przyjęciu do magazynu wyliczona zostaje cena sprzedaży w walucie i wpisana do opcji wycena. Przy sprzedaży wystarczy więc
podać w opcji wycena aktualny kurs waluty, po czym cena sprzedaży wyliczy się sama.

upust

W pole to należy wpisać wartość różnicy w dewizach - dodatnią dla obniżki i ujemną dla podwyższenia
wartości, na przykład koszty załadunku czy transportu.

kontrahent

należy wybrać kontrahenta - dostawcę.

data zapłaty

termin płatności dla faktury.
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numer

numer z katalogu towarów.

towar

towar wybierany z listy. Na fakturze wpisuje się takie towary, jakie później będą przyjmowane do
magazynu (wybierane z listy).

PCN

kodów towaru CN według Scalonej Nomenklatury CN 8.4.5.

ilość

ilość towaru.

cena dewiz

cena dewizowa.

wartość

wartośc dewizowa towaru.

cena zakupu

cena złotówkowa, wyliczana zgodnie z algorytmem 8.4.2.

8.4.2

Rozliczenie VAT

Rejestr VAT tworzony jest w opcji WNT - rejestr . Po podaniu okresu tworzy się zestawienie, bardziej rozbudowane
od „zwykłych” rejestrów VAT, przede wszystkim o pozycje związane z walutą, kursem, akcyzą.
Podatek VAT z wewnątrzwpólnotowego nabycia towarów wykazywany jest zarówno jako VAT należny, jak i naliczony. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury przez kontrahenta – może
więc różnić się od daty przyjęcia towaru na magazyn i księgowania. Dlatego w programie wprowadzono pole data
VAT , w które wprowadza się datę obowiązku podatkowego. Według tej daty rejestrowany jest w systemie VAT należny
i naliczony z faktur wewnętrznych wystawionych z WNT.

Uwaga:

Możliwość odliczania VAT w innym okresie nie jest dostępna w opcji WNT w panelu

Podstawą do naliczenia i odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia
jest faktura wewnętrzna. Jest ona tworzona i drukowana w tej opcji, w której rejestruje się dane nabycia. Kwoty
wykazane w fakturze wewnętrznej są uwidaczniane w odpowiednim rejestrze VAT oraz w syntetyce VAT.
Dokumenty związane z nabyciem i dostawą wewnątrzwspólnotową są księgowane według zasad, przyjętych dla
danego typu dokumentu, operacje magazynowe - według danych w opcji dane dla FK , dokumenty w rejestrze według dekretacji.
Poszczególne opcje tworzenia rejestrów oraz ewidencja w syntetyce VAT przedstawiona jest w tabeli 8.1.

Tabela 8.1:
Synt.VAT
nal.
księgowość - Rejestry VAT +
- WNT 3.7.11
księgowość - Rejestry VAT +
- WDT 3.7.11
magazyn - sprzedaż - +
WNT 6.4.3
magazyn - zakupy - WDT +
6.3.3
ewidencje - fakturowanie - +
faktura WDT 8.5.8
ewidencje - sad - WNT +
8.4.1
Opcja

Rejestry i syntetyka VAT
Synt.VAT Rejestry VAT
nalicz.
+
księgowość - rejestry
VAT
nie
księgowość - rejestry
VAT
+
magazyn - wydruki rejestry zakupu
nie
magazyn - wydruki rejestry sprzedaży
nie
księgowość - rejestry
VAT
+
ewidencje - sad WNT-rejestr

Księgowanie
wg dekretacji
wg dekretacji
wg dane dla FK
wg dane dla FK
wg dekretacji
wg dane dla FK
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Wartość fakturowa, statystyczna i zakupu
Od 1 maja wprowadzono obowiązek składania nowych deklaracji związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem
i dostawą: VAT UE oraz Intrastat. W dalszym też ciągu niektóre towary objęte są akcyzą. Wykazywane wartości
w poszczególnych deklaracjach i sprawozdawczości mogą różnić się od siebie, w szczególności o dodatkowe koszty:
transportu czy opakowania.
W programie przyjęto założenia opisane w tabeli 8.2.

Tabela 8.2: Podstawy do VAT, Intrastat
cena zaku- Fa wewn. VAT UE
pu
- upust na FA
+
+
+
obce koszty nabycia PLN +
+
akcyza
+
+
POLE

Intrastat
-

Wartość zakupu towaru liczona jest jako suma wartości dewizowych pomnożonych przez kurs, wynikającej z
wprowadzonych faktur, z uwzględnieniem kwoty wprowadzonej jako upust (dodatni bądź ujemny).
Dodatkowo wpływ na nią mają następujące pola:
obce koszty nabycia PLN

kwota w złotych, dodawana proporcjonalnie do ceny zakupu,

zakup usług

kwota w dewizach, odejmowana proporcjonalnie od cen zakupu – pole to stosuje
się, gdy pewne koszty widoczne na fakturze mają nie być uwzględniane w cenach
zakupu.
wartość zakupu towarów = (wart.dewizowa * kurs)
+ obce koszty nabycia w PLN – zakup usług

8.4.3

Księgowanie WNT

Dokumenty rejestrowane w opcji sad są widoczne w księgach pomocniczych, na kontach zdefiniowanych w opcji
dane dla FK .
POLE KONFIGURACJI
POLE SAD
OPIS
faktura WDT (I zakł)
wartość FA w zł
Wartość złotówkowa, do rozrachunków z kontrahentem.
cło + akcyza
OPŁATY
Opłaty związane z WDT - cło, akcyza itp.
wartość towarów
ZAKUP
Wartość towarów w cenie zakupu - dotyczy przyjęcia PZ.
wartość usług
koszty dodatkowe
Złotówkowe koszty dodatkowe
opłaty manipulacyjne
Zapłacone opłaty manipulacyjne
zaokrąglenia PZI plus
zaokrąglenia PZ
Różnica pomiędzy sumą wartości towarów a kwotą PZ
faktura za transport
koszty obce
Dodatkowe koszty transportowe, nie doliczone do faktury
zapłata
Konto księgowania zapłaty
różnice kursowe plus
Konto księgowania dodatnich różnic kursowych
różnice kursowe minus
Konto księgowania ujemnych różnic kursowych
Księgowanie na konta księgi głównej odbywa się w taki sam sposób, jak innych rejestrów - poprzez wystawienie
PK na podstawie zbiorczego rejestru WNT.

Sposoby obliczania kosztu nabycia
Algorytmy obliczeń:
wartość faktur=dewizy * kurs
transport na fakturze=dodatkowe koszty * kurs
sposób obliczeń=0 wartość zakupu=wartośc faktur +clo +(szczegóły*kurs)
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Rysunek 8.29: Definicja księgowań dla WNT
sposób obliczeń =1 wartość zakupu= wartość faktur -transport z faktury + clo
sposób obliczeń=2 wartość zakupu= wartość faktur + clo + (szczegóły * kurs) - dodatkowe koszty
sposób obliczeń=5 wartość zakupu= wartość faktur+ clo+ ((szczegóły + transport+ transport kraj) * kurs)

8.4.4

Intrastat

Osoba zobowiązana, która w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonała
przewozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu
asymilacji w przywozie lub statystycznego progu asymilacji w wywozie obejmujących pola formularza Deklaracja
INTRASTAT :
1. Okres sprawozdawczy – pole to składa się z 4 części:
— miesiąc sprawozdawczy – data IST
— rok sprawozdawczy – data IST
— nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym – numer
— nr wersji zgłoszenia – wersja
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Każdy dokument odnoszący się do danego okresu sprawozdawczego będzie tworzył kolejną wersję
zgłoszenia INTRASTAT. Jeżeli jest to pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w okresie sprawozdawczym
posiada ono w tym polu oznaczenie ’1’. Każdy następny dokument odnoszący się do tego zgłoszenia
w okresie sprawozdawczym powinien mieć kolejny numer. Liczb nie należy poprzedzać zerem.
2. Rodzaj deklaracji W tym polu należy zaznaczyć znakiem X umieszczonym w odpowiednim kwadracie,
czy formularz jest używany do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, korekty polegającej na zamianie
zgłoszenia INTRASTAT czy do korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu. Korekta zgłoszenia
INTRASTAT może odnosić się tylko do aktualnej wersji tego zgłoszenia.
3. Kod izby celnej do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT – wypełniane według pola z listy Urząd
Celny – pole kod wewnątrz pozycji.
Należy podać zgodnie z wykazem stanowiącym Aneks ’B’ do Instrukcji, sześciocyfrowy kod izby
celnej właściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę osoby zobowiązanej do
dokonania zgłoszenia INTRASTAT lub do jego korekty.
4. Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Nadawca w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie. Wybierany z listy kontrahentów – dane pobierane są z pól wewnątrz listy.
Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia
INTRASTAT w przywozie oraz 10-cyfrowy (NIP), poprzedzony kodem PL, i 14-cyfrowy statystyczny
numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer wówczas dla 5-ciu ostatnich
cyfr należy wpisać 0. Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia
pola Przedstawiciel.
5. Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela. Pola j.w.
6. Łączna wartość fakturowa w PLN – suma poszczególnych wartości fakturowych.
7. Łączna wartość statystyczna w PLN - dla przekroczenia statystycznego progu specyficznego
8. Łączna liczba pozycji
9. Numer pozycji
10. Opis towaru – pole z pozycje Opis
Zwyczajowa nazwa handlowa danego towaru. Opis ten musi umożliwiać klasyfikację towaru wg kodu
Scalonej Nomenklatury (CN). Jeżeli nazwa nie pozwala na jednoznaczne określenie towaru należy
nazwę uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub
innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN.
11. Kod kraju wysyłki – z listy CN kraj wysyłki .
W przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Kod kraju przeznaczenia w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.
12. Kod warunków dostawy – z listy CN kod warunków .
Wypełniane przy przekroczeniu statystycznego progu specyficznego.
13. Kod rodzaju transakcji – z listy CN rodzaj transakcji .
Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym przywozem towarów, zgodnie z Aneksem ’E’ do Instrukcji.
14. Kod towaru – numer CN - z listy CN pole CN.
15. Kod rodzaju transportu – z listy CN rodzaj transportu.
Wypełniane przy przekroczeniu statystycznego progu specyficznego.
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16. Kod kraju pochodzenia – z listy CN kraj pochodzenia.
W przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie.
17. Masa netto (w kg) – pole z pozycje m.netto
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary – pole z pozycje ilość
19. Wartość fakturowa w PLN – pole z pozycje wartość fakturowa
20. Wartość statystyczna w PLN - dla przekroczenia statystycznego progu specyficznego – pole z
wartość stat.

pozycje

21. Wypełniający — imię i nazwisko – wypełniane według pola z listy wypełniający – pole nazwa wewnątrz
pozycji,
— telefon – wypełniane według pola z listy wypełniający – pole telefon wewnątrz pozycji.
— faks – j.w. faks wewnątrz pozycji.
— e-mail – j.w. e-mail
— miejscowość – wypełniany wg pola miejscowość
— data –
Należy wpisać czytelnie dane osoby, która dokonała wypełnienia deklaracji INTRASTAT oraz miejscowość i datę
wypełniania deklaracji. Jeżeli wypełniającym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku, osoba ta podaje
dodatkowo numer wpisu na listę agentów celnych. Osoba odpowiedzialna za wypełnienie deklaracji potwierdza dane
czytelnym podpisem.

8.4.5

Lista CN

Lista kodów towaru CN według Scalonej Nomenklatury CN.
Na liście tej zawarte są również dodatkowe informacje, związane z deklaracją Intrastat. W przypadku, gdy wystąpią
dostawy i nabycia, różniące się z powodu innego kraju pochodzenia czy warunków dostawy, należy dopisać nową pozycję
do listy CN, ze zmienionymi wartościami w polach dodatkowych.

Opis okienka
Zostały opisane pola pod kątem wykorzystania listy CN w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
pozycja

wpisać numer pozycji,

CN

8-cyfrowy kod według Scalonej Nomenklatury (CN),

kod wysyłki

kod kraju wysyłki (Intrastat),

opis

opis towaru,

kod warunków

kod warunków dostawy (Intrastat),

rodzaj transakcji

kod rodzaju transakcji (Intrastat),

kraj pochodzenia

kod kraju pochodzenia (Intrastat),

rodzaj transportu

kod rodzaju transportu (Intrastat),

PKWIU

wpisać numer KDU dla stawek mniejszych niż 22%,

skrót

nazwa skrócona: do łatwiejszego wyszukiwania.

Następne pola w kolumnach służą do określenia „narzutów” - podatku VAT, akcyzy, związanych z danym rodzajem
towarów. W kolumny wpisuje się, odpowiednio przy wierszu:
typ

numer danej opłaty, pochodzące z kodów celnych. Nie wykorzystywane,
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Rysunek 8.30: Pozycje taryfy CN
stawka

stawka procentowa naliczenia, wpisuje się w % np. 10 - oznacza 10%,

opis

opisowe pole do stawki.

bez ilości

ilości nie są obliczane na deklaracji Intrastat,

Pola nie wykorzystywane:
sposób

nie wykorzystywane,

inny PCN

nie wykorzystywane,

8.5

Fakturowanie

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.

8.5.1

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 8.5.1,
— dane o towarach / usługach – część, w której w kolejnych wierszach wprowadza się kolejne pozycje towaru /
usługi 8.5.1.
— menu lokalne – pozwalające na wydruk dodatkowych dokumentów, uzyskanie zestawień czy zmianę rodzaju
operacji wykonywanej w danym okienku 8.5.2.
— klawisze u dołu ekranu – pozwalające na podstawowe operacje, takie jak zatwierdzanie, poprawa, dodawanie
uwag i dodawanie zaliczkek 8.5.2.

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:
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numer

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

nabywca

wybierany z listy kontrahentów (13.1). Czasem zdarza się konieczność wybrania do faktury
innego odbiorcy oraz innego nabywcy - wtedy drugiego kontrahenta można wprowadzić w
uwagach 8.5.2,

data dokumentu

data wystawienia dokumentu, automatycznie oznacza datę obowiązku podatkowego,

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 8.5.1

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.

Rysunek 8.31: Okienko do wprowadzania sposobu płatności
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 edycja .
• Zmiana opisu - należy ustawić się na odpowiedniej linii i naciśnięciu klawisza edycja .
Następnie należy wprowadzić właściwy tekst i zatwierdzić klawiszem OK .
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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 13.6.

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 13.6.1.
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:
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.

8.5.2

Menu lokalne

W menu lokalnym znajdują się funkcje, które umożliwiają:
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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) 8.5.2,

dokumenty

opcja pozwala na drukowanie dokumentów w innych językach: niemiecki, angielski, hiszpański i francuski 8.5.3,
wykonanie listy zaliczek
projektowanie stopki faktury. Wybierając z menu opcję stopka możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki (dolnej części faktury)6.9.3,

faktury cykliczne

– projektowanie i ustawianie faktur cyklicznych 12.5,

zestawienia

– rejestr VAT, dokumenty, niezapłacone 8.5.4.

operacje

– anulacja dokumentu, włączenie dewiz, ustawienie cennika promocyjnego.

Dolne klawisze

Rysunek 8.32: Dolne klawisze

Zatwierdź Wydruk i zatwierdzanie dokumentów następuje po naciśnięciu klawisza

bądź

F9 .

Pojawia się wtedy lista do wyboru, pozwalające na wydruk i (lub) zapis dokumentów.

Rysunek 8.33: Zatwierdzanie dokumentów

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,
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Rysunek 8.34: Podgląd dokumentów na ekranie
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 16.8.1,

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 13.1.3
— wybór numeru konta bankowego drukowanego na dokumencie – według danych wprowadzonych do opcji konfiguracja 14.3.5. Należy w polu bank wybrać z listy odpowiednią pozycję.
— temat 13.5, do którego przypisana jest faktura.
— oznaczenie ORYGINAŁ-kopia 14.3
—
—
—
—

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.

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.
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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.
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.

8.5.3

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 13.6.1 – wtedy
na fakturze pojawi się tylko opis w obcym języku.

8.5.4

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.

8.5.5

Sposób zapisu w programie

Dane nagłówkowe o fakturze zapisywane są w opcji rejestry VAT 3.7.
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• 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 edycja .

8.5.6

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 8.6.
• 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 8.5.8.
• 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 8.5.9.
• 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 8.5.13.
• 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 8.5.10.
• Faktura VAT MARŻA – 8.5.11
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• 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) 8.6.
• FA NAB – umożliwia wystawienie faktury wewnętrznej w przypadku, gdy VAT płaci nabywca.

8.5.7

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.

Rysunek 8.35: Faktura VAT
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 .

8.5.8

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 .
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 14.3.9.
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Rysunek 8.36: Faktura do Unii - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
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 13.6.1 – 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

jednostka miary, pole to może nie zostać wypełnione,

cena

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).

8.5.9

Faktura NP - invoice

Dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium kraju, zarówno dla nabywców zgodnie
z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie.
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

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

8.5.10

Faktura VAT RR

Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT RR, dokumentującej tę operację. Zgodnie z art. 115 Ustawy 18.1.6 rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zryczałtowany zwrot
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podatku, ze stawką 6%. Mimo nazwy faktura dokument ten jest dla podatnika nabyciem towaru.

8.5.11

Faktura VAT MARŻA

2010032

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%.

Rysunek 8.37: Faktura marża
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 wartościowych
dla kolekcjonerów. Sprzedawca musi odprowadzać VAT jedynie od marży.
Fakturę marżę wystawia się w bardzo podobny sposób jak fakturę VAT 8.5.7. 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 .
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Rysunek 8.38: Okienko do wpisywania wysokości marży

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 3.7 faktura VAT marża wchodzi do osobnego rejestru - faktura marża.

Rysunek 8.39: Rejestr VAT - faktura VAT marża

Konta do księgowania wprowadza się w polach:
rozrachunki

na pierwszej zakładce konto rozrachunkowe

konto

w zakładce ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE - kwoty odpowiednio ze stawek netto

VAT

księgowany jest według schematu
rozksięgowanie automatyczne

z

opcji

dane

dla

FK

i

widoczny

w

zakładce
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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.
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.

8.5.13

Faktura zaliczkowa

Obowiązek wystawiania, sposób wypełniania i wygląd faktury zaliczkowej reguluje Rozporządzenie MF z dnia 27
kwietnia 2004 r. 18.1.6. 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 5.1.
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 8.5.13.
4. Sprawdzenie i rozliczenie VAT z faktur zaliczkowych i końcowych 8.5.13.

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 8.5.7.
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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Rysunek 8.40: Faktura zaliczkowa
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@wpłaty – okienko, w którym wyświetla się lista wprowadzonych wpłat (i wcześniej nie rozliczonych) na wybranego
w polu nabywca kontrahenta.
Kwota zaliczki jest automatycznie uzupełniana przez program na podstawie wpłaty - wybieranej w opcji
wpłaty .
rodzaj

rodzaj dokumentu: faktura zaliczkowa, korekta faktury zaliczkowej 8.6, rozliczenie częściowe 8.5.13,

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 18.1.6.

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

wartość uprzednio pobranej zaliczki brutto,

vat%

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,

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 14.1.9

Rozliczanie zaliczki na Fakturze VAT
Zgodnie z Rozporządzeniem 18.1.6 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
8.5.13.
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Rysunek 8.41: Zaliczka - obniżanie FA VAT opcji zaliczki
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 5.1.2.
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.

Rysunek 8.42: Sprzedaż z magazynu - rozliczanie częściowe zaliczki
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:
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1. Wszystkie zaliczki zostały przyjęte w kasie 5.1.2.
2. Na każdą zaliczkę wystawiono odpowiednią fakturę zaliczkową.

Rysunek 8.43: Wybór zaliczki przy wystawianiu dokumentu sprzedaży
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.

Rysunek 8.44: Podgląd wydruku faktury VAT z rozliczonymi kilkoma zaliczkami
Rozliczenie VAT
Faktura zaliczkowa jest zapisywana się w rejestrach VAT 3.7.5, 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
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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.

8.5.14

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 klawisz
u dołu okienka.

Rysunek 8.45: Poprawa dokumentu - lista dokumentów
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.

8.6

Faktury korygujące

Faktura VAT korekta
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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.
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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.

Rysunek 8.46: Korekta faktury VAT
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,

towar

do wyboru z listy towarów,
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ilość sztuk towaru do zwrotu,

cena

cena zwracanego towaru.
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Po wypełnieniu wszystkich pól należy zatwierdzić używając klawisza zatwierdź .

Poprawa paragonu
Korektę paragonu wykonuje się tak samo jak korektę faktury VAT 8.6.

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.

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 (13.1) 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.

8.7

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 8.7.2.

8.7.1

Opis okienka

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

8.7 Odsetki - nota odsetkowa
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Rysunek 8.47: Odsetki - okienko do wprowadzania danych
data

datę noty

nr

numer kolejny noty

rodzaj

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

kto

odbiorca noty – wybierany z listy kontrahentów

za co

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
jest ich odtworzenie, poprawa i powtórne wydrukowanie.
W górnym menu znajdują się funkcje:

. Noty są zapisywane w bazie i możliwe

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.

8.7 Odsetki - nota odsetkowa
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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
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/
------------------------------------------------------------------------------------

8.7.2

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.

8.8 Wezwanie do zapłaty

8.8
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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.

8.9

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.

8.10

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
5.1.2.

8.10.1

Dane dłużnika i wierzyciela

W programie możliwe jest ich wystawianie różnych banków, zgodnie z danymi wprowadzonymi do opcji konfiguracja 14.3.5. Stamtąd też pobierane są dane dłużnika (wystawiającego przelew), odpowiednio na podstawie pól
konto, bank 1,2,3.
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.

8.10 Przelewy
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Rysunek 8.48: Podgląd wydruku wezwania do zapłaty

Rysunek 8.49: Przykładowo zastosowane kody w szablonie wezwania do zapłaty
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Rysunek 8.50: Polecenie przelewu
• 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.
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 home Bank 2.17.7.

8.10.2

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.

8.10 Przelewy

8.10.3
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Przelewy do urzędu skarbowego

2004081

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 8.11.7.

Rysunek 8.51: Polecenie przelewu - do Urzędu Skarbowego
bank

numer rachunku bankowego zobowiązanego pole 06, wprowadzany w opcji administracja konfiguracja 14.3.5,

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,

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 14.3.

8.10.4

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.
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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 14.3.6. 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 8.52: 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.

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 8.10.4.Dane o dokumencie oraz kontrahencie przepisywane są z konkretnej transakcji.
4. Dokument, do którego zostanie wystawiony przelew, będzie na liście oznaczony znakiem ’*’.
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Rysunek 8.53: Przekaz przelewów z płac
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.

Rysunek 8.54: Przelew z listy niezapłaconych
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Deklaracje

Moduł Deklaracje służy do wypełniania i drukowania formularzy podatkowych oraz innych druków, występujących w ramach działalności gospodarczej. Deklaracje są modułem pozwalającym na
kontrolę i wystawianie najbardziej popularnych i najczęściej używanych deklaracji VAT-7, PIT-4, CIT2, PIT-5 w postaci oryginalnych druków z Urzędu Skarbowego.
Danymi podatkowymi mogą być:
— kwoty pobierane z pozostałych modułów systemu,
— dane o płatniku - z poprzednich deklaracji wybranego rodzaju,
— dane wpisywane ręcznie.
W programie Madar 7 deklaracje są dostępne w opcjach ewidencje – również w opcji menu
deklaracje oraz płace . W programie e-Deklaracje deklaracje dostępne są w opcji dokumenty deklaracje.
Niektóre deklaracje mogą być automatycznie wysyłane z programu w postaci elektronicznej 8.11.3. Takie eDeklaracje to bezpłatna usługa umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, udostępniona
przez Ministerstwo Finansów. Z e-deklaracji z założenia mogą korzystać wszyscy podatnicy, którzy spełnią określone
w przepisach wymogi:
• Wypełnią zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną oraz o osobie upoważnionej do
składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej UPL1 8.11.3.
• Posiadają podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem.
W programie przy deklaracjach, które są przygotowane do wysyłki elektronicznej pojawia się ikonka „e”.

8.11.1

Dopisanie nowej deklaracji

Po wybraniu opcji ukazuję się lista z dotychczas dopisanymi deklaracjami. Wszystkie deklaracje wprowadza się na
tę samą listę. Każdy rekord zawiera kompletne dane. Deklaracje są oznaczone różnymi kolorami 8.11.8 oraz ikonkami
8.11.9.

Rysunek 8.55: Lista deklaracji
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Dane wstępne
Po naciśnięciu klawisza dopisz ukazuje się okienko, w które wpisuje się dane drukowane następnie na deklaracji.
W pierwszej kolejności należy:
• Wybrać rodzaj deklaracji – poprzez naciśnięcie przycisku wybierz dokument ∨ . Z listy dokumentów należy
wybrać, ten który jest potrzebny, np. PIT-5. Należy zwrócić uwagę, że dokumenty są grupowane na liście w
zakładkach odpowiadających ich rodzajowi oraz rokiem, w którym obowiązują np. rok 2006.
• Wprowadzić dane płatnika – jeżeli została wcześniej wprowadzona taka sama deklaracja dane te zostaną
z niej przepisane. W przypadku, gdy były wystawiane deklaracje dla różnych płatników – po wprowadzeniu
numeru NIP-u w pole NIP dane zostaną pobrane z deklaracje dla płatnika o podanym nipie. W przeciwnym
przypadku dane te należy wypełnić ręcznie.
• Wprowadzić dane (kwoty) podatkowe – po wpisaniu miesiąca, za który jest wystawiana deklaracja, pojawi
się pytanie wczytać dane . Oznaczono, że program usiłuje wypełnić deklarację na podstawie danych zawartych
w pozostałych modułach systemu oraz poprzedniej deklaracji.
Tak - dane są pobierane z modułów,
Nie - pola pozostają nie wypełnione.

Rysunek 8.56: Wybór deklaracji

Wypełnianie pól w deklaracji
Po wybraniu rodzaju deklaracji, wpisaniu okresu i NIP na ekranie pojawią się pola z odpowiedniej deklaracji.
Pola pogrupowane są w kilku okienkach, odpowiednio wybieranych przyciskami na górze (zwanych zakładkami). W
zakładce nazwa znajdują się dane podatnika / płatnika. W następnych – pola wartościowe. Pola te mają takie
same numery jak w oryginalnej deklaracji. Pola obliczeniowe są automatycznie wyliczane przez program.

Uwaga: W przypadkach, gdy zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji inaczej, niż sugeruje
program (np. różnice groszowe) można skorzystać z opcji wyłącz obliczenia, wybieranej z menu na
liście 8.11.7.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na ekranie niektóre opisy zostały skrócone, lecz na wydruku znajdą się
pełne opisy pól.
.
Po wypełnieniu pól należy zapisać deklarację przyciskiem
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Rysunek 8.57: Wybór deklaracji

8.11.2

Wydruk deklaracji

Po wybraniu opcji wydruk bądź klawisza wydruk ukazuje się na ekranie wypełniona deklaracja, według danych
wpisanych w poszczególne pola. Dokument dotyczy tej pozycji na liście, która jest podświetlona.
Wygląd jest bardzo zbliżony do oryginalnego druku deklaracji. Deklaracje drukuje się na czystych kartkach papieru
(nie na drukach), gdyż program samodzielnie tworzy odpowiednie elementy graficzne.

Uwaga:

Wydruk deklaracji bez szarych pól. W programie „ n i e m o ż n a ” drukować
deklaracji na „oryginalnych drukach”, natomiast w celu oszczędności tuszu w drukarce można zastąpić
szare pola - białymi. Należy wpisać w opcję administracja - Operacje - Dane Systemu polecenie
bezszarych=1.

8.11.3

E-deklaracje

UPL1 - pierwszy krok wysyłania e-deklaracji
UPL-1 to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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Rysunek 8.58: Fragment wydruku deklaracji

Uwaga: Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwa do podpisania tej deklaracji muszą udzielić wszystkie te osoby. W takiej sytuacji każda osoba upoważniona
do podpisywania deklaracji musi osobno złożyć formularz UPL-1. Wymagane jest więc złożenie tylu formularzy, ile
jest osób, których podpis jest wymagany na deklaracji.
1. Zawiadomienie UPL1 można wystawić z poziomu programu wchodząc do opcji ewidencje - deklaracje. W
polu rodzaj wybrać ogólne - UPL1-1.
2. Należy utworzyć deklarację VAT7 lub VAT7k 8.11.4.
3. Przed wysłanie należy wpierw wybrać certyfikat służący do składania podpisu elektronicznego. Wybór certyfikatu
znajduje się w opcji wysyłka elektroniczna - lista certyfikatu.
4. Zaznaczyć utworzoną pozycję na liście deklaracji i wybrać opcję wysyłka elektroniczna - wyślij e-deklarację.
Opcja ta podpisuje elektronicznie deklarację i wysyła ją do Urzędu Skarbowego.
5. Odebrać UPO - Urzędowego Poświadczenie Odbioru 8.11.3.

Podpisanie i wysłanie e-deklaracji
1. W pierwszej kolejności należy wybrać certyfikat - po wejściu do opcji wysyłka elektroniczna - lista certyfikatów widoczna będzie lista zainstalowanych certyfikatów. Należy wybrać odpowiedni certyfikat służący do
składania podpisu elektronicznego i nacisnąć klawisz zatwierdź.
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Rysunek 8.59: Wypełnianie deklaracji UPL1
2. Aby podpisać deklarację należy na liście deklaracji wybrać opcję wysyłka elektroniczna - podpisz edeklaracje.
3. Należy w czytniku umieścić kartę kryptograficzną służącą do składania podpisu elektronicznego i podać kod
PIN.
4. Po podpisaniu można wysłać deklarację do Urzędu Skarbowego korzystając z opcji wysyłka elektroniczna wyślij e-deklaracje.
5. W odpowiedzi na wysłanie deklaracji otrzymuje się elektronicznie potwierdzenie z numerem wysyłki. Można go
znaleźć po naciśnięciu klawisza parametry w polu RFID.
UWAGA! Po wysłaniu deklaracji nie można jej modyfikować.

UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru
UPO to potwierdzenie, że deklaracja została pomyślnie zweryfikowana i przyjęta w Urzędzie Skarbowym. Aby
pobrać UPO należy:
1. Ustawić się na deklaracji (podświetlić), do której należy pobrać UPO i wybrać opcję wysyłka elektroniczna pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
2. Na ekranie pojawi się wypełnione Urzędowe Poświadczenie Odbioru - na podstawie otrzymanego pliku .xml.
Drukowana z programu deklaracja zawiera minimalne informacje, potrzebne dla do celów dowodowych złożenia
deklaracji w urzędzie Skarbowym.
3. Ponowny wydruk UPO wykonuje się używając opcji wysyłka elektroniczna - drukuj UPO.
4. Można również wczytać UPO (na przykład otrzymane w inny sposób), tak aby pojawiło się na liście deklaracji.
Należy w tym przypadku użyć opcji Operacje - import XML i wskazać odpowiedni plik *.XML.
W przypadku wysyłania deklaracji w formie *.pdf pobieranie UPO następuje przez stronę internetową Urzędu
Skarbowego należy podać identyfikator dokumentu, którego można znaleźć po zaznaczeniu danej deklaracji i naciśnięciu klawisza parametry - pole RFID.

Technicznie otrzymywany jest z US komunikat w postaci pliku .xml z treścią komunikatu np. Przetwarzanie dokumentu za
8.11.3. Plik ten zapisywany jest przez program na dysku w bieżącym dla programu katalogu pod nazwą zbudowaną
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Rysunek 8.60: Wydruk deklaracji UPO
jako nazwa deklaracji - data złożenia - status.xml, na przykład:
VAT-7K_4_(200910_0000status.xml
Ostatecznie każda wysłana deklaracja otrzymuje status albo „odrzucony”, albo „zaakceptowany”. Deklaracje,
które uzyskały status „zaakceptowany” są traktowane przez Urząd Skarbowy jako złożone, co umożliwia pobranie
UPO. UPO jest również plikiem .xml zapisywanym w bieżącym dla programu katalogu pod nazwą zbudowaną jako
nazwa deklaracji - data złożenia - UPO.xml, na przykład:
VAT-7K_4_(200910_0000UPO.xml

Rysunek 8.61: Fragment zwartości pliku xml otrzymywanego z US

Lista komunikatów otrzymywanych przez podatnika Kiedy deklaracja zostanie wysłana elektronicznie
można sprawdzić czy dotarła ona do Urzędu Skarbowego pobierając UPO 8.11.3. W praktyce może okazać się jednak,
że wysłana przez nas deklaracja została negatywnie zweryfikowana lub wystąpią inne błędy, które sprawiają, że wysłana
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e-deklaracja jest nieważna. Błędy te są przesyłane podczas pobierania UPO w formie komunikatów o następującej
treści:
1.

100 - Niepoprawny komunikat SOAP .

2.

102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO .

3.

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie .

4.

300 - Brak dokumentu .

5.

301 - Dokument w trakcie przetwarzania .

6.

302 - Dokument wstępnie przetworzony .

7.

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem .

8.

401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd .

9.

402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot .

10.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem .

11.

404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem .

12.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem .

13.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą .

14.

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką .

Jeżli przy pobieraniu UPO 8.11.3 widoczny będzie inny komunikat niż [200] należy poprawić wskazany przez
komunikat błąd i ponownie przesłać e-deklarację.

Uwaga:

Należy pamiętać, że UPO może zostać przesłane do podatnika w ciągu jednej doby.
Dlatego tuż po wysłaniu może się pojawić komunikat [302] - Dokument wstępnie przetworzony.
Oznacza to, że e-deklaracja dotarła do urzędu, ale centrum certyfikacji nie potwierdziło go jeszcze.
Należy w takim wypadku poczekać na komunikat [200], który potwierdzi prawidłowe przesłanie deklaracji i umożliwi
pobranie UPO.

8.11.4

Jak wystawić i wysłać pierwszą deklarację VAT-7 jako e-deklarację

1. Wybrać ikonę deklaracje. Ukaże się lista deklaracji.
2. W dolnej części znajdują się przyciski. Należy wybrać przycisk
wpisywania danych.

lub F2 . Ukaże się okienko do

3. Nacisnąć przycisk wybierz dokument i z listy wybrać rok 2009 - VAT-7(10). Pojawią się pola deklaracji
VAT.
4. W pole NIP wpisać Numer Identyfikacyjny NIP. Następnie wypełnić pola części A i B.
5. Nacisnąć zakładkę II (dane znajdują się w zakładkach II-IV) i uzupełnić pozostałe pola bądź sprawdzić obliczenia.

8.11 Deklaracje
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Miesiąc
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Kwota
Nazwa firmy
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. Następuje powrót do listy, na której

7. Należy podświetlić dokument do druku i wybrać z górnego menu opcję wydruk. Ukaże się dokument gotowy
do druku, a nad nim menu, z którego należy wybrać przycisk drukuj .
8. Następnie należy zaznaczyć dopisaną pozycję na liście deklaracji i wybrać opcję wysyłka elektroniczna - wyślij
e-deklarację. Deklaracja zostanie podpisana elektronicznie i wysłana do Urzędu Skarbowego.
9. Ostatnim krokiem jest pobranie UPO - ustawiając się na danej deklaracji i wybierając opcję wysyłka elektroniczna - pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru 8.11.3.

8.11.5

Lista tworzonych e-deklaracji

VAT 7 (wersja 10)
VAT7K (wersja 4)

8.11.6

Lista tworzonych deklaracji

2009101

VAT 7 (wersje: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6)
VAT - 7K (wersje: 6,5,4, 3, 2, 1)
VAT UE (wersje: 2, 1)
VAT UE korekta (wersje: 1)
PIT 11 (wersje: 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9)
PIT 4R (wersje: 3, 2, 1)
Bilans (wersje za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005-2009); wydruk w j.niemieckim
Rachunek zysków - porównawczy (wersje za rok: 2001, 2003, 2004, 2005-2009)
Rachunek zysków - kalkulacyjny (wersja za rok: 2002, 2003, 2004, 2005-2009)
Archiwalne:
PIT 5 (wersje: 15, 14, 13, 12, 11, 10)
CIT 2 (wersje: 17, 16, 15, 14, 13, 12)
CIT 8 (wersje: 21, 20, 19)
CIT ST/A
PIT 8B (wersje: 10, 9)
PIT 11-8b (wersja 12)
PIT 8A (wersje: 10, 9, 8)
PIT 4 (wersje: 15, 14, 13, 12)
PIT 8C
PIT 40 (wersje: 15, 14, 13, 12, 10, 9)
PIT 37 (wersje: 10, 5, 3)
PIT 36 (wersje: 10, 5, 3)
PIT M
PIT D (wersje: 13, 11)
PIT O (wersje 9, 8)
PIT 28 (wersja: 13, 12, 11, 10, 9)
PIT B (wersja 8)
PIT 2K
EUR 1
F01 (wersja za rok: 2003)
przepływy środków pieniężnych (wersja za rok: 2002)
PIT 5A (wersja: 6)
DEK 1
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INF 1
IFT (wersja: 4)
IntraStat

8.11.7

Inne funkcje

W górnym menu znajdują się funkcje:
deklaracja

umożliwia wydruk deklaracji na czystych kartkach papieru,

przelew

umożliwia wydruk przelewu do Urzędu Skarbowego, według danych zawartych w podświetlonej pozycji na liście deklaracji,

import

import deklaracji z pliku *.txt o formacie identycznym, jak generowany w opcji eksport,

eksport

eksport deklaracji w postaci *.txt (do odczytania w opcji import),

wyłącz obliczenia

pozwala na wpisanie dowolnych liczb, nawet w pola wyliczane automatycznie przez
program,

wyłącz podgląd

pozwala na bezpośredni wydruk deklaracji na drukarkę, bez podglądu na ekranie,

wysyłka elektroniczna

pozwala na wysłanie e-deklaracji, wybór certyfikatu służącego do podpisu elektronicznego oraz na pobranie i wydrukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

wyślij

zawiera funkcje pozwalające na wysłanie deklaracji e’mailem, zapisem deklaracji w
postaci pliku *.gif czy eksport do portalu emadar.pl.

Wystawianie przelewu do Urzędu Skarbowego
Wybierając klawisz przelew ukazuje się przelew gotowy do wydruku. Przelew dotyczy tej pozycji na liście
(deklaracji), która jest podświetlona. Dane dotyczące podatnika / płatnika, takie jak nazwa, bank i numer konta
bankowego należy wpisać w opcji administracja - konfiguracja.

8.11.8

Kolory na liście deklaracji

Na liście deklaracji dane pozycje są zaznaczone kolorami. Znaczenie kolorów na liście deklaracji:
brązowy

kolor ten występuje kiedy deklaracja została wysłana oraz zapłacona (zaznaczone pola wysłane i
zapłacone),

szary

jeżeli dana pozycja jest oznaczona kolorem szarym oznacza to, że dotyczy ona okresu sprzed co najmniej
czterech miesięcy,

czerwony

jeżeli dana pozycja jest oznaczona kolorem czerwonym oznacza to, że deklaracja dotyczy okresu sprzed
2-4 miesięcy oraz oraz nie zaznaczone pola wysłane i zapłacone,

czarny

oznacza to, że deklaracja dotyczy okresu bieżącego,

niebieski

kolor niebieski występuje, gdy dana deklaracja dotyczy poprzedniego miesiąca.

8.11.9

Znaczki na liście deklaracji

Niektóre pozycje na liście deklaracji oprócz tego, że są wyróżnione kolorem, mają przy swojej nazwie pewne ikonki.
Znaczenie tych ikonek zostało przedstawione na rysynku „opis ikonek na liście deklaracji”.
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Rysunek 8.62: Opis ikonek na liście deklaracji

8.12

JPK

Program Deklaracje JPK oraz moduł JPK w systemie MADAR7 służy do przygotowania, ewidencji, walidacji,
podpisywania i wysyłania elektronicznie plików JPK.
W obsłudze plików JPK można wyróżnić następujące etapy:
1. Tworzenie pliku JPK
— w przypadku korzystania z zewnętrznych programów do generowania plików - możliwe jest wczytanie
plików JPK do bazy.
— w przypadku pracy w programach MADAR - możliwe jest generowanie plików JPK.
— dla plików JPK-VAT możliwe jest generowanie i modyfikacja plików w opcji Integrator 8.13. Pliki mogą
być tworzone na podstawie danych z innych źródeł: plików csv, FPP, kilku plików JPK-VAT itp.
2. Walidacja (sprawdzenie poprawności pliku xml). Zapisane pliki JPK w systemie można poddać weryfikacji
zgodności ze schemą publikowaną przez Ministerstwo Finansów.
3. Podpisanie, wysłanie pliku JPK oraz pobranie UPO
Program umożliwia:
— wybór certyfikatu, którym ma zostać podpisany wysyłany plik oraz przesłanie podpisanego dokumentu do
serwerów systemu JPK
— wysyłkę na adres produkcyjny: e-dokumenty.mf.gov.pl oraz wysyłkę testową: test-e-dokumenty.mf.gov.pl.
— pobranie statusu wysyłki.
— pobranie i wydruk UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

8.12.1

Lista plików JPK

Po wybraniu opcji JPK pojawia się okienko, w którym kolejne linie opisują osobny plik JPK.
Opcje w menu górnym umożliwiają:
• Dodanie przygotowanego pliku JPK - opcja: Plik - import pliku XML.
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Rysunek 8.63: JPK
• Wygenerowanie pliku na podstawie danych z programów MADAR - opcja: narzędzia - generowanie.
• Walidację pliku XML - opcja: plik - walidacja.
• Wysyłkę elektroniczną, pobranie statusu i UPO - opcja: wysyłka elektroniczna.
• Wysyłkę testową - opcja: narzędzia - wysyłka testowa. ]item Przejście do Integratora 8.13 - opcja: narzędzia
- integrator .

8.12.2

Dodanie pliku JPK

Służy do tego opcja Plik - import pliku XML. Po jej wybraniu pojawia się okienko pozwalające na wskazanie
pliku JPK. Po wybraniu pliku do listy zostanie dopisana pozycja, wraz z plikiem.

Rysunek 8.64: Dodanie pliku JPK do listy
W okienku dodatkowo zostaną wczytane podsumowujące informacje z nagłówka pliku oraz liczby z sekcji podsumowujących JPK, w przypadku JPK-VAT podatek należny i naliczony oraz liczba wierszy zakupów i sprzedaży.
UWAGA!
Jest możliwość ustawienia ścieżki do opcji plik - import pliku XML należy w opcji dane systemu wprowadzić:
pathJPK=sciezka-do-katalogu
sciezka-do-katalogu - ścieżka dostępu na przykład: d\:jkp\
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JPK - sprawdzenie poprawności pliku (walidacja)

Baza JPK zawiera wczytane pliki xml, wygenerowane wcześniej w programach MADAR lub innych zewnętrznych narzędziach. Istnieje możliwość sprawdzenia ich poprawności pod względem spójności danych i kompletności
wypełnionych pól.

Liczby kontrolne
W okienku dodatkowo zostaną wczytane podsumowujące informacje z pliku:
— jakiego okresu dotyczy JPK
— nazwa pliku
— liczby z sekcji podsumowujących JPK, w przypadku JPK-VAT podatek należny i naliczony oraz liczba wierszy
zakupów i sprzedaży.

Walidacja
Walidacja polega na sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentu z regułami i ograniczeniami - ze względu ana
strukturę pliku, jak i kompletność wypełnionych pól. Do najczęstszych błędów (na przykładzie JPK-VAT) należy brak
wartości w polach, które są wymagane - NIP wystawiającego, adres wystawcy / nabywcy, numer faktury.
W programie służy do tego opcja plik - walidacja. Po ukończeniu - w oknie pojawia się komunikat.
•

dokument poprawny
Walidacja dokumentu zakończona poprawnie

•

Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
[line:37 pos:32 filepos:1491] 41-819 Zabrze <> Słodowa 12d/3
W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>;

•

JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
Nieprawidłowe użycie namespace.

•

JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
Niedozwolony znak w nazwie
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Wysyłka

Wymagania techniczne:
1. Na komputerze, na którym dokonywany jest przekaz, musi być zainstalowany bezpieczny podpis elektroniczny
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
2. Komputer musi mieć dostęp do internetu.
Wysyłka w programie jest możliwa:
• na bramkę testową - wykorzystując środowisko testowe: test-e-dokumenty.mf.gov.pl - w opcji narzędzia
- wysyłka testowa,
• na bramkę produkcyjną - wykorzystując środowisko pre-produkcyjne: e-dokumenty.mf.gov.pl - w opcja
wysyłka elektroniczna - wysyłka dokumentów .

Podpis elektroniczny
Program zapyta o certyfikat kwalifikowany oraz pojawi się okno do wpisania numeru PIN.

Wysyłka
Plik zostanie skompresowany algorytmem zip, zaszyfrowany, podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym - tak
przygotowana przesyłka zostanie wysłana.
Opcja ma za zadanie:
— skompresowanie pliku xml algorytmem zip oraz podzielenie na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB,
— szyfrowanie plików za pomocą algorytmu AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta
(przez program MADAR),
— przygotowanie danych uwierzytelniających (XML) i przesłanie w metodzie InitUploadSigned,
— komunikacja z serwerem z wykorzystaniem metod Put Blob, FinishUpload, Status.

Numer referencyjny
Po wysłaniu dokumentu - w przypadku prawidłowej wysyłki pojawi się okienko ze statusem, zawierającym numer
referencyjny przesyłki. Zostanie on zapisany w oknie - przepisze się do pola reference.

Sprawdzenie statusu - wydruk UPO
W poprawnej transmisji status jest początkowo zwracany jako:
— 120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały po prawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
Uzyskanie kolejnego komunikatu przesyłanego przez serwer Ministerstwa Finansów jest możliwe po wykonaniu opcji
wysyłka elektroniczna - status.
UWAGA! Dla bramek testowych nie ma możliwości pobrania innej informacji niż ”Code 120 Sesja została poprawnie
zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu”
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Rysunek 8.65: Wysyłanie JPK - wysyłka testowa i na serwer produkcyjny

Rysunek 8.66: JPK - poprawny komunikat po wysyłaniu
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Implementacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego
Zgodna z dokumentem: Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego http://www.mf.gov.pl
W wyniki uruchomienia opcji wysyłka elektroniczna plik xml zostanie skompresowany algorytmem zip, zaszyfrowany, podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym - a tak przygotowana przesyłka zostaje wysłana.
Pliki pośrednie zapisywane są w podkatalogu ./pisma/deklaracje/

Rysunek 8.67: JPK - pliki zapisywane podczas wysyłki
Opcja wysyłka elektroniczna ma za zadanie:
1. Skompresowanie pliku xml algorytmem zip oraz podzielenie na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB,
2. Szyfrowanie plików za pomocą algorytmu AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta
(przez program MADAR),
3. Przygotowanie danych uwierzytelniających (XML) i przesłanie w metodzie InitUploadSigned, komunikacja z
serwerem z wykorzystaniem metod Put Blob, FinishUpload, Status.
W programie komunikaty zapisywane są w plikach w katalogu głównym:
— loginitUploadBody - wysyłka inicjalizująca
— loginitUpload - odpowiedz (zawiera adresy do azure)
— log6b - odpowiedź z azure (treść błędów)
— log6H - nagłówek odpowiedzi
— logFinishUploadBody - wysyłka kończąca
— logFinishUpload - odpowiedz z ministerstwa (treść błędów)
Szczegółowa zawartość plików jest prezentowana:
https://github.com/invoicer/invoicer.github.com/wiki/JPK

8.12.5

Pobranie statusu

W wyniku wysłania pliku JPK przesyłka otrzymuje numer referencyjny, na podstawie można sprawdzić tekst
komunikatu przesyłanego przez serwer Ministerstwa Finansów.
W programie służy do tego opcji status odpowiednio dla wysyłki testowej i właściwej.

Lista statusów
Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
— 1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
— 2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
— 3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
— 4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
— 5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
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Opis statusów:
100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.
UWAGA! Dla bramek testowych nie ma możliwości pobrania innej informacji niż:
Code 120. Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu

8.12.6

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

W opcji wysyłka elektroniczna - Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować UPO, zawierające
numer referencyjny przesyłki, datę wysłania, adres oraz odpowiedź (status) z urzędu.
Dokument pobierany jest w procesie wysyłki automatycznie.
Opcja wysyłka elektroniczna - Urzędowe Poświadczenie Odbioru umożliwia podgląd i wydruk dokumentu.
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JPK - okienko

Po wczytaniu pliku xml na liście - w okienku wprowadzane są dane dotyczące pliku JPK - generowane na podstawie
wczytywanego xml: nazwa i typ pliku, okres za jaki obowiązuje oraz kwoty podsumowujące oraz przeprowadzonej
transmisji.

Rysunek 8.68: Okienko JPK - zakładka dane
Pola wczytywane z sekcji <Naglowek>
tytuł

pole uzupełniane ręcznie

File name

nazwa pliku, który jest wczytywany

Urząd skarbowy

kod i nazwa urzędu z pliku xml <naglowek><kodurzedu>

Podmiot

nazwa podmiotu <identyfikatorpodmiotu><etd:pelnanazwa>

Data wykonania

data wytworzenia pliku xml <naglowek><datawytworzeniajpk>

FromCode

typ pliku JPK <naglowek><kodformularza>

Schema

numer wersji schemy <naglowek><kodformularza>

od dnia

data początkowa okresu, za jaki jest tworzony plik xml <naglowek><dataod>

do dnia

data końcowa okresu, za jaki jest tworzony plik xml <naglowek><datado>

NIP

numer NIP <naglowek><identyfikatorpodmiotu>

W zakładce [transmisja] wprowadzane są automatycznie dane po wykonaniu transmisji.

8.13

Integrator

Często zdarza się, że ewidencje VAT prowadzone są w innych programach (co najmniej częściowo) i istnieje
konieczność zaimportowania ich do programu MADAR. Czy to w celu utworzenia pliku JPK-VAT, czy jako import do
rejestrów konieczne jest:
— Przygotowanie pliku w formacie czytanym przez program MADAR.
— Zaimportowanie do programu.
Do tej pory można było tego dokonać bezpośrednio w rejestrach VAT. Obecnie powstała opcja Integrator, która
umożliwia import dokumentów w formatach księgowych, csv oraz JPK, a następnie ich sprawdzenie, poprawę, dopisanie
oraz eksport do rejestrów VAT bądź wygenerowanie pliku JPK-VAT.
Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci
pliku JPK-VAT.xml

8.13 Integrator

392

Rysunek 8.69: Okienko JPK - zakładka transmisja

8.13.1

Wczytywanie danych z plików

W opcji operacje możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach:

Rysunek 8.70: Integrator - wczytywanie
— import FPP, csv
— import Comarch, Rachmistrz, Symfonia
— import JPK
Struktury plików i dostępne formaty można pobrać:
https://github.com/invoicer/invoicer.github.com/wiki
UWAGA!
Jest możliwość ustawienia ścieżki do opcji import należy w opcji dane systemu wprowadzić:
sciezkaimport=sciezka-do-katalogu
sciezka-do-katalogu - ścieżka dostępu na przykład: d\:import\

8.13.2

Modyfikacje

• Dodanie nowej pozycji
Dodaje się poprzez wybór linii: ”kliknij aby dodać nowy” .
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• Zmiana we wczytanych pozycjach
Możliwa jest edycja wczytanej pozycji - po ustawieniu się na pozycji i podwójnych kliknięciu pojawia się okienko
integratora.
• Kasowanie pozycji
Ustawia się na wybranej pozycji i naciska na klawiaturze klawisz [F8].

8.13.3

Narzędzia

Rekapitulacja
Możliwe jest zestawienie zbiorcze wczytanych dokuemntów w Integratorze wg typu (sprzedaż / zakupy / Faktura
RR). Ułatwia to uzgodnienie z deklaracją VAT-7.

Rysunek 8.71: Statystyka dokumentów w integratorze wg typu

8.13.4

Zapis do pliku

Eksport do pliku JPK-VAT.xml następuje po wybraniu opcji export JPK .

Rysunek 8.72: Eksport pozycji do pliku JPK-VAT w integratorze
UWAGA! Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.
Pozostałe pola:
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data początkowa i końcowa okresu, za jaki składany jest JPK-VAT;
∨ oznacza generowanie pliki na żądanie kontroli;
numer wersji pliku JPK-VAT;
— aktualny (obowiązujący w podanym okresie)
— 1 - JPK-VAT (1)
— 2 - JPK-VAT (2)

Klawisze:
zapisz - zapis na listę JPK (w opcji JPK)
download - zapis na dysku

Zerowanie
Wybranie opcji w menu zerowanie spowoduje wykasowanie z ekranu wszytkich dotychczasowych pozycji.

8.14

Ewidencja przebiegu pojazdów

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.46 ustawy O podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego,
w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w części nie przekraczającej kwoty
wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu
samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu, według określonego wzoru. W programie użytkownik ma możliwość prowadzenie w/w ewidencji według odpowiednich przepisów. Dodatkowo ewidencja
może być wykorzystywana do prowadzenia ewidencji przejazdów pracowników prywatnymi samochodami w celach
służbowych, w celu obliczenia należnego im zwrotu kosztów używania samochodu. Rozliczenie przejazdów pozwala
na:
• prowadzenie ewidencji przejazdów samochodem prywatnym właściciela lub pracownika,
• prowadzenie ewidencji kosztów używania samochodu będącego własnością właściciela firmy,
• rozliczenie comiesięcznych kosztów wynikających z używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

8.14.1

Obsługa

Okienko służące do wprowadzania ewidencji przebiegu pojazdu zawiera wszystkie informacje dotyczące samochodu,
tras przejechanych w firmie.
data wp.

Data wyjazdu

data przy

Data przyjazdu

samochód

Rodzaj samomochu - wybierany z listy maszyn.

trasa

Nazwa trasy (może byś wybrana z listy zdefiniowanych tras).
Lista pozwalająca na wybranie zdefiniowanych tras oraz definiowanie nowych tras.

pracownik

Pracownik wybierany z listy pracowników.

cel

Cel wyjazdu. Przy wyborze trasy z listy jest wypełniany na podstawie zdefiniowanego pola cel

temat

Temat, z którym związany jest wyjazd - wybierany z listy tematów.

wartość

Ogólna wartość wyliczana jako długość * stawka.

faktura

Numer faktury do rozliczenia kosztów.

z dnia

Data wystawienia faktury
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Rysunek 8.73: Ewidencja przebiegu pojazdów – wprowadzanie danych
uwagi

Uwagi w ewidencji

kwota

Kwota faktury

vat

Kwota podatku VAT

ilość

Ilość z faktury

rodzaj

Rodzaj kosztu

nr delegacji

Numer delegacji

sprzedawca

Pole pozwalające na wybór wystawcy faktury z listy kontrahentów

dieta

Kwota diety związanej z wyjazdem

Do wypełniania danych związanych z samochodem oraz pokonywanymi trasami wykorzystuje się osobne listy:
— samochód należy wybrać z listy maszyn 8.14.2,
— trasa określa trasę przejazdu, wybierana z listy tras 8.14.3.

8.14.2

Lista maszyn

Lista maszyn zawiera dane o poszczególnych samochodach, dla których prowadzone jest rozliczenie. Dostępna
jest w opcji przebieg – poprzez wejście ∨ w polu samochód .
Wprowadzone samochody sortowane są alfabetycznie wg. nazw samochodów. Na liście uwidocznione są następujące dane samochodu: marka i numer rejestracyjny.
Do okienka opisującego samochód należy wprowadzić markę, numer rejestracyjny, pojemność, pracownik, datę
kolejnego badania, opis.
nazwa

Nazwa maszyny / pojazdu

rodzaj

Rodzaj maszyny

rejestracja

Numer rejestracyjny

pojemnosc

Pojemność

termin badania

Termin badania / przeglądu

pracownik

Pracownik odpowiedzialny za maszynę - wybierany z listy pracowników.
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Rysunek 8.74: Lista maszyn – wprowadzanie danych

8.14.3

Lista tras

W programie możliwe jest wprowadzenie listy tras przejazdów, dla których można określić nazwy miejscowości,
długość trasy i cel wyjazdu. Określenie listy typowych tras przejazdu znacznie przyśpiesza wprowadzenie pozycji do
ewidencji przebiegu pojazdu.
Lista tras dostępna jest w opcji przebieg – poprzez wejście ∨ w polu trasa. Po naciśnięciu klawisza dopisz
pojawia się okienko do wprowadzania danych.

Rysunek 8.75: Lista tras – wprowadzanie danych
trasa

Nazwa trasy
Nazwa trasy - ciąg dalszy

cel

Cel trasy

8.14 Ewidencja przebiegu pojazdów
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Długość trasy w kilometrach

Wydruki

W opcji Ewidencja pojazdu - Wydruki znajdują się następujące rodzaje wydruków:
1. Wydruk przebiegu pojazdu.
2. Wydruk poniesionych wydatków na pojazd.
3. Rozliczenie dla US.
Ponadto możliwe jest uzyskanie również uzyskanie zestawień:
1. Syntetyki przebiegu.
2. Przeglądów i ubezpieczeń.
3. Delegacja A.
4. Delegacja B.

Wydruk przebiegu pojazdu
Wydruk przebiegu pojazdów dostępny jest w opcji Ewidencja przebiegu – wydruki . Pojawi się okienko wyboru
parametrów wydruku, w którym znajdują się następujące pola:
od i do dnia początek i koniec okresu,
maszyna

do wyboru z listy maszyn,

temat

do wyboru z listy tematów,

rodzaj

należy wybrać przebieg.

Wydruk poniesionych wydatków na pojazd
Podobnie jak w przypadku wydruku przebiegu pojazdu wchodzimy w opcję Ewidencja przebiegu - wydruki . W
polu rodzaj wybieramy koszty.

8.14.5

Przeglądy i ubezpieczenia pojazdów

Rejestrowanie przeglądów pojazdów wykonuje się w opcji Ewidencje - Przeglądy pojazdów . Należy nacisnąć
przycisk dopisz i w pojawiającym się okienku w polu rodzaj należy wybrać przegląd lub ubezpieczenie. Jednocześnie należy uzupełnić następujące pola:
samochód

pojazd, dla którego jest wykonywany przegląd lub ubezpieczenie. Wybierany z listy maszyn.

z dnia

Data wykonania przeglądu lub ubezpieczenia.

Uwaga: Jeżeli termin przeglądu danego pojazdu minął to na liście maszyn jest on oznaczony
kolorem czerwonym.
Zestawienie przeglądów pojazdów na dany dzień jest dostępne w opcji
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Transport

Ewidencja transportu pojazdu dostępna jest w opcji brygadzista - transport.
lp

liczba porządkowa,

data

data wyjazdu,

nr

numer wyjazdu,

trasa

trasa przejazdu, wybierana z listy tras 8.14.3,

kontrahent

odbiorca towaru,

samochód

pojazd, wybierany w listy maszyn 8.14.2,

kierowca

osoba kierująca – wybierana z listy pracowników 13.3,

temat

zadanie, kontrakt – rejestrowane na liście tematów 13.5,

uwagi

pola tekstowe do wprowadzania dodatkowych informacji.

Tworząc wydruk ewidencji przebiegu konieczne jest również wypełnienie pól w zakładce status
długość

długość trasy w km,

stawka

stawka za 1km,

wartość

wyliczana wartość.

Rysunek 8.76: Wprowadzanie danych o transporcie

8.15.1

Zlecenie transportowe

Na podstawie danych zarejestrowanych w zakładce
opcji zlecenie.

pozycje

możliwy jest wydruk zlecenia transportowego w
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Rysunek 8.77: Dane do zlecenia transportowego

Rysunek 8.78: Wydruk zlecenia transportowego

9. Produkcja
Do modułu produkcja można wejść wybierając przycisk
. Moduł ten pozwala na sterowanie
przepływem materiału, poczynając od surowców zakupionych u dostawców zewnętrznych, przez wszystkie fazy
wytwarzania, aż do produktu końcowego – nadającego się do sprzedaży. Z drugiej strony pozwala na przepływ
informacji w kierunku przeciwnym. Wychodząc od wielkości zapotrzebowania rynku zbytu na produkty finalne
tworzone są zamówienia wewnętrzne na produkty i półprodukty z własnej produkcji oraz na kupowanie od dostawców
zewnętrznych części do montażu i surowce. W szczególności umożliwia:
1. Ewidencję norm zużycia materiałów – wzorów (receptur) produkcyjnych. Pozwala na definicję wielopoziomowej
struktury wyrobu wraz z określeniem zamienników.
2. Ewidencję zleceń produkcyjnych – możliwa jest również produkcja kilkustopniowa, tzn. wytwarzanie półproduktów, które następnie łączy się w gotowy produkt.
3. Rozliczanie przepływu materiału:
— tworzenie zapotrzebowania materiałowego, zamówienia surowców, przyjęcia na magazyn
— generowanie zlecenia produkcyjnego,
— potwierdzenia zleceń produkcyjnych,
— raporty zużycia surowców,
4. Rozliczanie nakładów na produkcję.
5. Wykonywanie produkcji ”pod zamówienie” – umożliwia śledzenie zamówień od klientów, tworzenie na ich
podstawie zamówień na produkcję oraz zamówień surowców 7.5.5.

9.1

Zasady pracy z programem

Rozpatrując produkcję pod kątem rozliczania materiałów można zauważyć, że proces produkcji składa się z kilku
etapów. Podane opisy przedstawiają zasady ewidencji i rozliczenia produkcji w programie. Oczywiście w niektórych
przypadkach proces produkcji jest modyfikowany. Niektóre z etapów nie występują, niektóre znowu są bardziej rozbudowane. Największe rozbieżności mogą powstawać przy planowaniu i ewidencji zużycia materiałów.
1. W programie istnieje wspólny słownik towarów, produktów i surowców – katalog towarów. Wprowadzono dodatkowo rozgraniczenie według rodzaju na: towar, produkt, półprodukt, surowiec, opakowanie, komplet, usługa
13.6.7.
2. Podstawą ewidencji dla celów produkcji w systemie jest opracowanie norm zużycia materiałów dla poszczególnych wyrobów. Normy te powinny zawierać dokładnie przewidywaną ilość materiałów pobieranych dla danego
wyrobu. W programie są ewidencjowane jako receptury 9.3.
W niektórych przypadkach, przy wyrobach o niskich wartościach i wielkości, celowe jest opracowanie norm dla
partii towarów np. 100 szt wyrobu.
Receptury mogą być wielokrotnie zagnieżdżone, możliwe jest również wydzielenie półproduktów 9.3.1 oraz
wskazanie zamienników 9.3.1 surowców.
3. W procesie produkcji nabywane są surowce do produkcji, z których wytwarzane są półprodukty, produkty i
wyroby gotowe. Każdy z tych kroków wymaga rejestracji w programie. Dzięki temu znana jest ilość na stanie
surowców, półwyrobów i wyrobów a układ wielu magazynów może odzwierciedlać ruch pozycji po zakładzie
(np.: magazyn, hala, lakiernia itd).
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— surowce 9.8 – wprowadzane są do programu według faktur zakupu, odpowiednio jako PZ (zakup krajowy),
WNT (zakup z krajów unii) lub import. W programie możliwe jest również osobne ewidencjonowanie
zakupów (faktur) - wartościowo, w opcji rejestry VAT oraz ilościowo-wartościowo – jako PW (przyjęcia
wewnętrzne) na magazyn.
— półprodukty, produkty i wyroby gotowe – powstają w wyniku wykonania zlecenia produkcyjnego w
opcji zlecenia 9.8.3. Wyroby te mogą być następnie przesunięte do innych magazynów, wydane lub
sprzedane.
Czasami zlecenia produkcyjne wykonuje się za okres – według zarejestrowanego wydania wyrobów lub rozliczanie
według rejestrowanego zużycia materiału.
4. Istnieje możliwość rejestracji czasu pracy na poszczególnych urządzeniach, na wykonane kontraktu czy działu w
opcji karta pracy 12.6. Istnieje możliwość rejestracji czasu pracy poszczególnych czynności przez pracowników
z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę), kontrakt, dział - w opcji karta pracy w opcji karta pracy 12.6.
Można jednocześnie rejestrować:
— czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne)
— czas pracy urządzenia
— wykonane czynności, pobrane surowce,
— kontrakt oraz dział,
— status wykonania i akceptacji.
5. Rejestracja zapotrzebowania na produkcję – może być wykonywana w programie jako zamówienie na
produkcję wprowadzone w opcji zamówienia - zamówienie na produkcję 7.5.5.
Takie zamówienie może być tworzone na podstawie innych operacji: pobranych materiałów, sprzedanych
wyrobów itp., w szczególności:
— zamówień od odbiorców,
— stanów minimalnych wyrobów porównywanych z zamówieniami od odbiorców i aktualnym stanem.
Na tej podstawie możliwe będzie tworzenie zapotrzebowania na surowce oraz zamówienie na produkcję. Umożliwia to ”przejście” z zamówionych przez klienta produktów na potrzebne do tego celu surowce – które można
następnie zamówić u dostawcy.
6. Zapotrzebowanie na surowce – określenie dostępności potrzebnych materiałów, zamówienia i przyjęcie na
stan materiałów.
W tym etapie pomocne są analizy dostępne w opcji wydruki oraz analizy , w których istnieją zestawienia
prognozy zapotrzebowania surowców na podstawie dokumentów zamówień czy planu produkcji, dzięki nim
określa się co powinno być wyprodukowane, które surowce dokupione z uwzględnieniem bieżących stanów i
jednocześnie wykazane globalne ilości robocizny w celu oszacowania potrzeb na wydziały.
Zapotrzebowania na surowce (do dostawców) rejestruje się jako zamówienie w opcji operacje - zamówienie
do dostawcy . Takie zapotrzebowanie można wypełnić ręcznie – wybierając towary i podając zamawiane ilości.
Można również skorzystać z funkcji opisanych powyżej analizy i automatycznego generowania zamówień w
opcjach wydruki oraz analizy .
7. Produkcja rozumiana jako pobranie ze stanu (magazynu) materiałów oraz zdanie na stan wyrobów gotowych.
Na podstawie receptur tworzone są wyroby lub półwyroby, a każde zlecenie tworzone na podstawie receptury
jest odrębnie rejestrowane. Opcja zlecenie produkcyjne powoduje przekształcenie w komputerze surowców w
produkt. Jednocześnie jest prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa.
Produkcja ”realizuje” zapotrzebowanie na produkcję 7.5.5.
8. Sprzedaż bądź inne operacje związane z wyrobami – dostępne są z modułu
6.4. Mogą zostać
sprzedane w kraju (faktura VAT), do Unii Europejskiej (WDT), eksportowane (FA export) bądź wydane (WZ,
dowód dostawy).
Sprzedaż ”realizuje” złożone zamówienie przez klientów 7.5.5.
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9. Równolegle prowadzona jest ewidencja księgowa z obliczeniem kosztu produkcji po cenach rzeczywistych
3.8.2.

9.2

Jak rozpocząć

W nieskomplikowanym przypadku należy:
1. Wprowadzić do katalogu towarów surowce i produkty 13.6.7.
2. Zdefiniować receptury 9.3.
3. Przyjąć surowce na stan 6.3.
4. Wykonać zlecenie produkcyjne 9.4.
5. Przesunąć produkty na magazyn produktów 6.4.7.
6. Sprzedać produkty 6.4.1.
W przypadku, gdy wykonywane są produkcje wyrobów pod konkretne zamówienie, a surowce zamawiane również
na tejna podstawie należy:
1. Wprowadzić zamówienia od odbiorców na produkty 7.5.5.
2. Zdefiniować receptury 9.3.
3. Wykonać zapotrzebowanie na produkcję.
4. Wygenerować zamówienie do dostawcy 7.6.
5. Przyjąć surowce - realizując zamówienie do dostawcy 6.2.2.
6. Wykonać zlecenie produkcyjne (można na podstawie zapotrzebowania) 9.4.
7. Przesunąć produkty na magazyn produktów 6.4.7.
8. Sprzedać 6.4.1 produkty na podstawie zamówienia od odbiorcy 6.2.2.

9.3

Receptury - definiowanie normatywnego zużycia

Proces planowania produkcji opiera się o zdefiniowaną strukturę procesu produkcji, w zakresie
zapotrzebowania na materiały oraz wykonanie czynności. W programie normom materiałowym i czasowym określanym dla danego wyrobu odpowiadają receptury. Są podstawą zlecenia produkcyjnego,
jak również pozwalają na analizę zapotrzebowania surowcowego czy zużycia surowców dla wyprodukowanych wyrobów.
Każdy produkt, będący przedmiotem produkcji, powinien mieć zdefiniowane w bazie receptur
podstawowe elementy:
— nazwa produktu końcowego,
— potrzebne materiały (surowce), W programie możliwe jest:
— stosowanie półproduktów (mogą mieć swoje receptury),
— stosowanie zamienników,
— definiowanie narzutów – wycena produktu.
— wykonywane czynności – przy rozliczaniu narzutów.
Aby ściślej dopasować receptury do rzeczywistych wymagań można rozłożyć zapis receptury na układ zagnieżdżony
i utworzyć półwyroby. Wtedy wystarczy że istnieją wszystkie składniki potrzebne do wykonania danego półwyrobu aby
rozpocząć jego wykonywanie. Druga część receptury służy do opisu wymaganych czynności (robocizny). Ilości dotyczą
wymaganych czasów i podawane są w godzinach. Poszczególne czynności w ramach danej receptury wykonywane są
sekwencyjnie. Dla uzyskania innego rozkładu można posłużyć się recepturami zagnieżdżonymi i półwyrobami. Wtedy
niektóre czynności mogą być wykonane równolegle.

9.3.1

Obsługa

Po wejściu do opcji receptury pojawia się lista przepisów (receptur) na produkowane towary. Zapis receptur składa
się z trzech części: opisu wyrobu 9.3.1, opisu surowców 9.3.1 i opisu czynności9.3.1.
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Zakładka wyroby
Zakładka ta służy do zdefiniowania podstawowych informacji o recepturze. Określa się tutaj jakie wyroby powstaną
i ich procentowy udział w zużyciu materiałów. Produkt powstały w wyniku receptury może oznaczać 100% wykonania
(np. komputer poskładany z odpowiednich elementów), ale może również oznaczać że powstanie produkt główny oraz
jakieś produkty poboczne (np. z określonego materiału wytwarza się kanapę, zaś z resztek małe krzesełka). Program
umożliwia określenie wyniku produkcji oraz przypisanie mu procentowego udziału w zużyciu surowców.

Rysunek 9.1: Definiowanie wyrobów w recepturach
nazwa

nazwa receptury,
WYROBY

skład

procentowy skład wyrobu,

wyrób

wyrób wybierany z listy towarów (taki pojawi się na stanie, po wykonaniu zlecenia produkcyjnego),

ilość

ilość wyprodukowanego wyrobu,

cena zbytu

wyliczona cena zbytu, z uwzględnieniem marży i innych narzutów,
DODATKI

narzut

procent narzutu na wyprodukowany towar,

uwagi

miejsce na wpisanie dodatkowych informacji,

złącznik

pole pozwalające na dołączenie pliku do receptury, np. rysunku technicznego, schematu.

Zakładka surowce
Znajduje się tu tabelka pozwalająca na dobranie wykorzystywanych składników oraz ich ilości. Liczba składników
jest ograniczona, jednak możliwe jest wstawianie tam tzw. półproduktów, które także mogą mieć swoje receptury
(np. samochód składa się z silnika, który jest rozpisany osobno). Informację o tym, czy pozycja jest półproduktem
z własną recepturą oznacza się w pierwszej kolumnie poprzez wybranie literki R - półwyrób 9.3.1. W tej samej
kolumnie możliwe jest również oznaczenie Z-zamiennik 9.3.1.
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Rysunek 9.2: Definiowanie surowców w recepturach
rodzaj

określa, czy jest to ”zwykły” surowiec (pole puste) czy zamiennik bądź półprodukt,

składnik

wybierany z listy towarów, powinien być oznaczony jako surowiec 13.6.7,

ilość

ilość pobieranego surowca,

cena

cena zakupu surowców.

Zakładka robocizna
Zakładka ta umożliwia dołożenie do receptury czynności koniecznych do wykonania wyrobu. Czynności te są używane podczas planowania produkcji i przydzielania zadań gniazdom produkcyjnym. Czynności określane są zazwyczaj
w godzinach potrzebnych do wykonania, dzięki czemu program może wspomagać rozplanowanie czasu. W razie potrzeby oprócz czynności w tej zakładce można zaewidencjonować również czas pracy maszyn oraz dodatkowe narzuty
na produkcję.
Przykład:
Produktem może być komputer, składany z podzespołów. Dodatkowo niektóre podzespoły mają swoje zamienniki.
1. W takim wypadku wpisując recepturę określa się produkt jako komputer i 100% wykorzystania surowców, gdyż
w tym przypadku nie ma odpadów. Również ilość produktów wynosi 1, gdyż z danych składników powstaje
tylko jeden komputer.
2. Na zakładce ze składnikami określa się podzespoły komputera. Ponieważ komputer może składać się z różnych
elementów, pomocna jest opcja zamiennik, która pozwala określić np. kilka procesorów lub płyt głównych.
3. Zakładka z robocizną może zawierać składanie komputera, instalację oprogramowania oraz konfigurację.
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Półprodukty
Składnikami receptur dla ewidencji normatywnego zużycia materiałów mogą być półprodukty, tzn. inne wytwarzane elementy, do których powstania potrzebne są materiały. Są dwa różne sposoby wykorzystania mechanizmów
półproduktów w programie.
1. Półprodukty są wytwarzane we wcześniejszej fazie. Wytworzenie produktu końcowego wymaga obecności na
stanie półproduktów. W takim przypadku półprodukt nie różni się z punktu widzenia pobierania z magazynu
od „normalnego” materiału. W recepturze, przy materiale w zakładce surowce nie zaznacza się nic.
2. Półprodukty są wytwarzane równocześnie, w wyniku wypełniania zlecenia produkcyjnego powinny zostać pobrane tylko materiały – na podstawie receptury wyrobu końcowego oraz półproduktów. W takim przypadku
wybiera się w recepturze, przy materiale w zakładce surowce , R - półwyrób.
Wszystkie półprodukty powinny być oznaczone w katalogu towarów jako półprodukt 13.6.7.

Zamienniki
W kolumnie w recepturze, przy materiale w zakładce surowce możliwe jest również oznaczenie danego materiału znacznikiem Z-zamiennik. Program traktuje to w ten sposób, że składnik oznaczony literką Z jest zamiennikiem
składnika występującego bezpośrednio nad nim na spisie (zamiennik jest kolejną pozycją w recepturze) i jest pobierany
w przypadku, gdy w czasie wykonywania zlecenia produkcyjnego brak jest podstawowego materiału. Natomiast gdy
materiał podstawowy jest dostępny, wtedy pozycja zamiennika jest zerowana.

Załączniki
Do receptury można dodać załączniki – pliki z dokumentacją, rysunkami itp. Dane te dodaje się w opcji produkcja
- receptury , po wykonaniu edycji wybranej pozycji, w polu załącznik 9.3.1.

9.3.2

Lista receptur - selekcja

U góry listy receptur są dwa pola: na produkt i tekstowe. Służą one do filtrowania, czyli ograniczania pozycji na
liście receptur.
1. Podając towar w polu produkt otrzymujemy tylko te pozycje, które są od niego zależne tzn.
— te, na których wybrany towar występuje jako wyrób,
— wszystkie te, które wchodzą jako półwyroby do wskazanego w pkt. 1,
— te, na których towar występuje jako surowiec.
2. Wprowadzając dowolny napis w puste pole tekstowe można wyodrębnić tylko te receptury zawierające wprowadzony napis – pomocny przy wyszukiwaniu tekstu.

Rysunek 9.3: Lista receptur

9.4 Zlecenie produkcyjne

9.3.3
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Wydruk receptury

Program umożliwia wydruk receptury. Należy z menu wybrać opcję wydruki :
— receptury – wydruk zawiera te elementy, które zostały wprowadzone do receptury, również półwyroby, zamienniki.
— receptury zagnieżdżonej – wydruk „rozwinięty”, podaje wszystkie surowce,
— agregowany – wydruki sumowane, podaje surowce wraz z sumą ich ilości dla całej receptury, z uwzględnieniem
podreceptur
— kalkulacji – podawane są dodatkowo ceny sprzedaży i marża.
Pojawiające się ceny na recepturze mogą zostać zaktualizowane za pomocą opcji przelicz Ceny .

Rysunek 9.4: Wydruk receptury

9.3.4

Zestawienie

Zestawienie kalkulacji wyrobów dostępny jest w opcji zestawienie. Zawiera informacje na temat kosztów surowcowym oraz cenie sprzedaży, a także datę aktualizacji cen.

9.3.5

Aktualizacja wyceny

2004082

W wyniku wykonania funkcji przelicz ceny dokonywane jest automatyczne przeliczenie wartości receptury na
podstawie bieżących cen zakupu surowców (pobieranych z katalogu towarów). Opcja dostępna jest poprzez naciśnięcie
F5 na wybranej recepturze lub z menu lokalnego.

Uwaga:

Funkcja przelicz ceny uzależniona jest od cen wpisanych w katalogu towarów. Dla
surowców ceny te są aktualizowane po każdym przyjęciu towarów dokumentem PZ. Natomiast w
przypadku wyrobu składającego się z półproduktów należy uprzednio przeliczyć właśnie receptury
półproduktów, a dopiero na końcu wyrób finalny. To zapewni właściwą aktualizację cen.

9.3.6

Komplety

2006080

Receptury stosowane są również do obsługi kompletów 7.3.6.

9.4 Zlecenie produkcyjne

9.4
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Zlecenie produkcyjne

Program umożliwia przeprowadzanie „rzeczywistej” produkcji w postaci zlecenia produkcyjnego oraz zdjęcia odpowiedniej ilości surowców. W zleceniu produkcyjnym surowce rozumiane są jako materiały do produkcji pobierane z
magazynu. Założenie jest następujące: wszystkie składniki w momencie rozpoczęcie produkcji danego elementu muszą
być obecne na stanie 9.8.1, inaczej rozpoczęcie produkcji zostaje zawieszone. Materiały i surowce mogą być pobierane
wyłącznie z jednego magazynu, a wyrób finalny (gotowy) zostanie wprowadzony na ten sam magazyn.
Wyroby gotowe mogą być następnie przesunięte z magazynu produkcyjnego do odpowiedniego
magazynu wyrobów na podstawie MM 6.4.7.
Istnieje możliwość produkcji dwustopniowej poprzez rejestrację dokumentu rozliczenie produkcji
9.5. Wprowadza się na nim różnice w surowcach lub wyrobach pomiędzy zleceniem produkcyjnym, a
faktyczną produkcją.

9.4.1

Obsługa

W pierwszej zakładce zlecenia produkcyjnego określa się magazyn produkcyjny (skąd brane są materiały do produkcji) oraz recepturę 9.3, a program sam wypełni zakładki surowce oraz robocizna według danych zawartych
w recepturze.

data

data zlecenia produkcyjnego

termin

termin wykonania zlecenia produkcyjnego

receptura

po wybraniu receptury program zapyta się o oczekiwaną ilość następnie obliczy zapotrzebowanie
na surowce i utworzy raport o możliwości realizacji zlecenia

wykonawca

wybierany z listy kontrahentów wybierane zazwyczaj ustawia się odpowiedni dział lub brygadę

temat

wybierany z listy tematów zazwyczaj ustawia się kontrakt
program umożliwia utworzenie więcej niż jednego wyrobu w pojedynczym cyklu (np. odpady)
to pole służy do ustalenia proporcji wartości w wycenie

wyrób

to co ma powstać w wyniku realizacji zlecenia

odpad

to co dopisane będzie do zlecenia i dodatkowo obciąży koszt realizacji i wyceny wyrobu

składnik

to co pobrane zostanie z magazynu w wyniku realizacji zlecenia

robocizna

to co dopisane będzie do zlecenia i dodatkowo obciąży koszt realizacji i wyceny wyrobu

Obok wyrobów umieszczone są dwie ikony:
i – pozwalające na wprowadzenie dodatkowych informacji
zam – pozwala na pobranie z zamówień.
Naciśnięcie przycisku
powoduje wystawienie zlecenia.
Ważnym elementem ułatwiającym przeprowadzenie zlecenia produkcyjnego jest raport zapotrzebowania i możliwości realizacji, tworzony po wybraniu receptury i podaniu oczekiwanej ilości. Określa on dostępność materiałów,
dopiero po jego akceptacji wypełniają się pola zlecenia produkcyjnego.
W procesie produkcji ważnym problemem jest ustalenie ceny. Cena zakupu/ewidencyjna (po której towar jest
przesuwany do magazynu produktów) może być wyliczana na różne sposoby: jako cena surowców, cena kalkulacyjna
bądź sprzedaży.

9.4.2

Wydruk zlecenia

Wykonane zlecenie produkcyjne można wydrukować wybierając z menu górnego opcję podgląd. Na wydruku
znajdą się wytworzone produkty (ilościowo-wartościowa) oraz pobrane surowce do produkcji.

9.4 Zlecenie produkcyjne

Rysunek 9.5: Okienko do wprowadzania zlecenia produkcyjnego 3 zakładki
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9.5 Rozliczenie produkcji

9.4.3
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Adaptacje

Aby dokument potwierdzający zlecenie produkcyjne nie zawierał cen dopisujemy produkcjabezcen=1.
Dopuszczalność zlecenia produkcji, w przypadku braku wystarczającej ilości surowców (wtedy braki zapisywane są
ze stanem ujemnym), jest uaktywniana po wprowadzeniu komendy produkcjaujemna=1 ;
Aby program obliczał zapotrzebowanie na podstawie ilości pobranego surowca głównego należy dopisać liczWgSurowca=1

9.5

Rozliczenie produkcji

Opcja produkcja - operacje - rozliczenie pozwala na wprowadzenie dokumentu rozliczającego rzeczywistą
produkcję – poprzez podanie różnic w surowcach, wyrobach czy innych narzutach. W opcji tej tworzony jest osobny
dokument PROZ, widoczny następnie w rejestrach i księgowaniach.
Tworzenie rozliczenia nie jest konieczne – można wypełniać go tylko w przypadku wystąpienia różnic w niektórych
dokumentach, a w pozostałych przyjmować i rozliczać zlecenia produkcyjne PROD.

9.5.1

Opis okienka

Rysunek 9.6: Rozliczenie produkcji - korekta wyrobów
magazyn

numer magazynu, na którym był przeprowadzona produkcja,

nr

numer rozliczenia produkcji PROZ - nadany jest osobny numer (kolejny produkcji),

data

data rozliczenia,

wykonawca

wybierany z listy kontrahentów, np. Produkcja,

temat

dodatkowe klasyfikacja 13.5,

Następnie należy wybrać z listy modyfikowany rozliczeniem towar, wcześniej wyprodukowany.

9.6 Księgowanie PK do księgi głównej

wyrób
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– wybierany ze stanu.

Po wczytaniu pozostałe pola wypełniają się. Możliwe jest wprowadzenie korekty materiałów, surowców i robocizny.

9.5.2

Korekta wyrobów

WYRÓB
towar

wczytany automatycznie, po wybraniu wyrobu do korekty,

ilość

w polu wprowadza się faktyczną ilość wytworzonego towaru,

cena

cena zakupu zostanie automatycznie przeliczona według nowej kalkulacji,

ODPAD
towar

można wprowadzić dla celów ewidencyjnych towar ”odpadowy” - powstały w wyniku produkcji, podając
równocześnie jego ilość i cenę ewidencyjną. Towar ten NIE MA WPŁYWU na wartościowe rozliczenie
produkcji,

ilość

ilość wytworzonego odpadu,

cena

cena ewidencyjna odpadu.

9.5.3

Korekta surowców

Rysunek 9.7: Rozliczenie produkcji - korekta surowców

zwrot surowca
W kolumnę w polach zwrot wprowadza się zmniejszenie pobranej ilości, zwiększenie wprowadza się w zakładce
dodatkowy surowiec .
dodatkowy surowiec
Z listy towarów wybiera się dodatkowy surowiec lub większą ilość surowca pobranego do produkcji, podając
równocześnie jego ilość.

9.6

Księgowanie PK do księgi głównej

Wykonaną produkcję oraz jej rozliczenie można zaksięgować automatycznie do księgi głównej za pomocą PK 3.6.
Konta, na które ma zostać rozksięgowana produkcja, definiuje się w opcji księgowość - narzędzia - dane dla
fk, a opisuje to rozdział dotyczący księgowania produkcji 3.3.2.
Przy sporządzaniu księgowania pomocne okazują się zestawienia wykonanych operacji, przede wszystkim:

9.7 Rozbiór wyrobu na surowce
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— produkcja - wydruki - rejestr – zestawienie wartościowe, okresowe wykonanych zleceń produkcyjnych i ich
rozliczeń 9.15.1,
— produkcja - wydruki - syntetyka produkcji – zbiorcze zestawienie do dekretu 9.15.1. Na tej podstawie jest
tworzony dekret w opcji księgowość - PK .

Rysunek 9.8: Wydruk dekretu do produkcji w opcji syntetyka produkcji

9.7

Rozbiór wyrobu na surowce

Moduł produkcyjny daje możliwość prowadzenia rozbiorów produkcyjnych. W niektórych typach działalności,
w związku z ich specyfiką zachodzi potrzeba transformacji jednego produktu (surowca) w kilka innych. Typowym
przykładem takiego procesu jest branża mięsna, w której dokonuje się rozbioru zwierzęcia (np. rozbiór żywca) na
części (np. szynka, boczek, tłuszcz itd.). Funkcjonalność ta znajdzie zastosowanie, w działalnościach w których jeden
produkt rozbierany jest na części składowe (surowce) i przykładami takich działalności mogą być:
— branża mięsna – wspomniany już wyżej rozbiór zwierząt na surowce,
— działalność recyklingowa – w której dokonuje się demontażu maszyn czy urządzeń (np. samochodów) celem
odzyskania wartościowych części bądź surowców,
— działalność produkcyjna, w której zakup surowców odbywa się opakowaniem zbiorczym zawierającym różnorodne
części (przykładowo dostawca sprzedaje śruby w opakowaniach zbiorczych zawierających trzy rodzaje śrub i
nakrętek do nich).

9.8 Przepływ wyrobów i surowców

9.7.1
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Obsługa

Aby móc dokonać rozbioru należy dopisać produkt oraz surowce, które z niego powstają do katalogu towarów
13.6.
Następnie należy przyjąć produkt, który będzie podlegał rozbiorowi na stan magazynowy - np. dokumentem PZ 6.3.
W kolejnym kroku należy do systemu dopisać recepturę obrazującą na jakie surowce produkt będzie rozkładany. Na
zakładce wyroby wybierami produkt podlegający rozbiorowi a na zakładce surowce części, które z niego powstaną
9.3.
Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do rozbioru produktu. W tym celu należy wejść do opcji produkcja - operacje - rozbiór . Na wyświetlonym okienku na zakładce uzysk należy w polu wsad wybrać produkt
podlegający rozbiorowi. Program przeszuka katalog receptur i wczyta tę, która została do tego produktu wcześniej
utworzona. Automatycznie zostanie zaczytana nazwa receptury oraz stan magazynowy tego produktu a także surowce, które z niego powstaną. Rozbiór należy zakończyć klawiszem zatwierdź . W wyniku tego procesu ze stanu

Rysunek 9.9: Wykonanie rozbioru produktu na surowce
magazynowego zniknie produkt, który podlegał transformacji a pojawią się na stanie magazynowym surowce, które z
niego powstały.

9.8

Przepływ wyrobów i surowców

Program ma za zadanie wspomóc pracę przy tworzeniu zamówienia, wykorzystując wprowadzone dane z przeszłości
oraz oferując dodatkowe narzędzia analityczne.

9.8 Przepływ wyrobów i surowców
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Wszelkie operacje związane z materiałami, jak również produktami gotowymi, rejestrowane są jako operacje w
magazynie. W najprostszym ujęciu proces produkcji (od strony obrotu materiałowego) wygląda w następujący sposób:
przyjęcie materiałów na stan 9.8.1, wykonanie zlecenia produkcyjnego 9.4, przesunięcie i sprzedaż wyrobów gotowych.
W programie technicznie można prowadzić wiele magazynów, zazwyczaj prowadzi się osobny magazyn materiałów
i osobny wyrobów gotowych.

9.8.1

Surowce

Zapotrzebowanie na surowce
Wynikiem procesu produkcyjnego jest powstanie wyrobów. Zapotrzebowanie na nie może być określane według
różnych wskaźników i kryteriów, w zależności od stosowanej polityki firmy. Od strony programu oczekiwane jest
utworzenie zapotrzebowania na surowce, według dostawców, z uwzględnieniem stanów, prognoz i zamówień.
Program pozwala na dwa sposoby tworzenia zapotrzebowania na surowce:
1. Według zarejestrowanego zamówienia na produkcję 7.5.5.
2. ”W locie” – pozwalając również na zapis zamówienia.
Podstawą stworzenia zapotrzebowania na surowce jest:
1. Określenie zapotrzebowania na wyroby – możliwe na podstawie:
— 1. Wprowadzonego zamówienia na wyrób (wyroby) od odbiorców 7.5.5.
— 2. Sprzedaży wyrobów – tworzonego w module wydruki 9.15 lub analizy 9.16.
— 3. Stanów minimalnych wyrobów bądź surowców 7.6.3.
2. Uzyskanie zapotrzebowania na surowce poprzez wygenerowanie zamówienia na produkcję 7.5.5:
— 1. Na podstawie wprowadzonych zamówień na wyroby.
— 2. Na podstawie prognozy.
3. Wygenerowanie zamówienia do dostawców 7.6.

Przyjęcie surowców
Należy pamiętać, że produkcja jest wykonywana ze składników na stanie. W wyniku produkcji składniki zostaną zdjęte ze stanu, natomiast produkt zostanie wprowadzony. Dlatego przed wykonaniem produkcji należy przyjąć
odpowiednie surowce na magazyn.
Każde przyjęcie materiałów i surowców musi zostać zaewidencjonowane w programie 6.3.1. Przyjęcie surowców
jest wykonywane w ten sam sposób, co zwykłe przyjęcie towarów handlowych. Można wykonać je w opcji magazynzakupy-przyjęcie 6.3. Surowce mogą również zostać przesunięte z magazynu głównego do odpowiedniego magazynu
produkcyjnego na podstawie MM 6.4.7.

Surowce przyjmowane na paletach
Jeżeli w zakładzie istnieje potrzeba rozliczania partii surowców z dokładnością do każdego opakowania (na przykład palety) konieczne jest ewidencjonowanie zakupów, przesunięć, produkcji i sprzedaży osobno dla każdej partii
materiałów. W programie wprowadzono taką możliwość, przy czym każda partia towaru w momencie przyjęcia na
magazyn (dokumentem PZ, PW czy WNT) uzyskuje swój unikalny numer, nazwany w programie numerem palety.
Numer taki tworzony jest na podstawie numeru dokumentu (4 pierwsze cyfry), do którego dodawane są kolejne liczby
01..99.

Konfiguracja
W celu włączenia tej możliwości konieczne jest wprowadzenie w opcji administracja - operacje - dane systemu
komend:
indextowar=2

9.9 Plan produkcji
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Rysunek 9.10: Wprowadzanie dostawy surowców z podziałem na palety
kodpalet=1
Numery palet mogą być powiązane z kodami paskowymi 9.17.4.

9.8.2

Produkcja

Program umożliwia przeprowadzanie „rzeczywistej” produkcji w postaci zlecenia produkcyjnego oraz zdjęcia odpowiedniej ilości surowców. W zleceniu produkcyjnym surowce rozumiane są jako materiały do produkcji pobierane z
magazynu. Założenie jest następujące: wszystkie składniki w momencie rozpoczęcie produkcji danego elementu muszą
być obecne na stanie 9.8.1, inaczej rozpoczęcie produkcji zostaje zawieszone. Materiały i surowce mogą być pobierane
wyłącznie z jednego magazynu, a wyrób finalny (gotowy) zostanie wprowadzony na ten sam magazyn.
Zlecenie produkcyjne wykonuje się w opcji:
— produkcja - zlecenie 9.4 — wprowadzając ilości produkowanego towaru według receptur,
— produkcja - operacje - rozliczenie 9.5 — wprowadzając korektę faktycznego zużycia surowców, robocizny i
produkcji.

9.8.3

Wyroby

1. Po wykonaniu produkcji wyroby gotowe można przesunąć do odpowiedniego magazynu, z którego będzie przeprowadzana sprzedaż. Wykonuje się to za pomocą dokumentu MM 6.4.7.
2. Produkty mogą zostać sprzedane, również w połączeniu ze złożonymi zamówieniami.
3. W przypadku, gdy produkcja następuje etapami, tzn. powstają półprodukty, mogą one zostać na stanie i być
pobrane do następnej produkcji.

9.9

Plan produkcji

Plan produkcji pozwala na wprowadzenie zadań produkcyjnych, określając moment ich rozpoczęcia i zakończenia
oraz ustalając kiedy i gdzie ma ono być realizowane. Dane dotyczące zadań są grupowane w jednym miejscu, w postaci
listy (tabeli).

Dlaczego korzystać z planu produkcji?
1. Wszelkie aktualizacje i korekty bieżącego planu widoczne są dla całego zespołu.

9.9 Plan produkcji
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2. Na bieżąco informowane o przebiegu procesu są inne działy: sprzedaży, kierownictwo.
3. Projektowane kolumny, statusy pozwalają na dostosowanie modułu do własnych wymagań. Możliwość sortowania wg kolumn dodatkowo ułatwia analizę.
4. Ewidencja planowanych zleceń, realizacji i zakończenia w naturalny sposób tworzy bazę, pozwalając na analizę.
Plan produkcji jest tworzony na podstawie szeregu innych danych i określa:
1. Zapotrzebowanie ustalane na podstawie przyjętych zamówień, prognozy sprzedaży czy planowanej produkcji na
magazyn. Określa asortyment, wielkość i termin dostawy, odbiorcę.
2. Czas realizacji zlecenia, potrzeby kadrowe, obciążenie maszyn to czynniki mające wpływ na termin rozpoczęcia
zlecenia i ustalenie kolejności zleceń.
3. Dostępność materiałów do produkcji - determinuje czas rozpoczęcia i przebiegu procesu.
W planie produkcji można zawrzeć więcej informacji o pojedynczym zleceniu, istnieją też narzędzia do zbiorczej
analizy na podstawie wprowadzonych danych:
• Terminy: rozpoczęcia produkcji, dostawy towaru. // UWAGA! W polu priorytet można wpisać numer tygodnia,
w którym są realizowane dane zlecenia. Uzyskuje się pogrupowaną listę wg tygodni.
• Dane o zamówieniu: termin dostawy towaru, odbiorca, numer zamówienia / zlecenia, dodatkowe uwagi.
• Status zlecenia: planowane, realizowane, wstrzymane, zakończone, anulowane, do reklamacji.

9.9.1

O planowaniu produkcji

Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych
z uwzględnieniem czasu ich wykonania. Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z uwzględnieniem daty realizacji,
ilości surowców potrzebnych do produkcji, kontrahenta - a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego
planowanego zlecenia. Każde planowane zlecenie ma również swój status:
— planowane,
— realizowane,
— wstrzymane,
— zakończone,
— anulowane,
— do reklamacji.
Ewidencja harmonogramu - planu produkcji jest prowadzona w opcji produkcja - plan produkcji .
Ewidencjonowanie planowanych zleceń produkcyjnych polega na wykonaniu kilku kroków:
1. Wprowadzanie danych o planowanym zleceniu 9.9.2.
2. Dekretacja dokumentów magazynowych 9.9.4.
3. Analiza ??.
Po wejściu do ewidencji pojawi się lista planowanych zleceń produkcyjnych, której kolumny definiuje się w opcji
szablon – konfiguracja. Możliwe jest sortowanie zleceń według nazw kolumn (np. według daty, kontrahenta lub
wyrobu).

9.9.2

Planowanie produkcji

Do wprowadzania danych o danym zleceniu służy
rejestruje się dane o planowanym zleceniu.

dopisz . Pojawiają się okienko z zakładkami, w których
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Rysunek 9.11: Ewidencja zleceń
Zakładka [zlecenie]
Aby wprowadzić dane o zleceniu należy wypełnić następujące pola:
komisja

numer zlecenia,

priorytet

liczba, według której mogą być sortowane pozycje planu produkcji,

kontrahent

kontrahent wybierany z listy, którego dotyczy zlecenie,

data

data przyjęcia (wprowadzenia) zlecenia,

termin

termin realizacji zlecenia,

dotyczy

numer zlecenia,

z dnia

data zlecenia,

status

status zlecenia, czyli czy jest to: planowanie, realizowanie, wstrzymanie, zakończenie, reklamacji lub
anulowanie zamówienia,

wyrób

planowany wyrób, wybierany z listy produktów,

opis

2 linie przeznaczone na dodatkowe informacje o zleceniu,

receptura

do wyboru z listy receptur - na jej podstawie wypełni się zakładka surowce ,

ilość

ilość wyrobu do produkcji,

transza

ilość partii towaru, koniecznych do dostarczenia do odbiorcy,

nr rysunku

numer rysunku,

TPZ

czas wykonywania zlecenia,

Tj/szt

jednostkowy czas wykonywania czynności.

Zakładka [pakowanie]
W zakładce pakowanie znajdują się następujące pola:
kod paskowy

numer kodu paskowego dla wprowadzanego planu produkcji,

paczka

nazwa oznaczenia paczki,

masa netto

masa netto paczki,

masa brutto

masa brutto paczki,

kolor

kolor, którym będzie oznaczony wprowadzany plan produkcji na liście planów produkcji.

Zakładka [dekretacja]
W zakładce [dekretacja] do wypełnienia są następujące pola:
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Rysunek 9.12: Wprowadzanie planu produkcji zakładka zlecenia

Rysunek 9.13: Wprowadzanie planu produkcji zakładka pakowanie
temat

do wyboru z listy tematów,

wykonawca

wykonawca planu produkcji,

kierownik

kierownik nadzorujący wykonanie,

zadanie

numer zadania,

etap

etap planu,

protokół wewnętrzny

data sporządzenia protokołu wewnętrznego,

data odbioru

data odbioru protokołu,

rozpoczęcie

planowane rozpoczęcie planu,

zakończenie

planowane zakończenie planu,

wykonanie

rzeczywiste rozpoczęcie i wykonanie planu.

Zakładka [surowce]
W zakładce [surowce] do wypełnienia są następujące pola:
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Rysunek 9.14: Wprowadzanie planu produkcji zakładka dekretacja
pole wyboru towaru

surowce - do wybrania z listy towarów, bądź automatycznie wczytane na podstawie receptury,

receptura

jednostkowa ilość potrzebnego surowca według receptury dla wyrobu,

plan

obliczana ilość potrzebnego surowca dla wprowadzonej ilości wyrobu,

realizacja

pozwala na wyświetlenie dodatkowej informacji o wyrobach - cenach zakupu, ewidencyjnej.

Zakładka [realizacja]
Jeśli zostały zadekretowane dokumenty magazynowe np. mm, wz, rw (tzn. przy każdym towarze) wybrane zlecenie z planu produkcji, to informacje te są widoczne w zakładce [realizacja]. W zakładce tej znajdują się dane o
realizowanych zleceniach. Zakładka realizacja jest podzielona na trzy zakładki:
1. Magazyn
2. Wydania - wydania surowców do produkcji (RW, WZ itp.).
3. Praca - Przyjęcia gotowych produktów na stan związanych z wykonywanym planem produkcji (PZ i PW).

9.9.3

Konfiguracja

Konfiguracja służy do definiowania kolumn widocznych na liście planów produkcyjnych. Ma to za zadanie szybkie
uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących planów produkcyjnych bez konieczności indywidualnego sprawdzania
kolejnych pozycji. Dostęp do konfiguracji możliwy jest w opcji szablon - konfiguracja.
Jako rodzaj danych wybiera się, które informacje mają być widoczne w kolejnych kolumnach na liście planów
produkcji. Dostępne są następujące możliwości:
zlecenie

- informacje znajdujące się w zakładce [zlecenie] 9.9.2,

wyrób

- dane odnośnie wyrobu można wybrać m.in. czas TPZ, TJ, ilość wyrobu,

surowce

- ilość surowców na magazynie (w polu parametr można wybrać numer magazynu),

surowiec 1

- ilość surowca pierwszego na magazynie (w polu parametr można wybrać numer magazynu),

surowiec 2

- ilość drugiego surowca na magazynie (w polu parametr można wybrać numer magazynu),

pakowanie

- dane z zakładki [pakowanie] 9.9.2,

dekretacja

- - dane z zakładki [dekretacja] 9.9.2,

limit

- limit na surowiec pierwszy i zaawansowanie surowca 1,

sumy

- sumy wydanych (MM, WZ, RW, RWS), przyjętych, sprzedanych bądź zakupionych surowców,
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karty pracy

- dane pobierane z kart pracy: czynności i odpady,

magazyn

- zapas surowca 1, surowca 2 i wyrobu.

Można ograniczać wyniki tak, aby dotyczyły np. tylko jednego magazynu. W tym celu jako parametr należy
wybrać numer magazynu. Możliwe jest zapisywanie utworzonych szablonów.

9.9.4

Dekretacja

Przy dekretacji należy wybrać rodzaj dokumentu, którego dotyczy konkretne zlecenie produkcyjne.

Dekretacja wydań - WZ/MM/RW
Dekretacja dokumentu MM jest dostępna w opcji magazyn - operacje - MM przesunięcia po naciśnięciu przycisku [i] . Po wejściu do listy w polu plan produkcji pojawia się zestawienie otwartych zleceń, wprowadzonych w
opcji produkcja - plan produkcji . Po wybraniu odpowiedniej pozycji należy zatwierdzić wprowadzone dane naciskając
przycisk zatwierdź . Zadekretowanie powoduje, że wybrana partia towaru będzie przypisana do wybranego planu
produkcji (produkcja - plan produkcji - realizacja).
W przypadku dekretacji dokumentów WZ i RW postępuje się tak samo.

Rysunek 9.15: Dekretacja dokumentu - wybór planu produkcji
Dekretowane w ten sposób dokumenty są widoczne w opcji produkcja - plan produkcji w zakładce
realizacja
wydania .
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Rysunek 9.16: Plan produkcji lista i dekretacja

9.10 Zapotrzebowanie

9.9.5
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Zestawienia

realizacja
Zestawienie przedstawia stopień realizacji planu produkcyjnego z uwzględnieniem dokumentów wystawionych na
poszczególnych magazynach dotyczących danego towaru.

Rysunek 9.17: Plan produkcji - zestawienia - realizacja

9.9.6

Realizacja %

Stopień realizacji planu produkcji w ujęciu procentowym. Jest to iloraz liczby gotowych wyrobów zadekretowanych
na danym dokumencie i planowanej produkcji danego produktu.

9.10

Zapotrzebowanie

Jednym z ważniejszych zadań, jakie stawiane są przed systemem rozliczania produkcji jest określenie zapotrzebowania na wyroby i „przejście” z zapotrzebowania na wyroby na zamówienia surowców.

9.10.1

Określenie zapotrzebowania na wyroby

Zapotrzebowanie może być tworzone w systemie na podstawie:
1. Przyjętych zamówień od odbiorców – system opisany w rozdziale poświęconym zamówieniom 7.6.1. W
skrócie można powiedzieć, że rejestrowane są zamówienia na wyroby od odbiorców a następnie na podstawie
zdefiniowanych receptur – generowane zapotrzebowanie na produkcję.
2. Stanów minimalnych – w przypadku, gdy stany magazynowe towarów bądź surowców są poniżej stanów
minimalnych może być generowane zamówienie do dostawców 7.6.3.
3. Prognoz – na podstawie danych historycznych o sprzedaży bądź zużyciu surowców.
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Jak sprawdzić jakie wyroby należy wyprodukować na podstawie zamówień?
1. Klient zamówił wyrób. Musi zostać zarejestrowany w zamówieniach, w opcji magazyn - zamówienia - zamówienie od odbiorców .
2. Zamówienie jest niezrealizowane do momentu wystawienia Faktury VAT.
3. Dopóki do wyrobów z zamówienia nie zostanie utworzone zamówienie na produkcję, bądź dany wyrób nie
zostanie skojarzony ze stanem pozycje zamówienia mają status ”nie zamówione”. Statusy te można zobaczyć
w opcjach magazyn - zamówienia:
— stan
— gotowość
— kartoteka
— rejestr – wypełniając w polu rodzaj pozycję pełne treści
4. Jeśli zostanie wykonane zamówienie do dostawcy (dla towarów) bądź na produkcję (dla wyrobów) wówczas w
statusie pojawi się przy pozycji dotyczącej:
— zamówienia od odbiorcy – rodzaj i numer zamówienia do dostawcy / na produkcję,
— zamówienia do dostawcy – zamówienie od odbiorcy (z produkcji),
— zamówienia na produkcję (surowce) – rodzaj i numer zamówienia do dostawcy,
— zamówienia na produkcję (produkty) – zamówienie od odbiorcy.
5. Niepowiązane towary / produkty z zamówienia od odbiorców są widoczne w opcji magazyn - zamówienia - stan.

Jak sprawdzić które wyroby są poniżej stanu minimalnego?
1. Stany minimalne wprowadza się w katalogu towarów, w zakładce wycena . Opisuje to rozdział poświęcony
tworzeniu zamówienia na podstawie stanów minimalnych 7.6.3. Jeśli towary nie mają wpisanej wartości program
przyjmuje, że dla tych pozycji kontrola stanów minimalnych jest wyłączona.
2. Wszystkie surowce / wyroby których ilość jest poniżej stanów minimalnych będą proponowane przez program
do zamówienia.
— produkcja - wydruki - zapas
Zapas tworzony jest na wybrany dzień.
— stan MIN+MAX – na wydruku pojawiają się kolumny z wartościami: stanów minimalnych, maksymalnych,
— generuj zamówienie – pojawia się kolumna dotycząca proponowanego zamówienia, a po wykonaniu
wydruku możliwe jest przejście i przepisanie wartości do zamówienia,
— zamówienie – kolumna ”zamówienie” na wydruku, proponowane ilości doliczają zamawiane pozycje,
— stan Mn¿zapas – pojawiają się kolumny z wartościami: stanów minimalnych, maksymalnych oraz
zamówienia.
— analizy – zakładka magazyn 12.1.9
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.

Jak określić zapotrzebowanie na podstawie poprzednich produkcji?
Zdarza się, że wykonana produkcja w poprzednim okresie może być podstawą utworzenia zamówienia (zapotrzebowania). Wykorzystując zestawienie uzyskiwane w opcji produkcja - wydruki - współczynnik produkcji 6.7.11
można uzyskać prognozę na podstawie produkcji.
Wystarczy w tym celu zaznaczyć
— produkcja – jako ”sprzedaż” traktowane jest wtedy zużycie surowców pobieranych przy wprowadzaniu zleceń
produkcyjnych 9.4, a obliczane współczynniki stosowane są właśnie dla niego.
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Zapotrzebowanie na materiały / surowce

Zapotrzebowanie na produkcję wprowadza się w module
jako zamówienie w opcji magazyn zamówienia - zamówienie na produkcję. Sposób obsługi jest taki sam, jak innych zamówień w systemie 7.6. W
pola nagłówkowe zamówienia wprowadza się:
producent

wydział,

wysłać

(opcjonalnie) zamawiającą firmę,

towary

zamawiane wyroby do wyprodukowania.

W polach towarowych – zamówienie to można wypełnić ręcznie – wybierając towary i podając zamawiane ilości,
można również skorzystać z funkcji automatycznego generowania zapotrzebowania. Zapotrzebowanie może być
tworzone w systemie na podstawie:
1. Przyjętych zamówień od odbiorców – system opisany w rozdziale poświęconym zamówieniom 7.6.1. W
skrócie można powiedzieć, że rejestrowane są zamówienia na wyroby od odbiorców a następnie na podstawie
zdefiniowanych receptur – generowane zapotrzebowanie na produkcję.
2. Stanów minimalnych – w przypadku, gdy stany magazynowe towarów bądź surowców są poniżej stanów
minimalnych może być generowane zamówienie do dostawców 7.6.3.
3. Prognoz – na podstawie danych historycznych o sprzedaży bądź zużyciu surowców.

Jak wygenerować zamówienie na produkcję po wpisaniu zamówień na produkty?
1. Należy zarejestrować zamówienia od odbiorców w opcji magazyn - zamówienia - zamówienie od odbiorców .
2. Następnie wejść do opcji magazyn - zamówienia - zamówienie na produkcję i wybrać z menu
— operacje - generuj wg zamówienia – zapotrzebowanie dla jednego, wybranego zamówienia,
— operacje - generuj dla dostawcy – zamówienie dla wszystkich niepowiązanych produktów z zamówień
od odbiorców.
Sposób obsługi opcji opisuje rozdział dotyczący tworzenia zamówienia na produkcję 7.5.5.

Jak sprawdzić, które surowce trzeba zamówić według zamówionych produktów?
Po wprowadzeniu zamówienia możliwe jest:
— Wykonania zestawienia w module
w opcji wydruki - zapotrzebowanie - wg zamówienia.
Wskazuje się tam zamówienie, według którego będzie tworzone zapotrzebowanie. Na podstawie stanu magazynowego oraz receptur utworzy się zestawienie zapotrzebowania surowców do produkcji.

9.10.3

Współczynnik rotacji

Raport współczynnik rotacji znajduje się w opcji produkcja - wydruki - współczynnik rotacji lub w opcji
Interface - wydruki . Zestawienie może być wykorzystywane do prezentacji danych potrzebnych do tworzenia:
— zamówienia do dostawcy na podstawie danych o sprzedaży 7.6.2,
— zapotrzebowania na surowce, według ich zużycia w zleceniach produkcyjnych 9.4.
Przy tworzeniu zestawienia pamiętać należy o kilku zasadach.
1. Konieczne jest zaznaczenie ∨ produkcja – wtedy zestawienie to można traktować jako prognozę według zużycia
surowców na produkcję.
2. 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.
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3. 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.
4. 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.
5. Zaznaczenie opcji ∨ generuj zamówienie spowoduje pojawienie się kolumny oraz możliwość przejścia do
zamówienia do dostawcy; zamówienie będzie wykonane na okres wpisany w polu ilość dni .

Rysunek 9.18: Transfer zestawienia

9.11

Różne ujęcia ewidencji zużycia materiałów
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W przedsiębiorstwie produkcyjnym w różnych okresach występuje zapotrzebowanie na różne materiały bądź produkty. Jednym z kluczowych zadań jest możliwie dokładne ustalenie tego zapotrzebowania po to, by móc dokładnie
ustalić wielkość zamówienia oraz zredukować poziom zapasów rezerwowych. Wśród metod ustalania zapotrzebowania
w skrócie można wyróżnić 3 najważniejsze:
1. Metoda deterministyczna – na podstawie konkretnych zleceń produkcyjnych. Konieczna jest rejestracja zleceń
jako zamówienie na produkcję.
2. Metoda stochastyczna – za pomocą prognozy przewidywanego zapotrzebowania uwzględniającego dane z przeszłości. Można skorzystać z analiz udostępnionych przez program w opcji wydruki .
3. Metoda heurystyczna – na podstawie subiektywnych oszacowań dysponenta.
W programie można stosować kilka metod ewidencji produkcji.
1. Zlecenia produkcyjne – na podstawie receptury ściągane są surowce i wprowadzany jest wyrób 9.11.1.
2. Zużycie normatywne – wydawane są dokumenty RW przez cały tok produkcji a na końcu porównywane to
jest z normami (recepturami). Wyrób ręcznie wprowadzany jest na magazyn 9.11.2.
3. Zbiorcze zużycie normatywne – na podstawie receptur i produkcji za dany okres (np. miesiąca) obliczane
jest normatywne zużycie surowca, które automatycznie przekształcane jest w zbiorczy dokument RW, następnie
poprzez remanent dokonuje się kontroli stanu rzeczywistego i komputerowego.
Produkcję można określić dwojako: na podstawie wydań wyrobów gotowych (sprzedaży) 9.11.4 bądź przyjęć
na magazyn wyrobów gotowych 9.11.3.
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Zlecenia produkcyjne

Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych
i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury,
pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów.
W programie wystawiane jest zamówienie na produkcję. Zaopatrzenie sprawdza dostępność zamówionych materiałów i składa zamówienia do dostawców. Materiały są przyjmowane na stan. Końcowym elementem jest zlecenie
produkcyjne, w którym materiały są pobierane ze stanu materiałów i na ich miejsce przyjmowane wyroby.
1. Ewidencja zamówień „na produkcję” – na bieżąco.
2. Analiza stanów, zamówień i wystawianie zamówień do dostawców – dla każdego wyrobu 9.16.
3. Ewidencja przyjęć materiałów 9.8.1 – na bieżąco.
4. Ewidencja i wystawianie zleceń produkcyjnych dla danego wyrobu.

9.11.2

Ewidencja faktycznego zużycia materiałów

Rejestruje się przyjęcie oraz zużycie materiałów do produkcji np. jako RW. Równocześnie rejestruje się przyjęcia wyrobów gotowych (PW) na magazyn wyrobów. Możliwe jest następnie na podstawie zbiorczego zestawienia
tych przyjęć wyrobów, oraz wprowadzonych do receptur norm zużycia, porównanie i korekta faktycznego zużycia z
normatywnym.
1. Ewidencja przyjęć materiałów 9.8.1 – na bieżąco.
2. Ewidencja wydania materiałów (dokumenty RW 6.4.6) – na bieżąco.
3. Ewidencja norm zużycia (receptur) 9.3 – dla każdego wyrobu.
4. Ewidencja wyrobów gotowych (PW na inny magazyn) – na bieżąco
5. Analiza zużycia według faktycznego zużycia (na podstawie RW) oraz normatywnego (według receptur) – zbiorczo za dany okres.
6. Możliwa korekta norm zużycia w oparciu o przeprowadzoną analizę.

9.11.3

Ewidencja wyrobów i zużycie wg norm

Na bieżąco prowadzi się ewidencję przyjęć materiałów do produkcji. Równocześnie rejestruje się przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu wyrobów. Na koniec okresu sporządza się, według wprowadzonych do receptur norm
zużycia oraz przyjęć wyrobów, zestawienie materiałów potrzebnych do wyprodukowania wyrobów i tworzy się dokument
do pobrania materiałów RW.
1. Ewidencja przyjęć materiałów 9.8.1 – na bieżąco.
2. Ewidencja przyjęć wyrobów gotowych (PW na inny magazyn) – na bieżąco.
3. Analiza zużycia normatywnego (według receptur) – według każdej dostawy wyrobów 9.15.3.
4. Ewidencja wydania materiałów (dokumenty RW 6.4.6) – według każdej dostawy wyrobów, generowane automatycznie 9.15.3.
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Fazy
RECEPTURY

I.Ewidencja 1)przyjęć
2)wydania materiałów
3)wydania wyrobów
gotowych
PZ/PW

- FA/WZ


-

II.Generowane raportów
zużycia materiałów,
wystawienie RW
i korekta

RW

-

?
MAGAZYN

Zapotrzebowanie
na materiały wg
przyjęć i receptur

MATERIAŁÓW

MAGAZYN
WYROBÓW
GOTOWYCH

III.Korekta według
remanentu
i wystawienie RW

Remanent

-

?
RW

Rysunek 9.19: Korekta remanentowa zużycia materiałów do produkcji

9.11.4

Korekta remanentowa norm zużycia

Prowadzi się ewidencję przyjęcia i wydania do produkcji materiałów za dany okres. Pobranie do produkcji określa się
na podstawie zarejestrowanych wydań wyrobów gotowych oraz, według wprowadzonych do receptur, norm zużycia.
Kolejnym etapem jest porównanie na koniec okresu faktycznego (remanentowego) stanu materiałów z tym, który
wynika z ewidencji. Poszczególne etapy ewidencji takiej produkcji:
1. Ewidencja przyjęć materiałów jako PW lub PZ 9.8.1 – na bieżąco.
2. Ewidencja wydania wyrobów gotowych, np. jako faktury sprzedaży bez magazynu na innym magazynie 6.4.2,
– na bieżąco.
3. Ewidencja zużycia materiałów (jako zlecenie produkcyjne 9.4) dla wyprodukowanych wyrobów według norm zużycia (receptur) 9.3 – zbiorczo za dany okres. Do określenia zużycia materiałów można skorzystać z zestawienia
w opcji wydruki - zapotrzebowanie wg utargu 9.15.3.
4. Analiza zużycia według przeprowadzonego remanentu 12.4 oraz korekta (dokumenty różnice remanentowe, PW,
RW 6.4.6) – zbiorczo za dany okres.

9.12

Gniazda produkcyjne

Gniazda to inaczej stanowiska pracy, na których można wykonywać daną czynność. Kody gniazd są wybierane w
opcji sterownik, a identyfikacja czynności następuje „po towarze”.
Przy dodaniu gniazda trzeba wejść do opcji Produkcja.
Ponieważ na jednym towarze (surowcu) w jednym gnieździe można wykonywać więcej niż jedną operację, wprowadzono warianty A, B, C. W sterowniku podaje się więc kod gniazda w odpowiednim wariancie np. B, kod palety a
program identyfikuje czynność według:
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Fazy
RECEPTURY

I.Ewidencja przyjęć
materiałów i wydania
wyrobów gotowych
PZ/PW -

- FA/WZ


?

II.Generowane raportów
zużycia materiałów
i wystawienie RW

Zapotrzebowanie
na materiały wg
przyjęć i receptur
MAGAZYN

MAGAZYN
-

MATERIAŁÓW

III.Korekta według
remanentu
i wystawienie RW

?
RW

WYROBÓW
GOTOWYCH

Remanent

-

?
RW

Rysunek 9.20: Korekta remanentowa zużycia materiałów do produkcji

Rysunek 9.21: Lista gniazd
1. towaru (z palety),
2. wariantu.
W bazie jest poszukiwana taka operacja, która dotyczy wybranego towaru, gniazda oraz wariantu.
Kody gniazd znajdują się w opcji zestawienia.

Rysunek 9.22: Spis kodów wszystkich gniazd

9.13 Operacje

9.13
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Operacje

Operacja definiuje czynności wykonywane na poszczególnych gniazdach produkcyjnych. Łączy w sobie gniazdo,
czynność i towar.
Operacja zawiera w sobie gniazdo, czynność i towar. Aby dopisać nową operację należy wejść w Kadry - Karta
Pracy - Edycja Operacja - Dopisz.

Rysunek 9.23: Operacje w kartach pracy
Ponieważ na jednym gnieździe można wykonywać wiele operacji, dotyczących również wielu surowców (towarów)
koniecznie jest dodanie tylu czynności, ile różnych kombinacji występuje.

9.14

Narzędziownia

Narzędziownia jest modułem służącym do ewidencji i zarządzania narzędziami wewnątrz firmy.

9.14.1

Narzędzia
Moduł narzędzia służy do ewidencjonowania urządzeń i znajduje się w opcji Brygadzista - narzędzia.

Rysunek 9.24: Narzędziownia - lista narzędzi
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Po wejściu do opcji pojawia się lista narzędzi. Aby dodać narzędzie należy nacisnąć klawisz dopisz . Poszczególne pola znajdujące się w okienku dopisywania (zakładka opis) symbolizują:
nazwa

nazwa narzędzia,

numer

numer narzędzia,

cecha

cecha, do wyboru z listy cech,

data zakupu

data zakupu narzędzia,

wypożyczony

pole wypełnia się w przypadku, gdy chcemy wypożyczyć narzędzie konkretnemu pracownikowi.
Pracownik wybierany jest z listy pracowników. Wypożyczenie można też rejestrować w opcji brygadzista - wypożyczalnia 9.14.2.

dn.

początek okresu wypożyczenia,

termin

zakładany termin zwrotu,

rezerwacja

rezerwacja danego narzędzia,

do dn.

okres rezerwacji.

W zakładce dekretacja wpisuje się dane związane z zakupem danego narzędzia. Poszczególne pola symbolizują:
data zakupu

data zakupu urządzenia,

faktura

numer faktury zakupu,

wartość

cena zakupu,

dostawca

dostawca urządzenia, do wyboru z listy kontrahentów,

nr seryjny

nr seryjny,

parametry

ważne parametry urządzenia,

termin przeglądu

data przevglądu,

termin ubezpieczenia

data ubezpieczenia,

likwidacja

likwidacja narzędzia, należy wybrać datę likwidacji,

kolor

kolor, jakim będzie wyróżniony dany przyrząd na liście narzędzi.

W ramach opcji narzędzia dostępne są następujące zestawienia:
— Katalog narzędzi, znajdujący się w opcji katalog , przedstawia wykaz wszystkich urządzeń z wyszczególnieniem
ich indywidualnych kodów.
— Stan, znajdujący się w opcji raporty stan, przedstawia raport stanu narzędzi wypożyczonych, zarezerwowanych
lub dostępnych na stanie.

9.14.2

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników. Moduł znajduje się w opcji Brygadzista - wypożyczalnia. Po wejściu do opcji należy wpierw wybrać pracownika, a dopiero
poźniej wpisywać dane dotyczące wypożyczenia lub zwrotu. Po wybraniu pracownika w górnej części okienka mogą
pojawić się narzędzia wypożyczone, których do tej pory wybrany pracownik nie zwrócił. Zwrócenie wypożyczonego
narzędzia wykonuje się poprzez zaznaczenie ∨ w polu do zwrotu przy zwracanym narzędziu. Natomiast wypożyczenie
wykonuje się wybierając w polu do wypożyczenia dane narzędzie, ilość wypożyczonych narzędzi wybranego typu oraz
przewidywanego czasu zwrotu.

9.14.3

Baza transakcji

Baza transakcji znajduje się w opcji wypożyczalnia - baza transakcji . W opcji znajduje się wykaz wszystkich
wypożyczeń oraz zwrotów narzędzi. Można tu również dopisywać wypożyczenia i zwroty naciskając przycisk dopisz .
Należy wówczas wybrać pracownika, narzędzie, datę wypożyczenia/zwrotu.
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Rysunek 9.25: Okienko dopisywania narzędzi

Rysunek 9.26: Wypożyczalnia narzędzi

9.15 Wydruki
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Wykaz okresowy
Wykaz okresowy, dostępny w opcji Wypożyczalnia - wykaz okresowy , przedstawia spis wypożyczeń oraz zwrotów
narzędzi w wybranym przedziale czasowym.

9.15

Wydruki
Analizy związane zarówno z materiałami, jak i wyrobami, są dostępne w module
w opcji wydruki oraz w opcji analizy - wywoływanym lewym przyciskiem na pulpicie.
Po wybraniu ikony pojawia się okienko, zawierające zestaw funkcji do analizy. Wydruki pozwalają na uzyskanie zestawień operacji wyrobów i surowców według zleceń produkcyjnych, określenie
zapotrzebowania surowców na produkcję według zamówień, bądź sprzedaży czy przyjęć wyrobów.

Rysunek 9.27: Okienko wydruków w produkcji
Pierwsza kolumna dotyczy wykonanych zleceń produkcyjnych, znajdują się w niej następujące zestawienia:
rejestr

– zestawienie wartości kolejnych zleceń produkcyjnych 9.15.1,

dokumenty

– zestawienie treści dokumentów produkcyjnych 9.15.1,

syntetyka produkcja

– zestawienie przyjęć, wydań surowców, przesunięć itp. surowców i wyrobów, mogące
być podstawą księgowania 9.15.1,

dekretacja

– zestawienie w postaci listy poszczególnych produkcji.

Druga kolumna pozwala na generowanie zapotrzebowania na surowce. W kolumnie tej znajdują się zestawienia i
funkcje pozwalające na określenie zapotrzebowania surowcowego oraz generację dokumentów RW oraz zamówienia.
wg sprzedaży

– zużycie materiałów według sprzedanych wyrobów według konkretnego dokumentu
9.15.3,

wg dostawy

– zużycie materiałów według przyjętych wyrobów gotowych 9.15.3,

wg utargu

– zużycie materiałów według sprzedaży za okres 9.15.3,

wg zamówienia

– 9.15.4

W kolumnie dotyczącej prognozy znajdują się zestawienia:
zapas

–

rotacja

–

harmonogram

–

uzupełnienie dostawy

– zużycie materiałów według zgodnie z wygenerowanym zapotrzebowaniem w opcji
analizy 9.15.3.
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Ewidencja wykonanych zleceń produkcyjnych

Rejestr
Zestawienie dokumentów produkcji w postaci rejestru nagłówków. Ustawiane parametry:
okres

daty początkowa i końcowa okresu, za jakie tworzone jest zestawienie,

magazyn

numer magazynu,

dostawca
nabywca

kontrahent, na którego wystawione zostało zlecenie produkcyjne.

Otrzymuje się raport zawierający numer zlecenia, wartość powstałych wyrobów, wartość pobranych surowców oraz
wartość robocizny. Ponadto podawany jest odpad oraz zaokrąglenie.

Rysunek 9.28: Rejestr produkcji

Dokumenty
Zestawienie wprowadzonych dokumentów produkcji szczegółowo – z podaniem do każdego zlecenia pobranych
surowców i wyprodukowanych wyrobów. Podobnie ja w poprzednim przypadku możliwe selekcje:
okres

daty początkowa i końcowa okresu, za jakie tworzone jest zestawienie,

magazyn

numer magazynu,

kontrahent

na którego wystawione zostało zlecenie produkcyjne.

Syntetyka produkcji
Analiza „ruchów” materiałowych i towarowych produkcji w zadanym okresie.
okres

daty początkowa i końcowa okresu, za jakie tworzone jest zestawienie,

magazyn

numer magazynu,

wykonawca

na którego wystawione zostało zlecenie produkcyjne.

Na zestawieniu pojawiają się dane dotyczące sprzedaży i produkcji w podziale na produkty i surowce. Informację o
rodzaju danej pozycji program pobiera bezpośrednio z katalogu towaru z pola rodzaj 13.6.7.
Dekret, który pojawia się na końcu zestawienia tworzony jest na podstawie kont wpisanych do opcji księgowośc
- narzędzie - dane dla FK . Sposób tworzenia dekretu opisuje rozdział o księgowaniu produkcji 9.6.

Dekretacja
Opcja produkcja - wydruki - dekretacja pozwala na uzyskanie w listę wszystkich wykonanych zleceń produkcyjnych.
W górnej części okienka znajdują się pola do selekcji:
kontrahent

zlecenia dla danego kontrahenta,

9.15 Wydruki
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Rysunek 9.29: Dokumenty produkcji

Rysunek 9.30: Dekret na syntetyce produkcji
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temat

dla wprowadzonego tematu - w zleceniu produkcyjnym polu temat,

PUSTE POLE

można wprowadzić tekst np. numer produkcji.

Rysunek 9.31: Lista - dekretacja produkcji

9.15.2

Zapotrzebowanie

Uzupełnienie dostawy
Raport zestawia wszystkie pozycje towarowe, które mają stan ujemny. Na tej podstawie można wygenerować
dokument przyjęcia (program automatycznie, po zamknięciu raportu, przenosi dane do dokumentu PW. Opcja przydatna
w przedsiębiorstwach, w których produkcję ocenia się po dokonanej sprzedaży.

9.15.3

Zużycie do produkcji

analiza kosztów produkcji
Zestawienie pokazuje zsumowane zużycie poszczególnych surowców do produkcji w danym okresie. Możliwe jest
również otrzymanie zużycia surowców na potrzeby poszczególnego wyrobu.

Zapotrzebowanie
Program zawiera szereg funkcji pomagających w ustaleniu zapotrzebowania surowcowego, na podstawie receptur i
wykorzystując informacje o aktualnym zapasie surowców, stanach minimalnych, złożonych zamówieniach, obliczeniach
statystycznych. Zapotrzebowanie surowcowe jest tworzone na podstawie:
— wpisanego zlecenia produkcyjnego (zamówienia na produkcję),
— receptur,
— stanu surowcowego,
— wykonanej produkcji.
Po wykonaniu i „wyjściu” z zapotrzebowania pojawiają się dwa klawisze pozwalające na automatyczne generowanie
dokumentów
zamówienie - zapotrzebowanie wypełni zamówienie do dostawcy,
RW magazyn - zapotrzebowanie wypełni RW.
Dokładny opis postępowania w sekcji 9.15.4.
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Wg zamówień
Należy wybrać jedno lub kilka zamówień (np. zaznaczając prawym klawiszem myszy). Następnie należy wskazać
przyszłego dostawcę. Program wyselekcjonuje towary do zamówienia na podstawie historii towaru. Po obliczeniu
nastąpi pytanie o funkcję docelową generowanego zapotrzebowania.

Wg dostawy
Opcja ta pozwala na wyliczenie zużycia materiałów według przyjętych wyrobów gotowych oraz automatyczne
generowanie dokumentu RW bądź zamówienia. Sposób ten został opisany w rozdziale dotyczącym ewidencji materiałów jako „Ewidencja wyrobów i zużycie wg norm” 9.11.3.
Po wybraniu opcji pojawia się okienko z dostawami, z którego należy wybrać konkretny dokument.

Rysunek 9.32: Zapotrzebowanie według dostawy
Po wybraniu dokumentu (np. PW) z listy dostaw, pojawia się zestawienie zapotrzebowania surowców do produkcji
tych wyrobów, które znajdują się na przyjęciu. Następnie program wyświetla porównanie zamówionych materiałów i
potrzebnych do produkcji.

zapotrzebowanie surowcow do produkcji
dokument wydania PW
1/04
nazwa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

s
s
s
s
s
w
w
w
z
z

dokonana
sprzedaż

Cola but.
Frytki
Frytura
Mięso schab
sól
Cola
Frytki
Kotlet schab.
Zestaw III
Zestaw V

260
350

zapas
surowców
150
52,5
17,5
46,5
4,95

50

razem ilość
610
321,45
wartość wyrobów wg cen sprzedaży
wartość wyrobów wg cen zakupu
wartość surowców

do wykonań potrzebne
wg receptu surowce
260
494
26
18,2
0,26
260
520
260
260

1300

798,46

półwyrób

zamienniki

braki
110
442
9

260
520
260

1040

0

561

3.936,40
7.056,82

Kolejnym, ostatecznym krokiem jest „przejście” do opcji RW , wypełniając jednocześnie surowce do pobrania z magazynu materiałów według wcześniejszych wyliczeń, na podstawie przyjętych wyrobów.
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Wg sprzedaży
Opcja ta pozwala na wyliczenie zużycia materiałów według sprzedanych wyrobów gotowych np. na fakturę
oraz automatyczne generowanie dokumentu RW. Sposób ten został opisany w rozdziale dotyczącym ewidencji
materiałów jako „Ewidencja faktycznego zużycia materiałów” 9.11.2. Po wybraniu opcji pojawia się okienko
ze sprzedażą, z którego należy wybrać konkretny dokument (np. FAV). Po jego wybraniu z listy pojawia się
zestawienie zapotrzebowania surowców do produkcji tych wyrobów, które znajdowały się na dokumencie zdjęcia
z magazynu. Następnie program wyświetla porównanie zamówionych materiałów i potrzebnych do produkcji
(taki sam wzór jak w zapotrzebowaniu według dostawy 9.15.3.
Kolejnym, ostatecznym krokiem jest „przejście” do opcji RW , wypełniając jednocześnie surowce do pobrania z magazynu materiałów według wcześniejszych wyliczeń, na podstawie sprzedanych wyrobów.
Wg utargu
Funkcja przydatna w przedsiębiorstwach, w których rozliczenia surowców dokonuje się po sprzedaży. Na
podstawie globalnego określenia zużycia surowców można wygenerować dokument RW.
Opcja pozwala na zestawienie zapotrzebowania na surowce według dokonanej sprzedaży w zadanym okresie.
Sposób ten został opisany w rozdziale dotyczącym ewidencji materiałów jako „Korekta remanentowa norm
zużycia” 9.11.4.

Rysunek 9.33: Zapotrzebowanie według utargu
okres

wskazuje się okres, do sprzedaży z którego należy wygenerować zapotrzebowanie, data
początkowa i końcowa okresu, za jaki brana jest sprzedaż,
magazyn
numer magazynu, w którym wprowadzona została sprzedaż,
dostawca
dostawca towaru - do wykorzystania przy generowaniu zamówienia dla konkretnego
dostawcy,
odbiorca
jeżeli ma być dokonany podział zamówień bądź RW wg różnych odbiorców,
surowce pobierz z ma- numer magazynu, z którego pobierane są surowce do analizy,
gazynu wg zamówień zestawienie według zamówień od odbiorców.
generuj
Po wybraniu okresu sprzedaży tworzone jest zestawienie zużytych surowców wg receptur na sprzedane towary.
Uzupełnienie dostawy
Pozwala na uzyskanie zapotrzebowania na surowce na podstawie operacji wykonanych w opcji analizy
9.16.1. Należy wypełnić pola w okienku:
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surowce pobierz z magazynu
odejmij bieżący stan
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dostawca towaru - do wykorzystania przy generowaniu zamówienia dla konkretnego dostawcy,
numer magazynu, z którego pobierane są surowce do analizy,
∨ – do zapotrzebowania brane tylko te ilości, których brakuje na stanie —
program uwzględni bieżący stan surowców i półfabrykatów ze wskazanego
magazynu.

Prognoza

Zapotrzebowanie według zamówienia
— Przy przyjmowaniu surowców na stan możliwe jest wywołanie konkretnego zamówienia i przyjęcie materiałów.
Zestawienie to dostępne jest w opcji wydruki - zapotrzebowanie - wg zamówienia. Pozwala na wyliczenie zużycia materiałów według zapotrzebowania na wyroby, wprowadzonego jako zamówienie od odbiorcy
lub zamówienie na produkcję 9.8.1. Można więc tym sposobem otrzymać sumacyjne zestawienie zapotrzebowania na surowce potrzebne do realizacji zamówienia.
Istnieje możliwość wyboru szeregu zamówień, tak aby uzyskać zbiorcze zapotrzebowanie. Dokonuje się tego
poprzez zaznaczenie kilku pozycji (patrz 1.4.4) na liście w polu dokument.

Rysunek 9.34: Zapotrzebowanie wg zamówienia

dokument

lista zamówień, za pomocą klawisza zaznacz wybiera się zamówienia, wg
których tworzone będzie zapotrzebowanie;
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dostawca
surowce pobierz z magazynu
odejmij bieżący stan

ograniczenie tylko do surowców nabywanych od danego dostawcy;
numer magazynu, wg którego ma być tworzone zestawienie;
∨ – do zapotrzebowania brane tylko te ilości, których brakuje na stanie —
program uwzględni bieżący stan surowców i półfabrykatów ze wskazanego magazynu.

Po wybraniu zamówień program oblicza zapotrzebowanie na surowce, następnie sumuje zapotrzebowania
na poszczególne wyroby i zestawia w postaci raportu, w którym dla każdej pozycji towarowej umieszcza:
— ilość do wykonania,
— obecny stan wskazanego magazynu,
— prognozowane zapotrzebowanie na surowce,
— ilość półwyrobów potrzebna do wykonania.
Po zamknięciu zestawienia program automatycznie przejdzie do wskazanej opcji RW albo zamówienie z
przeniesieniem wygenerowanego zestawienia.
Zapotrzebowanie surowców do produkcji
nazwa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

s
s
s
s
s
w
w
w
z
z

zamówienia
zapas
na produk. surowców

Cola but.
Frytki
Frytura
Mięso schab
sól
Cola
Frytki
Kotlet schab.
Zestaw III
Zestaw V

do wykonać potrzebne
wg receptur surowce

200
100
20
50
5

150
150

razem ilość
300
375
wartość wyrobów wg cen sprzedaży
wartość wyrobów wg cen zakupu
wartość surowców

półwyrób

zamiennik

150
285
15
10,5
0,15
150
300
150
150

braki

185

750

150
300
150

460,65

600

0

185

4.071,24

Opis pozostałych wariantów 9.15.3.

9.16

Analizy

9.16.1

Analizy - zapotrzebowanie na surowce

2005020

Zapotrzebowanie na produkty, a co się z tym wiąże – na surowce można uzyskać w module analizy
w zakładce magazyn . Opcja ta umożliwia utworzenie zapotrzebowania na podstawie złożonych zamówień
a także stanów minimalnych.
Konfiguracja
Do stworzenia żądanego zestawienia konieczne jest korzystanie z następujących kolumn, ustawianych w
opcji Konfiguracja . Należy:
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1. Dodać pole: Zapas,minimum,maksimum.
2. Opcjonalnie dodać pola: zamówienia odbiorców , zamówienia dostawców .
3. W polu uzupełnienie ukaże się proponowane zamówienie do dostawcy.
Kolumna jest wypełniana, gdy suma stanów na magazynach jest mniejsza od stanu minimalnego (w
przypadku zamówienia do dostawcy – suma ilości na stanie oraz zamówień).
Wpisywana jest tam ilość – dopełnienie do stanu maksymalnego (w przypadku zamówienia od odbiorcy
– do sumy stanu maksymalnego i zamówień).
4. Funkcja transfer - przepisz uzupełnienie-ręczne służy do przepisania wyników do kolumny ręczne
wypełnianie 12.1.9

Rysunek 9.35: Analiza zapotrzebowania

Kolumna ”ręczne wypełnianie”
Podstawą dalszego tworzenia zapotrzebowania są wartości (ilości) wpisane w kolumnie ręczne wypełnianie.
Ilości przepisywane są najczęściej z kolumny uzupełnienie za pomocą funkcji transfer - przepisz
uzupełnienie-ręczne. Ilości te można zmieniać a nawet wprowadzać również ręcznie – poprzez dwukrotne kliknięcie myszką w danej komórce.
Najczęściej w pierwszej fazie tworzone jest zapotrzebowanie na wyroby, na podstawie złożonych zamówień, stanu oraz stanów minimalnych. Tak stworzone zapotrzebowanie może być następnie przekształcone w
zapotrzebowanie na surowce.
Tworzenie zapotrzebowania na surowce
Jeżeli wypełniona jest kolumna ręczne wypełnianie można w następnym kroku stworzyć zapotrzebowanie
na surowce wykorzystując funkcję transfer - przepisz ręczne-uzup.rem. Stworzony zostanie plik (takiej
samej postaci jak remanent) uzup.rem.
Następnym krokiem jest wejście do opcji produkcja - wydruki - zapotrzebowanie wg uzupełnienia.
Po wypełnieniu okienka:
dostawca
surowce pobierz z magazynu

dostawca towaru - do wykorzystania przy generowaniu zamówienia dla konkretnego dostawcy,
numer magazynu, z którego pobierane są surowce do analizy,
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∨ - do zapotrzebowania brane tylko te ilości, których brakuje na stanie —
program uwzględni bieżący stan surowców i półfabrykatów ze wskazanego
magazynu.

pojawi się zestawienie zapotrzebowania na surowce, z którego następnie (po opuszczeniu wydruku) dane mogą
zostać przypisane do:
— zamówienia do dostawcy
— RW
— analizy
Dalsze postępowanie jest takie samo, jak w przypadku tworzenia zapotrzebowania według wprowadzonych
dokumentów.

9.16.2

Analizy - zamówienia na produkcję

Są wykonywane w opcji analizy w zakładce zamówienia i pokazują w postaci listy stan niezrealizowanych zamówień, wykorzystywane również do analizy zamówień na produkcję.
Konfiguracja
Zanim można będzie skorzystać z zestawień konieczna jest konfiguracja kolumn w opcji konfiguracja .
W okienku w szarych polach wybiera się odpowiednie nazwy, widoczne następnie na liście jako kolumny. Nazwy
te pogrupowane są jako:
— towary – pola opisujące nazwy i rodzaj towarów, produktów i surowców,
— zaopatrzenie – dotyczą terminów dostawy, realizacji,
— dokument – rodzaj i dane z dokumentu,
— ilości – zbiorczo, np. ilość zamówionych towarów od odbiorcy czy do dostawcy.
Przykładową konfigurację pokazuje rysunek.

Rysunek 9.36: Analiza zamówień - konfiguracja
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Interpretacja kolumn
We właściwej analizie konieczna jest znajomość informacji zawartych na liście. W przykładowej konfiguracji
kolumny odpowiednio oznaczają:
— towar pojawia się nazwa towaru.
— dokument widoczny jest rodzaj i numer dokumentu:
— ZMW - zamówienie od odbiorcy,
— ZAM - zamówienie do dostawcy,
— ZPR - zamówienie na produkcję,
— data data wystawionego dokumentu (zamówienia),
— ilość ilość towaru z zamówienia,
— zam.odb, zam.dost – odpowiednio ilość zamawianego i niezrealizowanego towaru (w ogóle) odpowiednio przez dostawców i odbiorców,
— zapas – ilość pozycji na stanie, numer magazynu podaje się w konfiguracji,
— ZAMÓWIENIE OD ODBIORCY
— termin dostawy data dostawy do klienta, w zależności od aktualnej daty terminy te przyjmują różne
kolory:
• czarne – do realizacji w późniejszym terminie,
• niebieskie – do realizacji na dzisiaj,
• czerwone - przeterminowane.
— ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY
— realizacja nabycia – stan realizacji dla danego towaru – numer dokumentu, który realizuje dane zamówienie bądź informacja nie zamówione.
— termin nabycia – data, do której dane zamówienie powinno zostać zrealizowane.

Rysunek 9.37: Analiza zamówień

9.17

Odpowiedzi na pytania

9.17.1

Jak przeprowadzić produkcję z podziałem na wydziały?

1. Poszczególne magazyny odpowiadają wydziałom.
2. Przesunięcie magazynowe – to przemieszczenie towaru z jednego działu do drugiego.
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3. Zlecenie produkcyjne przetwarza surowce w wyrób, możliwość prowadzenia złożonego procesu poprzez
stosowanie półwyrobów (dla programu każdy wyrób może stać się surowcem w następnym zleceniu).
4. Receptury opisują proces przerobu, możliwość stosowania zamienników oraz zagnieżdżeń.
5. Do ewidencji kosztów ludzi i maszyn stosuje się KARTY PRACY 12.6. umożliwiają one klasyfikację wg
zlecenia i działu. Przy pomocy Kart Pracy rozlicza się akord.
6. W systemie istnieje pojęcie tematu (w zależności od użycia odpowiada to za dział, proces, kontrakt),
które spaja wszelkie dokumenty w systemie, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie precyzyjnych raportów
przychodów i kosztów wg zadanego klucza. Jednocześnie istnieją wszystkie mechanizmy księgowe temu
służące - tematy stanowią uzupełnienie.
7. Całość obrotu wchodzi w skład systemu sprzedaży oraz zamówień. Jest też zintegrowane z systemem
księgowym, a karty pracy również z systemem płacowym.
8. Zestaw raportów umożliwia planowanie zapotrzebowania na surowce oraz obciążenie maszyn.

9.17.2

Jak zamówić surowce do zamówionego produktu

1. Na podstawie zamówienia od odbiorcy na produkt generujemy zapotrzebowanie na surowce.
2. To zapotrzebowanie automatycznie może przejść do zamówienia - wybieramy zamówienie od odbiorcy
a w polu kontrahent – PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI.
3. Następnie należy przygotować zestaw zamówień do dostawców - na podstawie zapotrzebowań. Istnieją
dwie techniki:
(a) Z zamówienia do dostawcy wybieramy pozycje z zamówienia od odbiorcy (zapotrzebowania) pozycje
(błękitna ikonkę przy towarach).
(b) W module analiza można przygotować formularz do pracy, na zakładce magazyn ustalić kolumny:
nazwa, zapas, zamówienia od odbiorcy, zamówienia do dostawcy, uzupełnienie, wybierz ręcznie. W
menu przydatne będą funkcje: przepisz uzupełnienie - ręczne oraz transfer do zamówienia do
dostawcy.

9.17.3

Ścisła kontrola surowców - jak zabronić zatwierdzenia zlecenia produkcyjnego, gdy są braki w surowcach

Aby program uniemożliwił zatwierdzenie zlecenia produkcyjnego przy brakach surowców do danych systemu
dopisujemy stalaReceptura=1.
Istnieje wydruk zużycie do produkcji który pokazuje jakie surowce zostały pobrane do wytworzenia
danego produktu, co umożliwia kontrolę procesu wytwarzania.

9.17.4

Czy można ewidencjonować partie surowców i drukować metki z
kodami paskowymi?

Tak - w programie możliwe jest to przy pomocy palety towaru.
Przez paletę rozumie się partię towaru (surowca) poddawaną procesom w produkcji. Każda paleta ma swój
unikalny numer, tworzony w ten sposób, że do numeru PZ dodawany jest kolejny numer - na przykład dla PZ
o numerze 1002 kod pierwszej palety to 100201, drugiej 100202, trzeciej 100203 itp.
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Rysunek 9.38: Towar przyjmuje się w opcji magazyn – zakupy – PZ
W celu włączenia tej możliwości konieczne jest wprowadzenie w opcji administracja - operacje - dane
systemu komend:
indextowar=2
kodpalet=1
Metki są tworzone w systemie EAN 13 i mogą być drukowane na drukarce do metek np. DataMax. Szablon
metki znajduje się w pliku metka.txm.

Rysunek 9.39: Kod EAN dla palety
Wydruk pojedynczej metki możliwy jest po wybraniu: i – i naciśnięciu klawisza metka .
Wybierając klawisz F6 - można podać liczbę metek (tych samych), drukowanych jednocześnie.
Wydruk metek dla wszystkich palet odbywa się po wybraniu opcji inne – wydruk metek. Wybranie w polu
liczka metek:
pojedynczo – drukowana jedna metka na paletę,
podwójnie – drukowane dwie metki do jednej palety,
wg ilości – tyle metek, ile podane w ilości

10. Sekretariat
W opcji Sekretariat zawarte są te funkcje, które ułatwiają prace biurowe w zakresie prowadzenia i rejestracji
dokumentów i korespondencji. Zawiera również prosty edytor umożliwiający napisanie pisma oraz pozwala na
prowadzenie ewidencji poczty, zarówno wchodzącej jak i wychodzącej, wraz z pełnymi treściami (bądź w
postaci napisanego wcześniej pisma, bądź graficznie – skanowany dokument).
, pozwalają na rejestrację pism,
Funkcje związane z obsługą poczty znajdują się w module
faksów i dokumentów w formie dzienników podawczych. Ewidencje pism można prowadzić, w zależności od
rodzaju pisma, w czterech różnych dziennikach, wybieranych w poszczególnych opcjach:
Dziennik podawczy - wychodzące pisma (tzn. ich treść) możemy załączyć do ewidencji w postaci pliku lub w
WYCHODZĄCY
postaci graficznej. Każdy raport otrzymany w programie Madar 7 można automatycznie
zapisać w poczcie.
Dziennik podawczy - dla pism wchodzących można prowadzić ewidencje i to z ich treścią. Jeżeli zainstaloWCHODZĄCY
wany jest skaner, wszystkie pisma wchodzące można zapisać do komputera w postaci
graficznej przy pomocy opcji skanowania.
Dokumenty
- ewidencja wystawianych dokumentów, takich jak umowa o pracę itp.
Nadane faxy
dla wysłanych faksów przewidziana jest osobna ewidencja. Można załączyć treści faksów
w postaci pliku.
Edytor wbudowany w programie umożliwia tworzenie plików typu *.rtf, *.txt, *.txm.

10.1

Jak rozpocząć

Zasady rejestracji i analizy pism w każdej z opcji są podobne. Wszelkie operacje są wywoływane po wybraniu
i kliknięciu na przycisku - u dołu okienka lub pozycję z menu pomocniczego - u góry okienka. Szczegółowy
sposób dopisywania pism do ewidencji, poprawy i analizy opisują następne rozdziały.
• Rejestracja w dzienniku korespondencji, automatyzacja tworzenia pism – wykorzystanie szablonów
MS-Word i OpenOffice. Pisma są ewidencjonowane we właściwym dzienniku korespondencji lub rejestrze
spraw. Wprowadzane są takie informacje jak: data, korespondent, rodzaj wysyłanego dokumentu, opis
przesyłki, operator, data załatwienia. Możliwe są wydruki dziennika podawczego za dany okres, zestawienia kosztów.
Możliwość umieszczenia dyspozycji dotyczących osoby bądź działu, sposobu i terminu załatwienia sprawy,
aprobaty bądź podpisania.
• Dekretacja, podpisywanie i przekazywanie pism wchodzących.
Istnieje możliwość przekazywanie korespondencji do kontroli bądź aprobaty do innych sekretariatów,
kancelarii bądź referentów. Określanie terminu załatwienia czy podpisu oraz wykorzystanie operatorów
pozwala na wprowadzenie kontroli wykonania zadań – na przykład podpisania odbioru przez odpowiednie
działy. Zestawienia spraw niezałatwionych czy bez podpisu ułatwiają dodatkowo to zagadnienie.
• Zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób do wprowadzonej informacji, poprzez system
haseł i praw dostępu na poziomie pisma.
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• Automatyzacja tworzenia korespondencji. Dzięki współpracy z innymi edytorami istnieje możliwość wykorzystania funkcji, jakie one oferują. Szablony dokumentów (*.doc, *.sxw) mogą być podstawą tworzenia
określonej grupy dokumentów. Również łatwość wyszukiwania pozwala na szybki dostęp i wykorzystanie
istniejącej już korespondencji w procesie tworzenia nowych.
• Dołączania pełnych treści pism – w postaci pliku z programów tekstowych bądź graficznych – na
przykład skanowanych. Wbudowana przeglądarka umożliwia podgląd i wydruk wybranych dokumentów.
Uprawnione osoby mogą również dokonać korekty.
• Baza korespondentów. Wszystkie dane na temat instytucji, osób czy firm, z którymi prowadzona jest
korespondencja gromadzone są w jednej bazie, przyspieszając proces tworzenia i umożliwiając analizę
dokumentów.
• Analiza Informacje wprowadzone są do programu miedzy innymi po to, by móc w szybki sposób uzyskać
interesujące użytkownika informacje. Analizę wprowadzonej dokumentacji do ewidencji można przeprowadzić dwojako:
— w postaci selekcji na liście – na ekranie komputera
— w postaci zestawienia, które można wydrukować.
Analizę można wykonywać na podstawie kilku różnych danych – opisujących pismo i wprowadzonych
przy okazji ewidencji pisma.
• Dodatkowe możliwości. W programie istnieje możliwość wydruku dziennika korespondencji, list do
podpisu czy do odbioru korespondencji. Adresowanie kopert i wydruk nalepek adresowych, obliczanie
opłat, wysyłanie wiadomości e-mail to niektóre z dodatkowych możliwości programu. Mechanizmy selekcji i agregacji informacji, według zadanych parametrów: korespondentów, daty, operatorów, teczki,
tematu, rodzaju wysyłki.

10.2

Poczta
Po wybraniu właściwej ewidencji dopisanie nowego pisma jest możliwe po wybraniu przycisku dopisz u dołu ekranu lub naciśnięciu klawisza F2 . Po wybraniu tej opcji otwiera
się okno, które będzie zawierać informacje o nowym piśmie.
Sposób obsługi poczty wychodzącej i innych dzienników podawczych w zakresie podstawowym jest bardzo podobny. Dlatego opisana zostanie głównie poczta wychodząca.

10.2.1

Opis podstawowy

Sposób wykonania
komu dano

list w pozycji
zakończone

można „skierować” pismo do konkretnego pracownika (szczególnie dotyczy to poczty wchodzącej). Jeżeli wybierze się z listy operatorów adresata (np. pracownik Jan Kowalski) -–
uaktywnia się wtedy kontrolę odbioru poczty. Jeżeli w polu odebrał jest data 01/01/1900
— pozycja jest zaznaczona jako nieodebrana (i pojawia się nieodebrana na zestawieniu),
numer odpowiedzi w ewidencji,
∨ sprawa zakończona.

Termin
odebrania

data odebrania poczty przez pracownika, do którego ona jest skierowana (patrz opis komu
dano)
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Rysunek 10.1: Poczta - okienko z danymi
odpowiedzi
załatwienia

data załatwienia sprawy – np. skierowania odpowiedzi do wysyłki
znacznik, czy dana sprawa została załatwiona (pojawia się nie załatwione na zestawieniu
tylko w przypadku poczty terminowej)

W okienku znajdują się również ikony, pozwalające na skojarzenie dokumentu z wpisaną pocztą, to znaczy możliwy będzie podgląd (i modyfikacja - w przypadku pism) wysyłanego bądź otrzymanego dokumentu
bezpośrednio z pozycji w poczcie:
• przy pomocy przycisku załącznik istnieje możliwość załączenia gotowego już pliku (*.txt, *.doc,
*.rtf, *.bmp) do poczty
• przycisk skanuj umożliwia nam skanowanie dokumentu i załączenie go do poczty
• przycisk Word lub OpenOffice – wywołanie edytora Word lub Open Office i po zredagowaniu
nowego pisma – załączenie do poczty
• przycisk
poczty

edytor

— wywołanie edytora MADAR i po zredagowaniu nowego pisma - załączenie do

Po wpisaniu danych do pól należy nacisnąć przycisk
ewidencji.

10.2.2

, po czym dane zostaną dopisane do

Opis menu

dopisywanie
aktualizacja
sortowanie
kasowanie
kopiowanie na dysk

dopisuje nowego kontrahenta
zmiana danych dotyczących kontrahenta
sortuje pisma według dat
kasuje zaznaczony wpis
zapisuje listę na dyskietkę A

10.2 Poczta

wczytaj z dysku
zamknij
zestawienia
dodaj plik
podgląd
kody
wyślij email
zakończenie sprawy
druk list do pokwitowania
podpisanie odbioru
odśwież

10.2.3
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wczytuje listę z dyskietki A
zamyka te okno
tworzy raport według zadanych mu kryterii
dodaje załącznik w postaci pliku do wybranego kontrahenta
podgląd załącznika
przedstawia listę kodów pomocnych przy tworzeniu szablonów
wysyła e-mail‘a do wybranego korespondenta za pomocą programu do wysyłania poczty
oznacza sprawę jako zakończoną, jeżeli została wcześniej wydana, pokwitowana lub wysłana
pokazuje listę dokumentów, które należy pokwitować
znacznik odebrania pisma wysłanego za potwierdzeniem

Selekcje

Selekcje pozwalają na uzyskanie na ekranie listy pism spełniających wybrane kryterium. Selekcje można
łączyć ze sobą.
Selekcja według kontrahenta
Pozwala na wybranie z listy tych pozycji, które dotyczą wybranego kontrahenta. Wykaz taki pojawi się w
oknie po wykonaniu następujących czynności:
• należy wybrać jedną z opcji (poczta wychodząca; poczta wchodząca; dokumenty; faksy)
• należy wywołać listę kontrahentów przyciskiem [V] (pierwszym od góry)
• z listy tej wybrać kontrahenta poprzez kliknięcie na nazwie i zatwierdzeniu przyciskiem
lub klawiszem Enter
Nazwa kontrahenta przepisuje się w miejsce kresek obok przycisku [V], a poniżej pojawia się zestawienie
wszystkich dokumentów dotyczących tylko tego kontrahenta.
Selekcja według sprawy
Pozwala na wybranie z listy tych pozycji, które dotyczą wybranej sprawy. Wykaz taki uzyskuje się postępując
tak samo, jak przy selekcji według kontrahenta tylko wywołując listę spraw przyciskiem [V] (drugim od góry).
Selekcja według teczki
Pozwala na zestawienie wszystkich dokumentów według symbolu teczki.
1. Dla wszystkich kontrahentów
• w polu teczka wpisuje się symbol (numer, nazwę), którym oznaczona została pewna grupa dokumentów
• zatwierdza przyciskiem
W oknie pojawia się zestaw dokumentów o podanym symbolu dla wszystkich kontrahentów. Należy
przypomnieć, że program rozróżnia duże i małe litery stąd teczka dok to nie ta sama teczka co DOK.
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2. Dla wybranego kontrahenta / sprawy
• należy wybrać kontrahenta / sprawę z listy - przycisk [V]
• w polu teczka wpisać symbol (numer, nazwę), którą oznaczona została pewna grupa dokumentów
• zatwierdzić przyciskiem
Pojawia się zestaw dokumentów o podanym symbolu tylko dla tego kontrahenta / sprawy.

10.2.4

Historia

Możliwe jest w programie uzyskanie zestawień wybranych pozycji w postaci wydruku (na ekranie bądź
na drukarce), według ustalonych kryteriów. Oprócz omawianych w poprzednim rozdziale selekcji według kontrahenta, zadania czy teczki możliwe jest uzyskanie zestawień pism z danego okresu, nie odebranych lub
bez odpowiedzi. Po wywołaniu opcji zestawienie - historia z menu na górze okienka pojawia się okienko
dialogowe, w którym poszczególne pola oznaczają:
od dnia, do dnia

okno do wpisania dat. Aby na zestawieniu pojawiły się pozycje tylko z podanego zakresu
należy dodatkowo zaznaczyć pole według dat.

W polach wpisuje się odpowiednie dane, tak jak w przypadku selekcji. Jeżeli w polu obok kontrahenta
pozostawimy kreski to zestawienie będzie dotyczyło wszystkich kontrahentów.
korespondent
temat
operator
wg dat
nie odebrane
nie załatwione

treść
opłaty
rodzaj

wybranie kontrahenta spowoduje, że na zestawieniu pojawią się pozycje tylko wybranego
korespondenta,
wybranie tematu spowoduje że zestawienie będzie dotyczyło tylko wybranego tematu,
pojawią się wszystkie dokumenty pojawiające się na zestawieniu, będą dotyczyły wybranego
operatora,
∨ zestawienie będzie dotyczyło tylko tych pozycji, które są z wpisanego wcześniej zakresu
(w polach od dnia, do dnia),
∨ zestawienie będzie dotyczyło poczty, która nie została odebrana,
∨ zestawienie będzie dotyczyło poczty, do której nie wysłano odpowiedzi,
Dodatkowo jeżeli zostanie wybrany operator, oraz zaznaczone pole nie odebrane (nie
załatwione), wyświetli się zestawienie dla danego operatora z nie odebraną (nie załatwioną)
korespondencją.
∨ na zestawieniu pojawią się dodatkowo daty odebrania, oraz komu zostały dostarczone
wiadomości,
∨ z prawej strony zestawienia pokażą się opłaty, oraz na końcu zestawienia – suma opłat,
w zależności od wybranego rodzaju zmienia się sposób prezentacji zestawienia.

Wprowadzono następujące rodzaje raportów:
pełny – wszystkie informacje o dokumentach
do podpisu – zastępujący książkę podawczą
książka podawcza (nadawcza)
opłaty - rozliczenie opłat
Po naciśnięciu przycisku start na monitorze pojawi się zestawienie, które również można wydrukować.
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Rysunek 10.2: Wydruk listy do podpisu

10.2.5

Druk list do podpisu

W programie można drukować zestawienie korespondencji w postaci list.
Służy do tego opcja z menu lokalnego: operacje – druk list do podpisu. W wyniku wykonania tej funkcji
ustawiany jest znacznik w każdej wydrukowanej korespondencji podpisane.

10.2.6

Adresowanie kopert

W programie możliwe jest wydruk adresu wybranego kontrahenta (również pracownika ??) na kopertę.
Ze względu na różnorodność stosowanych kopert i możliwość umieszczenia dodatkowych informacji konieczny
jest wybór sposobu adresowania.
Adresowanie znajduje się w kilku opcjach:
— sekretariat - poczta wychodząca – w okienku kancelarii znajduje się lista poczty wychodzącej. Po
ustawieniu się na odpowiedniej pozycji należy nacisnąć przycisk adresowanie ,
— kontakty – po ustawieniu się na odpowiednim odbiorcy należy nacisnąć przycisk adresowanie ,
— kontrahenci – z bazy kontrahentów 13.1.6,
— pracownicy – z bazy pracowników 13.3.
Ze względu na różnorodność stosowanych kopert i możliwość umieszczenia dodatkowych informacji konieczny jest wybór sposobu adresowania. Po wybraniu klawisza adresowanie pojawia się okienko, w którym
znajdują się następujące pola:
nadawca
koperta

zaznaczenie spowoduje, że na adresowanej kopercie będzie znajdował się adres nadawcy,
rozmiar adresowanej koperty, możliwe warianty (zgodne z międzynarodowym standardem ISO):
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Rysunek 10.3: Adresowanie kopert

położenie

adres

tytuł
uwagi
sygnatura
priorytet

10.3

— mała – C6 (114 X 162 mm) dostosowana do formatu arkuszu A6,
— długa – DL (110 x 220 mm) dostosowana do formatu arkuszu 1\3 A4,
— średnia – B5 (176 x 250 mm) dostosowana do formatu arkuszu C5,
— C5 – (162 x 229 mm) dostosowana do formatu arkuszu B5,
— paczka,
— metka,
— pismo.
czyli w której części koperty będzie wydrukowany adres odbiorcy i nadawcy, możliwe położenia:
— lewy środek – adres będzie po lewej stronie po środku koperty,
— lewy brzeg – adres będzie w lewym górnym rogu koperty,
— prawy środek –adres będzie po prawej stronie po środku koperty,
— prawy brzeg – adres będzie w prawym górnym rogu koperty.
adres odbiorcy domyślny, pierwszy lub drugi. Adres jest pobierany z listy kontaktów, na której
każdy korespondent może mieć dwa adresy: pierwszy i drugi 13.2.5. Gdy wybrano domyślny
program wypisze adres pierwszy lub drugi, w zależności czy zostało zaznaczone w kontaktach
pole ∨ stosuj drugi adres,
tytuł listu,
uwagi,
jest pobierana z pola numer danego pisma (listu),
zaznaczane, gdy list ma być wysłany priorytetem.

Załączniki

Do każdej pozycji w poczcie przychodzącej i wychodzącej można dołączyć plik z treścią dokumentu.
Można stworzyć pismo w zewnętrznym edytorze i je dołączyć 10.3.2 lub korzystać z funkcji wykorzystujących
szablony 10.3.6 czy bezpośrednie wywołania edytorów. Technicznie, niezależnie od metody, pliki są kopiowane
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Rysunek 10.4: Wygląd zaadresowanej koperty
do odpowiedniego podkatalogu pod nazwą nr.roz (nr-numer w ewidencji; roz – rozszerzenie (*.doc, *.rtf,
*.sxw, itp.) np. dla pierwszego 1.roz ). :
POCZWCH
POCZWY
FAKSY
DOKUM

10.3.1

dla
dla
dla
dla

poczty wchodzącej
poczty wychodzącej
faksów
dokumentów

Edycja pisma

Pismo napisane w komputerze i załączone do poczty (bądź za pomocą przycisku załącznik , bądź pisane
poprzez bezpośrednie wywołanie edytora) można podejrzeć, wydrukować ponownie czy wprowadzić poprawki.
Nazwane to jest edycją pisma. Edycję w już zatwierdzonym piśmie (typu *.doc, *.sxw, *.rtf,) możemy wykonać
następująco:
• po wywołaniu właściwej ewidencji i po podświetleniu pisma w oknie ewidencji należy wybrać przycisk
podejrzyj otworzy się nam edytor wraz z pismem,
• należy poprawić tekst, a po zakończeniu zapisać,
• następnie zatwierdzić w ewidencji poczty – po wybraniu przycisku
zostanie załączone do ewidencji, a jego pierwotna wersja zostanie utracona.

10.3.2

– zmienione pismo

Skojarzenie z treścią dokumentu

Możliwe jest załączanie do każdej pozycji w ewidencji dokumentów zapisanych w komputerze w formie:
*.doc (word),
*.txt (pliki tekstowe),
*.rtf (edytor MADAR),
*.awd (bitmapy),
*.sxw (OpenOffice).
Po wybraniu właściwej ewidencji i zaznaczeniu pisma, do którego załączany jest plik, należy nacisnąć przycisk
załącznik plik . Następnie z pojawiającej się listy plików wybrać właściwy i nacisnąć przycisk otwórz .
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Odczytanie zawartości pliku jest możliwe po wybraniu i zaznaczeniu (podświetleniu) pozycji w ewidencji,
do której został załączony i naciśnięciu przycisku podejrzyj . W przypadku pism (nie skanowanych, lecz
pisanych w komputerze) możliwa jest modyfikacja treści pisma.

10.3.3

Dołączanie zeskanowanego dokumentu

W programie możliwe jest dołączenie dowolnego dokumentu, wykorzystując skaner. Należy się upewnić,
czy są zainstalowane sterowniki TWAIN (sterownik skanera).
1. Należy wejść do okienka z pocztą – wybierając edycja lub dopisz nowe pismo.
2. Następnie wybrać przycisk skanuj . Zostanie wywołane okienko obsługi skanera. Po zeskanowaniu
dokumentu należy zamknąć okienko skanera.
3. Zeskanowany dokument wyświetli się w postaci podglądu w programie MADAR. Po jego zamknięciu
należy zatwierdzić okienko edycji poczty.
4. Program sam zapisze plik z rozszerzeniem PNG, dodając załącznik do pisma.
Wybierając klawisz podgląd pliku można oglądać załączone skany dokumentów.

10.3.4

Bezpośrednie redagowanie pisma

Nowe pismo czy ofertę, które trzeba napisać i wysłać rejestruje się najpierw w poczcie, po czym wywołuje
edytor (z poziomu poczty) i zapisuje pismo. Po wywołaniu właściwej ewidencji i wybraniu przycisku dopisz
otwiera się okno do zapisania informacji o piśmie. Należy wprowadzić podstawowe dane: kontrahenta, datę,
opis. Aby wywołać edytor i wpisać treść pisma należy:
• wybrać ikonę
•

Word wywołuje się edytor Word for Windows (pliki typu *.doc)

•

OpenOffice wywołuje się edytor Dokument tekstowy w Open Office’ie (pliki typu *.sxw)

•

edytor wywołuje się edytor MADAR (pliki typu *.rtf)

• po napisaniu treści i wydrukowaniu następuje powrót do ewidencji poczty i zapis pełnej treści pisma
(jako załączony plik).
Pismo zostanie automatycznie załączone do ewidencji po zapisaniu go w edytorze. Jeżeli wykorzystywany jest
do pisania korespondencji edytor Word for Windows – można korzystać z zaprojektowanego szablonu. We
wzorze tym umieszczony jest zazwyczaj:
• na stałe umieszczony nagłówek firmowy,
• automatycznie wypełniające się pola (na podstawie danych wpisanych do ewidencji): odbiorca pisma,
data i treści (czego dotyczy).
Można zaprojektować kilka szablonów, np. szablon do faksów, oferty czy zwykłego pisma. Szablon przypisany
jest do sprawy – stąd zmiana szablonu wykonywana jest po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy spraw
Szczegółowy opis tworzenia szablonów oraz ich wyboru opisuje dalsza część instrukcji.
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Tworzenie nowego pisma na bazie starego

Jeżeli pismo bądź oferta jest bardzo podobna do wcześniejszej – można na jej podstawie stworzyć nowe
pismo / ofertę, bez zmiany treści starej. Aby wykonać to w programie należy:
• po wywołaniu właściwej ewidencji i po podświetleniu pisma w oknie ewidencji należy wybrać przycisk
d. podobny . Otworzy się edytor wraz z pismem
• poprawić tekst, a po zakończeniu zapisać – nastąpi powrót do programu Sekretarz
• pismo w ewidencji należy zatwierdzić przyciskiem
jako drugie pismo

10.3.6

- zostanie on załączony do ewidencji

Tworzenie szablonów w MS Word

Szablony projektuje się zgodnie z zasadami przyjętymi w Word lub Open Office. Poniżej pokrótce sposób
ich tworzenia dla edytora z Office 98:
1. Utworzyć pusty szablon, na przykład wybrać funkcję Plik – Nowy , u dołu okienka zaznaczyć ∨ szablon.
2. Wpisać nagłówek firmowy oraz inne stałe elementy szablonu.
3. Zaprojektować pola szablonu (do kogo, datę, dotyczy):
• ustawić się w miejscu, gdzie mają zostać wprowadzone dane,
• wybrać opcję Widok – paski narzędzi i zaznaczyć Formularze,
• z paska narzędzi Formularze wybrać ikonę „Pole tekstowe formularza” – na ekranie w piśmie pojawi
się szara kratka,
• następnie zaznaczyć je (ustawić się na nim kursorem myszy) i kliknąć prawym klawiszem myszy.
Z menu wybrać Właściwości. W polu Zakładka (prawy dolny róg) wpisać nazwę odpowiadającą
polom w poczcie.
nazwa1
nazwa2
nazwa3
nip
adres
data
tresc1
tresc2
tresc3

1 linia opisu kontrahenta z pola nazwa
2 linia opisu kontrahenta z pola nazwa
3 linia opisu kontrahenta z pola nazwa
numer NIP
Kontrahent - pole miasto
pole data w poczcie
1 linia opisu z pola opisowego – sygnatura
2 linia opisu z pola opisowego – treść
3 linia opisu z pola opisowego

Czynności powtórzyć dla wszystkich zakładanych pól.
4. Zapisać szablon pod dowolną nazwą np. pismo.dot, w tym samym katalogu, co dane. Domyślnie dla
programu szablon znajduje się w pliku tes.dot.
Wybieranie szablonów
Po zaprojektowaniu szablonu należy go odpowiednio załączyć do danego pisma. Szablony są wybierane:
• Standardowo – zapisanego w pliku tes.dot.
• Jeżeli w poczcie jest wybrany temat (w polu temat) i ma on wypełnione pole w zakładce dekretacja
pole scenariusz – a w scenariuszu wpisane w polu szablon nazwę szablonu – wywołuje się pismo według
tego szablonu 11.4.
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• Jeżeli brak szablonu tes.dot i nie wybrana jest sprawa z wpisaną prawidłową nazwą szablonu (istniejącego) to pojawia się pusty dokument.
Przykład:
Na przykład dla pisanych ofert zaprojektowano inny szablon w pliku oferta.dot – można założyć scenariusz
o nazwie SZABLON-OFERTA i w polu szablon wpisać oferta.dot. 11.4. Należy założyć temat np. OFERTA,
w którym w polu scenariusz wybierze się SZABLON-OFERTA.
Dla danego pisma w polu temat należy wybrać OFERTA – wtedy pisma tworzone bezpośrednio z poczty
i wywoływane za pomocą klawisza word będą tworzone na podstawie szablonu oferta.dot.

Rysunek 10.5: Dołączanie szablonów w Sekretarzu

10.4 Dekretacja

10.4
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Dekretacja

Dekretacją korespondencji nazwano w programie przypisywanie pisma do poszczególnych operatorów, dla
których pismo jest przeznaczone. Można wprowadzić do 7 operatorów docelowych, który może być zarówno konkretną osobą, jak i operatorem grupowym, do którego przynależą konkretne osoby. Za dekretację i
przekazywanie odpowiedzialne są pola w zakładce rozdzielnik .
Dekretacja możliwa jest tylko w przypadku korzystania z funkcji użytkowników i operatorów. Bazuje bowiem
na danych tam wprowadzonych użytkowników administracja – użytkownik 14.1. Informacje dotyczące
odebrania, załatwienia czy zakończenia ustawiane za pomocą przełączników sprawiają, że można ustalić status
danej pozycji w poczcie.

10.4.1

Pismo odebrane i nie odebrane

Wybranie w polu przypisano operatora bez wprowadzenia daty w pole obok sprawia, że pismo traktowane
jest jako do odbioru. Dopóki dany operator nie potwierdzi odbioru poprzez wpisanie daty odbioru w pole
termin odebrania, dopóty korespondencja ma status nie odebrane.
Podobna sytuacja występuje, gdy zostanie wypełnione pole termin odebrania. Dopóki dany operator nie
potwierdzi odbioru wprowadzając swoje dane w pole komu dano korespondencja ma status nie odebrane.
Odebranie korespondencji możliwe jest na 3 sposoby:
1. Ręcznie -– edytując pismo i wpisując datę do pola termin odebrania, przy odpowiednim operatorze.
2. Korzystając z opcji operacje - podpisywanie odbioru, wybieranej z menu lokalnego. Pole termin
odebrania ustawia się automatycznie.
Po wybraniu opcji operacje - podpisywanie odbioru program pyta się o hasło użytkownika podpisującego (operator musi być taki sam, jak wybrany w polu komu dano lub należeć do grupy – jeśli jest to
operator grupowy) i pojawia się komunikat: podpisuję - pomijam .
3. Drukując listy do podpisu w opcji zestawienia - druk list do pokwitowania automatycznie zmienia
się status pisma jako odebrane.

Uwaga: Pismo odebrane występuje tylko wtedy, gdy wypełnione są odpowiednio w każdej
linii pola: komu dano i termin odebrania. W przypadku, gdy chociaż w jednej linii występuje „samotnie” operator bądź data – pismo jest nie odebrane. W przypadku, gdy żadne z
omawianych pól nie jest wypełnione funkcja ta nie jest aktywna.

10.4.2

Załatwienie pisma

Wprowadzenie daty - terminu do jakiego dane pismo powinno zostać załatwione, w pole termin załatwienia powoduje uaktywnienie opcji kontroli realizacji. Przykładowo może być to termin skierowania odpowiedzi
do wysyłki. Brak załatwienia będzie sygnalizowany ikoną przedstawiającą lampkę oraz odpowiednim kolorem
– czerwonym dla pism przeterminowanych.
Dopóki nie wprowadzi się, że dane pismo zostało załatwione – zaznaczając ∨ w polu zakończenie –
korespondencja ma status nie zakończone.

10.5 Kontrola dostępu
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Pismo otwarte i zamknięte

Pismo otwarte to takie pismo, które nie jest ani odebrane, ani załatwione (o ile jest wskazany termin
załatwienia).

10.4.4

Słownik terminów związanych z dekretacją

dekretacja
pismo nieodebrane
pismo otwarte
pismo zamknięte
pismo przyjęte
pismo obce

10.5

— przypisywanie pisma do poszczególnych operatorów, dla których pismo jest przeznaczone,
— ustawiony operator docelowy, ale brak daty wydania oraz układ odwrotny: jest termin
wydania ale nie ma operatora odbierającego,
— występuje jeden z przypadków: ustawiony termin załatwienia, ale brak oznaczenia że
zakończono lub pismo nieodebrane,
— zaznaczone, że pobrane i wykonane (jeżeli ustawiono termin wykonania),
— jesteśmy wymienieni wśród operatorów otrzymujących pismo,
— nie jesteśmy ani wprowadzającym, ani otrzymującym pismo,

Kontrola dostępu
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Opcja administracja - użytkownicy pozwala na określenie listy użytkowników programu, określenie im
praw dostępu do poszczególnych części systemu oraz wejściowych haseł do programu. Możliwe jest również
ustalenie indywidualnych przepustek – czyli praw dostępu do poszczególnych rekordów.
Stosowanie tej opcji pozwala na:
— ochronę danych - do programu ma dostęp tylko użytkownik znający hasło wejściowe i posiadający
uprawnienia do danego modułu, do poszczególnych elementów bazy (rekordów) ma dostęp tylko osoba
uprawniona.
— kontrolę operacji - przy każdej operacji zapisywany jest numer użytkownika

10.5.1

Zasady dostępu do korespondencji

W tym podrozdziale zajmiemy się mechanizmami w programie dotyczącymi współpracy wielu użytkowników, z pominięciem przepustek.
Korespondencję może zarejestrować każdy, kto ma uprawnienia do odpowiedniej opcji w opcji użytkownicy
14.1.5.
uprawnieniaI
∨ poczta wchodząca
∨ poczta wychodząca
∨ nadane faksy
∨ dokumenty
Korespondencję może przeglądać i modyfikować każdy, kto wprowadził korespondencję bądź jest do niego
skierowana (zadekretowana), o ile ma włączone uprawnienia 10.5.2
W innych przypadkach konieczne jest włączenie opcji:
∨ czytanie, pisanie obcych – czyli wprowadzonych przez innego operatora
∨ pisanie przyjętych – otrzymanych w wyniku dekretacji.
Możliwość dekretacji regulują przełączniki:
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∨ ustawianie dekretacji
∨ zmiana dekretacji

10.5.2

Pola w uprawnieniach użytkownika

zakładka administracja
∨ poprawa bieżące — prawo poprawy dokumentów ±3 dni w stosunku do bieżącej daty, prawo do modyfikacji daty i numeru wprowadzenia,
∨ poprawa stare — prawo modyfikacji do dokumentów starszych,
∨ kasowanie — prawo kasowania dokumentów.
zakładka uprawnienia I
∨ czytanie obcych — prawo do podglądu pism obcych,
∨ pisanie obcych — prawo do modyfikacji pism obcych,
∨ pisanie przyjętych — jeżeli pismo zadekretowano na nas, to czy mamy prawo go modyfikować,
∨ ustawianie dekretacji — dopuszczalne wprowadzenie operatorów, ale tylko w puste pola,
∨ zmiana dekretacji — dopuszczalna zmiana operatorów, jeżeli nie to tylko można dopisać nowego,
∨ zamykanie spraw — uprawnienie do zatwierdzenia, wykonania; dotyczy również prawa do wysyłania pism
via email,
∨ zmiana zamkniętych — dopuszczalna modyfikacja, nawet jeżeli pismo zostało zamknięte,
Należy jednocześnie ustawić odpowiednio prawa do obsługi tematów, np. tematy - podgląd umożliwia
edycję, dopisywanie i podgląd.

10.5.3

Przepustki

Przepustki służą do określania praw dostępu do poszczególnych rekordów (elementów w bazie). Umożliwiają
blokowanie dostępu do kontaktów, spraw oraz poczty. Zasada działania jest następująca:
1. Domyślnie program przyjmuje brak kontroli dostępu (przepustka pusta)
2. Na życzenie użytkownika można ustawić przepustkę. W odpowiednim okienku w polu przepustka pojawia
się lista przepustek – wcześniej określona dla użytkowników.
3. W zależności od zdefiniowanych uprawnień użytkownika, który wszedł do programu – dany element
będzie / lub nie widoczny i dostępny do modyfikacji, czytania itp.
Każdy użytkownik może posiadać własne ustalone prawa do czytania i pisania dla każdego pisma czy
dokumentu osobno. Opisy przepustek, a więc i znaczenie, są takie same dla wszystkich użytkowników. Ta
lista pojawi się zresztą przy każdej sprawie czy kontakcie. Każdemu użytkownikowi natomiast – poprzez wstawienie znaku ∨ zezwala się (lub zabrania) na wykonywanie odpowiedniej czynności z elementem, który ma
wprowadzoną tę przepustkę.

10.6 Edytor

458

Ustawianie przepustek
Aby w pełni uruchomić kontrolę uprawnień, należy wypełnić przynajmniej 3 nazwy w przepustkach 14.1.5.
W programie poszczególne kolumny odpowiadają dostępowi do pism / dokumentów – co obrazuje tabela
poniżej.

Rysunek 10.6: Wprowadzanie i ustawianie przepustek
poczta I

poczta II

czytanie

Podgląd, bez możliwości modyfikacji

pisanie

Edycja i podgląd, z możliwością zapisu
zmian.
Podgląd, bez możliwości modyfikacji
Dotyczy pozostałych opcji
sekretariatu
Edycja i podgląd, z możliwością zapisu
zmian.

czytanie
pisanie

10.6

Dotyczy poczty wychodzącej

Edytor

W programie dostępny jest prosty edytor, pozwalający na stworzenie zwykłej biurowej korespondencji bądź
edycji wzorców dokumentów.

10.6.1

Nowe pismo

Po wybraniu opcji edytor z menu górnego, otwiera się okno edytora gotowe do zredagowania nowego pisma.
Po jego napisaniu pismo takie należy zapisać w pamięci komputera korzystając z opcji w menu plik-zapisz.

10.7 Faksy

459

Jeżeli jest to nowe pismo pojawi się okno, w którym w polu Nazwa pliku należy wpisać nazwę, która będzie
określała nasze pismo.

10.6.2

Wywołanie starego pisma - edycja pisma

Edycja pisma napisanego wcześniej jest możliwa po wywołaniu opcji plik-otwórz. Pojawia się okno, w
którym należy wyszukać nazwę interesującego nas pisma zapisanego wcześniej. Po zatwierdzeniu przyciskiem
otwórz zostanie ono wyświetlone w edytorze. Po wprowadzeniu zmian należy pismo zapisać w pamięci
komputera korzystając z opcji w menu plik-zapisz.

10.6.3

Kopiowanie

Program daje nam możliwość kopiowania poprzez schowek. Przykład Kopiowanie zestawień z sekretariatu
do edytora
1. Przygotowanie materiału do kopiowania
— należy wejść do wybranej ewidencji i nacisnąć przycisk zestawienia
— w otworzonym oknie nacisnąć przycisk schowek
2. Wczytanie do edytora – należy wejść do edytora i wybrać Edycja - Wklej. W oknie pojawi się nam
skopiowany dokument.

10.7

Faksy

10.7.1

Jak uruchomić

Sekretariat umożliwia odbiór faksów, aby korzystać z tej opcji należy:
• posiadać modem z połączeniem telefonicznym
• dowolny program do odbierania faksów
Instalacja
Do uruchomienia wystarczą 3 kroki:
1. Instalujemy modem.
2. W katalogu, w którym znajdują się dane dla programu MADAR, tworzymy podkatalog o nazwie AUTO,
z tego podkatalogu MADAR będzie automatycznie wczytywała zapisane tam pliki, jako kolejne rekordy
w poczcie wchodzącej.
3. Ustawiamy program do odbioru faksów tak, aby zapisywał odebrane faksy w postaci plików graficznych
*.tif do katalogu AUTO.
Jak działa?
Po odebraniu dowolnego faksu, program MADAR automatycznie wczytuje go do bazy poczty wchodzącej
w opcji poczta wchodząca oraz, zgodnie z zasadą działania załączników w programie, do
podkatalogu /POCZWCH. Następnie usuwa z katalogu /MADAR/AUTO.
Po wejściu do
w opcji poczta wchodząca mamy listę odebranych faksów z załącznikami,
możemy je teraz dowolnie przeglądać i uzupełnić zapis o dane dotyczące kontrahenta oraz opisu czego dotyczy.

11. CRM
CRM (Customer Relationship Management) to strategia biznesowa, której głównym założeniem jest budowanie związków z klientami i właściwe zarządzanie nimi. Ważne jest więc, by w systemach informatycznych
gromadzić informacje na temat każdego klienta, z jednej strony indywidualne, z drugiej takie, by móc uzyskać
wiedzę o bazie rynkowej, czyli informacje pozwalające na grupowanie klientów według pewnych parametrów.
Zgodnie z tymi założeniami został zaprojektowany program CRMadar, pozwalający na gromadzenie i udostępnianie wiedzy o klientach oraz wsparcie w działaniach firmy, zarówno bieżącej obsłudze klientów, jak i
działaniach marketingowych.
Główne korzyści zastosowania programu CRMadar to:
• Wiedza o klientach
— ewidencja danych o kontrahencie oraz kontaktach (osobach, z którymi można się kontaktować,
powiązania: oddział, firma zależna itp.),
— klasyfikacja klientów według wybranych cech, również projektowanych,
— eksport i import danych.
• Automatyzacja kampanii marketingowych
— grupy docelowe,
— prowadzenie kampanii pocztowej i internetowej,
— ocena efektywności,
• Obsługa zgłoszeń
— ewidencja zgłoszeń kontrahentów,
— automatyzacja odpowiedzi na zapytania ofertowe, serwisowe,
— możliwość projektowania scenariuszy rozmowy, podział na cykle,
— rejestracja i kontrola dokumentów, poczty przychodzącej i wychodzącej,
— automatyzacja prac biurowych (współpraca MS Word).
• Bezpieczeństwo
— kontrola dostępu na poziomie użytkownika i dokumentu (zgłoszenia, kontaktu itp.),
— ewidencja ”czy przeczytane”.
Możliwa jest również integracja z oprogramowaniem Madar 7.

11.1

Informacje wstępne

Źródłem informacji o kliencie są transakcje zapisane w aplikacji ”front office” CRMadar oraz ”back office”
Madar 7. Analizując rodzaje danych, jakie należy gromadzić o kliencie, można podzielić je na dwie główne
kategorie:
1. Statyczne, czyli rzadko ulegające zmianie. Można je łatwo umieścić w bazach CRM, są to takie dane
jak adresy, pracownicy, rodzaj klienta.
2. Dynamiczne, czyli ulegające ciągłym zmianom. W wielu wypadkach wymagają współpracy z innymi
aplikacjami. Należą do nich: wielkość obrotów, zadłużenie itp.
Aplikacja CRMadar ma za zadanie rejestrować te dane, które w innych systemach nie są zarejestrowane
oraz umożliwić analizę pozostałych danych ważnych z punktu widzenia wiedzy i obsługi klienta.

11.2 Baza kontaktów
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Baza kontaktów

Program CRMadar pozwala na stworzenie bazy klientów, w której gromadzone będą użyteczne i niezbędne
informacje, dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzanie analiz na różnych płaszczyznach. W programie dane
o klientach i kontaktach gromadzone są w bazie danych i wyświetlane w postaci listy. Do bazy wprowadza się
informacje o:
— klientach,
— kontaktach wykorzystywanych w kampaniach marketingowych,
— osobach kontaktowych (np. w firmach),
— namiarach, tropach,
— innych.
Informacje na temat tych wszystkich kontaktów gromadzone są ”fizyczne” w jednej bazie danych, w programie
następuje jednak ich logiczne rozdzielenie na podgrupy (bazy).
Więcej informacji zawiera rozdział Bara kontaktów ??

11.3

Kontakty

Baza kontaktów jest szczególnie wykorzystywana w module CRM oraz Kancelaria. Pozwala na stworzenie
bazy klientów, w której gromadzone będą użyteczne i niezbędne informacje, dzięki czemu możliwe będzie
przeprowadzanie analiz na różnych płaszczyznach. W programie dane o klientach i kontaktach gromadzone są
w bazie danych i wyświetlane w postaci listy. Do bazy wprowadza się informacje o:
— klientach,
— kontaktach wykorzystywanych w kampaniach marketingowych,
— osobach kontaktowych (np. w firmach),
— namiarach, tropach,
— innych.
Informacje na temat tych wszystkich kontaktów gromadzone są ”fizyczne” w jednej bazie danych, w programie
następuje jednak ich logiczne rozdzielenie na podgrupy (bazy).

11.3.1

Pierwsze kroki

Bazę kontaktów uzyskuje się po wejściu do opcji kontakty - klawisz znajdujący się po lewej stronie okienka
głównego.
1. Pojawia się pusta lista, jeżeli nie są widoczne nazwy kolumn należy je skonfigurować 13.2.9 – wybierając
opcję z górnego menu operacje-konfiguracja.
2. Nowy kontakt można dopisać poprzez naciśnięcie klawisz

11.3.2

.

Wprowadzanie danych

Podstawowe dane wprowadza się w zakładce Kontakt . Można wprowadzić takie informacje jak: nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres, kraj. Można również wprowadzić także inne dane, dzięki możliwości
definiowania własnych opisów do krótkich pól. Ogólnie można powiedzieć, że każdego klienta opisują:
• Podstawowe dane
Zawiera ona pola ustalone sztywno (nazwa, ulica, miasto itp). Są to najważniejsze dane, wykorzystywane
praktycznie zawsze. Dane wpisuje się po prostu w odpowiednie pole.

11.3 Kontakty

462

• Informacje dodatkowe
Możliwe jest wykorzystanie wielu pól definiowanych przez użytkownika. Dzięki temu samodzielnie można
wpływać na wygląd struktury danych. Samą treść wpisuje się w pole, dodatkowo jednak trzeba ustawić
opis do tego pola wybierając go z rozwijanego menu pojawiającego się po kliknięciu w przycisk obok
właściwego pola. Dzięki temu można zapisać w bazie zarówno firmę z 5 telefonami i jednym adresem
poczty elektronicznej, jak i firmę 3 adresami ”e-mail”, a tylko jednym telefonem.
• Atrybuty
Można również określić dodatkowe atrybuty (jak opiekun, branża, czy też dowolne inne). Atrybut wybiera
się z listy atrybutów (wcześniej przygotowanej przez użytkownika). Lista ta pojawia się po naciśnięciu
przycisku [V] przy polu atrybutu.
• Kontakty zależne
Kontakty w bazie mogą być ze sobą powiązane. Jedna firma może być zależna od drugiej, może mieć
pracowników, przedstawicieli itp. Zależności ustala na liście. Zależność również może mieć swój opis
(podobnie jak pola z definiowanymi opisami).

Rysunek 11.1: Pola opisujące kontakt

11.3.3

Podstawowe dane

Zawiera pola ustalone „na stałe” (nazwa, ulica, miasto itp), szczególnie w pierwszej zakładce kontakt .
nazwa
ulica
kod pocztowy
miasto

zestaw czterech linii umożliwiających wprowadzenie firmy lub nazwiska – pola tekstowe
^K1^..^K4^,
określa adres (ulicę, aleję itp.) oraz numer – pola tekstowe ^K5^,
kod pocztowy w formacie XX-YYY – pola tekstowe ^K6^,
dwa pola przeznaczone na kod pocztowy oraz nazwę miejscowości czy też poczty – pola
tekstowe ^K6,
dodatkowa nazwa miejscowości. Stosowana np. w sytuacjach, gdy nazwa poczty jest różna
od nazwy miejscowości. Wtedy w linii wpisywane są dane urzędu pocztowego, a w tej linii
rzeczywista nazwa miejscowości – pola tekstowe ^K7^,
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skrócona nazwa firmy. Pojawia się na listach przed nazwą, ułatwiając sortowanie i wyszukiwanie,
osoba „decyzyjna”,

W okienku dostępne są również dwa klawisze:
wklej – wczytywanie dane, analizując zawartość schowka systemowego i dopasować zawarte w nim
dane do pól kontaktu.
rodzaj kontaktu – określenie rodzaju wprowadzonego kontrahenta: sprzedawca, klient itp. 11.8.2.
Informacje dodatkowe
Możliwe jest też wykorzystanie wielu pól definiowanych przez użytkownika. Dzięki temu samodzielnie można
wpływać na wygląd struktury danych. Samą treść wpisuje się w pole, dodatkowo jednak trzeba ustawić opis do
tego pola wybierając go z rozwijanego menu pojawiającego się po kliknięciu w przycisk obok właściwego pola.
Dzięki temu można zapisać w bazie zarówno firmę z 5 telefonami i jednym adresem poczty elektronicznej, jak
i firmę 3 adresami „-mail”, a tylko jednym telefonem.
telefony
telefon

——————
numer telefonu. Może zostać wykorzystywany w opcji automatycznego dzwonienia, dlatego
warto wpisać go w postaci pełnej i zrozumiałej dla centrali telefonicznej. Kod pola ^KT^,
prywatny
numer telefonu prywatnego.
GSM
numer telefonu komórkowego,
faks
numer faksu. Może zostać wykorzystany w opcjach automatycznego wysyłania faksu, dlatego
warto wpisać go w postaci pełnej i zrozumiałej dla centrali telefonicznej. Kod pola ^KF^,
centrala
numer centrali. Podobnie jak numer telefonu, ale sugeruje, że nie jest to bezpośredni numer,
ale wymagane jest dalsze łączenie, ^KM^,
tel.wewnętrzny numer wewnętrzny,
Internet
——————
e-mail
adres poczty elektronicznej. Wykorzystywany jest podczas tworzenia wysyłek (w kampaniach)
oraz podczas tworzenia automatycznych przesyłek elektronicznych. Dlatego należy go podać
w formie, umożliwiającej zrozumienie przez program pocztowy,
www
adres strony WWW kontrahenta. Wykorzystywany w celach informacyjnych. Może być przydatny jako informacja gdzie szukać np. zmienionego numeru telefonu.
praca
——————
stanowisko
jeżeli kontakt opisuje osobę, a nie firmę, można określić nazwę stanowiska, jakie ona zajmuje,
dział
lub działu przedsiębiorstwa/zakładu. . .
zakład
lub nazwę zakładu (jeśli przedsiębiorstwo jest dzielone na zakłady).
przedsiębiorstwo ——————
EKD
Jeśli kontakt opisuje byt posiadający swój numer EKD, można użyć tego rodzaju pola do
jego wprowadzenia.
forma prawna
W przypadku formy prawnej nie wynikającej z nazwy, można użyć tego typu pola do jej
przechowania
adresowanie
——————
adresat
Bardzo ważne pole, wykorzystywane przy tworzeniu korespondencji seryjnej i etykiet adresowych lub kopert. Pozwala personalizować przesyłki. ^KB^,
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ustaw jako do- ——————
myślny
sprawia, że każdy nowy kontakt będzie miał to pole wstępnie zdefiniowane właśnie tak, jak
jest w tym przypadku. Pozwala na wstępne ustawienie opisów pól w sposób odpowiadający
użytkownikowi.
Atrybuty. Można również określić dodatkowe atrybuty 11.7 (jak opiekun, branża, czy też dowolne inne).
Atrybut wybiera się z listy atrybutów (wcześniej przygotowanej przez użytkownika). Lista ta pojawia się po
naciśnięciu przycisku ∨ – przy polu atrybutu.
Rodzaje kontaktów. W bazie kontrahentów znajdują się zarówno dostawcy, klienci końcowi, dealerzy czy po prostu znajomi ze szkoły. Zaletą tej bazy jest łatwość wyszukiwania - każdy bowiem jest w niej obecny,
jednak ciężko wyodrębnić poszczególne grupy, nie mówiąc już o całościowej analizie. Pierwszym więc zadaniem
okazało się pogrupowanie wszystkich klientów - według rodzaju:
klienci / sprzedawcy / dostawcy / instytucje / prywatne - oraz szereg podgrup.

11.3.4

Kontakty zależne

Kontakty w bazie mogą być ze sobą powiązane. Jedna firma może być zależna od drugiej, może mieć
pracowników, przedstawicieli itp. Lista ustalonych zależnych kontaktów pojawia się po lewej stronie, w dolnej
części okienka kontakt .
Dwie ostatnie pozycje pozwalają na ustalenie nowego powiązania:
nowy pracownik
nowe wiązanie

uproszczone okienko do wprowadzania nowego pracownika, z ustaleniem powiązania pracownik / zakład.
okienko pozwalające na wybór powiązanego, już istniejącego kontaktu. Możliwy
jest również wybór rodzaju zależności 13.2.4.

Dodawanie nowego pracownika
Po wybraniu opcji nowy pracownik pojawia się okienko służące do wprowadzenia podstawowych danych
o pracowniku:
nazwisko
imię
—
ulica
miasto
skrót
odpowiedzialny
——

nazwisko pracownika, widoczne na liście w kontakcie,
imię,
adres pracownika, na który ma być wysyłana korespondencja (można przepisać adres
firmowy - za pomocą klawisza wstaw adres firmy ),
ulicy, numer domu i lokalu,
kod pocztowy i miasto, kraj,
opcjonalnie, jeśli używana inna nazwa,
nazwa stanowiska / zakres działalności - widoczne na liście w kontakcie,
informacje dodatkowe, wybierane z listy (telefon, e-mail) 13.2.3.

W dolnej części znajduje się klawisz wstaw adres firmy pozwalający na przpisanie do kontaktu adresu
z firmy, w której pracownik jest dopisywany.
Informacje zatwierdza się za pomocą klawisza zatwierdź .
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Uwaga:

Tak dopisany pracownik jest normalnym kontaktem z bazy pracownicy. Możliwa jest edycja
takiego pracownika oraz dopisanie dodatkowych informacji w każdym z dostępnych pól.
Wiązanie istniejących kontaktów

Po wybraniu opcji nowe wiązanie pojawia się okienko umożliwiające powiązanie istniejących kontaktów
(firm, pracowników).
Należy pamiętać, że funkcja działa w obydwie strony, tzn. w kontakcie, który jest wybierany też zostaje
ustanowione powiązanie, w przeciwną zależnością.
nazwa
wiązanie
V

nazwa kontaktu, z pozycji którego wykonuje się wiązanie,
rodzaj wiązania 13.2.4.
lista kontaktów, z której wybiera się pozycję, mającą zostać powiązaną z daną firmą.

Zależności pomiędzy kontaktami
pracodawca
zakład
kierownik
osoba
pracownik
podwładny
firma
f.córka
f. matka
f.centrala
f.oddział
zna z
polecony przez
dał referencje

11.3.5

—–PARA:———
główny zakład dla osoby
nazwa kierownika
—–PARA:———
wpisuje się pracownika firmy (zakładu, działu)
wprowadza się firmę, w której osoba jest zatrudniona
—–2 PARY:——wpisuje się firmę „podwładną”
wprowadza się jednostkę macierzystą
wprowadza się główną firmę – centralę
wpisuje się oddziały firmy
—–PARA:———
wprowadza się firmę (osobę), polecającą danego klienta
osobie (firmie) wpisuje się kontakty przez niego polecone.

Zakładka Adresowanie

Poza podstawowymi danymi program umożliwia również określanie dodatkowych informacji o kontaktach.
Informacje te są przydatne zwłaszcza przy organizowaniu kampanii reklamowych i wysyłkowych. Dodatkowe
parametry określa przy pomocy zakładek adresowanie oraz właściwości umieszczonych w oknie kontaktów.
• drugi adres - często firma posiada adres korespondencyjny inny niż adres główny. Dodatkowy adres
może być więc wykorzystywany podczas organizowania wysyłek, jako adres korespondencyjny. Który
adres zostanie zastosowany zależy od opcji stosuj drugi adres, którą można zaznaczyć także na tej
zakładce.
• konto bankowe, NIP, Pesel
• Można również określić informacje wykorzystywane przez program przy tworzeniu list wysyłkowych oraz
planowaniu kampanii reklamowych. Można więc określić, że:
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nieaktualne - kontakt jest już nieaktualny i przechowywany jest w bazie jedynie dla zachowania
historii zdarzeń,
zastrzeżone - klient nie życzy sobie otrzymywania przesyłek,
rezygnacja - klient zrezygnował z wcześniej otrzymywanej usługi,
potwierdzone - klient potwierdził dane.
• ustaw wysyłkę - pole pozwala wybrać sposób wysyłki, który zostanie przypisany domyślnie do kontrahenta, dzięki czemu w momencie wystawiania przykładowo faktury nie będzie konieczności w poczcie
dodatkowo wybierania sposobu wysyłki
Pozostałe parametry określają sposoby wysyłek, okazje, przy jakich mają one być organizowane oraz rodzaje
ofert skierowane do tego klienta.

11.3.6

Zakładka Właściwości

Kolejna zakładka Właściwości pozwala na określenie kilku parametrów informacyjnych, takich jak:
— skąd znamy tą firmę (prasa, radio, telewizja, znajomi, itp.),
— wykształcenie (jeżeli kontakt jest np. namiarem na pracownika),
— portfel, czyli fazę negocjacji (np. faza początkowa, czy klient masowy),
— cechy dodatkowe itp.

11.3.7

Nawigacja
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Na liście kontaktów można dokonać następujące czynności:

Rysunek 11.2: Selekcja i grupowanie kontaktów

• filtrowanie wg tematu — w górnej części listy jest pole TEMAT, dzięki któremy wyselekcjonujemy
kontakty przypisane do danego tematu,
• filtrowanie wg zawartości pola — np. gdy chcemy wszystkich kontrahentów z miasta Kraków, należy w
danej kolumnie w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem) wybrać selekcja i na pytanie odpowiedzień filtrowanym tekstem,
• w dolnej części listy jest klawisz selekcja , pod którym kryje się okienko szczegółowego filtrowania
kontaktów.
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Sortowanie wg kolumny
Dodawane kontakty pojawiają się na liście w kolejności dodawania. Przy większej ilości danych może
zaistnieć potrzeba posortowania ich wg określonego pola (kolumny). Wystarczy kliknąć myszką w odpowiedniej
kolumnie na szarym pasku opisu - i wszystkie wyświetlane kontakty zostaną posortowane alfabetycznie wg
wskazanej kolumny.

Uwaga:

Co pewien czas konieczne jest sortowanie całej bazy kontaktów - należy wybrać
z menu lokalnego funkcję operacje - sortowanie.
Wyszukiwania według nazwy
Wyszukiwanie według pierwszych liter. Jeżeli jedna z kolumn jest posortowana to możemy skorzystać
z funkcji wyszukiwania wpisując pierwsze litery. Funkcji tej nie trzeba specjalnie wywoływać, wystarczy nacisnąć
poszukiwaną literę.
Wyszukiwanie pojedyncze po wpisaniu nazwy (ciągu znaków). Służy do tego klawisz
. Po jego wybraniu pojawia się okienko, w które należy wprowadzić szukany ciąg znaków.
To wyszukiwanie działa niezależnie od ustawionej selekcji, sprawdzana jest cała baza.
Filtrowanie danych
Według nazwy. Nierzadko konieczne jest odfiltrowanie listy kontaktów tak, aby pozostały tylko te, które
zawierają dane słowo. W tym celu umieszczono specjalne pole. Wystarczy w nie wpisać część poszukiwanego
słowa oraz nacisnąć ENTER, a program pozostawi na liście tylko te pozycje, które zawierają te słowo. To
wyszukiwanie dotyczy tylko wstępnie ustawionej selekcji.
Na przykład, po wpisaniu ”Wol” pozostaną zarówno ludzie o nazwisku Woliński, Wolanowski itp., jak i np.
mieszkający na ulicy Wolności.
Według atrybutu. Każdy z kontaktów może mieć kilka atrybutów. Lista kontaktów umożliwia odfiltrowanie listy i pozostawienie na niej tylko kontaktów zawierających wskazany atrybut. Służy do jedno z pól okna
wybieranego po naciśnięciu klawisza selekcja .

11.3.8

Funkcje

• Menu BAZA służy do operacji na bazie kontaktów
— Excel - powoduje utworzenie zestawienia kontaktów w postaci pliku tekstowego rozumianego przez
program MS Excel oraz załadowanie tego pliku de Excela, jeżeli jest on zainstalowany na danym
komputerze.
— Drukowanie - Drukuje zestawienie kontaktów na drukarce.
• Menu ZESTAWIENIA
— Historia - zestawienie ”operacji” z wybranym kontaktem.
— Agregacja - dokładny opis tej funkcji jest zawarty w rozdziale ”Kampanie”.
• Menu FUNKCJE
— Adresowanie - tworzy wydruk przeznaczony do naniesienia bezpośrednio na kopertę lub paczkę.
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— Zatelefonuj - wywołuje systemową bibliotekę TAPI (ang.Telephony Application Programming Interface), która umożliwia sterowanie modemem i jego funkcjami wybierania numeru. Dzięki temu
można skorzystać z komputera do wykręcenia numeru przed rozmową telefoniczną lub przed wysłaniem faksu.
— Wyślij e-mail - wywołuje opcję wysyłania poczty programu MS Outlook Express (typowy składnik
systemu Windows od wersji 98 oraz pakietu Internet Explorer od wersji 4.0). Po wybraniu tej opcji
automatycznie pokazuje się okienko z treścią wiadomości oraz wstawionym adresem e-mail z danych
kontaktowych.
— Wklej do schowka - pozwala na przekopiowanie danych kontaktowych do schowka systemowego,
dzięki czemu mogą być wklejone bezpośrednio do jakiegokolwiek innego programu obsługującego
schowek, np. do treści listu elektronicznego lub dokumentu Worda.
• Menu OPERACJE
— Konfiguracja - umożliwia ustawienie parametrów wyświetlania listy kontaktów. Możliwe tutaj jest
określenie jakie kolumny i o jakiej szerokości zostaną wyświetlone.
— Sortowanie - po dłuższym używaniu, baza kontaktów staje się chaotyczna. Sortowanie pozwala
na jej uporządkowanie.
— Eksport - umożliwia wyeksportowanie danych o kontaktach do plików takich jak *.dbf czy *.xls.
Uwaga! Eksport przeprowadzany jest dla zaznaczonych (jasnozielono) elementów. Zaznaczania
dokonuje się przy pomocy klawisza CTRL oraz kliknięcia myszki w zaznaczany element.
— Import - to zaawansowana funkcja umożliwiająca wczytanie danych z innego programu.
— Modyfikacje - zaawansowane operacje na bazie. Nie powinny być wykonywane przez osoby początkujące.
Adresowanie

2004041

Funkcja adresowania umożliwia wydruk adresu na kopertach. Wbudowane są następujące warianty:
— koperta mała na środku – dla drukarek zadających koperty centralnie w stosunku do dużej kartki A4,
— koperta mała od brzegu – gdy koperty wkłada się równo z brzegiem,
— koperta średnia brzeg – dla kopert wielkości zeszytu A5, wkładanych równo z brzegiem,
— koperta duża – dla kopert wielkości zeszytu A4,
— paczka – nadruk na kartce pomocny przy adresowaniu paczek.
— metka
— pismo
Pozostałe elementy:
nadawca
tytuł
uwagi

nadruk nazwy firmy w lewej górnej części koperty,
– przynależne tytuły np Szanowni Państwo,
– dodatkowe uwagi poniżej adresu, adres z dopiskiem.

Dla wyznaczenia własnych pozycji nadruku adresu można posłużyć się następującymi parametrami:
kopertaM
kopertaML
kopertaMG
kopertaMP

–
–
–
–

włączenie kopertaM=1,
lewy margines adresu kopertaML=65,
górny margines adresu kopertaMG=11,
dodatkowy odstęp pomiędzy liniami kopertaMP=0.
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Kasowanie
Kasowanie jest czynnością, która w programach Madar ograniczona jest do minimum ze względu na spójność danych. W przypadku bazy kontaktów kasowanie nie występuje, gdyż usunięcie kontrahenta z bazy
spowodowałoby luki w historii kontaktów i spraw.
Jeżeli dany kontakt jest już nie wykorzystywany i powinien zniknąć z listy kontaktów, należy go ustawić
jako nieaktualny. Ustawienia rodzaju bazy dokonuje się w okienku wywoływanym przez przycisk parametry
umieszczony w oknie edycji danych. W oknie z parametrami umieszczono pozycję baza, gdzie z rozwijanego
menu można wybrać pozycję nieaktualny.
Powiązanie z bazą kontrahentów MADAR
Bazy kontrahentów w Madar 7 oraz bazy kontaktów w CRMadar mogą być wzajemnie ze sobą powiązane.
Istnieje mechanizm ”spinania” kontaktów i kontrahentów tak, że program traktuje te dwa kontakty jako
jeden. Jest to szczególnie istotne przy współpracy z pozostałymi programami MADAR. Łączenie kontaktów i
kontrahentów odbywa się automatycznie.
Import i eksport kontaktów
Oprócz ręcznego wprowadzania kontaktów istnieje możliwość uzupełniania bazy automatycznie. Dane o
pojedynczych kontaktach można również:
1. Automatycznie wczytywać z ankiet ze strony WWW.
2. Wczytywać przez schowek (klawisz wklej ).
3. Przeprowadzać eksport z bazy kontrahentów Madar 7 (funkcja importuj - kontrahentów Madar’a).
Jednorazowo można zaimportować bazę z:
1. Bazy Microsoft Outlook.
2. Z pliku formatu dbf.

11.3.9

Konfiguracja

Wygląd (widoczne kolumny) listy kontaktów może być dowolnie zaprojektowany, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami. Należy w tym celu wybrać opcję operacje - konfiguracja i wprowadzić nazwy pól, które mają
się pojawiać na liście – poprzez naciśnięcie szarego, pustego klawisza i wybór nazwy.
W kolumnie obok wprowadza się szerokość kolumny. Można ją również zmienić bezpośrednio na liście
kontaktów.
Naciśnięcie klawisza domyślnie spowoduje wstępne wypełnienie definicji kolumn.

11.3.10

Podział na bazy

Każda firma lub osoba wprowadzana do bazy kontaktów musi mieć określony rodzaj. Powoduje to, że
baza zostaje podzielona na części (segmenty), według typu (rodzaju) jakim dany kontakt jest. Rodzaje są
zaprogramowane na stałe i możliwe jest tylko przeglądanie i analiza kontaktów jednego rodzaju.
Przełączanie pomiędzy rodzajami następuje przy pomocy zakładek lub poprzez wybór w okienku po naciśnięciu przycisku selekcja .
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Rysunek 11.3: Konfiguracja listy kontaktów
Kontrahent

Namiar

Pracownik

Oddział
Nieaktualny

Inny

11.4

Typ domyślny. Do tego rodzaju należą wszystkie te kontakty, z którymi został nawiązany
kontakt: prowadzone są z nimi transakcje, rozmowy, zawierane umowy itp. Są to zarówno
klienci, jak i dostawcy czy też sprzedawcy. Kolor czarny.
Oznacza grupę kontaktów, z którymi do tej pory nie były prowadzone żadne transakcje czy
rozmowy. Są to kontakty (osoby lub firmy) zebrane z zewnętrznych baz danych, targów,
strony WWW itp. Do nich najczęściej kierowane są kampanie marketingowe. Kolor czarny.
Baza opisuje dane osób związanych z kontrahentami: przedstawicieli, kurierów, kierowników
itp. Choć przede wszystkim pracowników firm. Każdy musi mieć wprowadzony do bazy
zakład pracy (może być kilka) aby było możliwe wzajemne powiązanie. Kolor fioletowy.
Działa podobnie jak pracownik, rodzaj ten obejmuje oddziały firm. Kolor brązowy.
W bazie nie istnieje możliwość skasowania kontaktu, gdyż takie kasowanie sprawiło by, iż
nie będzie znana dotychczasowa historia i np. można by podjąć próbę kontaktu się z firmą,
która nie istnieje. Dlatego wszystkie takie wpisy oznacza się jako nieaktualne - odpowiada
to pojęciu kosza. Kolor szary.
Do tego rodzaju należą pozostałe kontakty. Kolor czarny.

Scenariusz

W każdym przedsiębiorstwie znaleźć można zestaw spraw, które się często powtarzają i przy których tok
postępowania jest identyczny lub niewiele się różni. Dla takich spraw program przewiduje możliwość zdefiniowania scenariusza postępowania, składającego się z wzorcowych etapów.
Jeżeli założono dwie bardzo podobne sprawy - na przykład naprawa telewizora oraz naprawa radia można
zaobserwować wspólne elementy dla tych spraw. Różnice to przede wszystkim:
— inny kontrahent
— inny towar zgłoszony do naprawy
— daty i terminy oraz osoby, które to wykonują
Elementy wspólne:
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— opis zgłoszenia (wstępne pytania: numer seryjny, data zakupu, gwarancja, sposób odbioru. . . )
— wzór potwierdzenia (czyli można ”podpiąć” ten sam wzorzec wydruku)
— rodzaj sprawy
Żeby ułatwić wprowadzanie spraw oraz ujednolicić sposób ich rejestracji można założyć pewien scenariusz
postępowania typowy dla danego rodzaju sprawy. Można również sprawie przypisać dany temat, co ułatwi
późniejsze wyszukiwanie podobnych spraw.
W module
w opcji scenariusz znajduje się lista scenariuszy. Każdy scenariusz zawiera
następujące pola:
grupa
akt
tytuł

pole tekstowe. Nazwa grupy. Scenariusze będą posortowane według tego pola.
pole tekstowe. Numer aktu: kolejny krok.
pole opisowe. Umożliwia własny wpis rozpoznający grupę kontaktów. Tytuł pojawia się w
nagłówkach wysyłanych e-mail’i oraz przy opisach graficznych.
otwarcie
tryb zgłoszenia.
ustaw polecenie tryb wykonania
szablon
nazwa pliku. Nazwa pliku - wzorca, szablonu, formularza. Plik ten jest proponowany przy
wydrukach / wysyłaniu e-mail’i / szablonach w Sekretarzu.
następny
lista scenariuszy. Wybór następnego scenariusza (kolejnego kroku) następującego po nim.
pytania
pole opisowe. Pole tekstowe umożliwia wpisanie pytań pomocniczych, które będą się pokazywać w etapach spraw, gdzie zostanie przypisany ten scenariusz.
waluta
lista rozwijana. Możliwość wyboru waluty z rozwijanej listy.
język
lista rozwijana. Możliwość wyboru języka. Dostępne są: polski, niemiecki i angielski.
punktualność
lista rozwijana. możliwość wyboru czasu dla punktualnego wykonania sprawy. Istnieje możliwość wyboru takich typów jak: punktualnie, ¡-1+¿godzina, w dniu, ¡+1-¿dzień, ¡+3-¿dni.
potrzebny czas lista rozwijana. możliwość wyboru czasu do wykonania sprawy. Istnieje możliwość wyboru
takich typów jak: do 10min, do 30 min, 1.5 godziny, 5 godzin, 1 dzień, 3 dni.
dni oczekiwania pole liczbowe. Możliwość wpisu ilości potrzebnych dni do realizacji danej sprawy z tym
scenariuszem.
sukces
pole liczbowe. W tym miejscu istnieje możliwość określenia % sukcesu danego scenariusza,
bądź sprawy.
wprowadza
lista operatorów Operator wprowadzający ten scenariusz.
wykona
lista operatorów Operator, który wykona pewny etap sprawy, gdzie zapisany jest ten scenariusz.

11.5

Sprawy

Ważnym ogniwem procesu obsługi klienta jest ewidencja i analiza zdarzeń, które nie są ściśle i bezwzględnie
związane z procesem sprzedaży i często nie są rejestrowane w istniejących w firmie systemach. Należą do nich
między innymi:
— zamówienia,
— zgłoszenia awarii, które wymagają interwencji ze strony firmy,
— zapytania ofertowe,
— pytania do specjalistów dotyczące produktów,
— wizyty serwisowe,
— szczególne informacje o klientach, takie jak: ustalenia i umowy, sposób kontaktu.
Oprócz rejestracji takich spraw konieczne jest planowania kolejnych etapów i działań oraz kontrolę ich realizacji.
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Lista spraw
Bazę spraw uzyskuje się po wejściu do opcji sprawy - klawisz znajdujący się po lewej
stronie okienka głównego. Ma ona postać listy - tabeli, w której widoczne są wybrane przez
użytkownika kolumny z danymi opisującymi sprawę.

Uwaga:

Jeżeli pojawia się pusta lista (nie są widoczne nazwy kolumn) należy je skonfigurować 11.5.1 – wybierając opcję z górnego menu szablon-konfiguracja 11.5.1.
W górnej części okienka znajdują się pola pozwalające na selekcję według kontrahenta, tematu, rodzaju
sprawy, jej statusu czy wybranych atrybutów. Dodatkowe pola można wybrać przyciskiem selekcja .

Rysunek 11.4: Wyświetlanie i zarządzanie sprawami

Filtrowanie i wyszukiwanie
Dzięki umieszczonym w górze okna elementom wyboru tematu, kontaktu oraz polu edycyjnemu, możliwe
jest szybkie odfiltrowanie listy spraw i pozostawienie tylko tych, które spełniają zadane warunki (mają wybrany
temat lub są przypisane do wskazanego kontaktu lub zawierają tekst wpisany w pole edycyjne).
Przycisk selekcja umożliwia zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie.
Przycisk
pozwala na przeszukanie całości pod kontem występowania podanego wyrazu
lub części wyrazu. Np. wpisanie w okienko wyrazu Kot wyszuka wszystkie sprawy zawierające słowo Kot, ale
także Kotowicz, Kotowski, Kotulanka itp.
Wygląd listy spraw - konfiguracja
Górna, żółta część okna zawiera skrócony opis sprawy. Pozwala na szybkie zorientowanie się, czego sprawa
dotyczy. Dokładny skład tego pola jest zależny od ustawień.
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Nowa sprawa
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Dopisanie nowej sprawy jest możliwe po:
— kliknięciu na linii „kliknij *2 aby dodać nowy”
— wybraniu przycisku dopisz .
W oknie przebiegu sprawy można wyszczególnić pięć podstawowych części:
— nagłówek – w górnej części okienka, w którym znajdują się elementy wspólne dla całej sprawy: rodzaj,
kontrahent, temat, prowadzący i tytuł,
— etapy – ”zlokalizowane” w środkowej części okienka, z lewej strony znajduje się lista wszystkich etapów,
— produkty – przełączane przyciskiem produkty – można wprowadzić towary związane z daną sprawą,
będą one podstawą generowania zamówień, faktur itp.
— parametry – dotyczące etapów, spraw i towarów,
— panel przycisków – wydruki, importy, dołączanie plików.
Nagłówek
Jest to stale widoczny element w górnej części okna.

Rysunek 11.5: Okienko sprawy w CRM - nagłowek
Zawiera następujące elementy:
kontrahent
tytuł
rodzaj sprawy

prowadzi

temat

Wybierany z listy kontaktów.
Ogólny opis sprawy, widoczny w każdym z etapów oraz na liście spraw.
Przycisk pozwalający określić rodzaj sprawy. Jego nazwa na ekranie odpowiada aktualnie
wybranemu rodzajowi sprawy:
sprzedaż / księgowość / produkcja / serwis / księgowość / personel / inne
Kod operatora (wybierany z listy operatorów), który jest odpowiedzialny za sprawę. Każda
sprawa ma swojego operatora prowadzącego. Niezależnie od przekazania sprawy czy etapu
dalej, jest to osoba, która powinna roztaczać opiekę nad daną sprawą. Operator prowadzący
otrzymuje sprawę, gdy pozostanie ona bez przydziału lub gdy zostanie przeterminowana.
Może on również mieć wgląd w prowadzone przez siebie sprawy po założeniu filtra ”nadzorowane” na liście spraw.
Niektóre sprawy mogą zostać opatrzone tematem. Jest to atrybut, który wyróżnia sprawę na
spisie i umożliwia późniejsze filtrowanie i przegląd spraw podobnych tematycznie.Wybierany
z listy zdefiniowanych tematów.

Przyciski
Jest to stale widoczny element pod częścią opisu sprawy:
etapy

Widok etapu. Widoczne w nim są pola opisujące, długi opis oraz lista etapów. Po kliknięciu
w prawym rogu w status etapu pojawia się okienko z parametrami etapu, pozwalające na
wprowadzenie dodatkowych informacji.
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Rysunek 11.6: Okienko sprawy w CRM - dolne przyciski
parametry
produkty A

uwagi

Pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól sprawy, takich jak: znacznik zakończenia, rozmówcę, status sprawy (cykliczne, odłożone, w koszu).
Pozwala na przełączenie się na listę produktów – wprowadzane pozycje na podstawie listy towarów np.: zamawiane towary, towar, którego dotyczy reklamacja, model samochodu,
którego dotyczy zapytanie – wraz z określeniem ceny.
Dodatkowe informacje o sprawie: uzyskane prowizje, warunki transakcji.

W dolnej części okienka znajdują się przyciski:

Rysunek 11.7: Okienko sprawy w CRM - dolne przyciski
zatwierdź Przycisk pozwalający zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno sprawy. Po najechaniu
na niego myszką wyświetlają się dodatkowe opcje do wyboru: zakończenie sprawy, produkty/etapy, lista/etap.
dopisz Przycisk pozwalający dopisanie nowego etapu. Po najechaniu na niego myszką wyświetlają się
dodatkowe opcje do wyboru: podzadanie – dopisany etap będzie podzadaniem (wcięty na liście etapów), F4
- status - wejście do statusu etapu.
wyślij/drukuj Zawiera funkcje pozwalające na tworzenie, drukowanie i wysyłanie dokumentów na
podstawie wzorców.
dołącz/wczytaj Pozwala dołączyć plik utworzony w zewnętrznym edytorze, skan, e-mail.
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Etapy

1. Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami,
różnymi terminami realizacji.
2. Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna.
3. Etapy mogą być rejestrowane również jako podrzędne (przesunięte wobec etapu w lewo) - za pomocą
opcji w menu - dostępnym po kliknięciu na liście lewym klawiszem myszki wetnij .
4. Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika ∨ wykonano bądź ∨ zaniechano w parametrach
etapu 11.5.3.
5. Jeżeli na liście spraw wybrany jest termin realizacji, wyświetlany jest termin tego etapu, którego termin
realizacji jest najwcześniejszy. Jeżeli wszystkie etapy zostały zakończone na liście wyświetli się data
05/06/2079 11.5.3.
6. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach 11.4 i wybierana jako procedura
etapu.
Przykład:
Obsługa windykacji będzie zakładana jako jedna sprawa, która składa się z etapów:
— I wstępne ustalenia (np. zapłata do 15.01.2010, ustalenia z p. Kowalską)
— II wysłane ponaglenia (dnia 17.01.2010)
— III dodatkowe ustalenia (połowa kwoty do końca miesiąca)
— IV zapłata
Jeżeli należność została otrzymana zaznacza się daną sprawę jako zakończoną.
Pola opisujące etap
W lewej części okna znajduje się lista zawierająca kolejne etapy. Dla każdego etapu dostępne są następujące
pola:
dotyczy
procedura

Pozwala na wpisanie krótkiego opisu etapu.
Pozycja wybierana z listy scenariuszy 11.4.

rozmówca

Wybierany z listy pracowników – w zakładce parametry .

Treść w polu opis
Każdy etap sprawy może mieć swój krótki opis („przyjęcie zgłoszenia”, „naprawa”, „wydanie sprzętu”
itp.) wprowadzony w pole dotyczy . Większą ilość informacji wprowadza się w pole opis, w którym można
zamieścić wszystkie informacje opisowe, nie zawarte w opcjach sprawy czy etapu.

Uwaga:

Znaczenie pola opis może być również inne. Z jej treści bowiem generowane są
automatycznie listy elektroniczne lub dokumenty. Do wnętrza tego pola wczytywany jest list
elektroniczny (o ile nie zostanie wybrane wczytywanie do załącznika).
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Znaki formatujące tekst. W opisie można posługiwać się specjalnymi znakami, które umożliwiają podkreślenie (uwidocznienie) ważnych informacji.
= tekst pogrubiony, granatowy
> tło tekstu szare
@ adres e-mail w kolorze niebieskim

Rysunek 11.8: Znaki podkreślające tekst w sprawie

Termin i przekazanie zadania
Sprawa w typowych przypadkach jest „dokumentem”, który „krąży” pomiędzy różnymi wykonawcami danego etapu. Sekcja do wykonania w danym etapie pozwala ustawić odbiorcę tego etapu, czyli jego wykonawcę.
Przy każdym etapie rejestruje się sposób, datę i osobę (operatora) rozpoczynającą oraz termin, sposób i osobę
wykonującą.
W pierwszej linii ---inicjacja--- wprowadził ---- wprowadza się odpowiednio:
tryb inicjacji
operator
data

na przykład: przysłany e-mail, otrzymany telefon, własny,
rozpoczynający, wybierany z listy operatorów,
termin wprowadzenia, rozpoczęcia etapu.
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Po wypełnieniu tych pól pojawiają się kolejne pola, ---zadanie--- dla ----, w które wprowadza się
odpowiednio:
tryb
operator
data

na przykład: wysłać e-mail, spotkać się,
wykonujący, wybierany z listy operatorów,
termin wykonania etapu.

Dodatkowe parametry etapu
Wykonanie danego etapu wprowadza się wybierając kliknięciem w prawym rogu w status etapu. Pojawia
się okienko z parametrami etapu, pozwalające na wprowadzenie dodatkowych informacji. Jeżeli etap zostanie
wykonany, należy zaznaczyć opcję „wykonano” oraz wskazać wykonawcę. Etap może jednak zostać zaniechany
i wtedy służy opcja „zaniechano”. Stan etapu wpływa na kolorystykę wyświetlania na liście spraw.

Rysunek 11.9: Parametry etapu - oznaczanie wykonania

11.5.4

Stan / status sprawy i etapu

Korzystając z opcji przekazywania zadań należy pamiętać o zasadach, według których działa program.
1. Sprawa jest widoczna dla operatora, który został wybrany bądź jako operator prowadzący, inicjujący,
bądź operator wykonujący,
2. Sprawa, w której chociaż jeden etap nie został wykonany i upłynął termin wykonania, jest przeterminowana i pokazuje się na liście w kolorze czerwonym,
3. Sprawa, w której żaden etap nie jest przeterminowany a jeden termin wykonania jednego z etapów
przypada na bieżący dzień (+ 2 dni) traktowany jest jako bieżący i zaznaczany kolorem niebieskim na
liście spraw.
4. Jeżeli dany etap został oznaczony jako wykonany, to niezależnie od terminu, etap ten nie jest
przeterminowany,
Jeżeli etap zostanie wykonany, należy zaznaczyć opcję „wykonano” oraz wskazać wykonawcę. Etap może
jednak zostać zaniechany i wtedy służy opcja „zaniechano”. Stan etapu wpływa na kolorystykę wyświetlania
na liście spraw:
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— brązowy oznacza sprawę przydzieloną, ale jeszcze nie przeterminowaną.
— niebieski to sprawa z etapem ustawionym na dzisiaj lub jutro.
— czerwony to sprawa już przeterminowana.
Niezależnie od koloru, sprawa może być wypisana czcionka pogrubioną, jeśli jeszcze nie była czytana.

11.5.5

Produkty

Panel pozwalający na wpisanie listy produktów związanych ze sprawą. Składa się z trzech zakładek: produkty A, produkty B, uwagi. Zakładki produkty A i produkty B zawierają zestawienie produktów/usług związanych
ze sprawą. Zakładki te umożliwiają powiązanie sprawy z listą towarów sprzedanych lub zakupionych. Dzięki
wprowadzeniu towarów na tę listę, możliwe jest późniejsze tworzenie zestawień, a także przygotowywanie ofert.
Towary z tych zakładek mogą zostać automatycznie wstawione do drukowanego dokumentu, o ile zostanie
użyty szablon wydruku je uwzględniający. W zakładce produkty A i produkty B znajdują się następujące pola:
produkty
ilość
cena
wartość

w polu tym można wpisać nazwę oraz opis produktu,
ilość sztuk danego produktu,
do wyboru cena sprzedaży, zakupu lub cena ewidencyjna,
łączna wartość (ilość*cena).

Rysunek 11.10: Okienko dodawania/edycji sprawy - zakładka produkty A

11.5.6

Załączniki

Dołączanie i wyświetlanie
Do każdej sprawy mogą zostać dołączone załączniki - zewnętrzne pliki w dowolnym formacie. Sposób ich
wyświetlania zależny jest od formatu, w niektórych przypadkach plik stworzony w innym programie można
dołączyć do sprawy, a przy przeglądaniu zawartości wykorzystywane są wbudowane przeglądarki. W innych

11.5 Sprawy

479

przypadkach do tworzenia i przeglądania zostaje wywoływany zewnętrzny program, zgodnie
z ustawieniami systemu Windows:
— wewnętrzne przeglądarki dla plików: *.gif, *.bmp, *.png, *.jpg, *.txt, *.txm, *.rtf
— wywoływane programy: *.doc, *.sxw,

11.5.7

Szablony dokumentów

Bezpośrednio z programu można tworzyć dokumenty, dla których zostały zaprojektowane szablony: *.txm,
*.rtf, *.dot.

Rysunek 11.11: Okienko konfiguracji szablonu
— szablony WORD *.dot – tworzone i wykorzystywane przez program MS Office.
— szablony OpenOffice *.swx – tworzone i wykorzystywane przez program OpenOffice.
— szablony TXM *.txm - pliki typu tekstowego
Projektowanie szablonów *.txm
Szablony projektuje się zgodnie z zasadami przyjętymi w programie MADAR 16.7.6. Lista kodów oferowanych przez program dostępna jest w module
w opcji szablon - wykaz kodów .
Ciekawą funkcją jest możliwość projektowania własnych pól wyświetlanych w sprawie polu opisowym. Pole
zapisane jako:
POLE1=wprowadzany tekst
można umieścić na wydruku stosując znaki ^!POLE1^^^^^^^.
Projektowanie szablonów *.doc
Szablony projektuje się zgodnie z zasadami przyjętymi w Word. Należy w programie MS Word w pliku typu
„szablon dokumentu” zaprojektować pola szablonu jako „Pole tekstowe formularza” o nazwie odpowiadającej
oferowanym przez program MADAR nazwom pól (kodów).
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Rysunek 11.12: Własne pole do szablonu *.txm
Lista kodów oferowanych przez program dostępna jest w module
w opcji scenariusz wykaz kodów .
Szczegółowy sposób tworzenia szablonów - rozdział poświęcony modułowi Sekretariat 10.3.6.

11.5.8

Funkcje

Menu górne okienka zawiera różne mechanizmy przydatne w pracy ze sprawami.
• Menu baza:
— Excel - opcja eksportuje zawartość listy spraw do formatu tekstowego rozumianego przez program
MS Excel i uruchamia ten program, o ile jest zainstalowany w systemie.
— Drukowanie - daje możliwość wydrukowania bezpośrednio na drukarce spisu spraw.
— pdf - zapisanie listy spraw w postaci pliku *.pdf.
— Schowek - umożliwia skopiowanie listy spraw wraz z jej szczegółami do schowka.
• Menu szablon
— Konfiguracja - pozwala na samodzielne zdefiniowanie wyglądu listy spraw oraz danych branych
pod uwagę przy eksporcie do Excela. Poniżej znajduje się spis spraw (jakie się na nim pojawiają
zależy od użytkownika, filtrów itp.) Możliwe jest również samodzielne ustawianie wyglądu takiej
listy (kolumn, które zawiera) poprzez menu górne. Wygląd (widoczne kolumny) listy spraw może
być dowolnie zaprojektowany, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Należy w tym celu wybrać
opcję operacje - konfiguracja i wprowadzić nazwy pól, które mają się pojawiać na liście – poprzez naciśnięcie szarego, pustego klawisza i wybór nazwy. W drugiej kolumnie wprowadza się
szerokość kolumny. Można ją również zmienić bezpośrednio na liście spraw. Naciśnięcie klawisza
domyślnie spowoduje wstępne wypełnienie definicji kolumn.
— Zapisz - funkcja zapisuje bieżący szablon.
— Nowy - pozwala na utworzenie nowego szablon. Poprzedni szablon jest automatycznie zapisany.
Zapisany szablon wybiera się w oknie listy spraw pole szablon.
— Wykaz kodów - spis kodów wykorzystywanych przy projektowaniu szablonów 11.5.7.
• Menu zestawienia
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— Lista spraw - to bardziej złożone zestawienie, umożliwiające staranniejsze wyselekcjonowanie spraw
wg okresu, kontrahenta, etapu czy też innych parametrów.
— Zapis przebiegu sprawy - to zestawienie umożliwia wydrukowanie zestawienia obrazującego przebieg
całej sprawy z treścią jej kolejnych etapów.
— Rejestr sprzedaży - umożliwia utworzenie wydruku rejestru sprzedaży. Parametry zestawienia można
samemu wybierać.
— Analiza syntetyczna — Statystyka - umożliwia tworzenie statystyk związanych ze sprawami.
— Plan sprzedaży • Menu operacje
— Sortowanie - funkcja układa dane chronologicznie (wg daty ich wpisania).
— Wczytaj e-mail - pozwala na wczytywanie do programu wiadomości e-mail oraz zawartych w niej
załączników.
— Wczytaj e-mail POP — Dziennik rozmów - pozwala na wpisywanie informacji dotyczących przebiegu np. rozmów telefonicznych.
— Export do .XLS (Excel) - eksportuje dane do programu Excel.

11.6

Kampanie

Kampanie pozwalają na wybór, rejestrację oraz ułatwiają wysyłkę do wyselekcjonowanej
grupy firm / osób z bazy kontaktów. Faktycznym zyskiem z używania tej opcji jest łatwość w
ich powtarzaniu. Dane bowiem dotyczące poprzednich wysyłek są zapamiętane, uzupełnione
o rodzaj wysłanych materiałów, rodzaj klientów, odzew itp. – wykonanie więc kolejnej wysyłki
trwa naprawdę krótko.
Rejestrację i obsługę kampanii prowadzi się w opcji kampania. Program pozwala na obsługę personalizowanych kampanii reklamowych, a w szczególności:
• prowadzenie mailigu elektronicznego (poprzez Outlook wysyłki grupowe) i konwencjonalnego (korespondencja seryjna). Umożliwia prowadzenie kampanii:
— internetowej
Dzięki współpracy z Microsoft Outlook możliwe jest automatyczne wysyłanie e-mail’a do wcześniej
wyselekcjonowanej grupy odbiorców,
— pocztowej
Możliwe jest drukowanie list adresowych, nalepek oraz bezpośrednie adresowanie.
• prowadzenie bazy wysłanych materiałów i otrzymanych zgłoszeń,
• statystyki według ustalonych parametrów, analiza.
W programie kampanię prowadzi się według następującego schematu:
1. Przygotowanie bazy adresowej - polega na wprowadzeniu i wyselekcjonowaniu kontaktów z bazy. Przy
wprowadzaniu kontaktów nie wolno zapomnieć o atrybutach (czyli cechach wspólnych dla wszystkich
klientów) - dzięki nim można potem ”zbiorczo wczytać” wszystkich do kampanii.
2. Grupowanie klientów - agregacja - według atrybutów z kontaktów i poprzednich kampanii. Dzięki
tej funkcji powstaje zestawienie grupy docelowej, według którego wprowadza się dane do kampanii.
3. Założenie kampanii (na podstawie danych z agregacji) i jej przeprowadzenie (można wydrukować
nalepki, wysłać e-mail’a, zrobić korespondencję seryjną).
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4. Ocena skuteczności kampanii.

11.6.1

Przygotowanie bazy adresowej

Program umożliwia uzyskanie grup docelowych kampanii na podstawie informacji zawartych w bazie kontaktów. W programie CRMadar opcja ta nosi nazwę agregacji (nazwa ta sugeruje łączenie, czyli agregację
kontaktów z bazy w grupy). Agregacja jest możliwa według:
• cech określających grupę klientów (region, kampania czy rodzaj - częściowo do samodzielnego projektowania),
• informacji o poprzednich kampaniach marketingowych (powtórzenie kampanii z uwzględnieniem ”zwrotów”, kampanie do klientów, którzy odpowiedzieli itp.),
• wysyłanego materiału.

11.6.2

Grupowanie kontaktów - agregacja

Na podstawie wcześniej wprowadzonych kampanii oraz kontaktów (atrybutów wprowadzanych do kampanii i kontaktów) można automatycznie wypełniać kampanie przy pomocy agregacji. Sposób obsługi jest
następujący:
1. Wybór w liście kampanii z górnego menu opcje lub klawisz agregacja . Ukazuje się okienko, w którym
należy wypełnić okres wpisywanych kontaktów.
2. Należy zaznaczyć atrybuty - poprzez opcje
odejmij – atrybut, który ma nie zostać uwzględniony np. zwrot.
dodaj kategorie – atrybut, który nas interesuje np. EMAIL i WYSYŁKA WARSZAWA.
3. Można też agregować przy pomocy wyboru np. kodu pocztowego lub czy ktoś posiada e-mail.
4. Selekcję można też przeprowadzić na podstawie rodzaju kontaktu - na przykład tylko dla klientów.

Uwaga:

Listę należy przejrzeć czy adresy nie są przypadkiem podwojone. Po tych operacjach kontakty tak wyselekcjonowane zostaną zaznaczone na liście kontaktów na kolor zielony.
(Możliwa jest jeszcze korekta zaznaczenia - zaznaczenie lub odznaczenie - przy pomocy klawisza
Ctrl+kliknięcie myszki. Na podstawie tej listy będzie możliwe wypełnienie automatyczne kampanii.

11.6.3

Założenie kampanii

Po przeprowadzeniu agregacji i sprawdzeniu listy do wysyłki należy założyć i wypełnić kampanię po to, by:
— zarejestrować, komu i kiedy dane materiały zostały wysłane,
— skorzystać z funkcji adresowania, wysyłania zbiorczych e-mail’i, korespondencji seryjnej,
— ocenić kampanię.
.
W tym celu należy wybrać ikonę kampanie i wybrać
1. Ukaże się okienko, w którym należy wpisać szczegółowy opis w polu opis np. Wysyłka do Dystrybutorów
z Warszawy i wysyłamy tam: pismo przewodnie, kupon i reklamówkę, wypełnić datę wysyłki.
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Rysunek 11.13: Wprowadzanie kampanii
2. Wybrać atrybuty z listy atrybutów. Do prowadzonych kampanii przypisane są tzw. atrybuty [2]), dzięki
którym możliwa jest:
— rejestracja wysłanych materiałów,
— przeprowadzenie ponownych akcji do wyselekcjonowanej grupy klientów, z pominięciem klientów
nieaktualnych.
3. Kliknąć na klawisz wypełnij
przeprowadzonej agregacji.

– do kampanii wpiszą się dane według tych, które pojawiły się po

Uwaga: Jedna kampania (okienko) może zawierać do 2000 kontaktów. W przypadku większej kampanii należy założyć następną - czyli opisane czynności należy powtarzać do momentu
braku kontaktów przy wypełnianiu.
Wysyłka E-MAIL
Obsługa kampanii Internetowych jest możliwa za pośrednictwem programu Microsoft Outlook. Jej przygotowanie wykonuje się w kilku etapach, częściowo w programie CRMadar, częściowo w programie Microsoft
Outlook. W tym rozdziale założono, że kampania (założenie kampanii i wybór adresów) została już przygotowana, zgodnie z opisem w rozdziałach poprzednich. W następnych krokach należy:
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1. Przygotować ofertę.
Wysyłaną wiadomość e-mail należy przygotować w Microsoft Outlook i zapisać ją w folderze wersja robocza. Należy zwrócić uwagę, by w polu Do znajdował się adres firmowy - w celu otrzymania potwierdzenia
wysłania przesyłki.
2. Stworzyć e-mail’a zbiorczy.
W tym etapie następuje przesłanie do Skrzynki Nadawczej programu Microsoft Outlook wiadomości email, która będzie zaadresowana do wybranych w kampanii kontaktów. Adresowanie to będzie wykonane
w taki sposób, by adresat nie widział pozostałych kontaktów, do których kierowana jest wysyłka.
Należy w programie CRMadar, uruchomić opcję kampanie - najechać myszką na wybraną kampanię i
kliknąć na górne menu e-mail. Spowoduje to przesłanie do skrzynki nadawczej e-mail’a Gdy program
skończy - kampania ta zaznaczana jest *.

Uwaga:

Jeden e-mail jest adresowany do maksimum 20 kontaktów. Stąd przy większej ilości kontaktów w skrzynce nadawczej pojawi się odpowiednio więcej wiadomości. Na przykład dla 200 kontaktów
- będzie ich 10. Przy wysyłaniu wiadomości program zadaje pytanie o numer strony.
3. Wysłanie wiadomości.
”Faktyczne” wysłanie wiadomości wykonuje się z poziomu programu Microsoft Outlook. Po wykonaniu wcześniej opisanych czynności należy przejść do Outlook’a i wywołać opcję wyślij. Wiadomości
umieszczone przez program CRMadar w skrzynce nadawczej zostaną wysłane do adresatów. Ponieważ
jednym z adresatów jest ”nadawca” - w skrzynce odbiorczej pojawi się tyle wiadomości reklamowych,
ile e-mail’i zostało wysłanych.
Wysyłka listowa
W przypadku wysyłki listowej (personalizowanej) - konieczne jest skorzystanie z programu Word for Windows. Podobnie jak w poprzednim przypadku obsługa takiej kampanii wykonywana jest w kilku etapach:
Przygotowanie oferty – należy przygotować pakiet wysyłany do odbiorców (np. pismo wiodące + reklamówki). Jeżeli pismo wiodące nie jest adresowane do każdego odbiorcy - wystarczy jedynie przygotować
odpowiednią ilość pakietów.
Personalizacja oferty – jeżeli do odbiorców maja zostać wysłane listy bezpośrednio adresowane należy
wykorzystać funkcje korespondencji seryjnej w Word for Windows. Konieczne jest:
1. W przygotowanym piśmie w Word for Windows wstawienie pól korespondencji seryjnej:
<nazwa1>
<nazwa2>
<nazwa3>
<ulica>
<kodpocztowy><miasto>
2. W programie CRMadar w opcji kampanie - podświetlić kampanię i wybrać z menu górnego funkcję
formularze - korespondencja seryjna. Adresy z kampanii zostaną wyeksportowane w odpowiedniej formie
do pliku c:\moje dokumenty\pisarz.txt.
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3. Należy przeprowadzić scalenie - gdzie źródłem danych jest właśnie stworzony przez CRMadar plik:
c:\moje dokumenty\pisarz.txt.
4. Należy wydrukować wszystkie scalone w ten sposób dokumenty.
Nalepki adresowe – po podświetleniu w programie CRMadar odpowiedniej kampanii należy kliknąć w
górnym menu nalepki . Ukaże się nam okienko, w którym należy wybrać w jaki sposób i na ile ma być
podzielony arkusz. Po wybraniu należy kliknąć start na ekranie zobaczymy adresy gotowe do wydruku.
Kliknąć Drukuj po wcześniejszym włożeniu do drukarki papieru samoprzylepnego (można już zakupić papier
ponacinany - nie trzeba wtedy każdego adresu z osobna wycinać).
Na zakończenie, po wykonaniu wysyłki można wejść do kampanii i zaznaczyć wysyłkę w polu wysłano.

11.6.4

Ocena skuteczności

Bezpośrednia ocena kampanii marketingowej polega na określeniu ilościowego i wartościowego ”odzewu”
na kampanię. Często też porównuje się te wartości z poniesionymi kosztami. W programie w każdej kampanii
można wprowadzić takie informacje jak: ilość wysłanych ofert, koszt, ilość zwrotów, jaki był odzew oraz zysk.
Jak zarejestrować zwroty z wysyłek
Zwroty w wysyłkach można zarejestrować w bardzo prosty i szybki sposób:
1. Dodać do listy atrybutów - nowy atrybut o nazwie ZWROT, można dla wszystkich kategorii posiadać
tą samą kategorię ZWROT, co ułatwi w czasie późniejszym zestawienie wszystkich zwrotów.
2. Dodać do listy kampanii, nową kampanię - nazwać ją np. zwrot wysyłki do producenta serów.
3. Dla ułatwienia można w kliencie (kontakcie) wstawić przed nazwą np. gwiazdkę (*).
4. Następnie w parametrach wybrać rodzaj nieaktualni, i powrócić do głównego okienka Kontaktu

11.7

Atrybuty

Atrybuty jest to zbiór cech, które przypisuje się do poszczególnych kontaktów, spraw oraz kampanii dzięki czemu możliwe jest późniejsze ich grupowanie według tych cech. Atrybuty wyświetlane są w postaci
listy. Użytkownik ma pełną swobodę ich przydzielania, ze względu jednak na wygodę późniejszej analizy zaleca
się stosowanie następujących zasad:
1. Kontakty powinny mieć wprowadzone atrybuty określające cechy samej firmy czy osoby. Na przykład:
”biura rachunkowe”, ”firmy komputerowe” itp.
2. W kampanii należy wprowadzić atrybuty określające jej rodzaj: np. sposób wysyłki (”e-mail”, list polecony”), wysłane materiały (”folder”, ”pismo nawiązujące kontakt”), przyczynę wysyłki (”święta wielkanocne”, ”zmiana adresu”).
W atrybucie muszą być wypełnione pola rodzaj, skrót czyli np. e-mail, oraz nazwę wysyłki. Atrybut służy
między innymi do wprowadzenia takich informacji jak:
— rodzaj wysyłanego materiału (np. folder firmowy, reklamówka, towar X),
— rodzaj klienta (kontaktu) (np. producent serów),
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Atrybuty pomagają w agregacji, można np. uzyskać informacje, komu i kiedy wysłaliśmy folder firmowy, lub
czy firma X była wzięta pod uwagę w wysyłce do producenta serów.
Również kontakt może mieć przydzielone atrybuty. Każdy kontakt mogą określać elementy/cechy ważne z
punktu personalizacji ofert. Ułatwiają one organizowane akcji wysyłkowych, informacyjnych, a także stosowanie
filtrowania. Na ich podstawie możliwe jest prowadzenie selekcji według różnych kryteriów, na przykład:
• cechy szczególne określające grupę klientów (region, kampania czy rodzaj - częściowo do samodzielnego
projektowania),
• informacja o sposobie pozyskania (reklama, polecenie itd.),
• znaczniki o zastrzeżeniu informacji (obecności na liście Robinsona).

11.7.1

Przypisywanie atrybutów

Powiązanie atrybutu z kontaktem dokonywane jest w prosty sposób. Wystarczy wybrać przycisk, po naciśnięciu którego pojawia się lista atrybutów. Na liście należy wskazać właściwy atrybut.

11.7.2

Baza atrybutów

Podczas przypisywania atrybutów pojawia się lista już zdefiniowanych elementów, jednak zapewne nieraz
wystąpi konieczność dodania swojego własnego atrybutu.
. Powoduje to otwarcie
1. Dodawanie atrybutów dokonuje się przy pomocy przycisku
kolejnego okna. Pole grupa - służy do łączenia atrybutów (według tego pola są sortowane atrybuty na
liście). W pozostałe pola wprowadza się dodatkowe opisy. Umożliwia ono ustawienie takich parametrów
atrybutu jak: skrótową nazwę, dłuższą nazwę, opis (notatkę). Po wybraniu przycisku
atrybut zostaje dodany do listy.
2. Modyfikacja atrybutu. Raz dodany atrybut można zmodyfikować. Spowoduje to zmodyfikowanie wszystkich kontaktów, z jakimi był połączony. Tak więc w każdej chwili można zmienić np. opis atrybutu.
Dokonuje się to przez przycisk
.

11.8

Pytania i odpowiedzi

11.8.1

Czy można powiązać dane dotyczące sprzedaży i zakupu z kontaktami

W czasie analizy bazy kontrahentów pomocne jest – oprócz możliwości nadania i wykorzystania atrybutów,
cech czy rejonów – wykorzystanie danych pochodzących ze sprzedaży bądź zakupu.
W programie istnieje możliwość przeniesienia danych z zestawień magazynowych posegregowanych według
kontrahentów do odpowiednich kolumn w kontaktach – opisanych jako kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3.
W tym celu można wykorzystać zestawienia: magazyn - wydruki - analiza, zaznaczając:
rodzaj
schowek

należy ustawić takie, żeby zestawienie pokazane było według kontrahentów, czyli wg nabywców,
dostawców czy odbiorców,
∨ dane liczbowe, prezentowane w kolumnach zesatwienia zostaną przeniesione do kolumn w
kontaktach.
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Jak wykorzystać rodzaj kontaktu

Sposób wyboru pól rodzaj kontaktu obrazuje zestawienie
klient
kl.stały
kl.jednorazowy
kl.zaniechany
kl.potencjalny
sprzedawca
sprz.stały
sprz.sporadyczny
sprz. potencjalny
dostawca
dost.podstawowy
dost.uzupełniający
dost.inny
instytucja
urząd
media
banki,inne
konkurencja
partner
znajomy
zn.praca
zn.prywatny
zn.rodzina

11.9

——————
klienci obsługiwani, dzwoniący itp.,
klienci, którzy zakupili 1 produkt, nie potrzebujący pomocy,
klienci, którzy zrezygnowali z usług,
klienci, którzy nie dokonali jeszcze zakupu,
——————
sprzedawca – dystrybutor współpracujący z firmą,
sprzedawca – dokonał pojedynczej sprzedaży,
sprzedawca – zainteresowany dystrybucją,
——————
dostawca towaru, z którym firma współpracuje cały czas,
dostawca towaru, u którego firma zaopatruje się sporadycznie,
dostawca „kosztów”,
——————
urzędy skarbowe, miasta itp.,
prasa, portale internetowe,
wszystkie banki i inne instytucje współpracujące z firmą,
firmy konkurencyjne,
partnerzy, inni od sprzedawców i dealerów,
——————
znajomi na stopie pracy zawodowej,
znajomi prywatni,
znajomi z rodziny.

START – czyli jak rozpocząć pracę

Zazwyczaj pracę rozpoczynasz od wybrania sobie jakiejś grupy spraw, którą za pomocą nowego programu
chcesz rozwiązać. Na początek pracy z CRMadar’em proponuję do wyboru dwa zagadnienie:
— 1.„Złapanie” reklamacji na sprzedany produkt zgłaszanych od klientów i jego rozwiązanie lub
— 2.Wysłanie e-mail’i do firm biorących udział w targach w Warszawie zapraszających na prezentację.
Prześledźmy najpierw ewidencję reklamacji, później zajmiemy się korespondencją seryjną.

11.9.1

Reklamacja

Klient dzwoni i zgłasza, że obraz w zakupionym telewizorze jest niewyraźny i drga. Co robimy?
Wpisujemy tego, kto dzwoni Trzeba wpisać klienta do bazy kontaktów, wybieramy więc Nowy kontakt .
1.Wpisujemy dane klienta. To znaczy kogo – firmy, którą reprezentuje czy dane osoby, z którą rozmawiamy?.
Najlepiej i jedno i drugie. Proponuję wprowadzić imię i nazwisko, może adres, ważny jest kontakt czyli: telefon
bezpośredni, GSM oraz e-mail. Teraz trzeba wpisać oczywiście dane firmy.
2.Jeszcze zatwierdź i ..... Uf, klient już jest.
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Teraz jego problem Dopisujemy nową sprawę, wybieramy więc sprawy .
To już trudniejsze, mnóstwo pól, z którymi nie wiadomo co począć. Cóż, zacznijmy od najważniejszych, czyli:
1.Wybieramy firmę
2.Wybieramy osobę
3.Zakładamy nową rozmowę – bo to w końcu nowe zgłoszenie.
4.I co teraz? Teraz nastąpił dylemat, wytłumaczyć Wam na początku wszystko czy tylko minimum. Może
jednak wypełnimy tyle, aby coś zobaczyć a potem uzupełnimy. Więc:
Piszemy kiedy i jak zgłoszenie zostało przyjęte oraz
Na kiedy ma być gotowe
Jeszcze krótki opis, teraz zatwierdź – i gotowe.
A teraz co? Proponuję w ten sposób przyjąć jeszcze jedno zgłoszenie, na przykład źle działającego radia
X. Sposób postępowania jest analogiczny jak w poprzednim przypadku.
Teraz przyszedł czas na obejrzenie wyników Korzystamy tym razem z funkcji sprawy – czyli uruchamiamy ikonę w panelu obsługa.
Pojawia się lista z naszymi dwiema sprawami – tu zresztą zawsze „na wejście” znajdować się będą sprawy
jeszcze nie załatwione – bieżące.
1.Jeżeli „klikniemy” na szarych opisach kolumn – nasze sprawy się posortują. To pierwszy sposób ich analizy.
2.Na górnym pasku znajdują się pola do wyboru:
Kontrahenta – pojawia się sprawy tylko dla wybranego kontaktu
Tematu – o tym jeszcze nie mówiliśmy
Statusu – o tym powiemy za chwilę. Na razie nasze sprawy są bieżące. Jeżeli je zakończymy „znikną” – to
znaczy staną się odłożone, zakończone, w koszu itp.
Dzięki tym polom można przeprowadzić dodatkową selekcję spraw – na liście pojawią się tylko te sprawy,
które dotyczą wybranego kontrahenta, z danego tematu itp.

11.9.2

Wróćmy jednak do naszych spraw

Założyliśmy dwie bardzo podobne sprawy – naprawa telewizora oraz naprawa radia X. Jakie elementy mają
te sprawy różne a jakie podobne?
Różnice to przede wszystkim:
inny kontrahent
inny towar zgłoszony do naprawy
daty i terminy oraz (?) osoby, które to wykonują
Te same to:
opis zgłoszenia – czyli można zaprojektować scenariusz pytań, wstępnych informacji takich jak numer seryjny,
data zakupu, gwarancja, sposób odbioru wzór potwierdzenia – czyli można „podpiąć” ten sam wzorzec
wydruku
rodzaj sprawy – czyli można założyć temat na przykład serwis – dzięki czemu uzyskały zestawienie wszystkich
zgłoszeń serwisowych.
I co z tego wynika? A to, że należy wprowadzić takie elementy i możliwości, które będą te rzeczy wspólne
maksymalnie automatyzować i standaryzować. Czyli:
Scenariusz pytań zawieramy go w etapie (lista etapów)
Wzorzec wydruku j.w.
Temat wybieramy z listy tematów
Zacznijmy od rozmowy W przykładzie widocznym na rysunku pola wypełnione są w większości automatycznie! Ręcznie uzupełniamy tylko: w opisie – czego dotyczy (te elementy, które są pisane małymi literami)
sekcję –harmonogram—– produkt Skąd brane są więc pozostałe informacje? Z etapu!
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Co nam to daje? Przede wszystkim:
1.Mniej pisania za każdym razem.
2.Nie zapomni się o istotnej sprawie np. jak będzie odbierany towar (i to niezależnie od pracownika).
3.Te pola, które wypełniają się w lewej części okienka mogą być widoczne jako kolumny na liście wszystkich
spraw – dzięki temu możliwe jest ich posortowanie np. według terminu realizacji.
W etapie widzimy jeszcze pole szablon. Jest to „podpięty” wzorzec dokumentu, mogący być wykorzystany
jako podstawa do drukowania np. potwierdzenia przyjęcia do serwisu.

Wybrane uwagi użytkowników programu
Co nam dało używanie spraw?
O zgłaszanym / obsługiwanym problemie trudno zapomnieć. Raz wpisana sprawa sama nie
zniknie – chociażby była wprowadzona do systemu przed rokiem póki ktoś świadomie jej nie zaznaczy jako
załatwionej, nieaktualnej, odłożonej itp. – będzie pojawiała się na wszystkich zestawieniach i widniała w
selekcjach.
Każdy (kto oczywiście powinien) może mieć wystarczającą wiedzę do profesjonalnej obsługi
klienta. Jeżeli nawet jedną sprawę obsługuje pięciu pracowników, ale każdy rzetelnie wprowadza wszystkie
operacje z nią związane (wizyty, wysłane oferty, zamknięty kolejny etap) – to w każdym momencie ktoś,
kto zajrzy do niej będzie doskonale zorientowany. Jeżeli stanie się to w momencie, gdy dany klient dzwoni i
rozmawia na przykład z szefem (który oczywiście nie ma pojęcia po co ten klient dzwoni) – a szef po otwarciu
sprawy odpowie: „tak, może Pan przyjechać dzisiaj bo drukarka wróciła już z serwisu” – to chyba tłumaczy
po co został wdrożony CRM.
Istnieje możliwość zbiorczej analizy Przy większej ilości spraw tego samego rodzaju łatwa jest ich
analiza zbiorcza – na przykład odpowiedź na pytanie „do ilu klientów (którym przeprowadzamy wdrożenie
tematu X, składającego się z 1.Wizyty; 2.Wysłania danych do certyfikacji; 3.Odebrania danych; 4.Wizyty i ich
nagrania) trzeba jeszcze pojechać i wgrać dane” staje się banalnie łatwa i natychmiastowa – również dla osób
nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem danego zagadnienia – na przykład dla kierownika. Podobnie jak
ilość wykonanych wizyt, spraw do fakturowania czy rozliczenie serwisantów.
Jakie są zalety używania bazy kontaktów w CRMadar
Podział według rodzaju klienta
W CRM kontrahentów podzielono na tzw. bazy – założone na stałe i w większości przypadków, mimo
„fizycznego” ich połączenia, traktowane oddzielnie. Każdy kontrahent należy więc do bazy: kontrahent lub
oddział lub nieaktualny lub namiar itp.
Łatwa analiza grup
Nasza baza kontrahentów to mieszanka wszystkich klientów – bez względu na to, czy są naszymi dostawcami, klientami końcowymi, dealerami – czy po prostu znajomymi ze szkoły. W CRM założono główne grupy:
klienci / sprzedawcy / dostawcy / instytucje / prywatne – oraz szereg podgrup). Reszta została rozwiązana
przez samodzielnie projektowane atrybuty.
Uzyskujemy zależności pomiędzy klientami.
Wśród klientów pojawiają się tacy, którzy formalnie nie mają ze sobą nic wspólnego (często – nawet nazwy).
Faktycznie natomiast – to te same firmy, rozdzielone jedynie dla celów podatkowych. Do rozwiązania tego
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problemu wykorzystaliśmy omawiane wcześniej bazy (główna firma jest kontrahentem, inne – np. oddziałem)
oraz możliwość połączeń i powiązań pomiędzy poszczególnymi kontrahentami. Dzięki temu po wybraniu firmy
głównej – pojawiają się wszystkie zależne firmy – natomiast opisywane wcześniej kartki wysyłane są tylko do
głównej firmy.
Lista pracowników
W ten sam sposób zaczęliśmy wprowadzać poszczególnych pracowników, z którymi rozmawia się w danej
firmie. Dzięki temu znikają powoli pytania typu: „a z kim rozmawiać w firmie X?” oraz problem adresowania.
Czy CRMadar przyspiesza pracę?
1. Adresowanie
Technicznie możliwości adresowania daje większość programów (edytory, bazy adresowe, specjalizowane programy itp.). Trzeba tylko umieć ”włożyć” naszą wyselekcjonowaną bazę klientów, do których
wysyłamy życzenia i po krzyku. Często jednak przesyłanie takie nie udaje się w 100% - dlatego my
zastosowaliśmy rozwiązania z naszego CRM-a, czyli:
— Nalepki adresowe drukowane przez CRM.
— Scalanie z dokumentami korespondencji seryjnej Word for Windows.
— Efekt - wydruk nalepek adresowych wymagał dziesięciu kliknięć i mniej więcej tyle samo scalenie
bazy z korespondencją seryjną. Czy to się nie opłaca? Osądźcie Państwo sami.
2. Powtarzanie kampanii
Faktycznym zyskiem z używania programu przy wysyłkach seryjnych jest łatwość w ich powtarzaniu. Dane
bowiem dotyczące poprzednich wysyłek są zapamiętane, uzupełnione o rodzaj wysłanych materiałów,
rodzaj klientów, odzew itp. – wykonanie więc kolejnej wysyłki trwa naprawdę krótko.
3. Natychmiastowy dostęp do dokumentów
Możliwość zapamiętywania tworzonych bądź otrzymanych dokumentów jako załączników pozwala na
szybki dostęp do nich, bez konieczności przeszukiwania kolejnych folderów na dysku.

12. Narzędzia
12.1

Analizy

Analizy dostępne są po wybraniu bocznego, lewego, czerwonego, klawisza analizy . Zadaniem tego modułu
jest zgromadzenie i pokazanie informacji wprowadzanych w różnych modułach systemu, w szczególności w
księgowości oraz w magazynie.
Dostępne analizy pogrupowane są według rodzaju i źródła prezentowanych danych i wyróżnić w nich można
kilka zakładek:
— faktury - informacje na temat poszczególnych dokumentów,
— salda - zbiorcze informacje na temat należności i zobowiązań,
— magazyn - zagregowane dane o poszczególnych towarach, stany magazynowe
— niezapłacone - informacje na temat niezapłaconych dokumentów,
— zamówienia - analiza zamówień.

12.1.1

Jak rozpocząć

1. Wybrać zakładkę 12.1, zgodnie z rodzajem danych, które będą przedmiotem analizy.
2. Wybrać szablon zestawienia 12.1.3 – bądź w przypadku rozpoczęcia pracy – zdefiniować go. Szablon
wybiera się w polu szablon, do definicji służy klawisz konfiguracja .
3. Podać okres, konto, rodzaje dokumentów – wypełniając pola w okienku selekcja 12.1.4 .
4. Nacisnąć klawisz odśwież – aby zaktualizować dane.

12.1.2
—
—
—
—
—

Zastosowanie

generowanie zamówień na podstawie stanu minimalnego 7.6.3
generowanie zapotrzebowania na surowce
podgląd stanu wielu magazynów jednocześnie
analiza rozrachunków w układach zbiorczo/analitycznie, analiza rozliczenia poszczególnych dokumentów
zbiorcze naliczanie odsetek 12.1.5

12.1.3

Konfiguracja, szablony zestawień

Aby móc korzystać z analiz konieczne jest zaprojektowanie szablonów zestawień, w których podaje się
odpowiednie kolumny. Modyfikacji podlega ten zestaw (szablon) wybrany w polu szablon.
Należy dokonać tego wybierając klawisz konfiguracja . Pojawia się okienko, którego sposób wypełnienia zależy od opcji i przeznaczenia danego zestawienia, dane należy ustawić w następujących polach:
nazwa
startuj od

nazwa zestawu, pod nią zapisze się zdefiniowany szablon. W przyszłości będzie można go
wybrać w polu szablon,
rodzaj analizy, która pojawi się jako pierwsza,
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szerokość
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nazwy pól (kolumn) wyświetlanych na ekranie. Mogą również pojawić się kolumny selekcja
oraz sumy - będą one omawiane przy analizach magazynowych,
szerokość kolumny.

Ponadto u dołu okienka pojawiają się klawisze:
zapisz - zapisanie konfiguracji,
kody - objaśnienia trudniejszych nazw pól,
domyślnie - wypełnia konfigurację według domyślnych parametrów.

Rysunek 12.1: Okienko do konfiguracji analiz

12.1.4

Selekcja

Oprócz konfiguracji kolumn (wykonywane tylko raz dla danego zestawienia) każdorazowo konieczne jest
określenie parametrów: okres, dokumenty, konto – w okienku pojawiającym się po wybraniu klawisza
selekcja . Niektóre dane wprowadzane są w zależności od rodzaju analizy i będą omawiane w późniejszych
rozdziałach.

12.1.5

Zakładka [faktury]

Odsetki od faktur W zakładce faktury można uzyskać informacje na temat poszczególnych dokumentów,
również naliczone odsetki według daty płatności oraz faktycznej zapłaty. Możliwe informacje:
— dane o dokumencie, kwota, daty wystawienia, termin zapłaty,
— dane o kontrahencie,
— odsetki, rabaty, dyskonta.

12.1 Analizy
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Rysunek 12.2: Naliczanie odsetek - w analizach

12.1.6

Zakładka [salda]

12.1.7

Zakładka [magazyn]

W tej zakładce mamy możliwość zobaczenia zagregowanych informacji o poszczególnych towarach. Każdy
wiersz zawiera informacje o jednym towarze w postaci szeregu liczb. Każda kolumna zawiera łączną ilość
(wartość) wynikającą z dokumentów danego rodzaju. Możliwe informacje to zarówno dane historyczne, takie
jak:
— zapas – zapas na danym magazynie, numer magazynu podaje się w kolumnie parametry ,
— dyspozycje, sprzedaż – numer magazynu j.w.
— zamówienia od odbiorców ,
jak również dane obliczeniowe - prognozy, oznaczone na początku symbolem PR, takie jak:
— PR średnie zapotrzebowanie według rotacji ,
— PR zapotrzebowanie surowców ,
— PR uzupełnienie wg stanów minimalnych.
Pola te wspierają proces tworzenia zamówień do dostawców – szczegółowe ustawienia opisuje rozdział poświęcony generowaniu zamówień do dostawców 7.6.2.
Szczególnym polem jest ręczne wypełnianie.
Kolumna: ręczne wypełnianie Jest to kolumna do której można wpisywać informacje ręcznie. Wystarczy kliknąć dwa razy w danej kratce a ukaże się okienko z możliwością wpisania liczby. Istnieje możliwość
automatycznego wypełnienia tej kolumny oraz możliwość przeniesienia jej danych do funkcji wystawiających
dokumenty.
Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość zobaczenia informacji szczegółowych o dokumentach wskazanego rodzaju, poprzez kliknięcie w kratkę z odpowiednią liczbą. Dokumenty zostaną wypisane w górnej części
ekranu (czasami konieczne jest ”obniżenie” ekranu – powiększenie jego górnej części).

12.1 Analizy
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Menu: transfer przepisz – ręcznie Funkcja dotyczy zakładki magazyn. Dokonuje przepisania kolumny
śr zapotrzebowanie albo uzupełnienie do kolumny ręczne wypełnianie. Ma to na celu uruchomienie
funkcji transfer
Menu: transfer – zamówienie u dostawcy Funkcja przepisuje zawartość kolumny ręczne wypełnianie
do opcji zamówień.

12.1.8

Zakładka [niezapłacone]

Zakładka niezapłacone pozwala na zbiorczą analizę pozycji niezapłaconych kontrahentów. Dane do
niej pobierane są z baz „niezapłaconych” 13.7.3.
W konfiguracji można ustawić takie parametry jak: data i numer dokumentu, kwota (Wn i Ma), ilość dni
po terminie, data płatności, kontrahent itp.

Rysunek 12.3: Analiza - niezapłacone

12.1.9

Zakładka [zamówienia]

Zakładka zamówienia służy do dokładnej analizy poszczególnych zamówień. Każdy wiersz zawiera
informacje odpowiadające pojedynczej linii z zamówienia (pojedynczemu towarowi). W selekcji możliwe jest
wybranie, czy analizujemy zamówienia od odbiorców, czy do dostawców.
Edycja W edycji możliwa jest modyfikacji znacznika PILNE,
Dla zamówienia od odbiorcy: zmiany numeru i daty odpowiadającego zamówienia do dostawcy.
Ustalenie terminu dostawy i terminu sprzedaży.

2004031

Analiza zapotrzebowania w Konfiguracja
1. Dodać pole: Zapas,minimum,maksimum.
2. Opcjonalnie dodać pola: zamówienia odbiorców , zamówienia dostawców .

12.2 Raportowanie
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3. W polu uzupełnienie ukaże się proponowane zamówienie do dostawcy.
Kolumna jest wypełniana, gdy suma stanów na magazynach jest mniejsza od stanu minimalnego (w
przypadku zamówienia do dostawcy – suma ilości na stanie oraz zamówień).
Wpisywana jest tam ilość – dopełnienie do stanu maksymalnego (w przypadku zamówienia od odbiorcy
– do sumy stanu maksymalnego i zamówień).
4. Funkcja przepisz-ręczne służy do przepisania wyników do kolumny ręczne wypełnianie 12.1.9

Rysunek 12.4: Analiza zapotrzebowania

Analiza zamówień Aby uzyskać zamówienia podzielone wg poszczególnych źródeł należy:
1. wprowadzić do każdego zamówienia numer akwizytora
2. w konfiguracji pól dodać pole zamówienia odbiorców
3. ustawić selekcję wg akwizytora
4. wpisać w stoisko odpowiedni numer
5. można założyć kilka kolumn, w celu jednoczesnego podglądu kilku grup zamówień
Transfer do dokumentów
1. w

Konfiguracja

dodać pole ręczne wypełnianie, w tą rubrykę można wpisywać ilości poprzez

naciśnięcie ENTER lub kliknąć myszką w daną komórkę
2. wykonać transfer/zamówienie od odbiorcy
3. pojawi się wypełnione odpowiednio okienko Zamówienie

12.2

Raportowanie

Jest to opcja, która pozwala w jednym miejscu zdefiniować i zgromadzić zestawienia, do których dane
pochodzą z różnych modułów programu, wraz z określeniem wymaganych parametrów. Na przykład można
zaprojektować zestawienia dla określonego kontrahenta, za okres wprowadzony do raportowania - bądź żądać
wykonania raportów zawsze za bieżący miesiąc. Raportowanie w programie znajduje się w opcji administracja
- operacje - raportowanie.

12.2 Raportowanie
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Rysunek 12.5: Lista zaprojektowanych raportów stacjonarny i mobile

12.2.1

Definiowanie raportu

Schematy raportów konfiguruje się przy ich dopisywaniu/edycji. Do najważniejszych elementów konfiguracyjnych takiego raportu należą:
nazwa
polecenie
parametr

nazwa, pod którą będzie wyświetlany raport na liście raportowania,
raport (zestawienie) do wybrania z listy,
okienko do określenia parametrów wybranego raportu. Opcje dostępne w parametrach zależą
od opcji, którą wcześniej wybrano w polu polecenie,
zaznaczenie ∨ umożliwia korzystanie z opcji podgląd - czyli uzyskania podglądu na ekranie,
niezależnie od sposobu wysyłki czy formuły.
do wyboru sposób następujących opcji:

podgląd
okres

domyślny

oznacza, że okres będzie podawany w opcji zmiana okresu,

stały
pytanie o okres

okres podawany jest w parametrach (klawisz parametry ),
przed wykonaniem bądź podglądem pojawia się okienko do wpisania
okresu,
przed wykonaniem bądź podglądem pojawia się okienko do wpisania
parametrów,
jako okres brany jest bieżący miesiąc,
jako okres brany jest poprzedni miesiąc,
dla zestawień typu na dzień wykonywane jest na bieżący dzień.

pytanie o dane
bieżący miesiąc
poprzedni miesiąc
dzisiaj
formuła
wysyłka

12.2.2

definiuje, jak często dany raport ma być aktualizowany,
data i rodzaj ostatniej wysyłki.

Przykłady raportów

Raporty są tworzone w oparciu o następujące zestawienia:
księgowość
płace

zestawienie obrotów i sald, salda kontrahentów, niezapłacone (wg konta, kontrahenta),
karty kontowe, koszty 4-5, wzorców rejestrów, raport niezapłaconych - należności,
syntetyka płac,
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Rysunek 12.6: Okienko tworzenia nowego schematu raportu

Rysunek 12.7: Definiowanie raportu niezapłaconych z podziałem na kontrahenta

12.3 Rocznik
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kadry
magazyn
zamówienia
sklep internetowy

12.2.3

koniec umów i badań,
zapas, wykaz zapłat, analiza zakupu i sprzedaży, konto magazynu, dokumenty zakupu
i sprzedaży, cennik,
niezrealizowane zamówienia od odbiorców,
stan w koszyku zamówień.

Wydruk - prezentacja raportu

Zdefiniowane w ten sposób raporty mogą być kolejno drukowane (tworzony podgląd) – poprzez ustawienie
się na danym raporcie i wybraniu opcji podgląd.
Raporty mogą też być wykorzystane w opcji dashboard – do prezentacji bieżących wskaźników. Więcej
informacji w rozdziale 12.7.

12.2.4

Wysyłka raportu

Istnieje możliwość przesyłania raportu jako e-mail lub wysyłania na serwer. Konieczne jest wtedy ustawienie
odpowiednich parametrów. Wybrane (wskazane) zestawienie jest wysyłane po wybraniu opcji wykonaj. Jeżeli
mają zostać wysłane wszystkie zestawienia należy wybrać opcję operacje - wykonaj wszystko.
Przy wysyłaniu e-mail z treścią raportu konieczne jest ustawienie:
wyślij email
adres
jako .pdf

12.3

∨ ma być wysyłany automatycznie,
adres e-mail, na który ma być wysyłany raport,
∨ wysyłany jako załącznik jako plik .pdf .

Rocznik

Pod pojęciem rocznik kryje się tabela służąca do prezentacji danych miesięcznie, za okres 12 miesięcy. Na
górze tabeli znajdują się pola pozwalające na wybranie prezentowanej informacji:
rodzaj
dokumenty
wartość
grupowanie
pomiń puste
data

baza danych: rejestry VAT bądź baza magazynowa,
rodzaj dokumentów: przychód, rozchód,
rodzaj prezentowanych liczb: wartości wg cen zakupu czy sprzedaży, ilości, zysk
sposób prezentacji wierszy: kontrahenci, towary, handlowcy, magazyny
∨ prezentowane jedynie pozycje niepuste,
ostatni dzień rocznego okresu.

U dołu ekranu znajdują się klawisze selekcja do wyboru tematu i kontrahenta oraz odśwież .

12.4

Remanent

Remanent czyli innymi słowy inwentaryzacja służy zbadaniu faktycznej ilości towarów posiadanych przez
przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnieniu tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów, oraz
ze stanami w programie.
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:
• ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie oraz ujęciu
ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury,
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Rysunek 12.8: Rocznik
• wycenie spisanych ilości,
• porównaniu wartości spisu z danymi z ksiąg rachunkowych,
• ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu
wniosków co do sposobu ich rozliczenia,
• ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeniu w księgach rachunkowych.
W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu udostępniono w programie funkcję remanent.
Jest ona dostępna w menu magazyn - narzędzia - remanent. Funkcja ta pozwala na wpisanie a następnie
wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat). Remanenty zapamiętywane
są w osobnych zbiorach - każdy remanent posiada inną nazwę.

Uwaga: Opcja ta ma charakter pomocniczy – zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie
nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.
Po wejściu do opcji pojawia się okienko do wpisania lub wyboru nazwy zbioru, w którym zostanie zapamiętany remanent. Jeżeli tworzymy nowy remanent należy wpisać nową nazwę w podświetlone pole. W
przypadku modyfikacji już założonego remanentu należy wybrać odpowiedni zbiór a następnie nacisnąć przycisk Otwórz lub nacisnąć Enter . Po wybraniu zbioru pojawia się specjalna lista z nazwą, ilością oraz
katalogową ceną zakupu towaru. Lista ta może być tworzona na podstawie katalogu towarów (znajdują się na
niej wszystkie towary, w takiej kolejności jak w katalogu) lub stanu w magazynie na stoisku.

12.4.1

Wypełnienie listy remanentu

W przypadku wpisywania nowego remanentu należy w pierwszej kolejności określić na jakiej podstawie
tworzony jest remanent. Do określenia tego służą opcje dostępne w menu.

12.4 Remanent
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Wczytywanie towarów z katalogu towarów lub ze stanów
Wypełnianie remanentu wykonuje się wybierając opcję przepisywanie - rozpoczęcie, a następnie:
przepisz towary
przepisz stoisko

wypełnienie listy na podstawie katalogu towarów,
wypełnienie listy na podstawie stanu na wybranym stoisku. Wypełnienie na podstawie stanu umożliwia zachowanie informacji o dostawcy.

Pobieranie z magazynu na podstawie kodu Innym sposobem wypełnienia listy remanentu jest
dopisywanie pojedynczych towarów. Pomocna jest w tym funkcja operacja - pobieranie z magazynu o następującym działaniu: pobieranie z magazynu, po uruchomieniu funkcji pojawia się komunikat
teraz pobieranie towaru na podst. kodu , następuje dopisywanie według kodu. Oznacza to, że towar do remanentu można wpisywać poprzez naciśnięcie F2 (lub wybór z menu baza-dopisywanie) i podanie jego
kodu. Jeżeli towar ten znajduje się na stanie pozostałe dane zostaną uzupełnione. Funkcja ta jest szczególnie
przydatna przy korzystaniu z czytnika kodów kreskowych.

Rysunek 12.9: Remanent - opcja wczytaj czytnikiem

Wczytywanie towarów za pomocą czytnika kodów
Do dopisywania towarów czytnikiem służy funkcja operacja-wczytaj czytnikiem.

12.4 Remanent
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Zmiana informacji o towarze

Po odnalezieniu i wybraniu właściwego towaru należy nacisnąć przycisk
lub klawisz F4 .
Pojawi się okienko, w którym można zmienić, dla potrzeb remanentu (zmiany te nie będą miały bezpośredniego
wpływu na katalog towarów), cenę zakupu i sprzedaży oraz stawkę podatku VAT czyli elementy, które mogą
pojawić się na wydruku. W okienku tym modyfikujemy ilości. Jeżeli przed przystąpieniem do wpisywania chcemy
wyzerować wszystkie ilości można skorzystać z funkcji przepisywanie rozpoczęcie kasuj ilości .

Uwaga:

Jeżeli lista towarów zawiera więcej towarów, niż wykazanych w remanencie i na
liście występują pozycje, których ilości są zerowe można takie towary wykasować korzystając
z funkcji przepisywanie rozpoczęcie kasuj zerowe.

12.4.3

Wydruk remanentu

Po wpisaniu remanentu możliwe jest jego wydrukowanie za pomocą funkcji zestawienia-wydruk. Po
wybraniu funkcji pojawia się na ekranie okno wyboru parametrów wydruku. Zaznaczenie odpowiednich opcji
oznacza, że drukowane będą na zestawieniu kolumny zawierające:
zakupu
sprzedaży
vat
zerowe
bez ilości
kod towaru
odchylenia VAT
cena S
tytuł
dł.strony
cechy

12.4.4

ceny zakupu
ceny sprzedaży ewidencyjna
stawkę oraz wartość podatku vat
wydruk wraz ze stanami zerowymi (towarami z listy, które mają ilość 0)
brak ilości towarów na zestawieniu (np. wydruk do spisania remanentu)
kod (index) towaru
przy każdym towarze podaje marżę (procentowo i kwotę) oraz kwotę VAT
cena sprzedaży
linia opisu nagłówka remanentu
ilość linii na stronie - wydruk remanentu będzie wtedy stronicowany. Długość kartki
wynosi zwykle ok. 60
na wydruku będą umieszczone towary o określonej cesze Można sporządzić wydruk
tylko dla grupy towarów wypełniając pola od towaru . . . do towaru

Przyjęcie lub korekta stanu magazynu

Po wprowadzeniu remanentu należy go przyjąć na stan, w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem
w komputerze a remanentem.
Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie
sporządzenie wydruku.
Przyjęcie remanentu na stan magazynu
Jeżeli jest to początkowy remanent wystarczy wykonać przyjęcie towaru na stan za pomocą funkcji
przepisywanie-zakończenie-dopisz dostawę. Po jej wybraniu należy podać numer stoiska, na które przyjmowany jest towar z remanentu. Następnie należy poprawnie wypełnić następujące pola:
dokument
nr

data remanentu
numer PW (przyjęcia wewnętrznego)

12.4 Remanent

data dostawy
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data remanentu (przyjęcia do magazynu)

Dostawę wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku
. Program zapyta czy wykonać dostawę.
Po potwierdzeniu towary zostaną przyjęte na stan. W przypadku, gdy remanent jest sporządzany w późniejszych okresach różnice między remanentem i stanem w komputerze należy skorygować poprzez wystawienie
dokumentów RW (w przypadku braków) i PW (dla nadwyżek) lub korzystając ze specjalnej opcji w programie.
Korekta stanu - różnice remanentowe
Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem
magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towaru
lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice.
• porównanie z aktualnym stanem
Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remanentu, zawierający różnice pomiędzy stanem i magazynem (różnica
w kodzie, nazwie lub ilości). Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów, z podziałem na towary.
• porównanie na dzień (z zapasem)
Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem a zapasem na dzień. Podobnie jak
w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę, na który dzień jest
porównywany zapas rozRRRRMMDD-W.rem np. roz20060101-1.rem. Plik ten ma strukturę remanentu, zawierający różnice pomiędzy zapasem i magazynem (różnica w kodzie, nazwie lub ilości). Po uruchomieniu
opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów, z podziałem na towary.

Uwaga: Należy koniecznie przed przystąpieniem do wyjaśniania różnic wykonać archiwizację danych. Po przyjęciu wszelkie zmiany dokonywane w opcji remanent nie spowodują
zmian na stanie magazynu. Należy więc ręcznie nanieść zmiany na stan – najlepiej za pomocą
dokumentów RW lub następnego PW.
W celu automatycznego przyjęcia różnic należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami „roz.rem"
bądź „rozRRRRMMDD-W.rem" i następnie uruchomić opcję przepisywanie – odejmij różnice, wypełnić pola
tabelki tak, jak w przypadku dopisania dostawy.

12.4.5

Porównanie remanentu

Celem porównania jest uzyskanie informacji o odchyleniach pomiędzy stanem spisanym a tym w komputerze. Program automatycznie zestawia wskazane zbiory (bieżący remanent i określony numer magazynu) i
przygotowuje raport o różnicach. Jednocześnie tworzy plik remanentu roz.rem, w którym zapisane są operacje
potrzebne do skorygowania stanu komputerowego.
Wydruk różnic sort
Funkcja tworzy raport syntetyczny o różnicach remanentowych. Należy ją wywoływać po wybraniu remanentu zawierającego różnice roz.rem, utworzonego funkcją Porównaj remanent12.4.5.
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Remanent częściowy
Jeżeli remanent obejmuje jedynie część towaru, to proste porównanie nie zda egzaminu. Komputer jako
różnice wyrzuci wszystkie niespisane pozycje. W takim przypadku należy wykonać Kasowanie wg grupy .
Należy otworzyć plik z różnicami roz.rem. Podajemy grupę lub cechy, które to towary podlegały spisowi.
Program usunie z porównania wszystkie pozycje nie odpowiadające szablonowi.

12.4.6

Uzupełnianie danych

uzupełnij VAT
wczytaj dostawców
kasuj ilości

funkcja dopisuje do każdej pozycji remanentu stawkę VAT odpowiednią dla danego produktu
funkcja dopisuje do każdej pozycji remanentu dostawcę danego produktu, na podstawie
informacji na danym magazynie,
wszystkim pozycjom zostanie wyzerowane pole ilość, dzięki czemu otrzymamy arkusze
spisowe gotowe do wypełniania
kasuj zerowe
z remanentu zostaną usunięte wszystkie pozycje z zerową ilością
kasuj wg grupy
z remanentu zostaną usunięte wszystkie pozycje nie pasujące do podanego parametru
wylicz ceny zaku- program sprawdza ceny podane w remanencie i na stanie oraz je koryguje. Na przykład w
pu
przypadku, gdy na stanie występują dwie pozycje o różnych cenach zakupu a w remanencie
zostały spisane 2 sztuki w tych samych cenach - zostaną one rozdzielone wg stanu.

12.4.7

Adaptacje

Dodatkowy cennik
Remanent można wykorzystać jako dodatkowy cennik. Jeżeli zostanie stworzony remanent o nazwie
cen51.rem to system potraktuje go jako cennik nr 51. Dopuszczalne numery od 51 do80. W remanencie
można zawrzeć cenę sprzedaży, cenę ewidencyjną (przed rabatem) oraz indywidualny kod towaru.
Wprowadzanie dostaw
Remanent można wykorzystać do wprowadzania dostaw 6.3. Aby rozszerzyć okienko na możliwość wprowadzania dokumentów, na których udzielono ogólnego rabatu do danych systemu należy dopisać RemanentRabat=1

12.5

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 6.4.2 i fakturze usługowej 8.5.7. 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.

12.5.1

Dodanie nowej faktury cyklicznej

Aby dodać nową fakturę cykliczną należy wybrać w opcji sprzedaży funkcję faktury cykliczne, a następnie
dopisz .
W najprostszym przypadku dopisując pozycję na listę wprowadza się:
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Rysunek 12.10: Faktura cykliczna - szablon
kontrahenta
obowiązuje od
wystawić do
rodzaj

dla jakiego ma być wystawiona faktura,
od kiedy faktura ma być wystawiana,
data do której obowiązuje wystawianie faktur cyklicznych,
w zależności od pola różny będzie sposób wyboru towaru na fakturze:
proste
kod+rok+mm

towar
ilość
cenę

12.5.2

na fakturze będzie wybierany wskazany towar,
na fakturze towar będzie wybierany według kodu (wpisywanego
w towarze w polu index). Pierwszy człon kodu wprowadza się w
pole obok, kolejny człon zależy od daty wystawiania faktury. Na
przykład wpisanie 555 oznacza 7 cyfrowy kod w postaci 5550410,
gdzie 555 to dowolny zestaw cyfr, 04 to rok, a 10 miesiąc,

(usługę) z katalogu towarów, który ma być fakturowany,
ilość towaru (usługi),
cena sprzedaży.

Generowanie faktury z faktur cyklicznych

Przy wystawianiu faktury, po wejściu do opcji faktury cykliczne i wybraniu odpowiedniej pozycji, dane
te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje odnotowany fakt „zrealizowania” – wystawienia
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Rysunek 12.11: Faktura cykliczna - faktury
faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru:
— kolor czarny oznacza faktury, które nie zostały wystawione i są po terminie,
— kolor niebieski, oznacza faktury, które maja zostać wystawione w tym dniu,
— kolor szary, gdy faktury są już wystawione,
— kolor czerwony, gdy faktura jest po terminie, a miała zostać wystawiona w bieżącym miesiącu,
— faktury skreślone – gdy zakończył się termin wystawiania faktur (wg pola wystawiać do.
Przykład:
Pewnemu kontrahentowi, wystawiana jest każdego miesiąca faktura za usługę, przy czym w nazwie usługi wskazywany jest miesiąc jej wykonania. W katalogu towarów występuje tyle pozycji z usługą, za ile są
wystawiane faktury. Aby zautomatyzować wystawianie faktury, należy stworzyć fakturę cykliczną.
1. Fakturę cykliczną należy dopisać do listy. Należy wybrać kontrahenta, datę od kiedy ma być wystawiana
faktura cykliczna, do którego dnia ma zostać wystawiona faktura, w rodzaju wybrać kod+rok+mm, obok
w polu wpisać kod np. 111, ilość i cenę.
2. Do listy towarów dopisać usługę, na przykład „usługa za miesiąc wrzesień 2004” z indeksem 1110409.
Analogicznie do tego dopisuje się usługi za kolejne miesiące, pamiętając o zmianie miesiąca oraz ostatniego numeru w indeksie.
3. Klikając na faktura VAT , następnie faktury cykliczne wybieramy fakturę cykliczną, zatwierdzamy
i tworzymy nową fakturę.
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Przykład:
Każdego miesiąca, zostaje wystawiana faktura za telefon, można więc stworzyć fakturę cykliczną. Należy wybrać kontrahenta, datę od kiedy ma być wystawiana faktura cykliczna, do którego dnia ma zostać wystawiona
faktura, w rodzaju wybieramy proste, gdzie wybiera się inne towary na przykład ,,rachunek za telefon’’,
po zakończeniu zatwierdzić wpis. Faktura zostanie dodana do szablonów faktur. Klikając 2-krotnie na kontrahencie wystawiamy fakturę.

12.6

Karty pracy

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat 13.5. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane. Można również prowadzić rejestrację czynności
za pomocą kodów kreskowych w opcji sterownik. Karty pracy są ściśle powiązane z bazą
tematów 13.5. Mogą być podstawą do naliczania wynagrodzenia, rozliczania zaplanowanego
budżetu (w poszczególnych kategoriach, odpowiadających kategoriom w temacie).
W zależności od zestawienia w opcji Karty pracy można rejestrować:
— rodzaj kosztów: fundusz osobowy (lista płac), bezosobowy (umowa zlecenie), usługi obce,
— czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
— czas pracy urządzenia,
— wykonane czynności, pobrane surowce 12.6.1,
— dwa pola na temat: oznaczenie kontraktu oraz działu,
— status wykonania i akceptacji.

12.6.1

Wykorzystanie kart pracy

Rysunek 12.12: Karty pracy - lista

Rozliczanie czasu pracy dla konkretnego zlecenia
Jednym z zadań kart pracy jest umożliwienie rejestracji i analizy czasu pracy poszczególnych pracowników,
z uwzględnieniem działów oraz konkretnego zlecenia (kontraktu).
Przy takim wykorzystaniu kart pracy należy wejść w opcję Kadry – Karty pracy i nacisnąć przycisk
dopisz i wypełnić następujące pola:
pracownik
z dnia
pozycja

wybierany z listy pracowników,
data wykonania prac,
numer karty pracy nadawany przez program,
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temat
dział
praca
godzin
stawka
razem
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kontrakt – wybierany z listy tematów,
dział – wybierany z listy tematów,
rodzaj godzin: normalne, nadliczbowe, nocne,
ilość godzin,
stawka za godzinę,
ilość * stawka - wyliczane przez program.

Rysunek 12.13: Rejestrowanie czasu pracy konkretnego pracownika

Rysunek 12.14: Zestawienie czasu pracy nad konkretnym zleceniem

Wydruk – zestawienie sumy przepracowanych godzin dostępne jest w opcji sumy - suma godzin, gdzie
po wybraniu konkretnego tematu (zlecenia) wyświetla się zestawienie czasu pracy nad konkretnym zleceniem.
Zestawienie godzinowe dla konkretnego produktu Karty pracy mogą służyć do rejestrowania ilości
przepracowanych godzin nad danym produktem. W takim przypadku należy wejść do opcji Kadry - Karty
pracy i nacisnąć przycisk dopisz , a następnie wypełnić następujące pola:
pracownik
surowiec

wybierany z listy pracowników;
wybierany z katalogu towarów;
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wartość
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ilość godzin pracy;
stawka godzinowa;
wyliczona przez program wartość.

Zestawienie dotyczące partii towaru możliwe jest do uzyskania w opcji historia - historia karty – podając
w polu paleta odpowiedni numer.

Rysunek 12.15: Wydruk historii palety / partii

Rejestracja czynności dotyczących partii towarów
W przypadku, gdy konieczne jest zarejestrowanie czynności wykonanych z partią towaru można wykorzystać
do tego numer transakcji, nadawany przez program podczas przyjęcia danego surowca / produktu. Numer
rejestrowany w karcie pracy w polu paleta. Według niego możliwe jest następnie stworzenie historii operacji
na danej partii (palecie).
Karty pracy powstające z modułu pomiary
Jednym z zadań kart pracy jest umożliwienie rejestracji i analizy czasu pracy poszczególnych pracowników,
z uwzględnieniem wyprodukowanych towarów i rejestracją pomiarów kontrolnych. Karty pracy tworzone są
automatycznie przez program podczas ewidencji w module pomiary .
z dnia
numer
pracownik
gniazdo
plan
początek
pobrano
koniec
zdano
operacja
brak
godzin

data bieżąca, zapisywana po wykonaniu pomiary - start;
kolejny numer karty pracy; numer jest powiązany i zapisywany w bazie baza pomiary oraz
plan produkcji - przy realizacji czynności;
wybierany w pierwszym kroku pomiarów;
wybierane w pierwszym kroku pomiarów;
plan produkcji podawany w pierwszym kroku pomiarów - w opcji pomiary - start;
dzień i godzina, zapisywana po wykonaniu pomiary - start;
ilość materiału, wprowadzana w opcji pomiary - start;
dzień i godzina, zapisywana po wykonaniu pomiary - stop;
ilość braków, wprowadzana w opcji pomiary - stop;
towar pobierany z planu produkcji wraz z pobrana ilością w opcji pomiary - start;
towar pobierany z planu produkcji wraz z pobrana ilością w opcji pomiary - braki ;
ilość godzin pracy - wyliczana przez program;

UWAGA - Konieczne modyfikacje w opcji dane systemu:
kartyPracySerwis=1 komenda dopisana do danych systemu dodaje w karcie pracy pole ”plan produkcji”
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Wydruki
Zestawienie wykonanych operacji dla konkretnej produkcji jest możliwe w opcji: plan produkcji jako
zestawienia - karta pomiarów.
Rozliczanie współczynnikiem
Rozliczanie współczynnikiem służy do rozksięgowywania kont wg ilości przepracowanych godzin zarejestrowanych w kartach pracy. Pozwala na ustalenie ile czasu (godzin) zajmują poszczególne etapy realizacji danego
przedsięwzięcia.
Rozliczanie współczynnikiem znajduje się w opcji księgowość - narzędzia - rozliczanie współczynnikiem. Pola znajdujące się w opcji:
okres księgowania
konto
razem
konto
współczynnik
kwota

okres księgowania,
konto do wyboru z planu kont,
suma wszystkich godzin,
nazwa konta,
ilość przepracowanych godzin nad danym tematem zadania,
stosunek współczynnika i sumy godzin (pole razem) automatycznie obliczane przez program.

Rysunek 12.16: Rozliczanie współczynnikiem

Uwaga:

W kartach pracy muszą zostać zarejestrowane tematy, w których są uzupełnione konta im odpowiadające. W przeciwnym wypadku poszczególne współczynniki wg godzin pracy nie będą się zgadzały z
zarejestrowanymi godzinami pracy w kartach pracy. Można to sprawdzić porównując wartość współczynnika z
sumą godzin przepracowanych za dany miesiąc Karty pracy - sumy - wg kont.
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Aby wygenerować zestawienie współczynników wg kart pracy należy w polu okres księgowania wybrać
miesiąc, za który ma być sporządzone zestawienie. Następnie wejść do opcji księgowanie - wg kart pracy .
Spowoduje to wygenerowanie wszystkich godzin zarejestrowanych w kartach pracy w wybranym miesiącu.
Następnie podobnie jak w przypadku generowania współczynnika wg sald kont ?? wybrać analizowane konto
i wpisać jego saldo, co spowoduje rozłożenie godzin pracy proporcjonalnie na wpisane konto.

12.6.2

Wydruki

Suma godzin
Zbiorcze zestawienie godzin wykonuje się w opcji suma godzin. Po wybraniu funkcji pojawia się okienko,
w którym można ustawić okres, za jaki tworzone jest zestawienie, temat, pracownika czy kontrahenta. Nie
wypełnienie pól powoduje, że zestawienie będzie tworzone dla wszystkich.
W zależności od pola rodzaj zestawienie może być tworzone w układzie według:
— tematów – zbiorcze zestawienie godzin i wartości dla poszczególnych tematów,
— pracowników – zestawienie przepracowanych godzin w podanym okresie dla poszczególnych pracowników,
— kontrahentów – przepracowane godziny i wartości dla kontrahentów,
— grup pozycji – przepracowane godziny i wartości zsumowane według grup towarowych ??,
— daty – przepracowane godziny i wartości w układzie dziennym.
W okienku wyboru parametrów wydruku suma godzin znajdują się następujące pola:
praca od
do
selekcja
rodzaj
temat
pracownik
kontrahent
produkt

od jakiej daty mają być sumowane godziny,
do jakiej daty mają być sumowane godziny,
czy sumowanie ma obejmować sumę godzin: niezleconych, niewykonanych czy nieodebranych,
względem czego będą sumowane godziny (np. względem pracowników lub tematów),
nazwa zlecenia (kontraktu),
wybór pracownika, dla którego mają być sumowane godziny,
sumowanie godzin przepracowanych pod konkretnego zleceniodawcy,
sumowanie godzin przepracowanych nad wyrobem danego produktu,

Rysunek 12.17: Zestawienie suma przepracowanych godzin z podziałem na konkretnego pracownika

Suma pozycji
Zestawienie czynności wykonanych przy realizacji konkretnego zlecenia znajduje się w opcji suma pozycji .
Okienku wyboru parametrów wydruku jest taki samo jak przy zestawieniu sumy godzin 12.6.2.
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Rysunek 12.18: Zestawienie suma pozycji z podziałem na konkretny produkt
Suma czynności
Zestawienie sumy godzin wykonywania konkretnej czynności znajduje się w suma czynności . Okienku
wyboru parametrów wydruku jest taki samo jak przy zestawieniu sumy godzin 12.6.2.

Rysunek 12.19: Zestawienie suma czynności z podziałem na konkretny produkt

Zestawienie
Zestawienie jest dostępne w opcji historia. W porównaniu do zestawień dostępnych w sumy na wydruku
znajdują się wartości niezagregowane z podziałem na kolejne dni.
Karta limitowa
Karta limitowa 12.6.4 jest dostępna w opcji historia. Dzięki tej opcji uzyskuje się zestawienie karty limitowej.
Historia operacji
Ilość przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników przy danym produkcie jest dostępna
również w opcji historia - karta operacji . Po wybraniu opcji uzyskuje się zestawienie wszystkich operacji z
podziałem na datę operacji i pracownika.
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Rysunek 12.20: Karty pracy - historia - zestawienie

Rysunek 12.21: Karty pracy wydruk historii operacji
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Historia karty
Historia karty jest dostępna w opcji historia. Jak sama nazwa wskazuje umożliwia ona uzyskanie zestawienia wszystkich operacji wykonanych w kartach pracy z uwzględnieniem wszystkich pracowników, czynności
wykonanych przez nich i godzin pracy itp. Po wybraniu odpowiednich parametrów w okienku wyboru właściwości wydruku uzyskuje się zestawienie.

Rysunek 12.22: Karty pracy - wydruk historii karty

Lista obecności
Lista obecności podobnie, jak historia karty, dostępna jest w opcji historia. Dzięki tej opcji tworzone jest
zestawienie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy konkretnego pracownika, lub dla wszystkich pracowników.

12.6.3

Rejestracja za pomocą sterownika

Możliwa jest rejestracja kart prac, wykorzystując kody paskowe, opisujące pracowników, maszyny (gniazda
produkcyjne) oraz czynności wykonywane na maszynach. Więcej informacji w opcji sterownik 12.9.
W pierwszej fazie wykonywana jest operacja START - w celu rozpoczęcia rejestracji - zakładana jest wtedy
karta pracy, w której wprowadzona jest pracownik, godzina rozpoczęcia, czynność, paleta oraz gniazdo.
W kolejnej fazie rejestrowana jest operacja STOP - po której karta pracy uzupełniana jest o: godzinę
zakończenia, odpad i wykonane ilości (godziny) czynności.
Więcej informacji w instrukcji dotyczącej sposobu obsługi sterownika 12.9.4

12.6.4

Limity

2008101

Dane rejestrowane w kartach pracy dotyczące realizacji kontraktów można uzupełnić o zdefiniowanie limitów godzin, przeznaczonych w danym miesiącu na realizację kontraktu.
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Uwaga: Jeśli dany kontrakt trwa dłużej niż jeden miesiąc należy na każdy miesiąc wprowadzać oddzielnie
limit. Umożliwi to uzyskanie zestawienia zarówno miesięcznie, jak i za dłuższe okresy - w takim przypadku
limity z poszczególnych miesięcy będą sumowane.
Rejestracja limitów
Limity godzin dla poszczególnych kontraktów można rejestrować w opcji brygadzista - limity .
data
dotyczy
temat
kontrahent
dział
pozycja
limit

data oznaczająca miesiąc, na który jest wprowadzany limit. Jeśli dany kontrakt trwa dłużej na każdy miesiąc limit trzeba wprowadzać oddzielnie,
dodatkowy opis,
kontrakt wybierany z listy tematów,
wybierany z listy kontrahentów – jeśli potrzebny podział według odbiorców,
dział – wybierany z listy tematów,
czynność – wprowadzana w kartach pracy,
ilość godzin limitu.

Rysunek 12.23: Wprowadzanie limitów

Zestawienia realizacji wg limitów
Po wprowadzeniu limitów oraz kart pracy można uzyskać zestawienie w opcji karty pracy - jako zestawienie
sumy - suma pozycji. Należy zaznaczyć pole ∨ limity

12.6.5

Zdalna rejestracja

Możliwa jest rejestracja kart pracy przez przeglądarkę WWW lub komórkę. Pozwalają na to funkcje generuj
- czytaj HTTP oraz generuj - zapisz HTTP. Udostępnienie tej możliwości wymaga zainstalowania na
serwerze odpowiedniego programu współpracującego z MADAR-em. Dane dotyczące serwera wprowadza się
w konfiguracji 14.3.6.
Istnieje aplikacja internetowa, która umożliwia wprowadzanie danych przez WWW. W programie wprowadzono dwie funkcje zapisz HTTP i czytaj HTTP, służące wymianie danych z taką aplikacją 16.10.3.
kartyPrMiesiac=1 — numeracja składająca się z oznaczenia miesiąca i kolejnej pozycji w ramach miesiąca
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Rysunek 12.24: okienko konfiguracji zestawienia suma pozycji

12.6.6

Test duplikatów

Program pozwala na wykonanie testu duplikatów tz. sprawdzenie czy wprowadzone karty nie powtarzają się
i czy nie występuje sytuacja, że jeden pracownik ma wprowadzonych kilka kart z pokrywającymi się godzinami
pracy w tym samym dniu.
Wykonanie testu duplikatów jest możliwe dzięki funkcji generuj - test duplikatów . Należy podać okres,
dla którego będzie wykonany test duplikatów kart pracy. Można ustawić sposób selekcji a także wybrać konkretnego pracownika. Na zakończenie należy wybrać przycisk start co spowoduje wygenerowanie listy w
pliku pdf dubujących się kart pracy.

12.6.7

Adaptacje

W celu przeniesienia z ewidencji kart pracy do naliczenia pensji rozliczenia poszczególnych tematów do
danych systemu dopisujemy wczytajakord=1. kartypracywarunek=1 — kontrola poprawności wpisywania
dział,temat,kontrahent

12.6.8

Kontrola dostępu

2008012

Pola w uprawnieniach użytkownika
Karta obca, to jest taki wpis, w którym nie występujemy jako jeden z operatorów.
czytanie obcych — prawo do podglądu kart obcych,
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pisanie obcych – prawo do modyfikacji kart obcych,
pisanie przyjętych – jeżeli kartę zadekretowano na nas, to czy mamy prawo go modyfikować.
edycja bieżące prawo poprawy dokumentów ±3 dni w stosunku do bieżącej daty,
edycja stare prawo modyfikacji do dokumentów starszych,
kasowanie prawo kasowania dokumentów.
Oznaczenie zakresu wprowadzania
Możliwość zdefiniowania praw wprowadzania tylko do określonego zakresem daty. Prawo do wypełniania
tylko pracowników przydzielonych danemu operatorowi.

12.6.9

Powiązania z innymi modułami

Ewidencja godzin może być zasilana z kart pracy, w tym celu umożliwiono przeniesienie danych.

12.7

Dashboard

Kiedy sprawdza się często jakieś wyliczenia lub sumy uciążliwe staje się sporządzanie tych samych zestawień kilkakrotnie tylko po to, aby zobaczyć jakieś podsumowanie. W programie można umieścić pewne
podsumowania zestawień w jednym miejscu. Umożliwia to funkcja dashboard, pozwalająca na umieszczenie
poszczególnych danych obok siebie na tablicy, co znacznie ułatwia ich porównywanie.

Rysunek 12.25: Dashboard - podgląd widoku utworzonej tablicy
Przykład:
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Można zapisać w tablicy np. sumę zadłużenia wszystkich klientów i sumę zadłużenia u dostawców. Liczby te
będą automatycznie aktualizowane przez program np. co miesiąc.
Definiowanie danych wyświetlanych w tablicy znajduje się w opcji interface - transmisje - dashboard
12.7.1.
Istnieje możliwość ustawienia na stałe podglądu tablic 12.7.2.

12.7.1

Tworzenie tablic

Podsumowania są brane z zestawień, które dostępne są w różnych opcjach programu, a następnie umieszczane w kolejnych kolumnach lub wierszach tablicy. Aby stworzyć nową tablicę należy nacisnąć przycisk
dopisz .

Rysunek 12.26: Dashboard - wykaz utworzonych tablic
W pojawiającym się okienku należy uzupełnić następujące pola:
nazwa
po lewej
środek
po prawej

nazwa tablicy, pojawiająca się na liście tablic,
nazwa podsumowania, widoczna na klawiszach,
wybór transmisji 12.8,
numer podsumowania z danego zestawienia (na każdym zestawieniu może być klika podsumowań dlatego należy określić jego nr).

Rysunek 12.27: dashboard - okienko wyboru parametrów tablicy
Przykład:
Wybranie pola z numerem 1 podsumowania w przypadku zestawienia niezapłacone - opcja księgowanie wydruki - niezapłacone odpowiada pierwszej liczbie w podsumowaniu tego wydruku.
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Rysunek 12.28: Ksiegowanie - wydruk niezaplacone
Tworzenie transmisji
Wybór transmisji dokonywany jest z listy transmisji 12.8. Po dwukrotnym naciśnięciu na wybór transmisji pojawia się okienko tworzenia transmisji. Jeśli chcemy dodać nową transmisję należy nacisnąć przycisk
dopisz i wypełnić następujące pola:
nazwa
polecenie
formuła

nazwa transmisji,
wybór z listy poleceń,
jak często będzie aktualizacja.

Rysunek 12.29: Dashboard - okienko wyboru parametrów transmisji
W okienku wyboru parametrów transmisji znajduje się również przycisk parametry . Po naciśnięciu na
niego pojawia się okienko wyboru parametru wydruku (zestawienia). Jego zawartość zależy od wybranego
polecenia w polu polecenia. Można wybrać w nim m.in. zakres czasu lub konkretnego kontrahenta.
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Rysunek 12.30: Okienko wyboru parametrów wydruku
Po zatwierdzeniu wszystkich wprowadzonych danych na wykazie utworzonych tablic powinna pojawić się
wprowadzona pozycja.

12.7.2

Przeglądanie tablic

Aby wyświetlić daną pozycję w postaci tablicy należy w okienku wykazu utworzonych tablic wejść do opcji
interface - transmisje - dashboard i wybrać z menu funkcję okno. Można wyświetlić też daną pozycję w
postaci wydruku wchodząc do opcji raport.
Innym sposobem przeglądania podsumowań jest przypisanie konkretnego widoku użytkownikowi. Wystarczy
nadać wybranemu użytkownikowi uprawnienia do przeglądania zdefiniowanej tablicy 14.1.5. W tym celu należy
wejść do opcji administracja - użytkownik, wybrać z listy odpowiedniego użytkownika i nacisnąć przycisk
edycja lub w przypadku tworzenia nowego - klawisz dopisz . Następnie należy przejść do zakładki
autostart i w polu wskaźniki nacisnąć przycisk ∨ . W pojawiającym się okienku z listy utworzonych
tablic należy wybrać tę, którą będzie mógł oglądać użytkownik.

12.8

Harmonogramowanie raportowania

Opcja interface - transmisje służy do automatyzacji raportowania. W tym celu dla każdego raportu
należy zdefiniować rodzaj (która opcja jest wykorzystywana do realizacji) oraz sposób prezentacji / przekazania
12.7.1.

12.8.1

Zakres możliwości

• stan magazynu – zestawienie stanu magazynu
• analiza sprzedaży – zestawienie analizy sprzedaży 6.7.2
• raport należności – baza należności
• raport należności – księgi pomocnicze
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Rysunek 12.31: Użytkownicy - nadawanie uprawnień do przeglądania tablicy z podsumowaniami
Sekcja służy do przekazu niektórych zbiorów (baz) do innych systemów, takich jak Sklep internetowy czy
inne systemy rozliczeniowe. Możliwość wysłania danych w formacie binarnym oraz tekstowym.
• katalog towarów
• katalog tematów
• katalog pracowników
• plan kont
• receptury 9.3
• pakmod – katalog towarów oraz pliki pomocnicze
• archiwum – archiwizacja
• magazyn harmonogram 16.10.4
• informowanie kierownictwa – dla niniejszych zestawień system automatycznie dobiera zakres dat, dla
których tworzone jest zestawienie.
syntetyka VAT
raport dotyczący rozliczenia VAT za dany miesiąc
syntetyka płac
raport podsumowujący płace za dany okres
KPiR wykaz roczny
podsumowania kolumn za poszczególne miesiące
KPiR wykaz miesięczny
KPiR rachunek wyników 1
• automat zapisu zamówień – zbiorcze generowanie plików zamówień (PZ, faktur) za bieżący dzień, do
automatycznego wczytania w centrali
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Automatyczny wybór zakresu
Na podstawie bieżącej daty ustalany jest zakres poprzedniego miesiąca i dla niego tworzone jest zestawienie.

12.8.2

Dopuszczalne formy przekazu

• kopiowanie do wskazanego folderu
• wysyłka e-mail: możliwość utworzenia załącznika, bądź włączenie raportu do treści wiadomości,
• transmisja protokołem FTP
• transmisja protokołem HTTP: raport wysyłany jest metodą POST jako zmienna DATA.

12.8.3

Aplikacja serwerowa

Madar może pracować jako usługa serwerowa w systemie Windows XP. Przykładem zastosowania może
być synchroniczna aktualizacja stanów magazynowych w zdalnym sklepie internetowym oraz współpraca z
serwerem www.emadar.pl 16.10.
Należy zdefiniować formułę, czyli w jakich odstępach będzie raport transmitowany. Reszta jak w podrozdziale 16.10.4

12.9

Sterownik

Ideą nowoczesnych metod identyfikacji jest wykorzystanie technik i urządzeń pozwalających na maksymalne
wyeliminowanie „ręcznego” wyszukiwania danych pozycji oraz takiej rejestracji, by umożliwić śledzenie operacji
wykonywanych na danej pozycji. Systemy służące do automatycznego identyfikowania, przechwytywania i
gromadzenia danych występujących w procesach logistycznych noszą nazwę ADC (ang. Automatic Data
Capture).
Jednym z takich rozwiązań jest system, wykorzystujący kody paskowe i czytniki. O ile jednak powszechne
jest przeświadczenie o możliwości wykorzystania kodów paskowych do identyfikacji towarów, ewentualnie pracowników, o tyle zastosowanie ich do identyfikacji maszyn, czynności czy odpadów oraz rejestracji dokumentów
magazynowych i kart pracy jest nowatorskim rozwiązaniem.
Podstawowym założeniem tego rozwiązania jest umożliwienie obsługi zadań wyłącznie za pomocą czytnika kodów paskowych oraz całkowite wyeliminowanie konieczności korzystania z klawiatury. Wiąże się
to z opracowaniem, optymalizacją i przyjęciem w firmie metod kodowania:
— rodzaju wykonywanej operacji – możliwe operacje do wykonania za pomocą sterownika
— Przesunięcie międzymagazynowe MM 6.4.7,
— Karty pracy 12.6.3.
— surowców i wyrobów,
— odpadów i ich ilości,
— maszyn / gniazd produkcyjnych,
— wykonywanych czynności na maszynach,
— operatorów / pracowników.
Do kodowania został wykorzystany standard EAN-13 z prefiksem 2 - do kodowana wewnętrznego. Stosowane urządzenia: drukarka kodów paskowych oraz czytniki.
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Idea działania

Sterownik jest specjalną funkcją w programie, która umożliwia wykonywanie operacji magazynowych oraz
rejestrację kart pracy za pomocą czytnika kodów paskowych. Wejście do opcji następuje po wybraniu
interface - sterownik.
W pustym polu podawany jest kod. Pod spodem pojawia się opis wykonywanej operacji. Przyjęto następującą zasadę:
— pierwszym krokiem jest wprowadzenie kodu wykonywanej operacji (np. przesunięcie mm, karta pracy
itp.),
— w drugim kroku wprowadza się kod palety, która bierze udział w operacji,
— w kolejnym kroku podaje się (czasami) dodatkowe parametry, takie jak ilość odpadu,
— każda operacja zakańczana jest podaniem kodu pracownika, wykonującego operację.
Po wpisaniu w pustym polu znaku ? wyświetli się wykaz kodów, za pomocą których wykonywane są określone operacje. Jeżeli wpisano błędną operację istnieje możliwość cofnięcia poprzednio wprowadzonej operacji.
Operację cofnij wykonuje się wpisując wpisując w sterowniku kod 228900.

Rysunek 12.32: Wykaz kodów operacji

12.9.2

Budowa kodu

Do kodowania został wykorzystany standard EAN-13 z prefiksem 2 - do kodowana wewnętrznego. Ponieważ
kody identyfikują zarówno towary, jak i czynności czy pracowników - muszą być tak skonstruowane, by na ich
podstawie możliwa była identyfikacja w pierwszej kolejności rodzaju (czego dotyczy kod) i następnie konkretnej
pozycji.
Dla ułatwienia wprowadzania kod może być:
1. Jako EAN - 13 wpisywany bądź wczytywany czytnikiem kodów.
Przykład kodu palety: 2520001002011
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2. Krótki kod - wpisywanym, w postaci: XXXZZZZZZ
gdzie XXX - kod operacji,
ZZZZZZ – parametry.
Przykład krótkiego kodu dla palety: 2521002011

Rysunek 12.33: Interpretacja kodu palety

Rysunek 12.34: Interpretacja kodu przesunięcia palety

Rysunek 12.35: Interpretacja kodu pracownika

12.9.3

Generowanie kodów

Pracownicy
Kody pracowników znajdują się w zestawienia - wykaz adresów .
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Rysunek 12.36: Interpretacja kodu operacji START

Rysunek 12.37: Interpretacja kodu operacji STOP

Rysunek 12.38: Interpretacja kodu opisującego ilość sztuk odpadu

Rysunek 12.39: Wykaz kodów pracowników
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Towary
Towary, tak jak pracownicy, znajdują się w prawym, dolny rogu. Kody towarów są generowane przy przyjęciu
palet na stan.

Uwaga:

Osobny towar nie posiada swojego kodu paskowego

.
Przez paletę rozumie się partię towaru (surowca) poddawaną procesom w produkcji. Każda paleta ma swój
unikalny numer, tworzony w ten sposób, że do numeru PZ dodawany jest kolejny numer - na przykład dla PZ
o numerze 1002 kod pierwszej palety to 100201, drugiej 100202, trzeciej 100203 itp. Towar przyjmuje się w
opcji magazyn – zakupy – PZ .

Rysunek 12.40: Wydawanie towaru - PZ
Metki mogą być drukowane na drukarce do metek np. DataMax. Szablon metki znajduje się w pliku
metka.txm. Wydruk pojedynczej metki możliwy jest po wybraniu: [i] – i naciśnięciu klawisza [metka] Wybierając klawisz F6 - można podać liczbę metek (tych samych), drukowanych jednocześnie.
Wydruk metek dla wszystkich palet odbywa się po wybraniu opcji inne – wydruk metek. Wybranie w
polu liczka metek:
— pojedynczo –– drukowana jedna metka na paletę,
— podwójnie —- drukowane dwie metki do jednej palety,
— wg ilości —- tyle metek, ile podane w ilości.
MM
Kody MM generowane są w generatorze kodów kreskowych EAN 13. Przykłady krótkich kodów MM:
— 2610000001037, gdzie 7 jest cyfrą kontrolną,
— 2610000001020, gdzie 0 jest cyfrą kontrolną,
— 2610000003017, gdzie 7 jest cyfrą kontrolną,
— 2610000003024, gdzie 4 jest cyfrą kontrolną,
Gniazdo
Kody gniazd dostępne są w opcji produkcja - gniazda - zestawienia.

12.9 Sterownik

526

Uwaga:

Do rejestracji odpadów w sterowniku kod gniazda wygląda następująco: 240+kod gniazda z
wydruku np. 24001, 24002, 24099 itp.
.

Rysunek 12.41: Kody operacji START i STOP w gniazdach

Temat
Kody tematów znajdują się na liście tematów po lewej stronie. Aby wprowadzić w sterowniku temat wpisuje
się kod 269****, gdzie **** to kod określonego tematu.
Kategorie
Kody kategorii można zobaczyć wchodząc do opcji Kadry - Kategorie w polu Kod . Aby wprowadzić w
sterowniku kategorię wpisuje kod 266****, gdzie **** to kod określonej kategorii.
Odpady
Odpady rejestruje się w opcji odpady wpisując jako grupę towarową odpady. Kod odpadu sprawdza się
w ten sam sposób co kody towarów. Aby wprowadzić s sterowniku odpad należy wpisać kod 225rrrriiii, gdzie
rrrr to kod odpadu, iiii oznacza ilość odpadu.
Operacja cofnij
Jeżeli przez pomyłkę wpisano zły kod można cofnąć operację jego wpisania bez robienia tego od początku.
Kod operacji cofnij – 228 900 kasuje poprzednio wpisaną operację.
Dodatkowe polecenia w sterowniku
Polecenia zmiany daty (wprowadza się je jako pierwsze):
1. Cofnij o jeden dzień (228 941). Naturalnym działaniem jest wypełnianie kart pracy za bieżący dzień.
Czasami jednak zachodzi potrzeba wypełnienia kart pracy za dni poprzednie (np. wczoraj lub za 3 dni
wstecz itp.). Służy do tego kod cofnij o jeden dzień, który po wpisaniu w sterowniku oznacza, że karta
pracy będzie wypisana z datą wczorajszą. Dwukrotne wpisane kodu zmienia datę o dwa dni wstecz itd.
2. Zmiana na dzień poprzedni (228 949). Zasada działania jest tu bardzo podobna jak w pierwszym przypadku z tą różnicą, że wpisany kod działa tylko jeden raz, czyli nie jest możliwe cofnięcie więcej niż o
jeden dzień.
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3. Zmiana na dzień przedwczorajszy – taka sama zasada jak w ptk. 2 tylko data cofa się o dwa dni.
4. Zmiana o trzy dni wstecz - taka sama zasada jak w ptk. 2 i 3 tylko data cofa się o trzy dni.
5. Ustaw datę dzisiejszą (228 950) – ustala datę bieżącą, która jest jednocześnie datą domyślną.
6. Operacja cofnij (228 900) – cofa poprzednio wykonaną operację.
7. Karta pracy czas (228 001) ...
8. Karta pracy zużycie (228 002)...
9. Karta pracy zmiany (228 003) ...

12.9.4

Przykłady wykorzystania sterownika

Karty pracy - rejestracja pracy zmianowej
Cały proces można podzielić na dwa etapy. Jako pierwsze pracownik zaczynając pracę wczytuje pracowników, zmianę i dział, na którym pracują . Natomiast drugi etap (po wykonaniu pracy) polega na uzupełnieniu
informacji o temat.
ETAP I Dopisywanie nowej karty pracy
• Wczytanie działu (260)
Wszystko rozpoczyna się wczytaniem kodu działu (kopalni) – 260 (po nim wpisuje się kod działu np.
260504, 260510 itd.).
• Wpisanie kodu pracownika (268)
Drugą czynnością jest wpisanie kodu pracownika, który rozpoczyna się od 268, po którym dodaje się
kod konkretnego pracownika. Kody wszystkich pracowników można znaleźć na liście pracowników (liczba
po lewej). Kod pracownika jest wpisywany przy dopisywaniu nowego pracownika w zakładce kadry, pole
numer pracownika.
• Wpisanie kodu zmiany (266)
Kolejnym etapem jest wpisanie kodu zmiany. Kod zmiany rozpoczyna się numerem 266 należy do niego
dodać kod zmiany. Kody zmian można znaleźć w opcji kadry – kategorie w polu kod. Należy utworzyć
wszystkie możliwe zmiany oraz zdefiniować rodzaj i ilość godzin pracy w ramach tworzonej kategorii
(zmiany). Rodzaj i ilość godzin wprowadza się podczas dopisywania nowej kategorii w polu rodzaj 1, 2,
3 i 4 oraz ilość 1, 2, 3, 4. Przy dopisywaniu kategorii należy pamiętać aby wypełnić pole kod. Zakładając,
że zmiana poranna (8 godzin normalnych) ma kod 123, do sterownika wpisujemy 266123. Jeżeli etap
pierwszy oraz drugi wykona się prawidłowo, w sterowniku nad nazwą tematu pojawi się nazwa zmiany
oraz rodzaj i ilość godzin pracy.
• Wpisanie kodu kolejnego pracownika (268)
Wpisanie kodu kolejnego pracownika wykonuje się tak samo jak w ptk 2. Dział i zmiana zostają przepisane
z poprzedniego pracownika. W przypadku , gdy wprowadzani pracownicy pracują na różnych zmianach
należy wpisać kod zmiany odpowiadający drugiemu pracownikowi.
• Wpisanie kodu operatora (215)
Kod operatora jest poprzedzony kodem 215 powoduje zapisanie wpisanych danych w kartach pracy.
Wpisanie go w sterowniku oznacza zatwierdzenie i zapisanie wprowadzonych danych (podpis). Kod
operatora jest widoczny w opcji administracja – ustawienia - operatorzy – podgląd - w polu kod.
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ETAP II Uzupełnianie dopisanych kart o temat (zadanie) W drugim etapie zakłada się, że zostały
utworzone karty pracy.
• Wpisanie kodu uzupełnienia (228902)
Kod uzupełnienia – 228902, oznacza, że karty pracy będą uzupełniane o temat (wykonane zadanie).
• Wpisanie kodu tematu (zadania)
Kod tematu jest poprzedzony 269. Spis kodów tematów znajduje się na liście tematów (po lewej stronie).
• Wpisanie kodów pracowników
Następnie należy wpisywać kolejnych pracowników, których karty pracy mają być uzupełnione o temat.
• Wpisanie kodu operatora
Kod operatora jest poprzedzony kodem 215 powoduje zapisanie wpisanych danych w kartach pracy.
Wpisanie go w sterowniku oznacza zatwierdzenie i zapisanie wprowadzonych danych (podpis). Kod
operatora jest widoczny w opcji administracja – ustawienia - operatorzy – podgląd - w polu kod.
Rejestracja zużycia palet
Karty pracy - operacja start
1. Pracownik wczytuje kod gniazda (241...) w odpowiednim wariancie (etapie).
2. Następnie wczytuje paletę (252...), na której będzie wykonywał operację.
3. Na magazyn wchodzi np. 400 szt. Towaru, a po wykonaniu operacji przez pracownika zrobione zostanie
np. 385 szt, w takim przypadku te 15 produktów, które nie zostały wykorzystane, nazywamy odpadami.
Ilość odpadu rejestruje kod (225...).
4. Na koniec pracownik podpisuje się wczytując swój kod (211...).

Rysunek 12.42: Przykład operacji start
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Karty pracy - operacja stop
1. Pracownik wczytuje kod gniazda – stop (242...), na którym skończył wykonywać czynność.
2. Następnie wczytuje paletę (252...), na której wykonywał operację.
Na podstawie kodu gniazda i towaru (z palety) identyfikowane są wykonywane czynności.
3. Program wyszukuje operację, którą będzie wykonywał według gniazda, wariantu oraz pozycji towarowej.
Do operacji jest automatycznie wpisane czynność i domyślny odpad.
4. Pracownik wpisuje ilość odpadu (225..+il) - il - ilość odpadu.
5. Na koniec pracownik, jak zwykle, podpisuje się wczytując swój kod (211...).

Uwaga:

Jeżeli przez pomyłkę wpisano zły kod można cofnąć operację jego wpisania bez
robienia tego od początku. Kod operacji cofnij – 228 900 kasuje poprzednio wpisaną operację.

Rysunek 12.43: Przykład operacji stop

Rejestracja odpadów produkcyjnych z danej palety towaru
1. Proces rejestracji w tym przypadku należy rozpocząć od wprowadzenia kodu gniazda produkcyjnego,
na którym wykonywana jest dana czynność. Kod gniazda w tym przypadku należy rozpocząć od
240....
2. Kolejnym krokiem jest wpisanie kodu palety - 252..., na której będzie wykonywana określona czynność
3. Następnie należy wpisać kod odpadu w postaci - 2259999+il - cyfry 9999 oznaczają, że odpad będzie dotyczył towaru, który znajdował się na danej palecie. Na koniec podaje się ilość odpadu i liczbę
kontrolną.
4. Zapisanie do kart pracy następuje po wprowadzeniu kodu pracownika 268....

13. Słowniki
W programie dane są grupowane w bazach danych i wyświetlane w postaci list. Niektóre z list mają
szczególne znaczenie i zwane są katalogami. Należą do nich katalog: kontrahentów, towarów, tematów, pracowników. Wszystkie listy mają bardzo podobny sposób obsługi, w szczególności dopisanie elementu, podgląd
czy jego modyfikacja 1.4.2.

13.1

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 1.4.2.

13.1.1

Dane opisowe

nazwa, miasto

telefon
faks
e-mail
skrót
NIP

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.
W pole wpisywane są numery telefonu.
W pole wpisywane są numery faksu.
Numer konta e-mail kontrahenta.
Skrócona nazwa kontrahenta. Na liście pojawia się przed nazwą.
Numer NIP kontrahenta.

Zakładka administracja
bank
konto
NIP
region
akwizytor

Nazwa banku, w którym kontrahent posiada konto.
Numer konta.
Numer NIP w poprzednim układzie (nie umożliwia wprowadzenie NIP unijnego).
Dostępne jest 128 regionów do podziału bazy kontrahentów. Według tego pola możliwe są
analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp. 13.1.3
Numer akwizytora, umożliwia podział kontrahentów. Według tego pola możliwe są analizy
sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp. 13.1.3
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Rysunek 13.1: Katalog kontrahentów
cechy
kolor

Dostępne są 32 cechy do podziału bazy kontrahentów. 13.1.3
można oznaczyć kolorem poszczególnych kontrahentów, co pomaga w ich wyróżnieniu na
liście

Zakładka niezapłacone

2006011

W tym okienku pojawiają się bieżące pozycje niezapłacone danego kontrahenta oraz notatki 13.1.2.

13.1.2

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.
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Rysunek 13.2: Dane kontrahenta - zakładka nazwa
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
rabat
kredyt
cennik
płatność

13.1.3

przypisanie wystawianego dokumentu tj.: faktura, RWS, paragon itp.
procent udzielonego rabatu,
testowanie przekroczenia limitu, możliwość blokady sprzedaży dla kontrahenta jeżeli posiada
przeterminowane należności, przekroczony limit lub nieważne uprawnienia ,
stosowany cennik towarowy (0-6 - z katalogu towarów poziomy cen; wyższe - z cenników
w remanentach) 13.6.2 ,
wynegocjowane warunki płatności dla kontrahenta, taka sama lista pojawia się przy wystawianiu dokumentu.

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.
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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
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 .

13.1.4

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,
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• 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.

13.1.5

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 14.1.8.
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.

13.1.6

Dostępne funkcje i operacje

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

wydruk nazwy i adresu na kopercie,
wybranie numeru telefonu przez TAPI,
wysyłanie wiadomości e-mail poprzez klienta pocztowego,

zestawienia
wykaz adresów
metki adresowe
plik format
export Excel

tabelaryczne zestawienie kontrahentów wraz z adresami, może być wg akwizytorów bądź regionów,
drukowanie metek adresowych dla wybranych kontrahentów,
zestawienie kontrahentów w postaci pliku wczytywanego do GONIEC, PBK,
Kredyt Bank,
eksport kontrahentów do pliku *.xls.
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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,

13.1.7

Import z baz zewnętrznych

Możliwe jest wczytywanie bazy kontaktów z następujących źródeł:
• pliki dBase — DBF,
• pliki XLS — Excel,
• pliki TXT.
• Możliwe wczytanie listy kontrahentów z programów WF-MAG, PRO-BIT, SUBIEKT, CDN, Firmatic,
• Outlook Microsoft – książka adresowa.

13.2

Kontakty

Baza kontaktów jest szczególnie wykorzystywana w module CRM oraz Kancelaria. Pozwala na stworzenie
bazy klientów, w której gromadzone będą użyteczne i niezbędne informacje, dzięki czemu możliwe będzie
przeprowadzanie analiz na różnych płaszczyznach. W programie dane o klientach i kontaktach gromadzone są
w bazie danych i wyświetlane w postaci listy. Do bazy wprowadza się informacje o:
— klientach,
— kontaktach wykorzystywanych w kampaniach marketingowych,
— osobach kontaktowych (np. w firmach),
— namiarach, tropach,
— innych.
Informacje na temat tych wszystkich kontaktów gromadzone są ”fizyczne” w jednej bazie danych, w programie
następuje jednak ich logiczne rozdzielenie na podgrupy (bazy).

13.2.1

Pierwsze kroki

Bazę kontaktów uzyskuje się po wejściu do opcji kontakty - klawisz znajdujący się po lewej stronie okienka
głównego.
1. Pojawia się pusta lista, jeżeli nie są widoczne nazwy kolumn należy je skonfigurować 13.2.9 – wybierając
opcję z górnego menu operacje-konfiguracja.
2. Nowy kontakt można dopisać poprzez naciśnięcie klawisz

.
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Wprowadzanie danych

Podstawowe dane wprowadza się w zakładce Kontakt . Można wprowadzić takie informacje jak: nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres, kraj. Można również wprowadzić także inne dane, dzięki możliwości
definiowania własnych opisów do krótkich pól. Ogólnie można powiedzieć, że każdego klienta opisują:
• Podstawowe dane
Zawiera ona pola ustalone sztywno (nazwa, ulica, miasto itp). Są to najważniejsze dane, wykorzystywane
praktycznie zawsze. Dane wpisuje się po prostu w odpowiednie pole.
• Informacje dodatkowe
Możliwe jest wykorzystanie wielu pól definiowanych przez użytkownika. Dzięki temu samodzielnie można
wpływać na wygląd struktury danych. Samą treść wpisuje się w pole, dodatkowo jednak trzeba ustawić
opis do tego pola wybierając go z rozwijanego menu pojawiającego się po kliknięciu w przycisk obok
właściwego pola. Dzięki temu można zapisać w bazie zarówno firmę z 5 telefonami i jednym adresem
poczty elektronicznej, jak i firmę 3 adresami ”e-mail”, a tylko jednym telefonem.
• Atrybuty
Można również określić dodatkowe atrybuty (jak opiekun, branża, czy też dowolne inne). Atrybut wybiera
się z listy atrybutów (wcześniej przygotowanej przez użytkownika). Lista ta pojawia się po naciśnięciu
przycisku [V] przy polu atrybutu.
• Kontakty zależne
Kontakty w bazie mogą być ze sobą powiązane. Jedna firma może być zależna od drugiej, może mieć
pracowników, przedstawicieli itp. Zależności ustala na liście. Zależność również może mieć swój opis
(podobnie jak pola z definiowanymi opisami).

Rysunek 13.3: Pola opisujące kontakt
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Podstawowe dane

Zawiera pola ustalone „na stałe” (nazwa, ulica, miasto itp), szczególnie w pierwszej zakładce kontakt .
nazwa
ulica
kod pocztowy
miasto

skrót
odpowiedzialny

zestaw czterech linii umożliwiających wprowadzenie firmy lub nazwiska – pola tekstowe
^K1^..^K4^,
określa adres (ulicę, aleję itp.) oraz numer – pola tekstowe ^K5^,
kod pocztowy w formacie XX-YYY – pola tekstowe ^K6^,
dwa pola przeznaczone na kod pocztowy oraz nazwę miejscowości czy też poczty – pola
tekstowe ^K6,
dodatkowa nazwa miejscowości. Stosowana np. w sytuacjach, gdy nazwa poczty jest różna
od nazwy miejscowości. Wtedy w linii wpisywane są dane urzędu pocztowego, a w tej linii
rzeczywista nazwa miejscowości – pola tekstowe ^K7^,
skrócona nazwa firmy. Pojawia się na listach przed nazwą, ułatwiając sortowanie i wyszukiwanie,
osoba „decyzyjna”,

W okienku dostępne są również dwa klawisze:
wklej – wczytywanie dane, analizując zawartość schowka systemowego i dopasować zawarte w nim
dane do pól kontaktu.
rodzaj kontaktu – określenie rodzaju wprowadzonego kontrahenta: sprzedawca, klient itp. 11.8.2.
Informacje dodatkowe
Możliwe jest też wykorzystanie wielu pól definiowanych przez użytkownika. Dzięki temu samodzielnie można
wpływać na wygląd struktury danych. Samą treść wpisuje się w pole, dodatkowo jednak trzeba ustawić opis do
tego pola wybierając go z rozwijanego menu pojawiającego się po kliknięciu w przycisk obok właściwego pola.
Dzięki temu można zapisać w bazie zarówno firmę z 5 telefonami i jednym adresem poczty elektronicznej, jak
i firmę 3 adresami „-mail”, a tylko jednym telefonem.
telefony
telefon
prywatny
GSM
faks
centrala
tel.wewnętrzny
Internet
e-mail

www
praca

——————
numer telefonu. Może zostać wykorzystywany w opcji automatycznego dzwonienia, dlatego
warto wpisać go w postaci pełnej i zrozumiałej dla centrali telefonicznej. Kod pola ^KT^,
numer telefonu prywatnego.
numer telefonu komórkowego,
numer faksu. Może zostać wykorzystany w opcjach automatycznego wysyłania faksu, dlatego
warto wpisać go w postaci pełnej i zrozumiałej dla centrali telefonicznej. Kod pola ^KF^,
numer centrali. Podobnie jak numer telefonu, ale sugeruje, że nie jest to bezpośredni numer,
ale wymagane jest dalsze łączenie, ^KM^,
numer wewnętrzny,
——————
adres poczty elektronicznej. Wykorzystywany jest podczas tworzenia wysyłek (w kampaniach)
oraz podczas tworzenia automatycznych przesyłek elektronicznych. Dlatego należy go podać
w formie, umożliwiającej zrozumienie przez program pocztowy,
adres strony WWW kontrahenta. Wykorzystywany w celach informacyjnych. Może być przydatny jako informacja gdzie szukać np. zmienionego numeru telefonu.
——————
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stanowisko
dział
zakład
przedsiębiorstwo
EKD

jeżeli kontakt opisuje osobę, a nie firmę, można określić nazwę stanowiska, jakie ona zajmuje,
lub działu przedsiębiorstwa/zakładu. . .
lub nazwę zakładu (jeśli przedsiębiorstwo jest dzielone na zakłady).
——————
Jeśli kontakt opisuje byt posiadający swój numer EKD, można użyć tego rodzaju pola do
jego wprowadzenia.
forma prawna
W przypadku formy prawnej nie wynikającej z nazwy, można użyć tego typu pola do jej
przechowania
adresowanie
——————
adresat
Bardzo ważne pole, wykorzystywane przy tworzeniu korespondencji seryjnej i etykiet adresowych lub kopert. Pozwala personalizować przesyłki. ^KB^,
ustaw jako do- ——————
myślny
sprawia, że każdy nowy kontakt będzie miał to pole wstępnie zdefiniowane właśnie tak, jak
jest w tym przypadku. Pozwala na wstępne ustawienie opisów pól w sposób odpowiadający
użytkownikowi.
Atrybuty. Można również określić dodatkowe atrybuty 11.7 (jak opiekun, branża, czy też dowolne inne).
Atrybut wybiera się z listy atrybutów (wcześniej przygotowanej przez użytkownika). Lista ta pojawia się po
naciśnięciu przycisku ∨ – przy polu atrybutu.
Rodzaje kontaktów. W bazie kontrahentów znajdują się zarówno dostawcy, klienci końcowi, dealerzy czy po prostu znajomi ze szkoły. Zaletą tej bazy jest łatwość wyszukiwania - każdy bowiem jest w niej obecny,
jednak ciężko wyodrębnić poszczególne grupy, nie mówiąc już o całościowej analizie. Pierwszym więc zadaniem
okazało się pogrupowanie wszystkich klientów - według rodzaju:
klienci / sprzedawcy / dostawcy / instytucje / prywatne - oraz szereg podgrup.

13.2.4

Kontakty zależne

Kontakty w bazie mogą być ze sobą powiązane. Jedna firma może być zależna od drugiej, może mieć
pracowników, przedstawicieli itp. Lista ustalonych zależnych kontaktów pojawia się po lewej stronie, w dolnej
części okienka kontakt .
Dwie ostatnie pozycje pozwalają na ustalenie nowego powiązania:
nowy pracownik
nowe wiązanie

uproszczone okienko do wprowadzania nowego pracownika, z ustaleniem powiązania pracownik / zakład.
okienko pozwalające na wybór powiązanego, już istniejącego kontaktu. Możliwy
jest również wybór rodzaju zależności 13.2.4.

Dodawanie nowego pracownika
Po wybraniu opcji nowy pracownik pojawia się okienko służące do wprowadzenia podstawowych danych
o pracowniku:
nazwisko
imię
—

nazwisko pracownika, widoczne na liście w kontakcie,
imię,
adres pracownika, na który ma być wysyłana korespondencja (można przepisać adres
firmowy - za pomocą klawisza wstaw adres firmy ),
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miasto
skrót
odpowiedzialny
——
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ulicy, numer domu i lokalu,
kod pocztowy i miasto, kraj,
opcjonalnie, jeśli używana inna nazwa,
nazwa stanowiska / zakres działalności - widoczne na liście w kontakcie,
informacje dodatkowe, wybierane z listy (telefon, e-mail) 13.2.3.

W dolnej części znajduje się klawisz wstaw adres firmy pozwalający na przpisanie do kontaktu adresu
z firmy, w której pracownik jest dopisywany.
Informacje zatwierdza się za pomocą klawisza zatwierdź .

Uwaga: Tak dopisany pracownik jest normalnym kontaktem z bazy pracownicy. Możliwa jest edycja takiego pracownika oraz dopisanie dodatkowych informacji w każdym z dostępnych pól.
Wiązanie istniejących kontaktów
Po wybraniu opcji nowe wiązanie pojawia się okienko umożliwiające powiązanie istniejących kontaktów
(firm, pracowników).
Należy pamiętać, że funkcja działa w obydwie strony, tzn. w kontakcie, który jest wybierany też zostaje
ustanowione powiązanie, w przeciwną zależnością.
nazwa
wiązanie
V

nazwa kontaktu, z pozycji którego wykonuje się wiązanie,
rodzaj wiązania 13.2.4.
lista kontaktów, z której wybiera się pozycję, mającą zostać powiązaną z daną firmą.

Zależności pomiędzy kontaktami
pracodawca
zakład
kierownik
osoba
pracownik
podwładny
firma
f.córka
f. matka
f.centrala
f.oddział
zna z
polecony przez
dał referencje

—–PARA:———
główny zakład dla osoby
nazwa kierownika
—–PARA:———
wpisuje się pracownika firmy (zakładu, działu)
wprowadza się firmę, w której osoba jest zatrudniona
—–2 PARY:——wpisuje się firmę „podwładną”
wprowadza się jednostkę macierzystą
wprowadza się główną firmę – centralę
wpisuje się oddziały firmy
—–PARA:———
wprowadza się firmę (osobę), polecającą danego klienta
osobie (firmie) wpisuje się kontakty przez niego polecone.
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Zakładka Adresowanie

Poza podstawowymi danymi program umożliwia również określanie dodatkowych informacji o kontaktach.
Informacje te są przydatne zwłaszcza przy organizowaniu kampanii reklamowych i wysyłkowych. Dodatkowe
parametry określa przy pomocy zakładek adresowanie oraz właściwości umieszczonych w oknie kontaktów.
• drugi adres - często firma posiada adres korespondencyjny inny niż adres główny. Dodatkowy adres
może być więc wykorzystywany podczas organizowania wysyłek, jako adres korespondencyjny. Który
adres zostanie zastosowany zależy od opcji stosuj drugi adres, którą można zaznaczyć także na tej
zakładce.
• konto bankowe, NIP, Pesel
• Można również określić informacje wykorzystywane przez program przy tworzeniu list wysyłkowych oraz
planowaniu kampanii reklamowych. Można więc określić, że:
nieaktualne - kontakt jest już nieaktualny i przechowywany jest w bazie jedynie dla zachowania
historii zdarzeń,
zastrzeżone - klient nie życzy sobie otrzymywania przesyłek,
rezygnacja - klient zrezygnował z wcześniej otrzymywanej usługi,
potwierdzone - klient potwierdził dane.
• ustaw wysyłkę - pole pozwala wybrać sposób wysyłki, który zostanie przypisany domyślnie do kontrahenta, dzięki czemu w momencie wystawiania przykładowo faktury nie będzie konieczności w poczcie
dodatkowo wybierania sposobu wysyłki
Pozostałe parametry określają sposoby wysyłek, okazje, przy jakich mają one być organizowane oraz rodzaje
ofert skierowane do tego klienta.

13.2.6

Zakładka Właściwości

Kolejna zakładka Właściwości pozwala na określenie kilku parametrów informacyjnych, takich jak:
— skąd znamy tą firmę (prasa, radio, telewizja, znajomi, itp.),
— wykształcenie (jeżeli kontakt jest np. namiarem na pracownika),
— portfel, czyli fazę negocjacji (np. faza początkowa, czy klient masowy),
— cechy dodatkowe itp.

13.2.7

Nawigacja

2005042

Na liście kontaktów można dokonać następujące czynności:
• filtrowanie wg tematu — w górnej części listy jest pole TEMAT, dzięki któremy wyselekcjonujemy
kontakty przypisane do danego tematu,
• filtrowanie wg zawartości pola — np. gdy chcemy wszystkich kontrahentów z miasta Kraków, należy w
danej kolumnie w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem) wybrać selekcja i na pytanie odpowiedzień filtrowanym tekstem,
• w dolnej części listy jest klawisz selekcja , pod którym kryje się okienko szczegółowego filtrowania
kontaktów.
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Rysunek 13.4: Selekcja i grupowanie kontaktów
Sortowanie wg kolumny
Dodawane kontakty pojawiają się na liście w kolejności dodawania. Przy większej ilości danych może
zaistnieć potrzeba posortowania ich wg określonego pola (kolumny). Wystarczy kliknąć myszką w odpowiedniej
kolumnie na szarym pasku opisu - i wszystkie wyświetlane kontakty zostaną posortowane alfabetycznie wg
wskazanej kolumny.

Uwaga:

Co pewien czas konieczne jest sortowanie całej bazy kontaktów - należy wybrać
z menu lokalnego funkcję operacje - sortowanie.
Wyszukiwania według nazwy
Wyszukiwanie według pierwszych liter. Jeżeli jedna z kolumn jest posortowana to możemy skorzystać
z funkcji wyszukiwania wpisując pierwsze litery. Funkcji tej nie trzeba specjalnie wywoływać, wystarczy nacisnąć
poszukiwaną literę.
Wyszukiwanie pojedyncze po wpisaniu nazwy (ciągu znaków). Służy do tego klawisz
. Po jego wybraniu pojawia się okienko, w które należy wprowadzić szukany ciąg znaków.
To wyszukiwanie działa niezależnie od ustawionej selekcji, sprawdzana jest cała baza.
Filtrowanie danych
Według nazwy. Nierzadko konieczne jest odfiltrowanie listy kontaktów tak, aby pozostały tylko te, które
zawierają dane słowo. W tym celu umieszczono specjalne pole. Wystarczy w nie wpisać część poszukiwanego
słowa oraz nacisnąć ENTER, a program pozostawi na liście tylko te pozycje, które zawierają te słowo. To
wyszukiwanie dotyczy tylko wstępnie ustawionej selekcji.
Na przykład, po wpisaniu ”Wol” pozostaną zarówno ludzie o nazwisku Woliński, Wolanowski itp., jak i np.
mieszkający na ulicy Wolności.
Według atrybutu. Każdy z kontaktów może mieć kilka atrybutów. Lista kontaktów umożliwia odfiltrowanie listy i pozostawienie na niej tylko kontaktów zawierających wskazany atrybut. Służy do jedno z pól okna
wybieranego po naciśnięciu klawisza selekcja .
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Funkcje

• Menu BAZA służy do operacji na bazie kontaktów
— Excel - powoduje utworzenie zestawienia kontaktów w postaci pliku tekstowego rozumianego przez
program MS Excel oraz załadowanie tego pliku de Excela, jeżeli jest on zainstalowany na danym
komputerze.
— Drukowanie - Drukuje zestawienie kontaktów na drukarce.
• Menu ZESTAWIENIA
— Historia - zestawienie ”operacji” z wybranym kontaktem.
— Agregacja - dokładny opis tej funkcji jest zawarty w rozdziale ”Kampanie”.
• Menu FUNKCJE
— Adresowanie - tworzy wydruk przeznaczony do naniesienia bezpośrednio na kopertę lub paczkę.
— Zatelefonuj - wywołuje systemową bibliotekę TAPI (ang.Telephony Application Programming Interface), która umożliwia sterowanie modemem i jego funkcjami wybierania numeru. Dzięki temu
można skorzystać z komputera do wykręcenia numeru przed rozmową telefoniczną lub przed wysłaniem faksu.
— Wyślij e-mail - wywołuje opcję wysyłania poczty programu MS Outlook Express (typowy składnik
systemu Windows od wersji 98 oraz pakietu Internet Explorer od wersji 4.0). Po wybraniu tej opcji
automatycznie pokazuje się okienko z treścią wiadomości oraz wstawionym adresem e-mail z danych
kontaktowych.
— Wklej do schowka - pozwala na przekopiowanie danych kontaktowych do schowka systemowego,
dzięki czemu mogą być wklejone bezpośrednio do jakiegokolwiek innego programu obsługującego
schowek, np. do treści listu elektronicznego lub dokumentu Worda.
• Menu OPERACJE
— Konfiguracja - umożliwia ustawienie parametrów wyświetlania listy kontaktów. Możliwe tutaj jest
określenie jakie kolumny i o jakiej szerokości zostaną wyświetlone.
— Sortowanie - po dłuższym używaniu, baza kontaktów staje się chaotyczna. Sortowanie pozwala
na jej uporządkowanie.
— Eksport - umożliwia wyeksportowanie danych o kontaktach do plików takich jak *.dbf czy *.xls.
Uwaga! Eksport przeprowadzany jest dla zaznaczonych (jasnozielono) elementów. Zaznaczania
dokonuje się przy pomocy klawisza CTRL oraz kliknięcia myszki w zaznaczany element.
— Import - to zaawansowana funkcja umożliwiająca wczytanie danych z innego programu.
— Modyfikacje - zaawansowane operacje na bazie. Nie powinny być wykonywane przez osoby początkujące.
Adresowanie

2004041

Funkcja adresowania umożliwia wydruk adresu na kopertach. Wbudowane są następujące warianty:
— koperta mała na środku – dla drukarek zadających koperty centralnie w stosunku do dużej kartki A4,
— koperta mała od brzegu – gdy koperty wkłada się równo z brzegiem,
— koperta średnia brzeg – dla kopert wielkości zeszytu A5, wkładanych równo z brzegiem,
— koperta duża – dla kopert wielkości zeszytu A4,
— paczka – nadruk na kartce pomocny przy adresowaniu paczek.
— metka
— pismo
Pozostałe elementy:
nadawca

nadruk nazwy firmy w lewej górnej części koperty,

13.2 Kontakty

tytuł
uwagi

543

– przynależne tytuły np Szanowni Państwo,
– dodatkowe uwagi poniżej adresu, adres z dopiskiem.

Dla wyznaczenia własnych pozycji nadruku adresu można posłużyć się następującymi parametrami:
kopertaM
kopertaML
kopertaMG
kopertaMP

–
–
–
–

włączenie kopertaM=1,
lewy margines adresu kopertaML=65,
górny margines adresu kopertaMG=11,
dodatkowy odstęp pomiędzy liniami kopertaMP=0.

Kasowanie
Kasowanie jest czynnością, która w programach Madar ograniczona jest do minimum ze względu na spójność danych. W przypadku bazy kontaktów kasowanie nie występuje, gdyż usunięcie kontrahenta z bazy
spowodowałoby luki w historii kontaktów i spraw.
Jeżeli dany kontakt jest już nie wykorzystywany i powinien zniknąć z listy kontaktów, należy go ustawić
jako nieaktualny. Ustawienia rodzaju bazy dokonuje się w okienku wywoływanym przez przycisk parametry
umieszczony w oknie edycji danych. W oknie z parametrami umieszczono pozycję baza, gdzie z rozwijanego
menu można wybrać pozycję nieaktualny.
Powiązanie z bazą kontrahentów MADAR
Bazy kontrahentów w Madar 7 oraz bazy kontaktów w CRMadar mogą być wzajemnie ze sobą powiązane.
Istnieje mechanizm ”spinania” kontaktów i kontrahentów tak, że program traktuje te dwa kontakty jako
jeden. Jest to szczególnie istotne przy współpracy z pozostałymi programami MADAR. Łączenie kontaktów i
kontrahentów odbywa się automatycznie.
Import i eksport kontaktów
Oprócz ręcznego wprowadzania kontaktów istnieje możliwość uzupełniania bazy automatycznie. Dane o
pojedynczych kontaktach można również:
1. Automatycznie wczytywać z ankiet ze strony WWW.
2. Wczytywać przez schowek (klawisz wklej ).
3. Przeprowadzać eksport z bazy kontrahentów Madar 7 (funkcja importuj - kontrahentów Madar’a).
Jednorazowo można zaimportować bazę z:
1. Bazy Microsoft Outlook.
2. Z pliku formatu dbf.

13.2.9

Konfiguracja

Wygląd (widoczne kolumny) listy kontaktów może być dowolnie zaprojektowany, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami. Należy w tym celu wybrać opcję operacje - konfiguracja i wprowadzić nazwy pól, które mają
się pojawiać na liście – poprzez naciśnięcie szarego, pustego klawisza i wybór nazwy.
W kolumnie obok wprowadza się szerokość kolumny. Można ją również zmienić bezpośrednio na liście
kontaktów.
Naciśnięcie klawisza domyślnie spowoduje wstępne wypełnienie definicji kolumn.

13.3 Pracownicy
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Rysunek 13.5: Konfiguracja listy kontaktów

13.2.10

Podział na bazy

Każda firma lub osoba wprowadzana do bazy kontaktów musi mieć określony rodzaj. Powoduje to, że
baza zostaje podzielona na części (segmenty), według typu (rodzaju) jakim dany kontakt jest. Rodzaje są
zaprogramowane na stałe i możliwe jest tylko przeglądanie i analiza kontaktów jednego rodzaju.
Przełączanie pomiędzy rodzajami następuje przy pomocy zakładek lub poprzez wybór w okienku po naciśnięciu przycisku selekcja .
Kontrahent

Namiar

Pracownik

Oddział
Nieaktualny

Inny

13.3

Typ domyślny. Do tego rodzaju należą wszystkie te kontakty, z którymi został nawiązany
kontakt: prowadzone są z nimi transakcje, rozmowy, zawierane umowy itp. Są to zarówno
klienci, jak i dostawcy czy też sprzedawcy. Kolor czarny.
Oznacza grupę kontaktów, z którymi do tej pory nie były prowadzone żadne transakcje czy
rozmowy. Są to kontakty (osoby lub firmy) zebrane z zewnętrznych baz danych, targów,
strony WWW itp. Do nich najczęściej kierowane są kampanie marketingowe. Kolor czarny.
Baza opisuje dane osób związanych z kontrahentami: przedstawicieli, kurierów, kierowników
itp. Choć przede wszystkim pracowników firm. Każdy musi mieć wprowadzony do bazy
zakład pracy (może być kilka) aby było możliwe wzajemne powiązanie. Kolor fioletowy.
Działa podobnie jak pracownik, rodzaj ten obejmuje oddziały firm. Kolor brązowy.
W bazie nie istnieje możliwość skasowania kontaktu, gdyż takie kasowanie sprawiło by, iż
nie będzie znana dotychczasowa historia i np. można by podjąć próbę kontaktu się z firmą,
która nie istnieje. Dlatego wszystkie takie wpisy oznacza się jako nieaktualne - odpowiada
to pojęciu kosza. Kolor szary.
Do tego rodzaju należą pozostałe kontakty. Kolor czarny.

Pracownicy

Po wybraniu ikony Personel pojawia się okienko z listą pracowników zatrudnionych w firmie, zarówno z
tytułu umowy o pracę, jak i umów-zleceń. Stąd pobierane są dane podczas przesyłu do Płatnika czy wystawianiu
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deklaracji, np. PIT-11. Wprowadza się, oprócz danych ewidencyjnych: imię, nazwisko, NIP, Pesel, data i miejsce
urodzenia, również dane dotyczące: ulgi podatkowej, kosztów, składników pensji. Nie wprowadza się natomiast
kodów tytułu ubezpieczenia do ZUS.
Szczegółowe dane można uzupełnić również w terminie późniejszym.
Po wybraniu opcji otwiera się okienko zawierające imiona i nazwiska wszystkich wpisanych
do tej pory pracowników. Sposób obsługi jest taki sam, jak pozostałych katalogów. Wszelkich
operacji dokonuje się za pomocą przycisków u dołu okienka lub klawiszy funkcyjnych.

Rysunek 13.6: Lista pracowników
Dane dotyczące pracowników zapisywane są w dwóch osobnych okienkach:
— dane personalne – adres zamieszkania, NIP, PESEL, numer konta bankowego
,
okienko w zakładce
— dane dotyczące płac – dotyczące m.in. stawki wynagrodzenia, przydzielonych kwot zasiłków
okienko w zakładce
.

Uwaga: Można wczytać pracowników z plików *.KDU, które zawierają deklaracje zgłoszeniowe z Programu Płatnika. Pozwala na to opcja import – wczytaj z KDU
13.3.1

Dane personalne - zakładka identyfikacja

Każdego pracownika należy dopisać do listy pracowników i wypełnić podstawowe informacje personalne.
Dane te są wykorzystywane przy wydrukach deklaracji, zestawień, zaświadczeń, wystawianiu przelewów dla
pracownika, drukowaniu rachunków przy umowach zlecenie.
Poniżej podane są nazwy pól oraz ich znaczenie.
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Rysunek 13.7: Dane pracownika - zakładka identyfikacja
nazwisko, imię1, imię2
imię ojca, imię matki
nazwisko rodowe
urodzony w, data
kraj
miejscowość
telefon
pesel, NIP
dowód, wydany przez
płeć
bank
konto numer
urząd skarb

kolor
skrót

nazwisko, imiona pracownika,
imiona rodziców,
nazwisko rodowe pracownika,
data i miejsce urodzenia,
województwo, gmina, ulica, dom, numer, miejscowość, poczta, adres,
składa się z dwóch części: pierwszej przeznaczonej na kod pocztowy oraz drugiej, na
nazwę miejscowości,
numer telefonu pracownika,
numery: pesel, NIP,
numer dowodu, przez kogo wydany dowód,
K – kobieta, M – mężczyzna,
bank dopisywany i wybierany z listy kontrahentów,
numer rachunku bankowego,
nazwę urzędu wybiera się z listy kontrahentów. Należy pamiętać o wypełnieniu pól
przy urzędzie dotyczących numeru rachunku i banku – na tej podstawie będzie możliwe wydrukowanie przelewu.
kolor wyświetlania nazwiska na liście.
dodatkowy symbol wg którego następuje ułożenie pracowników

Klawisz test kont służy do przetestowania zgodności numerów. Sprawdza on numer konta bankowego, PESEL i NIP pracownika. Przy koncie bankowym sprawdza zgodność cyfr wraz z sumą kontrolną.
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Jeżeli jedno jeden z tych numerów jest niepoprawnie wpisany pojawi się komunikat zły PESEL/NIP/konto ,
a jeżeli numer konta nie będzie wpisany pojawi się komunikat bank: nieznany format .3.2.4

13.3.2

Dane personalne – zakładka kadry

Ważniejsze pola znajdujące się w zakładce kadry:
tytuł
wykształcenie
nr akt
numer pracownika
numer renty
konto FK
data od ... do
operator
temat
MPK
kod karty
wysługa od
lat
temat

Tytuł uzyskanego wykształcenia (np. inż, mgr, dr itd).
Nazwa uzyskanego wykształcenia.
Numer akt.
numer pracownika, wykorzystywany przy RCP
numer renty pracownika
Jest to konto, pod którym pracownik jest ewidencjonowany w rejestrze VAT.
początek i koniec okresu.
Do wyboru z listy operatorów
przypisanie pracownika do działu-kontraktu,
miejsce powstawania kosztów, służy do właściwego generowania dokumentu księgowania rozliczenia kosztów
numer karty, wykorzystywany przy RCP z użyciem czytników kart
Od kiedy dana osoba pracuje.
Ilość przepracowanych lat
Do wyboru z listy tematów.

Rysunek 13.8: Dane pracownika - zakładka kadry

13.3.3

Dane personalne – zakładka płace

Pola w zakładce [place] wykorzystywane są przy prowadzeniu listy płac. Pola w tym okienku są ściśle
powiązane z polami na liście płac 2.7. Użytkownik powinien najpierw zapoznać się ze sposobem tworzenia
i wypełniania listy płac ponieważ pozwoli to na zrozumienie idei działania opisywanego okienka.
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Rysunek 13.9: Lista pracowników - zakładka płace
W pola „płacowe” można wprowadzić wartości stałych składników występujących w płacy danego pracownika, które każdorazowo będą przepisywane podczas tworzenia listy płac na nowy miesiąc. Pola te zorganizowane
są w ten sam sposób jak pola w okienku listy płac.
zatrudnienie poprzednio
zatrudniony od
zwolniony
lista płac

stały urlop
drugi etat

przelew

w pola należy wpisać lata, miesiące, dni. Służy do podania czasu przepracowanego przez dana osobę w poprzednim miejscu zatrudnienia.
data, od kiedy pracownik jest zatrudniony
data kiedy wygasa zatrudnienie pracownika
numer listy płac w przypadku prowadzeniu kilku list jednocześnie. Wpisując
każdemu pracownikom odpowiedni numer listy można skorzystać z funkcji automatycznego wypełniania listy.
∨ – kiedy dla tego pracownika nie naliczane jest wynagrodzenie za urlop i nie
obniżane wynagrodzenie za czas nieobecności z tytułu urlopu,
∨ – pracowników o tym samym NIP będzie łączył w deklaracjach do Płatnika.
Wykorzystywane przy jednoczesnym zatrudnianiu tego samego pracownika w
kilku pododdziałach.
∨ – zaznacza się w przypadku, gdy rozliczenie płac z pracownikami następuje
przy pomocy przelewu bankowego. Na liście płac wypełniane jest pole 63 do
przelewu

Należy zwrócić uwagę, że w programie ZMIENIONO sposób naliczania i wyboru kosztów uzyskania oraz ulgi
dla PRACOWNIKÓW. W miejsce wprowadzania kwoty WYBIERA się odpowiednio stawkę (u dołu ekranu),
koszty oraz uwzględnianie (bądź) nie kwoty wolnej od podatku. Kwoty i stawki są zaszyte w programie.
Jeżeli występuje kwota w dotychczasowych polach - program nie uwzględnia ustawień nowych pól.

13.3.4

Dane personalne - zakładka notatki

W zakładce notatki znajdują się dane pracownika dot. podpisanych umów o pracę (data rozpoczęcia,
miejsce, stanowisko, wymiar pracy itp.), stażu pracy, wynagrodzenia.
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Rysunek 13.10: Dane pracownika - zakładka płace

Rysunek 13.11: Dane pracownika - zakładka notatki

13.4

Kategorie

2010010

Ogólnie kategorie można podzielić je na kilka grup, związanych z:
— zatrudnieniem: np. rodzaj umowy, stanowisko, stawka, wykształcenie
— planem pracy: dniówki 13.4.2, godziny pracy 13.4.2 itp.
— listą płac: 13.4.2 powiązane z wypełnianymi polami, również polami obliczeniowymi ??,
— absencjami: urlopy, chorobowe, badania 13.4.2,
— zwolnieniem,
— innymi ewidencjami: np. szkolenia BHP,

13.4.1

Dopisywanie kategorii

Kategorie wprowadzane na listę mając na celu możliwość zgrupowania wszystkich informacji np. rodzaju
zawartych umów z pracownikami oraz dat ustania umów okresowych, i przedstawieniu ich w sposób zbiorczy.
Dlatego ilość i rodzaje kategorii należy dostosować do wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa.
. Kategorie
Kategorię można dopisać w opcji Kadry - kategorie po naciśnięciu klawisza
kadrowe związane są z planem pracy 2.6. Można je podzielić ze względu na rodzaj kategorii: dni pracy, nieobecności itp.
Okienko do wprowadzana kategorii posiada 3 zakładki:
1. Kadry
2. RCP
3. Wydruki
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Rysunek 13.12: Dodawanie nowej kategorii - 8 godzin pracy w normalny dzień pracy
Kategoria – kadry
Zakładka pozwala na określenie rodzaju kategorii oraz definicję danych o godzinach i dniach dla kategorii
ABSENCJE oraz PRACA danych dotyczących ilości dni oraz godzin – wykorzystywanych w ewidencjach czasu
pracy. Poszczególne pola w opcji oznaczają:
Zakładka kadry
grupa

Nazwa rodzaju kategorii np. absencje, zawód, umowa. Rodzaj wybiera się z listy rozwijanej.
Dla całej grupy rodzajowej powinna być założona kategoria główna, w której jest zaznaczone
pole grupa syntetyczna ∨ . Pozwala to na tworzenie zestawień dla całej grupy. Dla przykładu
pokazanego w okienku na liście powinna znajdować się
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE

---gł---chorobowe
opieka

Absencje
Chorobowe 80%
Opieka nad dzieckiem

| grupa syntetyczna ∨
| grupa syntetyczna
| grupa syntetyczna

grupa synte- Zaznaczenie oznacza, że dana kategoria będzie główna dla wszystkich kategorii o takiej samej
tyczna
nazwie w polu grupa. Wybierając w zestawieniach tę kategorię będzie można uzyskać analizę
całej grupy.
skrót
Nazwa skrócona kategorii (w powyższym przykładzie: chorobowe, opieka)
nazwa
Nazwa szczegółowa kategorii. Może zawierać np. czas (godziny) pracy, nazwę urlopu itp.
kod
Dodatkowy opis kategorii.
Rodzaj 1/2/3 Pole umożliwia współpracę kadr i płac. Należy wpisać oznaczenie literowe rodzaju (patrz tabela
ilość
13.1). Należy wspomnieć, że 4 linie można wykorzystać do ewidencji zarówno ilości dni (danego
rodzaju) jak i godzin. Dla pracy 8-godzinnej będzie to wyglądało tak:
Rodzaj 1 p ilość 1
Rodzaj 2 h ilość 8
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Kategoria – RCP

Rysunek 13.13: Kategorie – RCP
Zakładka pozwala definicję danych dotyczących dokładnych godzin przyjścia i wyjścia. Dane te wykorzystywane są przy Rejestracji Czasu Pracy - RCP 2.16. Poszczególne pola w opcji oznaczają:
RCP
ubranie robocze
trwałość dni
plan pracy
czas
rozpoczęcia,
czas zakończenia

– wykorzystywane dla kategorii do rozliczeń ubrania roboczego
– trwałość przysługującego ubrania roboczego podawana w dniach
– kategoria związana z planem pracy
Godziny:
— rozpoczęcia pracy
— zakończenia pracy
Należy pamiętać, że obowiązuje system dziesiętny! Czyli:
730 = 7 : 50
615 = 6 : 25
245 = 2 : 75 itp.

Kategoria – wydruk
W zakładce definiuje się jak ma wyglądać wydruk tej kategorii.

13.4.2

Rodzaje kategorii kadrowych

Kategorie można też podzielić ze względu na jednostkę czasu, w jakiej są mierzone:
1. Kategorie mierzone w dniach.
2. Kategorie mierzone w godzinach 13.4.2.
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Rysunek 13.14: Kategorie – wydruk
Kategorie dotyczące dni
Tabla 13.1 przedstawia spis ważniejszych kategorii kadrowych związanych z rodzajami nieobecności pracowników oraz symbol danej kategorii – symbol należy wpisać w polu rodzaj 1 w okienku dodawania lub
edycji kategorii. Wykaz wszystkich kategorii, które dostępne są w programie można znaleźć w programie w
opcji kadry - kategorie - wykaz kodów .

Rysunek 13.15: Dodawanie nowej kategorii - urlop wypoczynkowy
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Tabela 13.1: Kategorie kadrowe - wykaz kodów nieobecności
grupa kategorii
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE
ABSENCJE

nazwa
chorobowe płatne przez pracodawcę - 80%
chorobowe płatne przez ZUS 70%
chorobowe za pobyt w szpitalu (zakład pracy)
chorobowe za pobyt w szpitalu (ZUS)
chorobowe z FGŚP
urlop wypoczynkowy
urlop zaległy
macierzyński
urlop bezpłatny
wyrównawczy
opieka nad dzieckiem (2 dni urlopu)
wychowawczy
badania
urlop szkoleniowy
urlop dodatkowy
urlop okolicznościowy
nieobecność usprawiedliwiona niepłatna
nieobecność nieusprawiedliwiona
wolne za pracę w dzień świąteczny
wolne w dzień świąteczny
delegacja

symbol
c
C
t
T
F
u
Z
m
B
w
o
a
b
E
D
K
U
N
W
H
X

numer pola na liście płac
161 i 176
161 i 176

162 i 179
52
168
175
163
159
167
174
173
164
169
165
178

Tabela 13.2: Kategorie kadrowe - wykaz kodów związanych z dniami pracy
grupa kategorii
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA

nazwa
normalny dzień pracy
praca w dzień świąteczny
praca w sobotę
dyżur
dyżur świąteczny

symbol
p
S
Ś
Y
Ż

numer pola na liście płac
166
177
171
172

Kategorie kadrowe - rodzaje godzin pracy
Godziny pracy wpisuje się w ten sam sposób jak kategorie dotyczące dni. Przy wprowadzaniu niektórych
rodzajów godzin należy pamiętać o wpisaniu symbolu dnia pracy.

13.5

Tematy

Baza tematów dostępna jest w module
w opcji tematy . Należy zwrócić
uwagę na kolorystykę – brązowa ikona odpowiada brązowym polom w programie, które pozwalają na wybór tematu. Tematy spełniają w programie wiele funkcji, pozwalając na prowadzenie
dodatkowej (poza księgową) analizy operacji i dokumentów wprowadzanych do programu.
Pojęcie tematów może być związane z jednym z trzech zagadnień:
zadanie-kontrakt – inaczej kontrakt, umowa, przedsięwzięcie (np. budowa obiektu),
proces-zagadnienie – zagadnienie (np. naprawy gwarancyjne),
dział-miejsce – miejsce (np. wydział spawalni).
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Tabela 13.3: Kategorie kadrowe - rodzaje godzin pracy
grupa kategorii
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA
PRACA

nazwa
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny
godziny

pracy (normalne)
nadliczbowe 50%
nadliczbowe 100%
nocne
druga zmiana (popołudniowa)
pracy w dzień świąteczny
pracy w dniu wolnym
nadrabiane
wolne odrabiane
dyżuru
dyżuru w dzień świąteczny

symbol w planie pracy
h
i
j
g
r
k
l
f
x
d
ż

numer pola na liście płac
67 i 122
66
64
65
68
70
69

71
72

Rysunek 13.16: Lista tematów

13.5.1

Dodawanie tematów

Przycisk dopisz w opcji tematy służy do tworzenia nowych tematów. Po kliknięciu na niego pojawia
się okienko dopisywania nowego tematu. Okienko jest podziolne na zakładki:
— opis,
— dekretacja,
— etap 1,
— etap 2,
— etap 3,
— razem,
— administracja,
— limity.
Zakładka opis
Zakładka opis pojawia się po naciśnięciu dopisz . Wprowadza się w niej najważniejsze dane dotyczące tematu. Pola do wypełnienia w okienku:
numer
rodzaj
nazwa

numer tematu,
rodzaj tematu tzn z jakim zagadnieniem jest on związany (zadanie, proces czy dział),
nazwa tematu,

13.5 Tematy

status
zbiorczy
oznaczenie
opis
info
załącznik
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status, aktualny stan np. realizowane, anulowanie, planowanie,
dla wielu zagadnień,
oznaczenie tematu,
dodatkowy opis tematu,
dodatkowe informacje,
wskazuje się ścieżkę dostępu do pliku, który jest związany z tematem.

Rysunek 13.17: dodawanie tematu

Dekretacja
W zakładce dekretacja przypisuje się różne dokumenty do tematu 10.4 .
Etap 1, 2, 3
W zakładkach [etap 1, 2, 3] porównuje się planowane i rzeczywiste koszty związane z danym tematem. Dla
jednego tematu można ustalić aż trzy takie zestawienia, ponieważ temat może dotyczyć różnych zagadnień.
Przykład:
Temat dotyczy kontraktu przewozu pewnego towaru. Towar jest przewożony różnymi środkami transportu.
Sporządzamy więc plan budżetu, kosztów i przychodów dla każdego środka transportu osobno .
Razem
Pola o tej samej nazwie z etapów 1, 2, 3 są automatycznie sumowane i przedstawione w jednym okienku
- zakładka razem .
Administracja
W zakładce Administracja wpisuje się informacje o tym, kto opracował, sprawdził i zatwierdził prognozę kosztów. Ważniejsze pola w tej zakładce to:
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Rysunek 13.18: dodawanie tematu - zakładka etap 1

Rysunek 13.19: dodawanie tematu - zakładka razem
opracował
sprawdził
zatwierdził
procedura
konto koszt
konto przychód

sporządzający prognozę,
osoba sprawdzająca,
osoba zatwierdzająca,
wybór z listy procedur,
ustalenie numeru konta koszt na planie kont,
ustalenie numeru konta przychód na planie kont.

Limity
W zakładce limity prezentowane są przypisane limity do tematu. Limity oznaczają przyznaną ilość
godzin, przeznaczonych na w danym miesiącu na realizację kontraktu.
Aby stworzyć limit należy dwukrotnie kliknąć w pierwsze pole tabelki. Wprowadzanie limitów jest możliwe
w opcji brygadzista - limity 12.6.4 .
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Rysunek 13.20: dodawanie tematów - zakładka administracja

13.5.2

Wydruki

Zestawienie

Rysunek 13.21: Okienko wyboru parametrów zestawienia - Tematy
Wydruk jest dostępny w opcji tematy - zestawienia. W okienku wyboru parametrów zestawienia znajdują
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się następujące okienka:
od dnia
do dnia
kontrahent
kierownik
grupa
dział
rodzaj
wydruk
w przygotowaniu
tylko podsumowanie
zakończone
odłożone
realizowane

data rozpoczęcia,
data zakończenia,
wybór kontrahenta z listy wszystkich kontrahentów,
wybór kierownika z listy pracowników,
wybór grupy z listy
do wyboru z listy wszystkich tematów
rodzaj zestawienia (proces-zagadnienie, dział-miejsce, zadanie-kontakt),
plan przychodów, tematy, nakłady, nakłady 2, przychody skrót.
zostaną wyświetlone tylko tematy, które mają status w przygotowaniu,
zostanie wyświetlone tylko podsumowanie,
zostaną wyświetlone tylko tematy, które mają status zakończone,
zostaną wyświetlone tylko tematy, które mają status odłożone,
zostaną wyświetlone tylko tematy, które mają status realizowane.

Zestawienia kosztów dostępne są w opcji tematy - koszty .
Według tematów
Wydruk według tematów dostępny jest w opcji tematy - koszty - wg tematów oraz w tematy po
naciśnięciu przycisku koszty .
W okienku wyboru parametrów znajdują się pola:
okres od... do
temat
układ

początek i koniec okresu,
do wyboru z listy tematów,
do wyboru spośród:
— dokumenty – dokumenty przypisane do tematów,
— zbiorczo – wszystkie tematy,
— klasyfikacja wydatków – klasyfikacja wydatków,
— dokumenty bez tematu –
— koszt techniczny –
— realizacja –
— towary wg grup –

metoda kasowa
zerowa
sumuj syntetykę

Według księgowań
Wydruk według księgowań znajduje się w opcji tematy - koszty - wg księgowań. W okienku wyboru
parametrów znajdują się pola:
okres od... do
konto
wg cech

początek i koniec okresu,
do wyboru z planu kont,
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Rysunek 13.22: Zestawienie wg tematów - układ dokument
wg zakładów
rodzaj

rodzaj zestawienia]

Rysunek 13.23: zestawienie tematów wg księgowań

Według towarów
Zestawienie wg towarów znajduje się w opcji tematy - koszty - wg towarów . W zależności od wybranego
rodzaju wydruki wyglądają trochę inaczej. Aby otrzymać wydruk należy wypełnić pola:
okres od... do
temat
kontrahent
rodzaj

początek i koniec okresu,
do wybrania z listy tematów,
do wyboru z listy kontrahentów,
do wybrania z listy:
— wg ilości – wydruk uwzględnia ilość zakupionego, sprzedanego, potrzebnego oraz zamówionego towaru,
— wg wartości – wydruk uwzględnia wartość zakupionego, sprzedanego, potrzebnego oraz
zamówionego towaru,
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— grupy wg ilości – ilość zakupionego, sprzedanego, potrzebnego oraz zamówionego towaru z podziałem na grupy,
— grupy wg wartości – wartość zakupionego, sprzedanego, potrzebnego oraz zamówionego
towaru z podziałem na grupy,
szczegółowe zestawienie zakupionego, sprzedanego, potrzebnego oraz zamówionego (nabywca lub klient, nr dokumentu itp).

Rysunek 13.24: zestawienie tematów wg towarów

Karty pracy - godziny
Wydruk jest dostępny w opcji tematy - koszty - karty pracy godziny oraz w opcji kadry - karty pracy sumy - suma godzin 12.6.2 .
Karty pracy - pozycje
Wydruk jest dostępny w opcji tematy - koszty - karty pracy pozycje oraz w opcji kadry - karty pracy
- sumy - suma pozycji 12.6.2 .
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Arkusz wyceny
Wydruk arkusz wyceny dostępny jest w opcji tematy - koszty - arkusz wyceny . Wydruk przedstawia
zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przy danym temacie.

Rysunek 13.25: Tematy arkusz wyceny

13.5.3

Zakładki w opcji tematy

System umożliwia przypisanie nieomal każdego dokumentu do tematu, co umożliwia ich dalszą analizę
wg założonego szablonu.Analizę tę można wykonywać na kilku płaszczyznach:
1. Dodatkowe ewidencje w ramach jednej opcji. Tak wykorzystuje się je na przykład w module księgowości,
płac, środkach trwałych, ewidencji przebiegu.
2. Kontrola realizacji założonego budżetu.
3. Planowanie, ewidencja i rozliczanie zaopatrzenia na potrzeby realizacji kontraktu.
4. Rozliczanie kosztu produkcji z uwzględnieniem płac, kosztów osobowych, kosztów materiałów, usług
dodatkowych.
5. Łączenie dokumentów różnych typów, określanie budżetu i stopnia realizacji ręczne i automatyczne. Tematy występują w tym przypadku w rejestrach VAT, operacjach magazynowych, kartach pracy, płacach.
6. Dodatkowa ewidencja dokumentów zapłat do rozliczeń metodą kasową (np. dotacje, budżet).
Tematy można grupować wykorzystując tematy zbiorcze, które mają za zadanie łączyć na zestawieniach
wszystkie tematy należące do tej samej grupy. Przynależność do grupy określa pierwszy człon nazwy w polu
skrót, na przykład: EX - zbiorczy, EX-1, EX-2 - analityczne (analogicznie jak numeracja kont syntetycznych i
analitycznych planie kont).
W tematach syntetycznych (zbiorczych) należy zaznaczyć ∨ w polu zbiorczy .

13.5 Tematy

562

Rysunek 13.26: Zestawienie tematów
Środki
trwałe

Ewidencja
przebieKPR
gu

RCP godziny

Dodatkowa ewidencja modułu

m
TEMATY
TEMATY

m
Zestawienia operacji w systemie
Rejestry
VAT

Karty
Pracy

Płace

Zlecenia

Magazyn
przyjęcia

Magazyn
wydania

Rysunek 13.27: Dwie podstawowe funkcje tematów

13.5.4

Opis okienka

zrealizowane faktury
Do tematu można wpisać wystawione i planowane faktury. Pozwala to na zestawienie planowanych przychodów.
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załączniki
Do tematu można dodać załączniki – pliki z dokumentacją, rysunkami itp.

13.5.5

Budżetowanie

Moduł obejmuje system kontroli realizacji budżetu z automatycznie lub ręcznie pobieranymi danymi. Zew opcji zestawienie tematów 13.5.6.
stawienia dotyczące tematów są dostępne w opcji
Dla analizy realizacji budżetu według wprowadzonych dokumentów należy zaznaczyć w polu układ opcję
realizacja.
Funkcje umożliwiają kontrolę realizacji budżetu z automatycznie lub ręcznie pobieranymi danymi. Planowane przychody oraz budżety należy wprowadzić w temacie, odpowiednio w pola w zakładce etap 1 w
kolumnie budżet.
W programie przyjęto pewne zasady określania stopnia realizacji kontraktu.
• Jeśli w kolumnie realizacja w odpowiednim polu w temacie są wpisane kwoty, program nie szuka tych
pozycji w innych dokumentach.
Przykładowo wpisanie kwoty w pozycji wynagrodzenie osobowe spowoduje, że mimo iż w płacach w
pensjach wprowadzony jest temat, do zestawień będzie brana pod uwagę tylko kwota z tematu.
• Jeśli dokumenty wprowadzone do systemu posiadają wypełnione pole temat, to są one uwzględniane w
zestawieniach.
Pozostałe wartości omówione są poniżej w ramach opisu poszczególnych modułów i wykorzystania w nich bazy
tematy.

13.5.6

Zestawienia według tematów

2509200

dokumenty księgowe
w opcji zestawienie tematów
Zestawienia zbiorcze dotyczące tematów są dostępne w opcji
3.12.7. W ramach kontroli budżetu listy płac odpowiadają polu wynagrodzenie osobowe.
Listy płac
Każdą listę plac można przypisać do jednego (lub więcej) tematów. Przypisania dokonuje się wpisując
liczby przy każdym temacie, które odpowiadają proporcji godzinowej, dziennej lub procentowej. Zestawienie
rozliczające wynagrodzenie i narzutu na poszczególne tematy umieszczone jest w opcji wydruki / tematy .
W ramach kontroli budżetu dokumenty KSZ, KSZU odpowiadają polu usługi obce
Umowy zlecenia
Każda umowa zlecenie może zostać przypisana do tematu. W celu automatyzacji można przypisać na stałe
pracownika do tematu w opcji personel 13.3.3 Odpowiednie zestawienie jest w opcji zlecenia / wydruk /
wg tematu. W ramach kontroli budżetu zlecenia odpowiadają polu wynagrodzenie bezosobowe
Magazyny
Każdy dokument magazynowy może zostać przypisany do tematu. Odpowiednie pole zazwyczaj znajduje
się pod klawiszem
. Zestawienie zbiorcze z towarami w podziale na zakup, sprzedaż, zamówienia i
zapotrzebowanie znajduje się w opcji wydruki / obrót wg towarów . W ramach kontroli budżetu dokumenty
RW odpowiadają polu materiały
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Zamówienia
Każde zamówienie, zarówno od odbiorcy jak i do dostawcy posiada pole na wpisanie tematu, co umożliwia
dalszą kontrolę realizacji w podziale na kontrakty/działy.
Karty pracy
Poszczególne czynności wprowadzone do kart pracy 12.6 mogą być przypisane do tematów. Każde zestawienie dotyczące kart pracy umożliwia filtrowanie wg tematu.

13.6

Towary

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 7.3.6 . Każdy
towar na liście jest opisywany poprzez kilka rodzajów okienek dostępnych w zakładkach:
nazwa
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 ??.

13.6.1

Okienko do wprowadzania danych

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

2013100

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

index

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 ??.
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.
Numer towaru (można stosować w sklepie internetowym ??).
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Rysunek 13.28: Wprowadzanie towarów
VAT

cena zakupu
cena sprzedaży
cechy
grupa
miara

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
Katalogowa cena zakupu.
Katalogowa cena sprzedaży (można stosować w sklepie internetowym ??).
Cechy towaru. Sposób wpisywania i obsługi jest taki sam jak w przypadku katalogu
kontrahentów.
Grupa towarowa, możliwe jest tworzenie 128 grup, wybieranych również na zestawieniach.
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.
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.
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W okienku wycena zawarte są dane dotyczące towarów, wykorzystywane przy sprzedaży z różnymi poziomami cen oraz przy prowadzeniu cennika dewizowego. Pola ogólne:
nazwa
miara

Nazwa towaru – kopiowana z okienka podstawowego z katalogu towarów.
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 13.6.2.
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.
TO
Jeżeli 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 7.5 .
rodzaj
Umożliwienie rozróżnienia na towary, surowce, zestawy 13.6.7, usługi 13.6.7.
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 ??.
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Rysunek 13.29: Fotografia towarów
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:
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 brutto
objętość
szerokość
wysokość
długość
link
atest
producent
status

masa netto towaru - w sklepie internetowym oznaczone symbolem Nn,
masa brutto towaru - w sklepie internetowym oznaczone symbolem Nb,
objętość towaru - w sklepie internetowym oznaczone symbolem No
szerokość towaru,
wysokość towaru,
długość długość,
link do opisu towaru (można stosować w sklepie internetowym ??),
atest (można stosować w sklepie internetowym ??),
producent towaru (można stosować w sklepie internetowym ??),
status danego towaru do wyboru: nowość, promocja, obniżka, podwyżka, wyprzedaż lub nieaktualne (można stosować w sklepie internetowym ??).

Zakładka parametry

2006062

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

Zakładka zapas

2005012

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 13.30: 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
DOS
PKWIU
ROZMIAR
EAN

miejsce magazynowe, patrz 6.4.1
kod dostawcy
PKWiU
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.

13.6.2

Cennik złotówkowy

Program umożliwia prowadzenie sprzedaży towarów z wykorzystaniem kilku poziomów cen (maksymalnie
do 6), ustalanych dla danego odbiorcy. Pozwalają na to pola:
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cena1..6
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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.
cena ustalona dla pierwszego .. szóstego poziomu cen.

Rysunek 13.31: Cenniki dla towarów
W prawym dolnym rogu znajdują się pola pozwalające na wycenę towaru, odpowiednio w kolumnach
NETTO, BRUTTO:
zakup
sprzedaż

zysk
opakowanie

13.6.3

cena zakupu – wpisana ręcznie, bądź pobierana z ceny zakupu dewizowej,
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,
różnica pomiędzy ceną zakupu i wybraną ceną sprzedaży,
cena za opakowanie (ilość wpisana w pole opakowanie).

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.
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Następnie należy wpisać w odpowiednie pola w kolumnie <dewizy >:
zakup

sprzedaż
katalog

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,
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,
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
sprzedaż

zysk
opakowanie

13.6.4

cena złotówkowa zakupu – pobierana z ceny zakupu dewizowej,
cena złotówkowa sprzedaży
— dla cennika 0 – cena pobierana z pola sprzedaż (dewizy)
— cenniki 1..6 pozwalają na przeliczenie cen 1..6 wg kursu,
różnica pomiędzy ceną zakupu i wybraną ceną sprzedaży,
cena za opakowanie (ilość wpisana w pole opakowanie).

Ustalanie cen dla kontrahenta

Program pozwala na automatyzację fakturowania poprzez automatyczne ustalanie cen. Do kontrahenta wprowadzanego w pole cennik danego kontrahenta 13.1.2. Poniżej wypisano znaczenie poszczególnych
numerów cenników.
0
1-6

10-16
8
9
19
29
23
22
21
24
18
50-70
80

cena podstawowa, jeżeli wypełnione pole waluta oraz cena dewizowa to podana wartość
przeliczana po wskazanym kursie;
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
cennik podstawowy i pomocniczy, lecz bez przeliczenia, w przypadku jeżeli bruttonetto=1
to wskazana cena jest obniżana o VAT.
cena zakupu
cena zakupu z transakcji
cena zakupu z transakcji brutto
cena sprzedaży z transakcji brutto
cena katalogowa
dewizy sprzedaż
dewizy zakup
cena sprzedaży
zakup importowy
cennik zewnętrzny 13.6.5 – pobierany z plików *.rem
ilość opakowań
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stan minimalny (patrz zamawianie 7.6.3 )
stan maksymalny

13.6.5

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 6.6.5,
• cenniki w plikach cen*.rem – wtedy numer określa numer cennika,

13.6.6

Formaty prezentacji cenników

• cennik zwykły
• cennik trójkolumnowy
• eksport cennika w postaci strony HTML
• eksport cennika w postaci XML na potrzeby EDI
• cenniki towarów będących na stanie 6.7

13.6.7

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

2006061

Umożliwienie dodania do faktury pozycji nie rozliczanych magazynowo. Pozycja musi być oznaczona jako
usługa, jeśli będzie wpisywana do faktury jako wstaw usługę 6.4.1.
Komplet

2006061

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 9.3 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.

13.7 Bazy
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Funkcje

U góry okienka znajduje się menu z następującymi funkcjami:
Baza
Cennik
Schowek

Po jej wybraniu pojawia się lista funkcji, tych samych co wybieranych za pomocą przycisków
na dole
Możliwe jest drukowanie cennika towarów (tworzonego na podstawie wpisanych cen) według
parametrów zestawienia.
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 – zestawienie stanu na magazynie.

13.6.9

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.

13.6.10

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
rozpakowanie
pokaż zmiany cen

tworzony jest skompresowany plik zawierający bazę danych towarów, z możliwością przekazania wskazanym medium,
wczytanie bazy z pliku utworzonego funkcją powyżej,
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 .

13.7

Bazy

2005020

Bazy to nazwa opcji, w której zgromadzono i umożliwiono dostęp do transakcji należności, zobowiązań,
operacji magazynowych, stanów, niezapłaconych powstałych w różnych miejscach programu oraz zamówień.
Opcja dostępna jest pod ikoną w opcji administracja-bazy .
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Poszczególne bazy przełącza się za pomocą prawych klawiszy, można również wybrać odpowiednią opcję
z górnego menu baza.
Na ekranie pojawia się lista transakcji związanych z wybraną bazą oraz w górnym menu dostępne funkcje
(test, bilansowanie itp.)
•

kasa – operacje w kasie i banku 5.1

•

odbiorcy – należności z faktur wystawionych w części magazynowej 6.4.1

•

dostawcy – zobowiązania z przyjęć magazynowych 6.3,

•

zagranica – transakcje zagraniczne z opcji sad 8.4,

•

zamówienia – zamówienia 7.5.5,

•

rejestry VAT – operacje z opcji księgowość - rejestry VAT 3.7,

•

magazyn-stan
15.2.4,

•

magazyn-transakcje – transakcje na poszczególnych magazynach - wybieranych za pomocą klawiszy 1,2,3 ..7 15.2.4.

– stany poszczególnych magazynów - wybieranych za pomocą klawiszy 1,2,3 ..7

Rysunek 13.32: Bazy - dostęp do transakcji należności
Dodatkowo możliwe są selekcje dokumentów według kontrahenta, konta oraz wprowadzonego tekstu do
pola szukaj .

13.7 Bazy

13.7.1
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Bazy transakcji i stanu magazynów

Bazy transakcji oraz stanu związanych z obrotem towarowym są widoczne w opcji magazyn-bazy-baza
transakcji , magazyn-bazy-baza stanu oraz w opcji administracja pod ikoną bazy .
• Do bazy transakcji dopisywane są wszystkie pozycje towarowe, zarówno z przyjęcia, jak i sprzedaży
dokonanych w magazynie, z podziałem na magazyny (stoiska). Przykładowo zarówno zakup 10 szt. jak i
póżniejsza sprzedaż 6 szt. towaru z magazynu nr 2 powoduje dopisanie do bazy stanu dla 2 – po obydwu
transakcjach w bazie znajdują się 2 pozycje zakup 10 szt. i sprzedaż 6 szt.
• W bazie stanu pozycje z dokumentów przyjęcia (PZ, PW) dopisują pozycje w bazie stanu; natomiast
pozycje z dokumentów sprzedaży (FA, RW, RWS ..) odejmują je. Przykładowo zakup 10 szt. towaru
powoduje dopisanie pozycji do bazy stanu, sprzedanie 6 szt. „zdjęcie” 6 szt. ze stanu – po obydwu
transakcjach pozostaje jedna pozycja 4 szt.
W programie jest więc tworzonych tyle baz, ile jest używanych magazynów. Dlatego przy analizie należy
wybrać numer magazynu, bądź przed wejściem w opcji magazyn-bazy-baza transakcji , bądź przy pomocy
klawiszy 1,2 ... w opcji administracja ikona bazy .
Po wybraniu listy transakcji na ekranie pojawiają się kolejne zapisy „towarowe”, ułożone po posortowaniu
chronologicznie, według daty wystawienia dokumentu. W bazie obowiązują te same zasady obsługi 1.4.2, jak w
innych listach. Pomocną funkcją „skok do daty” – po naciśnięciu klawisza Ctrl-F2 i podaniu daty program
ustawia się w odpowiednim miejscu na liście (30 pozycji przed).
W opcji administracja ikona bazy dołączone są również w menu testy oraz zestawienia:
• Test - stoisko-stan — przy prawidłowym działaniu i zapisie w programie zestawienie, pojawiające się po
wykonaniu testu, nie powinno zawierać żadnej pozycji. Każda pozycja oznacza bowiem sytuację błędną –
inne ilości bądź kwoty dla podanego towaru na stanie baza stanu oraz wynikające w przeprowadzonych
transakcji baza transakcji .
• Test - stoisko-rejestry — przy prawidłowym działaniu i zapisie w programie zestawienie, pojawiające
się po wykonaniu testu, nie powinno zawierać żadnej pozycji. Każda pozycja oznacza bowiem sytuację
błędną. Zaleca się sprawdzenie poprawności zarejestrowanego dokumentu w rejestrach oraz z dokumentem źródłowym. Przy korygowaniu różnic najczęściej pomaga wczytanie dokumentu do poprawy i
zapisanie go jeszcze raz.
• Zestawienia - historia (kartoteka w opcji wydruki ), stan oraz zapas.

13.7.2

Baza należności / zobowiązań

Dokumenty wystawione w module magazynowym zapisywane są w bazach transakcji towarowych 13.7.1
oraz w bazach:
dostawcy - wprowadzone do magazynu dokumenty PZ, PW, korekty zakupu.
odbiorcy - wystawione z magazynu faktury VAT, korekty, RW, RWS.
Ponadto dokumenty rozrachunkowe (czyli te, które obciążają kontrahenta i rejestrowana jest ich zapłata - na
przykład faktury VAT) wprowadzane są do bazy niezapłaconych 13.7.3.
W bazie tej zapisują się nagłówki dokumentów – dane opisujące dokonaną transakcję: numer i rodzaj
dokumentu, data wystawienia, kontrahent, kwota brutto, vat. Ponadto z kasy i banku wprowadzane są również
dokumenty zapłat KP, KW czy Bank (o typie związanym z bazą, czyli nalez lub zobow).
Bezpośredni dostęp do baz konieczny jest w następujących przypadkach:
1. Dekretacji dokumentów – dla przypadków, gdy dane dokumenty mają być inaczej księgowane, niż wynika
to z wzorców księgowań wprowadzonych do opcji dane dla FK 3.3.2.
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2. Poprawy błędnych dokumentów, np. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zapisu niezapłaconych,
po wykonaniu i korygowaniu testu 3.11.8.
Podobnie jak w innych – w bazie obowiązują te same zasady obsługi 1.4.2, jak w innych listach.

13.7.3

Baza niezapłacone należności / zobowiązań

W bazie tej zapisują się nagłówki dokumentów - dane opisujące dokonaną transakcję: numer i rodzaj
dokumentu, data wystawienia, kontrahent, kwota brutto, vat. W przypadku zapłat za faktury poprzez KP,
KW czy Bank (o typie związanym z bazą, czyli nalez lub zobow) korygowane (obniżane bądź kasowane) są
wartości dokumentów tak, że w bazie znajduję się tylko kwoty niezapłacone.
Bezpośredni dostęp do baz konieczny jest przy poprawie błędnych dokumentów, np. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zapisu niezapłaconych, po wykonaniu i korygowaniu testu 3.11.8.

13.7.4

Rejestry VAT

Dokumenty wprowadzone w księgowości do rejestrów VAT są widoczne po wybraniu bazy rejestr VAT .
Możliwości obsługi są zbliżone, jak w przypadku obsługi rejestrów 3.7, wzbogacone są jednak o selekcje i
wyszukiwania według kontrahenta, konta i wprowadzonej nazwy.

13.7.5
bazy

Wystawione i rozliczone zaliczki
rejestry vat zestawienia - rozliczenie zaliczek

13.8

Znaczenie ikonek w programie

13.8.1

Lista PK

Znaczki występujące w opcji Księgowość - PK - popraw . Żółto-zielony znaczek po lewej stronie oznacza,
że dana pozycja jest markowana.

Rysunek 13.33: Oznaczenie markowania na liście PK

13.8.2

Raporty kasowe

Znaczki ? na liście raportów kasowych oznaczają, że jest to przedłata bądź zaliczka.

Rysunek 13.34: Oznaczenie... na liście...

13.8 Znaczenie ikonek w programie

13.8.3
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Lista zleceń

W opcji zlecenia czasem pojawia się znaczek po lewej stronie (widoczny na rysunku). Informuje nas on,
że dana pozycja nie zostrała zapłacona.

Rysunek 13.35: Znaczki na liście zleceń

13.8.4

Lista PW, PZ

Znaczek strzałka skierowana w prawo oznacza zwiększenie ilości danego towaru, materiału, produktu,
półproduktu lub surowca na magazynie.

Rysunek 13.36: Znaczki na liście dostaw na magazyn

13.8.5

Lista sprzedanych z magazynu, RW

Znaczek strzałka skierowana w lewo oznacza zmniejszenie ilości danego towaru, materiału, produktu,
półproduktu lub surowca na magazynie.

Rysunek 13.37: Znaczki na liście sprzedanych na magazynie

13.8.6

Plan pracy

Znaczek ten oznacza, że dla danego pracownika została sporządzona lista płac.

Rysunek 13.38: Lista płac - znaczki

13.8.7

Lista narzędzi

Na liście narzędzi obok indeksu może czasem pojawić się zapalona żarówka. Symbolizuje ona, że dane
narzędzie jest aktualnie wypożyczone. Jeżeli dany przedmiot jest zarezerwowany wówczas pojawia się znaczek
widoczny na rysunku (zaznaczony na czerwono).
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Rysunek 13.39: Lista narzędzi

13.8.8

Lista płac

Na liście płac ikonki związane są ze statusem danej listy. Występują tu następujące rodzaje ikonek:
kłódka

- oznacza, że dana lista płac została już zaksięgowana, brak możliwości edycji płac pracowników
znajdujących się na liście.
ptaszek v - oznacza, że lista płac została zatwierdzona i czeka na zaksięgowanie.
brak ikonki - oznacza, że lista płac jest w trakcie przygotowywania (status otwarte).

Rysunek 13.40: Ikonki na liście płac

14. Ustawienia programu
14.1

Użytkownicy

Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie użytkowników. Oprócz ustalania
praw ”wejścia” do modułów i opcji w programie można ograniczyć:
— prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
— dostęp do katalogów,
— kasowanie danych,
— dostęp do firm ze zmiana firmy .

14.1.1

Operatorzy

W opcji wporwadza się Operatorów, którzy posiadają uprawnienia do wybranych funkcji systemu Madar.

Uwaga: Aby włączyć kontrolę dostępu do programu należy dla użytkownika administrator
wypełnić pole skrót. Od tego momentu w celu wejścia należy podać właściwe dane użytkownika.
W opcji administracja-konfiguracja definiuje się poszczególne osoby, które mają prawo wejścia oraz
ustawia się prawa dostępu do poszczególnych funkcji programu. Okno z danymi użytkownika jest bardzo
rozbudowane i służy głównie do określenia uprawnień do różnych działań w programie. Poprzez zaznaczenie
odpowiednich uprawnień, można kreować profil danego operatora.
Dopisanie nowego użytkownika czy modyfikacje uprawnień można wykonać w opcji administracja - użytkownik. Pojawi się wtedy lista dopisanych wcześniej użytkowników.

Rysunek 14.1: Lista użytkowników

14.1 Użytkownicy

14.1.2
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Dane o użytkowniku

Zmiana danych użytkownika oraz dodanie nowego odbywa się przy pomocy dwóch przycisków. Przycisk
wywołuje nowe okno, bez danych, natomiast
pozwala modyfikować już istniejący
wpis. Możliwość tę ma tylko administrator systemu lub użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.
W opcji tej ustala się parametry dotyczące zakresu uprawnień użytkowników. Administrator poprzez odpowiednie ustawienie przełączników definiuje zakres uprawnień dla danego użytkownika.

Rysunek 14.2: Okienko opisujące użytkownika
Użytkownik

Pełna nazwa
Kod

Operator

Nazwa identyfikatora. Każdorazowo po uruchomieniu programu użytkownik musi podać swój
identyfikator (zawartość pola skrót) oraz swoje hasło (jeżeli ma je założone - sposób zakładania
hasła opisany jest poniżej ). Z chwilą poprawnego wprowadzenia identyfikatora i hasła użytkownik otrzymuje uprawnienia zadane mu przez administratora systemu (dostęp do odpowiednich
programów). W przypadku błędnego podania hasła użytkownik nie ma możliwości uruchomienia programu. Pole to ma szczególne znaczenie w przypadku administratora. Wpisanie w to
pole jakiejś nazwy spowoduje uaktywnienie opcji kontroli użytkowników.
Jest to nazwa, przez którą identyfikuje się użytkownika systemu. Wykorzystuje się ją w niektórych dokumentach np. jako wystawiający na fakturze czy KP.
Jest to kod, za pomocą którego program identyfikuje danego użytkownika. Program nadaje
każdemu użytkownikowi numer kodu. Administrator ma nadany numer 0. Każdemu nowo dopisanemu użytkownikowi program nadaje kolejny numer porządkowy (począwszy od numeru
1). Istnienie tego pola umożliwia identyfikację osoby wypisującej dany dokument (numer kodu
zostaje umieszczony przy każdej wypisywanej transakcji.
Pole wiążące użytkownika z operatorem. Z punktu widzenia programu użytkownik to pewien
logiczny tryb i sposób nadawania uprawnień (np. główny księgowy, kierownik itp.) zaś operator

14.1 Użytkownicy

580

to fizyczny pracownik. Dany operator (pracownik) może być przypisany do wielu użytkowników
i logować się do programu na różne sposoby. Możliwe jest również, np. po zmianie na stanowiskach, przeorganizowanie powiązań, przy pozostawieniu tych samych użytkowników. Jeżeli
nie zostanie wybrany operator – zostanie on automatycznie dopisany przez program. Lista
operatorów dostępna jest w opcji administracja - ustawienia - operatorzy .
Nadawanie uprawnień. W programie ustawia się przełączniki w zakładce administracja.

Uwaga:

W programie jest założony standardowo użytkownik o nazwie administrator,
posiadający dostęp do wszystkich części programu. Nie posiada on początkowo wpisanego identyfikatora, co program interpretuje jako wyłączenie opcji kontroli użytkowników. Oznacza to,
że każdy „wchodzi” do programu jako administrator. Dopiero określenie administratorowi identyfikatora
uaktywnia opcję identyfikacji użytkowników.

14.1.3

Hasło

Każdy użytkownik ma możliwość założenia (zmiany) hasła. Hasło wprowadza się poprzez najechanie kursorem na liście na danego użytkownika, naciśnięcie klawisza hasło i wprowadzenie dwukrotnie nowego
hasła.
Należy zwrócić szczególną uwagę na różnicę pomiędzy zawartością pola użytkownik, a hasłem użytkownika. Przy uruchamianiu programu (w przypadku kontroli dostępu użytkowników) należy podać identyfikator
danego użytkownika (skrót), a następnie podać hasło (jeżeli jest ono założone).

14.1.4

Zdalny dostęp

Możliwość zdalnego dostępu przez przeglądarkę internetową (program mobilny) możliwy jest po zaznaczeniu ∨ w polu zdalny dostęp - zakładka firma.

14.1.5

Uprawnienia użytkownika - obsługa opcji
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Dostęp do opcji w programie ustalany jest indywidualnie dla każdego użytkownika. Zaznaczenie przy danej
pozycji ∨ oznacza zezwolenie na korzystanie z danej opcji. Pozostawienie danej pozycji pustej powoduje,
że dany użytkownik będzie miał nieaktywną wybraną opcję (ikonę lub pozycję w menu programu). Moduł
nadawania uprawnień w programie podzielony został na zakładki, w których nadaje się uprawnienia do poszczególnych modułów i opcji w programie.
Uprawnienia dotyczące wystawiania i poprawy konkretnych pozycji znajdują się w kolumnach podgląd i edycja. Ustawienie:
∨ podgląd oznacza, że użytkownik będzie miał dostęp do przeglądania danej pozycji, ale bez możliwości
poprawy,
∨ edycja oznacza, że użytkownik będzie miał dostęp do przeglądania danej pozycji z możliwością
poprawy.
Zakładka funkcje
W zakładce tej nadaje się uprawnienia dostępu do poszczególnych modułów programu. Pola w tym okienku
podzielone są na kolumny, które odpowiadają modułom programu:
— FK:
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wydruki FK
PK księga główna
środki trwałe
rejestry VAT
narzędzia FK
bilansowanie
faktura VAT
faktura zaliczkowa

Dostęp do opcji wydruki w module księgowość 3.12.
Dostęp do PK (polecenia księgowania) 3.6.
Prawo dostępu do opcji środki trwałe 3.4.3.
Dostęp do rejestrów VAT 3.7.
Dostęp do opcji narzędzia (górne menu) w module księgowość.
Możliwość bilansowania.
Dostęp do opcji fakturowanie w module księgowość.
Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych 3.7.5.

— Kasjer:
kasa 1
kasa 2
banki
lista raportów
dekretacja kas
odsetki
wezwania

Dostęp do
Dostęp do
Dostęp do
Dostęp do
Możliwość
Dostęp do
Możliwość

kasy 1 (wystawianie KP, KW itp.) 5.1.
kasy 2 (wystawianie KP, KW itp.) 5.1.
kont bankowych 5.1.
listy raportów kasowych i bankowych.
dekretacji dokumentów kasowych.
opcji odsetki 8.7 .
wystawiania wezwania do zapłaty.

Dostęp
Dostęp
Dostęp
Dostęp
Dostęp
Dostęp
Dostęp

wydruków kadrowych 2.15.
opcji plan pracy 2.6.
Rejestracji Czasu Pracy bazaRCP.
opcji umowy o pracę 2.12.
opcji absencje 2.4.
opcji analizy kadrowe 2.13.
opcji badania 2.5.

— Kadry:
wydruki kadry
plan pracy
RCP
umowy o pracę
absencje
analizy kadrowe
badania

do
do
do
do
do
do
do

— Płace:
wydruki płace
listy płac
umowy zlecenia
świadczenia
godziny
bazy płac

dostęp do opcji wydruki 2.14.
dostęp do listy płac 2.7.
Dostęp do opcji zlecenia 2.11.
Dostęp do opcji świadczenia 2.10.
Dostęp do opcji interface - godziny , służącej do rozliczania czasu pracy.
Dostęp do bazy list płac.

— Ewidencje:
deklaracje
przelewy
samochód
remanent
książka P-R
ryczałt

Dostęp do
Dostęp do
Dostęp do
Możliwość
Dostęp do
Dostęp do

opcji deklaracje 8.11.
przelewów bankowych 8.10 .
opcji Ewidencja pojazdów 8.14 .
tworzenia remanentów 12.4 .
opcji KPiR 8.1.
ewidencji ryczałtowej 8.2.

— Produkcja:
wydruki produkcja

Dostęp do wydruków produkcyjnych 9.15 .
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Dostęp do
Możliwość
Dostęp do
Dostęp do
Dostęp do

opcji MRP.
wyliczania opłaty produktowej.
opcji plan produkcji 9.9 .
zaopatrzenia.
opcji Narzędzia 9.14 .

— Analizy
ANALIZY Dostęp do opcji analizy 12.1 .
rocznik
Dostęp do opcji rocznik 12.3 .
— Interface:
kasy fiskalne
transmisje
paczkowanie
sterownik

Dostęp
Dostęp
Dostęp
Dostęp

do
do
do
do

opcji
opcji
opcji
opcji

kasy fiskalne 14.3.1 .
transmisje 16.10 .
paczkowanie.
sterownik 16.10 .

Zakładka magazyn
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Uprawnienia dotyczące operacji magazynowych i fakturowania ustawia się w zakładce magazyn. Uprawnienia w tej zakładce podzielone zostały na kilka oddzielnych kolumn.
Operacje:
import SAD, WNT
dyspozycje
faktura bez stanu
MM - przesunięcie
export,WDT
koszyk

możliwość do wystawiania dokumentów WNT 6.3.3 i SAD,
możliwość blokowania towaru na dyspozycjach 6.4.1,
możliwość wystawiania faktur VAT bez stanu magazynowego 6.4.2,
możliwość wystawiania dokumentów MM (przesunięcie międzymagazynowe) 6.4.7,
możliwość wystawiania faktur eksportowych i WDT 6.4.3,
dostęp do opcji narzędzia - koszyk 7.7 .

Bazy:
baza
baza
baza
baza
baza
baza
baza

magazyn
kasjer
rejestr VAT
odbiorców
dostawców
import
zamówień

dostęp
dostęp
dostęp
dostęp
dostęp
dostęp
dostęp

do
do
do
do
do
do
do

bazy danych magazynu,
rejestru kasowego,
rejestru VAT,
bazy danych odbiorców,
bazy danych dostawców,
bazy danych odbiorców i transakcji zagranicznych,
bazy danych zamówień.

Listy:
lista FA
lista WZ
lista LK

dostęp do listy wystawionych faktur VAT (z magazynu),
dostęp do listy wystawionych dokumentów WZ,
dostęp do lista kontrolnej.

Dostęp:
wszystkie magazyny

dostęp do wszystkich magazynów.
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podgląd ceny zakupu danego towaru,
możliwość ponownego wydruku np. duplikat,
możliwość przeglądania rejestru niezapłaconych dokumentów,
potwierdzanie dokumentów,
możliwość tworzenia i drukowania zamówień.

Fakturowanie:
zmiana magazynu
zmiana cen
zmiana rabatu
zmiana asortymentu
zmiana płatność
ujemna marża
przekroczony kredyt
cena zakupu
maksymalny rabat
minimalny zysk

możliwość fakturowania innych magazynów niż przypisany, dotyczy również możliwości zmiany stoisk w rejestrach VAT,
bez tego uprawnienia ceny są automatycznie pobierane z cennika,
uprawnienie do modyfikacji wysokości rabatu i przypisanego numeru cennika,
bez tego uprawnienia jedynie możliwość fakturowania na podstawie dokumentów
WZ, LK i zamówień,
możliwość zmiany warunków płatności,
możliwość sprzedaży poniżej kosztu zakupu,
możliwość sprzedaży przy przekroczeniu limitu kredytowego,
podgląd na ceny zakupu towarów,
wartość maksymalnego rabatu, którą może udzielić dany użytkownik,
Minimalny zysk jaki musi być osiągnięty ze sprzedaży przez danego użytkownika.
Jeżeli zysk ze sprzedaży będzie mniejszy od tej wartości to nie będzie można
wystawić faktury sprzedaży.

W dolnej lewej części okienka nadaje się uprawnienia do przeglądania, dopisywania i modyfikacji poszczególnych list. Zaznaczenie pierwszej kolumny oznacza, że dany użytkownik będzie widział daną listę wraz z
wszystkimi pozycjami na niej, nie będzie mógł jednak przeglądać konkretnych pozycji (kolumna podgląd), ani
ich poprawiać (kolumna edycja).
kontrahenci
lista towarów
tematy
pracownicy
plan kont
receptury

listy kontrahentów,
listy towarów,
listy tematów,
listy pracowników,
planu kont,
listy receptur.

Zakładka uprawnienia
Uprawnienia w tej zakładce dotyczą następujących modułów:
— Administracja:
poprawa bieżące
poprawa otwarte
poprawa zakończone
poprawa zaksięgowanych do KG
kasowanie
konfiguracja

możliwość edycji i wprowadzenia zmian do zapisanych pism w
okresie ostatnich trzech dni,
uprawnienia do poprawy otwartych dokumentów (do 1 miesiąca),
możliwość poprawy zakończonych (powyżej 1 miesiąca),
możliwość zaksięgowanych dokumentów w księdze głównej,
uprawnienia do kasowania pozycji (np. towarów itp.),
uprawnienia do opcji administracja - konfiguracja 14.3,
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archiwizacja, sortowanie
zmiana firmy, katalogu
uprawnienia
administracja bazy

możliwość tworzenia archiwizacji 15.2.6 i sortowania 15.3.1,
uprawnienia do zmiany firmy 14.4 ,
dostęp do opcji administracja - ustawienia - uprawnienia ,
dostęp do opcji administracja - bazy 13.7 .

— Ewidencja poczty (sekretariat):
poczta wchodząca
poczta wychodząca
nadane faksy
dokumenty
edytor
czytanie obcych
pisanie obcych
pisanie przyjętych
ustawianie dekretacji
zmiana dekretacji
zamykanie pism
zmiana zamkniętych

dostęp do opcji poczta wchodząca,
dostęp do opcji poczta wychodząca,
dostęp do opcji poczta faks,
dostęp do dokumentów,
dostęp do opcji edytor ,
możliwość czytania obcych pism (przypisanych do innej osoby),
możliwość przypisywania pism innym osobą,
możliwość pisania przyjętych pism,
możliwość dekretacji wprowadzanych i innych pism, prawo ustawiania osób
odbioru
możliwość zmiany dekretacji pism,
możliwość zamykania pism, prawo zmiany znaczników
możliwość zmiany stanu pism.

— Karty pracy - uprawnienia związanie z modułem Karty pracy :
karty pracy
czytanie obcych
pisanie obcych
pisanie przyjętych
pisanie starych
zmiana stawki
wszyscy pracownicy

dostęp do opcji karty pracy 12.6
możliwość czytania obcych (przypisanych do innej osoby),
możliwość przypisywania innym osobą,
możliwość pisania przyjętych,
możliwość poprawy zapisów starszych niż 3 dni,
możliwość zmiany stawki godzinowej,
dostęp do zapisów kart pracy dla wszytkich pracowników,

— CRM uprawnienia związanie z modułem CRM:
lista spraw
lista procedur
kampanie
parametry
zmiana treści poleceń

dostęp do listy spraw 11.5,
Dostęp do listy procedur,
Dostęp do opcji kampanie 11.6,
Dostęp do parametrów,
Możliwość edytowania treści poleceń.

Zakładka przepustka
Opcja wykorzystywana głównie w kontroli dostępu do dokumentów w Sekretariacie i CRM. W programie
przyjęto, że dostęp do poszczególnych pism chroniony jest na dwa sposoby. Pierwszy zakłada nieograniczony
dostęp i modyfikację pism wprowadzonych przez tego samego użytkownika przy równoczesnej kontroli dokumentów innych użytkowników. Drugi sposób bazuje na przepustkach – pozwalających na precyzyjne określenie
dostępów do danego pisma, bez względu na operatora wprowadzającego.
Przepustki służą do określania praw dostępu do poszczególnych rekordów (elementów w bazie). Umożliwiają
blokowanie dostępu do kontaktów, spraw oraz poczty. Zasada działania jest następująca:
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1. Domyślnie program przyjmuje brak kontroli dostępu (przepustka pusta).
2. Na życzenie użytkownika można ustawić przepustkę. W odpowiednim okienku w polu przepustka pojawia się lista przepustek – wcześniej określona dla użytkowników.
3. W zależności od zdefiniowanych uprawnień użytkownika, który wszedł do programu – dany element
będzie / lub nie widoczny i dostępny do modyfikacji, czytania itp.
Każdy użytkownik może posiadać własne ustalone prawa do czytania i pisania dla każdego pisma czy
dokumentu osobno. Opisy przepustek, a więc i znaczenie, są takie same dla wszystkich użytkowników. Ta lista
pojawi się zresztą przy każdej poczcie, sprawie czy kontakcie. Każdemu użytkownikowi natomiast – poprzez
wstawienie znaku ∨ zezwala się (lub zabrania) na wykonywanie odpowiedniej czynności z elementem, który
ma wprowadzoną tę przepustkę.
Zakładka blokady
W zakładce można ustawić blokady:
— ręcznej wpłaty na fakturę zaliczkową - wprowadzenie tej blokady spowoduje, że aby wystawić fakturę
zaliczkową należy najpierw przyjąć gotówkę w kasie,
— podglądu cen sprzedaży - blokada podglądu cen sprzedaży,
— oprawa kasy - poprawa dokumentów kasowych
Zakładka firmy
Oprócz możliwości zmiany firmy ustawianej za pomocą przełącznika zmiana firmy, katalogu w zakładce uprawnienia – każdemu użytkownikowi można przypisać zbiór firm, do których ma dostęp. Dokonuje
się tego w zakładce firmy . Dodatkowo pierwsza firma tam wskazana staje się domyślną firmą, która jest
otwierana przy wejściu do programu. Zaznaczenie ∨ kontrola firmy (przy zaznaczonym ∨ zmiana firmy zakładka uprawnienia) powoduje, że wybrany użytkownik będzie miał dostęp TYLKO do wyszczególnionych
firm na liście.
Ponadto w zakładce tej można nadać użytkownikowi uprawnienia do pracy w programie mobilnym - przez
przeglądarkę internetową. Aby umożliwić użytkownikowi takie rozwiązanie należy zaznaczyć ∨ przy pozycji
praca zdalna. Logowanie przez przeglądarkę wymaga wpisania loginu i hasła użytkownika.

14.1.6

Uprawienia dotyczące wybranych kont, kontrahentów, tematów
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Administracja systemem w firmie często wymaga ustanowienia indywidualnych uprawnień dla poszczególnych osób i to nie tylko jako dostępu / braku dostępu do opcji - ale również poprzez wskazanie bądź
wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach - poprzez
wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Takiego rodzaju uprawnienia nadaje się w opcji administracja - uprawnienia.
operator
rodzaj
strona
— pola wyboru

wybierany z listy operatorów,
do wyboru z listy,
numer kolejny ekranu – dla większej ilości pozycji,
należy wybrać z listy te pozycje, do których dany operator ma mieć dostęp.

W zależności od zakresu nadawanych uprawnień lub ograniczeń należy wybrać odpowiednią pozycję w polu
rodzaj . Do wyboru są następujące pozycje:
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Rysunek 14.3: Okienko do definicji uprawnień
konta
kontrahenci
tematy
magazyny
pracownicy
stanowiska
grupy l.płac
akwizytorów
grup towarowych
dostawców towarów

Wybiera się konta z planu kont, do których dany użytkownik ma mieć dostęp (podgląd
i edycja).
Wybiera się kontrahentów, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Wybiera się tematy z listy tematów, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Wybiera się magazyny, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Wybiera się pracowników, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Wybiera się stanowiska kosztów, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Wybiera się grupy list płac, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.
Wybiera się z listy akwizytorów.
Wybiera się z listy grup towarowych.
Wybiera się z listy kontrahentów, będą widoczne tylko te towary których dostawca (na
liście towarów) należy do listy.

Wewnątrz wskazuje się te pozycje, do których operator ma mieć dostęp.

Uwaga: Należy pamiętać, że opcja zadziała tylko wówczas, gdy użytkownik ma wyłączony
dostęp do danego katalogu / bazy. Na przykład nadanie uprawień dostępu tylko do wybranych magazynów, bez możliwości operacji i podglądu pozostałych wymaga ”odznaczonego”
przełącznika w opcji użytkownicy w polu wszystkie magazyny.
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Dostęp do list płac

Listy płac znajdują się w opcji Płace - listy płac 2.7. Nadawanie uprawnień danemu użytkownikowi
do tworzenia, przeglądania i edycji list płac ustawia się w opcji Administracja - użytkownik - edycja
pierwsza zakładka [funkcje]. Aby dodać użytkownikowi takie uprawnienia należy zaznaczyć pole listy płac.
Samo zaznaczenie tego pola spowoduje, że wybrany użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich list płac
stworzonych w opcji Listy płac. Można ustalić dostęp użytkownikowi jedynie do wybranej grupy listy płac.
Należy wykonać dwie czynności, które związane są z nadawaniem uprawnień użytkownikom.
1. Wejść do opcji Administracja - ustawienia - uprawnienia i nacisnąć klawisz
pojawiającym się okienku do definicji uprawnień 14.1.6 należy wypełnić pola:
operator
grupy l.płac
∨

. W

operator (użytkownik) wybierany z listy operatorów,
wybierane z listy rozwijalnej,
wybór grupy listy płac.

Na koniec zatwierdzić wprowadzone dane naciskając przycisk

.

Rysunek 14.4: Nadawanie uprawnień przeglądania grup list
2. Wejść do opcji Administracja - użytkownik wybrać tego samego użytkownika (operatora), któremu
dodano uprawnienia do grup list płac i nacisnąć klawisz
. Następnie przejść do zakładki
magazyn, nie nadawać uprawnień do przeglądania i edycji pracowników (pole pracownicy ).

14.1.8

Indywidualizacja menu

2005031

W niektórych przypadkach istnieje potrzeba przygotowania indywidualnego menu z jedną (lub tylko kilkoma) funkcją. Chodzi o przypadek, w którym obsługujący ma za zadanie obsługi bardzo wąskiego zagadnienia.
W tym celu utworzono procedurę Autostart, którą włącza się i projektuje z poziomu obsługi użytkowników.
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Ustawienie w użytkowniku

2005032

Istnieje możliwość takiego zdefiniowania programu, by użytkownik po wejściu do programu widział tylko
wybrane dla niego funkcje, zgromadzone w jednym okienku 16.4 . W tym celu należy:
1. Należy wejść do opcji administracja - użytkownik.
2. Wybrać zakładkę autostart .
3. Zaznaczyć pole autostart - wtedy po zalogowaniu do programu użytkownik widzi tylko wybrane dla
niego funkcje programu.
4. Naciskając szare klawisze [ ] należy wybrać odpowiednią opcję z listy.

Rysunek 14.5: Ustawienia indywidualnego menu
Menu, które pojawi się po zalogowaniu się na użytkownika z zaznaczonym autostartem, można zobaczyć
w opcji interface-autostart.

Rysunek 14.6: Indywidualne menu dla użytkownika
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Blokady

Zakładka [blokady] służy zablokowaniu użytkownikowi wykonania niektórych operacji. W zakładce można
wprowadzić następujące blokady:
ręcznej wpłaty na fakturę zaliczkową

- jej zaznaczenie spowoduje, że użytkownik przy wystawianiu
faktury zaliczkowej (opcja Księgowość - fakturowanie - zaliczka od odbiorcy ) nie będzie mógł ręcznie wpisać kwoty
zaliczki (pole wartość zaliczki . Wartość zaliczki po wprowadzeniu blokady wybiera się po naciśnięciu przycisku wpłaty
i wybraniu odpowiedniej zaliczki.

Rysunek 14.7: Blokada ręcznej wpłaty na fakturę zaliczkową
podglądu cen sprzedaży
poprawa kasy

Zaznaczenie tej blokady spowoduje, że użytkownik nie będzie
widział cen sprzedaży towarów w opcji Towary .
Zaznaczenie opcji blokady poprawy kasy spowoduje, że dany
użytkownik nie będzie mógł korzystać z klawisza Poprawa
w opcji Księgowość - kasjer - kasa. Dotyczy to również
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opcji Księgowość - kasjer - bank.Jednym słowem użytkownik, któremu zostanie przypisana taka blokada nie będzie
mógł poprawiać wprowadzonych dokumentów kasowych oraz
bankowych

14.1.10

Lista i opisy przełączników

FK
dzial

zmiana panelu startowego dla użytkownika, dopuszcza jedynie do funkcji wymienionych w zakładce autostart
wydruki FK
raporty karta kontowa, salda dla ksiąg pomocniczych i księgi głównej
księga główna
wystawianie dokumentów PK do księgi głównej
nota
wystawianie not księgowych
rejestry VAT
wprowadzanie i edycja dokumentów VAT w księgowości
plan pracy
roliczenie dni i godzin pracy i absencji, harmonogram urlopów
RCP
wejście do Rejestracji Czasu Pracy
Umowy o pracę
wejscie do listy umów o pracę, świadectwa pracy, kwestionariusze i pozostałe
Umowy o pracę - podgląd prawo odczytu i wydruku umów
Umowy o pracę - edycja prawo dopisywania i zmian
absencje
rejestrowanie urlopów i chorobowych
listy płac
wynagrodzenia (fundusz osobowy)
umowy zlecenia
umowy zlecenia, o dzieło, rachunki (fundusz bezosobowy)
kasa 1
prawo wprowadzania kasy nr 1
kasa 2
prawo wprowadzania kasy nr 2
banki
prawo wprowadzania raportów bankowych
dekretacja
prawo przeglądania i dekretowania raportów, zmiana bieżącego raportu
bilansowanie
prawo dokonywania bilansowanie (kojarzenia zapłat z fakturami)
faktura VAT
wystawianie faktur z księgowości
przelewy
drukowanie przelewów
odsetki
naliczanie i wystawianie not odsetkowych
informacje kierownictwa
raporty: syntetyka VAT, syntetyka płac, syntetyka magazyn
roczniki
dostęp do analiz pt. ROCZNIKI
produkcja
wystawianie zlecen produkcyjnych
kasy fiskalne
uprawnienie do dokonywania transmisji do kas fiskalnych
receptury
prawo podglądu, dopisywania i modyfikacji receptur
Magazyn
wydruki magazyn
zamówienia ODB
haslomagazyn
Scenazakupu
podglad niezapłacone

raporty magazynowe: rejestry, stany, kartoteki
wprowadzanie zamówień od odbiorców krajowych i zagranicznych
dostęp do zmiany nr magazynu kontrola magazynow poprzez UPRAWNIENIA
dostęp do podgladu ceny zakupu w katalogu towarów, cennikach, stanie magazynu
przy fakturowaniu włączenie podglądu niezapłaconych

14.2 Maski numeracji dokumentów

korekta sprzedaży
FA-V
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możliwość wystawiania korekt do nieznanej faktury
prawo wystawiania dokumentów sprzedaży

Uprawnienia
haslobiezace
haslostare
hasloPotwierdzone
hasloZakonczone
haslozamkniete
MIkasowanie
konfiguracja
haslofirma
uprawnienia
autostart
kontrola firm

14.2

prawo do poprawy dokumentów z bieżącego dnia
prawo do poprawy dokumentów otwartych,starszych niż 3 dni
prawo do poprawy dokumentów o statusie potwierdzone
prawo do poprawy dokumentów o statusie zakończone
prawo do poprawy dokumentów z okresów zamkniętych, zaksięgowanych
prawo do anulowania i kasowania wprowadzonych dokumentów
ustawianie nazwy firmy, kont bankowych, wyglądu faktury
dostęp do zmiany firmy
prawo do nadawania uprawnień użytkownikom
indywidualne menu - program wyłączy menu główne a załączy menu indywidualne
kontrolowany dostęp do firm w przypadku zaznaczenia dostęp wyłącznie do firm
wymienionych poniżej efekt dodatkowy: automatycznie otwiera się pierwsza wymieniona firma

Maski numeracji dokumentów

W programie przyjęto zasadę, że numeracja definiowana jest na podstawie numeru wprowadzonego w
pierwszym dokumencie danego typu - chyba, że w późniejszym czasie zostanie dopisany (stworzony nowy)
inny dokument, o zmienionej numeracji i odpowie się twierdząco na pytanie Czy zmienić numerację .
Ponadto istnieje możliwość w programie zdefiniowania maski dla różnych typów dokumentów, dzięki której
przy wystawianiu dokumentu danego typu włącza się kontrolę, czy dany numer jest zgodny ze zdefiniowanym
szablonem numeru.
Szablon numeru wprowadza się w opcji administracja - ustawienia - numeracja. W okienku wypełnia
się następująco pola:
rodzaj

rodzaj dokumentu należy wybrać z listy, która pojawi się po rozwinięciu klawisza
rejestry FK ,

maska
ważne od .. do
wg stanowiska

nazwa i sposób numeracji dokumentu np. KSZU %4r/%2r,
data początkowa i końcowa ważności maski,
- zaznaczenie przełącznika wprowadza rozróżnienie numeracji w zależności od stanowiska, w polu nr wprowadza się numer stanowiska.

Zasady tworzenia maski numeru
W pole plankontmaski wprowadza się szablon stosowanej numeracji według następujących zasad:
NAZWA %4r/%2r
NAZWA

- nazwa rejestru np. KSZU, FAV; w przypadku rozdziału numeracji dla różnych magazynów czy
stanowisk - można w nazwie umieścić również numer magazynu np. KSZU09 - dla stanowiska 9,
KSZU11 - dla stanowiska 11,
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Rysunek 14.8: Okienko do definiowania szablonu maski dokumentów
%4n
%2r

- n - numer, 4 - ilość cyfr przypadająca na numer np. 0234
- r - rok, 2 - ilość cyfr przypadająca na rok np. 07

Kontrola zgodności numeru z maską
Każdorazowo przy wprowadzaniu dokumentu program kontroluje, czy nadany numer jest zgodny ze zdefiniowanym szablonem w opcji administracja - ustawienia - numeracja dla danego typu dokumentu.
W przypadku wystąpienia niezgodności pojawia się komunikat: niezgodny numer z szablonem . W takim
przypadku należy wprowadzić właściwy numer i zatwierdzić.
Przykład. Jeżeli wprowadzimy szablon KSZU09 %4r/%4r to numer:
— KSZU09 1029/2007 - będzie pasował
— KSZU09 929/2007 - NIEWŁAŚCIWY - numer 3-cyfrowy zamiast zadeklarowanego 4 (%4n)
— KSZU09 0929/07 - NIEWŁAŚCIWY - numer rok 2-cyfrowy zamiast zadeklarowanego 2 (%2r)

14.3

Konfiguracja

W systemie Madar7 opcje konfiguracyjne zostały zebrane w jednym miejscu gdzie można ustawić parametry zarówno dotyczące księgowości, płac jak i czysto administracyjne. Wspomnianych ustawień systemu
można dokonać poprzez opcję administracja - konfiguracja. Opcje konfiguracyjne zostały posegregowane
tematycznie i skupione na następujących zakładkach:
— dane adresowe - wszystkie podstawowe informacje o prowadzonej firmie, dane teleadresowe, numery
ewidencyjne itp,
— fakturowanie - ustawienia związane z dokumentami sprzedażowymi pozwala m.in. na wybór waluty i
domyślnego języka na dokumentach sprzedaży, ustawić drukarkę fiskalną 14.3.1, a także określić wygląd
faktur,
— rachunki bankowe - pozwala wprowadzić dane o rachunkach bankowych prowadzonej firmy,
— inne - ustawienia związane z drukarkami kodów kreskowych i kasami fiskalnymi,
— pensje - konfiguracja płac, w tym dane dla programu Płatnik do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych oraz podstawowe dane i wskaźniki do sporządzanych list płac,
— ścieżki - grupa ustawień związana z integracją z zewnętrznymi systemami jak np. program Płatnik,
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eksporty do systemów bankowych, integracja z serwerem pocztowym, sklepem internetowym Prestashop,
systemem firmy kurierskiej Siódemka i innymi,
dane podatkowe - parametry związane z podatkami i opłatami,
certyfikat - ustawienie danych autoryzacyjnych dla podpisu elektronicznego,
shop - ustawienia wewnątrzsystemowego sklepu internetowego,
waluty - ustawienie walut, kursów i jednostek.

14.3.1

Ustawienie drukarki fiskalnej

W opcji konfiguracja na zakładce fakturowanie w polu drukarka fiskalna należy wybrać odpowiedni rodzaj drukarki fiskalnej i numer portu COM na którym podłączono drukarkę. Program współpracuje z
następującymi drukarkami fiskalnymi:
— Elzab (Mera, Omega),
— Posnet (Enova),
— ELEMIS,
— Farex.

14.3.2

Oznaczenie faktury ORYGINAŁ/KOPIA

Pomimo, że aktualne przepisy nie wymagają już drukowania na fakturach określeń “oryginał” i “kopia” to
system daje możliwość wyboru użytkownikowi decyzji czy i w jaki sposób takie oznaczenie ma być drukowane.
W opcji administracja - konfiguracja - fakturowanie w polu dopisek na fakturze można ustawić jedną
z trzech alternetyw w tym zakresie:
— brak - drukowane dokumenty nie będą opatrzane adnotacją “oryginał” i “kopia”,
— oryginał lub kopia - drukowane dokumenty będą oznaczane adnotacją “oryginał” na pierwszym dokumencie, “kopia” na kolejnych dokumentach,
— ORYGINAŁ-KOPIA - każdy drukowany dokument sprzedażowy będzie miał równocześnie nadrukowywane słowa “oryginał” i “kopia” a wystawca po wydruku ręcznie skreśli niewłaściwe.

14.3.3

Automatyczne wypełnianie KPiR z rejestrów

Dane wprowadzane do rejestru VAT mogą być wpisywane równocześnie do Książki Przychodów i Rozchonastępnie konfiguracja zaznaczyć następujące
dów. W tym celu należy skorzystać z opcji
pola:
- na zakładce dane adresowe:
∨ Księga Przych-Rozch
- na zakładce dane podatkowe
∨ księgowanie zakupów
∨ księgowanie sprzedaży.

14.3.4

Ustawienia eksportu danych do programu Płatnik

W programie należy uzupełnić dane o płatniku składek ZUS, rodzaju składanych deklaracji oraz wskazać
lokalizację pliku, który będzie eksportowany z systemu Madar (celem dalszego zaimportowania do programu
Płatnik). Ustawień takich można dokonać na zakładce pensje 2.17.4.
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Rachunki bankowe

W opcji konfiguracja możliwe jest definiowanie numerów rachunków bankowych oraz sposobu wydruku
przelewów do banku. W opcji są trzy zestawy pól do wprowadzenia trzech numerów kont bankowych i definicji
wyglądu poleceń przelewów.

Rysunek 14.9: Konfiguracja - rachunki bankowe

konto
bank
swift
rodzaj

numer konta bankowego,
nazwa banku,
numer SWIFT banku, wymagany przy przelewach międzynarodowych,
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:
nowy wzór * 4 – najbardziej zbliżony do obowiązującego polecenia przelewu,
NW bez kratek * 4 – j.w. bez kratek, ważne dla dłuższych nazw,
NW bez kratek * 2 – j.w. lecz 2 polecenia na stronie,
nowy wzór * 2 jak nowy wzór * 4 – lecz 2 polecenia na stronie,
stary wzór – wzór obowiązujący w poprzednich latach,
wersja na atramentowe dr – wydruk polecenia dopasowany (zmniejszony) do wymagań
drukarek atramentowych,
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nowy na formularzu * 4 – drukowanie NA GOTOWYCH FORMULARZACH, ważne ustawienia pól odstęp (prawy, lewy...),
nowy na formularzu * 2 – j.w. dla formularzy 2 polecenia na stronie
multicashe,
tylko dla wybranego rodzaju nowy na na formularzu – określa marginesy dla wydruków.

Wprowadzone numery rachunków bankowych, wraz z opisem, są wykorzystywane w następujących opcjach w
programie:
• wydruk polecenia przelewu w opcji przelewy 8.10 ,
• przy drukowaniu standardowych dokumentów magazynowych
pobierają numery rachunków bankowych z opcji konfiguracja 6.9.3,

: zakupu i sprzedaży –

• można wybrać innych numer rachunku bankowego przy wydruku dokumentów magazynowych
w opcjach sprzedaż, zakupy . Wyboru dokonuje się w uwagach uwagi w polu bank.
Pojawia się tam lista z bankami – według danych wprowadzonych w opcji konfiguracja 6.2.5.

14.3.6

Ścieżki - integracja z systemami zewnętrznymi

Zakładka ścieżki w opcji konfiguracja pozwala na zdefiniowanie lokalizacji i danych wymaganych do
integracji systemu Madar z zewnętrznymi systemami informatycznymi. W opcji tej można określić m.in. foldery
w których będą zapisywane pliki, które będzie się następnie importowało w systemach obcych, ustawienia konta
e-mail aby możliwe było wysyłanie wiadomości z systemu itp. Na zakładce ścieżki znajdują się następujące
pola:
ścieżka do programu płatnika
zbiór dla Home Bank
konto A dla HomeBanking
konto B dla HomeBanking
rodzaj homebank
ścieżka do pliku obrazu tła
ścieżka do HTTP

ścieżka do zapisz dysk
ścieżka do D: archiwum

SMS server login — hasło
SMTP host
autoryzacja

folder, w którym będą składowane pliki *.KDU po eksporcie do Płatnika,
pełna ścieżka i nazwa zbioru, do którego będą zapisywane wyeksportowane dane dotyczące zapłat,
numer konta (I wariant),
numer konta (II wariant),
rodzaj programu obsługującego bankowość elektroniczną (dotyczy przesyłu przy rejestrach VAT),
ścieżka i nazwa pliku tapety dla programu,
nazwa i użytkownik serwera, na którym będą przesyłane (odczytywane) pliki. Opcja przesyłania na serwer zakłada zainstalowanie na nim
odpowiedniego oprogramowania,
pole używane, przez niektórych użytkowników - nie używać bez potrzeby,
możliwość wskazania lokalizacji, w której będzie się zapisywała archiwizacja danych z systemu Madar po wybraniu opcji administracja operacje - zapisz archiwum - D:,
dane do logowania na serwer wysyłający wiadomości SMS z systemu
Madar,
serwer SMTP skrzynki poczty elektronicznej, z której mają być wysyłane
wiadomości z systemu Madar,
sposób autoryzacji na serwerze poczty elektronicznej, z którego mają być
wysyłane wiadomości e-mail z systemu Madar, do wyboru raw, TLS,
SSL,
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login — hasło

login i hasło do skrzynki e-mail, z której mają być wysyłane wiadomości
e-mail z systemu,
mailfrom
Nazwa skrzynki e-mail z jaką mają być wysyłane wiadomości z systemu
Madar,
host
adres hosta, na którym znajduje się zainstalowany system Madar (wymagane dla niektórych opcji jak sklep internetowy),
oddział
określenie oddziału,
wersja bazy
wersja bazy danych systemu Madar, pole nieedytowalne, informacyjne,
modyfikacja
data ostatniej modyfikacji w bazie danych,
opiekun 1 — opiekun 2
wskazanie użytkownika (użytkowników), którzy są opiekunami prowadzonej firmy,
Promoboard
ścieżka dla modułu Promoboard,
GCM API key — GCM Project ID konfiguracja GCM API,
Prestashop URL — Prestashop key dane wymagane do integracji ze sklepem internetowym Prestashop,
Siodemka client no — Siódemka key dane wymagane do integracji z systemem firmy kurierskiej Siódemka.

14.3.7

Deklaracje składane do ZUS oraz dane do sporządzanych list płac

Rysunek 14.10: Konfiguracja - deklaracje
W programie należy uzupełnić dane o płatniku składek ZUS oraz rodzaju składanych deklaracji. Jest to
możliwe w opcji Administracja, następnie Konfiguracja ⇒ pensje. Szerzej te zagadnienia omówione zostały
w rozdziale o płacach 2.17.4. Należy wypełnić następujące pola:
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• dane do programu Płatnik
nazwa (nazwisko)
” (imię)
nazwa skrócona

nazwa firmy lub nazwisko dla osoby fizycznej,
druga linia nazwy lub imię dla osoby fizycznej,
podawana w deklaracjach ZUS (identyczna co do kropki, spacji do
zgłoszonej w Centrum Certyfikacji),
PESEL
numer PESEL,
data urodzenia
data urodzenia płatnika
termin przesyłania ZUS DRA
należy wypełnić zgodnie z polem w deklaracji ZUS-DRA (wpisać
1,2,3 lub 4).
status ZPCH
oznacza, że zakład posiada status ZPCH,
∨ – płatnik jest osobą fizyczną
osoba fizyczba
nie wypłaca chorobowe (do 20 pra- ∨ – nie jest naliczany (wpisywany do pól 92, 93, 94) zasiłek chorocowników)
bowy płatny przez ZUS i wykazywany jako wypłacony zasiłek,
∨ – składka właścicieli (wpisana w opcji ( zlecenia) jest transmitoosobne DRA dla właścicieli
wana na osobnym DRA,
• dane do listy płac
nie naliczać ZUS
chorobowe z 6 miesięcy
premia miesięczna stała
tworzony plan pracy
premia uznaniowa

sąd pracy

14.3.8

∨ – na listach płac nie będą naliczane składki ZUS,
zasiłek chorobowy liczony z 6 miesięcy,

opcje do wyboru: do chorobowego, do urlopu, nie do urlopu
i nie do chorobowego, uzupełniane jak wynagrodzenie, do
chorobowego i do urlopu,
miejscowość gdzie znajduje się sąd pracy

Dane podatkowe

tytuł ksiąg
Fundusz Pracy
FGŚP
ubezpieczenie wypadkowe
granica umowy zlecenia =¿ ryczałt
współczynnik odliczenia VAT

fundusz promocji rolnej
nazwa funduszu
NIP zagraniczny
VAT - struktura
księgowanie zakupu

tytuł ksiąg wyświetlany na niektórych wydrukach,
stawka procentowa np. 2,45
stawka procentowa np. 0,10
stawka procentowa np. 1,67
kwota, do której nie będzie płacony ryczałt,
należy wprowadzić procentowy współczynnik dotyczący odliczanego podatku VAT należnego dla podatników, u których występują
czynności, co do których nie występuje prawo do odliczenia VAT,
zgodnie z art.90 ustawy o podatku od towarów i usług.
przy wystawianiu faktur RR (w procentach),
nazwa funduszu promocji rolnej (przy wystawianiu faktur RR),
pola do wpisania numerów NIP z UE.
automatyczne księgowanie zakupu w książce przychodów i rozchodów,
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Rysunek 14.11: Konfiguracja - dane podatkowe
księgowanie sprzedaży

automatyczne księgowanie sprzedaży w książce przychodów i rozchodów,

pomiń wartości statystyczne na Intrastat
wydruk KPR
określenie formatu wydruku książki przychodów i rozchodów - do
wyboru są następujące opcje: dwie strony , jedna strona 15”,
jedna strona 12”,
koszty z VAT
do wyboru dot. zwolnione i opodatkowane lub dot. tylko opodatkowane.

14.3.9
waluta
kurs
jednostka

Waluty
nazwa waluty — trzyliterowy skrót np. EUR, PLN, USD.
przykładowy kurs – nie musi być wypełniany, kurs wprowadza się przy każdym dokumencie.
jednostka przeliczeniowa, zazwyczaj 1; w przypadku walut o niskich wartościach wpisuje się
przelicznik np. ruble białoruskie (100 BYR = 0,1485 PLN) wpisuje się 100.

14.4 Zmiana firmy
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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

14.4.1

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:
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
Można wyznaczyć okres, w którym będzie można daną firmę prowadzić.
od...
do
rejestra- 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
oddziałów.

14.4.2

- firma zostanie dopisana do listy

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
14.1.5.

14.4.3

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

14.4.4

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.
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.

14.4 Zmiana firmy
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Rysunek 14.12: Zmiana firmy - dodanie nowej

Rysunek 14.13: Zmiana firmy

14.5 Dane systemu
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Rysunek 14.14: Zmiana firmy - ustawianie firmy wejściowej

Rysunek 14.15: Lista z firmami dla biur rachunkowych

14.5

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.

14.5.1

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
plikWZEXP — wzór dowodu dostawy dla fa exportowej
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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

14.5.2

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 14.4).

14.5.3

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
kasjer.log
salda.log
logow.log
ceny.log
error.log
siec.log

zapisanie, poprawa oraz wydruk bez zapisu faktury i innych dokumentów magazynowych
zapisanie, poprawa dokumentów kasowych
modyfikacje baz niezapłaconych
wejście i wyjście z programu
zmiana ceny w katalogu towarów
błędy wykonywania programu
błędy pracy sieci lokalnej
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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 .

14.6

Przykładowe ustawienia profili użytkowników

14.6.1

Przedstawiciel handlowy

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 14.16: 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
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Rysunek 14.17: Ustawienia dostępu do opcji w użytkownikach
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 14.18: Ustawienia dostępu do autostartu w użytkownikach

Rysunek 14.19: Ustawienia dostępu w uprawnieniach
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Rysunek 14.20: Ustawienia dostępu do akwizytora w uprawnieniach

Rysunek 14.21: Ustawienia dostępu do magazynów w uprawnieniach
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14.6 Przykładowe ustawienia profili użytkowników

Rysunek 14.22: Ustawienia akwizytora 11 w bazie operatorów
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15. Zgodność z ustawą o rachunkowości
15.1

Opis systemu informatycznego

15.1.1

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.

15.2

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.

15.2.1

Algorytmy i parametry

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

15.2.2

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).

15.2 Zgodność programu z ustawą o rachunkowości

15.2.3

609

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
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 12.6
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
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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 14.4)
przebieg.dat - ewidencja przebiegu pojazdów (EWIDENCJE) 8.14
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
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
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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

15.2.4

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
*.idx, *.idy
*.log

*.rem
*.d33
*.wza
umpra*.rft
*.rtf, *.txt, *.dot
*. . . . (liczba)

— zawierają dane
— zbiory indeksowe
— zawierają historię niektórych wykonywanych operacji (np. kasowanie, poprawa) oraz
sytuacji nieprawidłowych. Zbiory te można oglądać również pod dowolnym edytorem
czytającym format txt.
— zbiory remanentów
— tymczasowe zbiory tworzone podczas sortowania. Zawierają kopie plików przed
sortowaniem
— wzorce wydruków informacji finansowej (np. bilans, rachunek wyników
— szablony dokumentów kadrowych: umowa o pracę, rozwiązanie umowy, świadectwo
pracy
— pliki wykorzystywane przez program, możliwe do tworzenia i edycji w dowolnym
edytorze danego formatu
— ustawienia dla poszczególnych użytkowników i stanowisk

Sposób zapisu danych w poszczególnych bazach:
W module magazyn

2005022

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.
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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.

15.2.5

Wykaz programów

Zbiory będące wykonywalnym programem stanowiącym księgi rachunkowe:
madar.exe
madarmobile.exe

15.2.6

- program Madar 7 (obsługa Windows desktop),
- program Madar 7 (obsługa przez przeglądarkę),

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 15.2.6.
Nazwa archiwum zależy od nazwy wpisanej w konfiguracji - pole oznaczenie archiwum 14.3.
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.

15.3

Archiwizacja wbudowana w programie

15.3.1

Błędy ZIP

Pakowanie PKZIP:
0 No error.
1 Bad file name or file specification.
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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
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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).
• 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).

15.3.3

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.

15.3.4

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

15.3.5

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).

15.3.6

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.
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2. Księgi rachunkowe są wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzania.
3. Księgi rachunkowe są starannie przechowywane w ustalonej kolejności.

15.3.7

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).

15.3.8

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).

15.3.9

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).

15.3.10

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.

15.3.11

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.
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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.

16. Dla zaawansowanych

2006100

16.1

Automatyczna archiwizacja i sortowanie

Istnieje możliwość wywoływania systemu w celu automatycznej archiwizacji i sortowania o określonej porze
bez udziału użytkownika. Wystarczy wywołać program MADAR w linii komend z odpowiednim parametrem.
— MADAR SORTOWANIE — takie wywołanie oznacza polecenie posortowania bazy danych
— MADAR SORTOWANIE 2 — polecenie sortowania firmy nr 2 (numeracja wg opcji zmiana firmy ),
— MADAR ARCHIWIZACJA — polecenie archiwizacji

16.1.1

Pytania

Czy jest możliwość archiwizacji MADARA bezpośrednio z programu, do utworzonego wcześniej
katalogu (np.katalog ARCHIWUM) na dysku twardym innego komputera w sieci, niż serwer? Są
na to dwa sposoby:
1. Pierwszym sposobem jest wejście do opcji Administracja - konfiguracja zakładka ścieżka i wpisanie
w polu ścieżka do D: archiwum adresu katalogu, w którym ma się znaleźć archiwium.
2. Drugim sposobem jest wpisanie parametru w opcji dane systemu:
DYSKARCHIWUM=C:\ARCH
wtedy wybierając sposób archiwizacji na DYSK D archiwizacja zostanie zrobiona do wskazanego folderu.

16.2

Import danych

W zależności od rodzaju importowanych danych, program umożliwia wczytanie kilku formatów plików np.
*.dbf, *.txt, *.csv, *.xls (Excel) oraz *.xml.

16.2.1

Import bazy towarów

Możliwe jest zaimportowanie towarów zarówno do pustej bazy jak i aktualizacja istniejącej bazy towarów.
Aby zrobić import towarów należy wejść do opcji Towary-transmisje. Możliwe importy z plików:
1. *.TXT i *.CSV
2. *.XML
3. *.DBF
4. *.XLS (format Excel)
5. WF-Mag
Przykład:
Aktualizacja bazy towarów może mieć zastosowanie przy zmianie cen dla wielu towarów jednocześnie o jednakową wartość lub o pewien procent

16.2 Import danych
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Import bazy kontrahentów

Import bazy kontrahentów możliwy jest w opcji Magazyn - kontrahenci - narzędzia. Import kontrahentów jest możliwy z plików o formacie *.DBF.

16.2.3

Import danych do rejestru zakupu / sprzedaży

Możliwe jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z pliku zewnętrznego w formacie:
— tekstowym kolumnowym - każdy dokument zajmuje jedną linię. W pierwszej linii muszą znajdować się
nagłówki (nazwy) kolumn, np. plik *.csv,
— tekstowym - w którym każdy dokument zajmuje wiele linii. Taki dokument jest generowany przez program
podczas zapisu rejestru w opcji księgowość - rejestry VAT lub magazyn - wydruki - (sprzedaż /
zakup) - rejestry wybierając z menu wydruk rejestru oraz zaznaczając ∨ zapisz dysk.
Importowane formaty
fpp : Comarch/F++ xml : Raks, Subiekt dbf : Kamsoft csv : tekstowy zbr : wewnętrzny Madar
Komunikat ”dopuszczalny okres 01/01/2014 - 28/02/2014”
Konta księgowe wprowadzane są na podstawie wprowadzonych szablonów księgowań w opcji dane dla
FK 3.8.2. Możliwe jest szczegółowa definicja dekretacji oraz stanowiska dla wskazanych typów dokumentów
w pliku csvkonta.txt.

16.2.4

Import raportu kasowego / bankowego

Możliwy jest zapisanie i wczytanie raportów bankowych oraz kasowych do programu. Operacje te są wykonywane w opcji: kasjer - raporty dekretacja odpowiednio wybierając:
— operacje - czytaj raport – dla wczytania raportu z pliku,
— operacje - zapisz raport – dla zapisania raportu do pliku.
Raporty zapisywane są w plikach RK-nr.zbr lub RB-nr.zbr.

16.2.5

Import pojedynczych dokumentów magazynowych

W przypadku importu dokumentów do modułu magazynowego konieczne jest wczytanie każdego dokumentu: FA, PZ, MM. Tylko w taki sposób możliwe jest bowiem uzyskanie obrotu towarowego, czyli przyjęć i
wydań z magazynu dla każdej pozycji. Z punktu widzenia programu skutki takiego importu niczym nie będą
się różniły od sytuacji, gdy dany dokument zostanie ręcznie wprowadzony.
Pliki z danymi dokumentów są generowane w opcjach magazyn odpowiednio jako sprzedaż oraz zakup
– wybierając z menu lokalnego opcje:
— generuj - zapisz dysk – generowany plik z dokumentem,
— generuj - czytaj dysk – można wskazać plik do wczytania.

16.2.6

Import umów

W programie Madar 7 możliwe jest zaimportowanie umów dotyczących spraw personalnych. Możliwy jest
import:
1. Umowy o pracę.
2. Umowy zlecenia.
3. Umowy o dzieło.
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4. Stażu pracy.
5. Danych z kwestionariusza osobowego.
6. Zgłoszeń.
Import umów wykonuje się w opcji Kadry - umowy - operacje z plików tekstowych *.txt.

16.2.7

Import badań

Można wczytać do programu dane dotyczące badań oraz szkoleń. Operację wykonuje się w opcji Kadry badania. Szkolenia i badania, które mogą być importowanie:
1. Szkolenia BHP.
2. Szkolenia PPOZ.
3. Inne szkolenia.
4. Badania okresowe.
5. Badania specjalistyczne
6. Orzeczenia o niepełnosprawności
7. Uprawnienia
Import badań wykonuje się z pliku tekstowego *.txt.

16.2.8

Import bazy pracowników

W opcji Pracownicy - Import możliwe jest zaimportowanie danych o pracownikach. Import pracowników
jest możliwy z następujących rodzajów plików:
1. *.kdu
2. *.txt
3. *.dbf

16.3

Skróty i udogodnienia
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• dopisywanie podobnego rekordu CTRL-F2 1.4.2
• [[ rozdzielanie dokumentu na potrzeby rozksięgowań na grupy IV-V 3.12.9
• konto maska np 2**, do wydruków 3.2
• rozliczanie pracownika na dwóch rozdzielnych umowach o pracę: dopisujemy go do bazy dwa razy,
zaznaczamy pole drugi etat, program automatycznie połączy jego dane na potrzeby deklaracji 13.3
• wytłuszczenie na fakturze: należy poprzedzić tekst podkreśleniem np. Tytuł 8.5.7

16.4 Indywidualizacja menu
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• W fakturze dla rolników trzeba zrobić pole gdzie można będzie wpisać nr dowodu osobistego i przez
kogo wydany. Należy je wpisać w pierwsze dwie linijki uwag w kontrahencie.
• Można zmodyfikować każdy wydruk (jeżeli jest potrzeba np. dopisania czegoś). Wystarczy w podglądzie
wywołać klawisz wyślij do , następnie wybrać w polu rodzaj konwersji edytor tekstowy. Wtedy
ukaże się okienko z prawem poprawy dokumentu. Następnie można taki dokument wydrukować.

16.4

Indywidualizacja menu
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Uprawnienia umożliwiają zezwolenie na dostęp do poszczególnych funkcji. W przypadku gdy niektórym
osobom należy zezwolić na dostęp jedynie do kilku wybranych funkcji ta metoda jest nieefektywna. W miejsce
tego można zaprojektować panel z wejściami do wskazanych funkcji. Opcja ta nazywa się Autostart i dokonuje
się tego w opcji użytkownicy 14.1.8.

Rysunek 16.1: Indywidualne menu dla użytkownika

16.5

Kopiowanie baz do nowego roku - zakładanie nowego roku
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Uwaga:

Przed rozpoczęciem kopiowania należy wykonać archiwizację danych - administracja - operacje - archiwizacja. Dzięki temu w przypadku popełnienia jakiegoś błędu
będzie można odzyskać dane.

Zakładanie nowego roku można wykonać na dwa sposoby:
1. Ręczne skopiowanie wybranych plików baz danych.
2. Przy pomocy funkcji zakładania nowego roku - program automatycznie kopiuje dane 16.5.1.
Znacznie prostszą metodą jest użycie funkcji zakładania nowego roku. Jednak może zaistnieć konieczność
ręcznego kopiowania np. w przypadku prowadzenia magazynu (skopiowanie stanów magazynowych).

16.5.1

Automatyczne zakładanie nowego roku

Automatyczne zakładanie nowego roku zakłada wewnątrz katalogu z zainstalowanym programem nowy
folder, do którego kopiuje wybrane pliki. Funkcja znajduje się w opcji administracja - narzędzia - operacja
na bazie. Po wybraniu opcji pojawia się okienko, w którym należy wpisać komendę NOWYROK lub NOWYROKTOWARY (jeśli mają także zostać także przekopiowane aktualne stany magazynowe). Po wybraniu
klawisza OK pojawia się okienko, w którym należy wypełnić następujące pola:
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należy wpisać nazwę dla tworzonego katalogu,
wpisać nazwę pod jaką w programie będzie widoczny zakładany katalog.
w tym polu zaznacza się główny oddział, do którego domyślnie będzie się logować
program przy każdym uruchomieniu.

Rysunek 16.2: Zakładanie nowego roku
W polu główny oddział należy wpisać numer znajdujący się w nazwie w/w okienka (na niebieskim
pasku Oddział nr). Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu program założy nowy rok i po każdym uruchomieniu
programu będzie domyślnie dopisywać dane do nowego roku.
Przejście z nowo założonego roku na lata poprzednie wykonuje się w opcji administracja - zmiana firmy
14.4.
Automatyczne zakładanie nowego roku kopiuje do nowego folderu następujące pliki z danymi:
— Plik szablonów wydruków - pliki: *.rem, *.txt, *.txm.
— Dane systemu - dane.dat.
— Projekty listy płac i sposobu jej księgowania: danepens.dat, danepks.dat.
— Baza absencji i danych kadrowych: kadry.dat.
— Baza deklaracji: dek.dat, deklar.dat.
— Plan kont: f k ko.dat i f k ko.idx.
— Dane dla f-k: fkkon.dat.
— Baza użytkowników i operatorów: hhs.dat, hho.dat, operat.dat.
— Baza kontaktów i kontrahentów: kontakt.dat, kontakt.idx, kontrah.dat, kontrah.idx.
— Listy płac: lplac.dat, lplac.idx, pensja.dat.
— Stanowiska pracy: letat.dat, letat.idx.
— Baza pracowników: pracow.dat, pracow.idx.
— Środki trwałe: srtrw.dat, srtrw.idx.
— Plan pracy: plan.dat, plan.idx.
— Baza regionów: regiony.dat.
— Umowy o pracę: umpra.dat.
— Baza receptur: wzor.dat, wzor.idx.
— Baza nazw stoisk: stoiska.dat.
— Baza towarów, ich grup i cech: towar.dat, towar.idx, twgrupa.dat, twgrupa.idx, twr cech.dat.
— Baza wypłaconych zasiłków: zasilek.dat, zasilek.idx.
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— Baza zleceń: zlecenia.dat, zlecenia.idx.
— Dane zapisane w konfiguracji: setup.dat.
— Rodzaje płatności: platnosc.dat.
— Badania: zlbadan.dat, zlbadan.idx.
— Świadczenia: zlswiad.dat, zlswiad.dat.
— Baza tematów remont.dat, remont.idx.
— Kategorie kadrowe: ltyp.dat, ltyp.idx.
— Baza składników wynagrodzenia: zlskladn.dat, zlskladn.idx.
— Transmisje danych: harm.dat, harm.idx.
— Faktury cykliczne: cykl.dat, cykl.idx.
Dodatkowo jeśli użyto do kopiowania danych komendy NOWYROKTOWARY przekopiowane zostaną także:
— Stany magazynowe - pliki: st-ko*.dat i st-ko*t.dat.
Jeżeli dane skopiowane automatycznie nie są wystarczające należy ręcznie skopiować brakujące pliki.

16.5.2

Ręczne kopiowanie baz do nowego roku

Kopiowanie należności
Aby skopiować niezapłacone należy z katalogu głównego do nowego katalogu skopiować następujące pliki:
odbiorst.dat
dostawst.dat
zakupst.dat

– baza odbiorców z magazynu. W przypadku gdy nie prowadzi się sprzedaży z magazynu to
plik ten należy pominąć.
baza dostawców na magazyn. W przypadku gdy nie prowadzi się zakupów w magazynie to
plik ten należy pominąć.
Rejestry niezapłaconych.

Następnie skopiowanym plikom należy zmienić nazwy na następujące:
— odbiorst.dat zamienic na odbiortr.dat,
— dostawst.dat zamienic na dostawtr.dat,
— zakupest.dat zamienic na zakupetr.dat.
Kopiowanie stanów magazynowych
W przypadku prowadzenia sprzedaży z magazynu można skopiować ze starego katalogu do nowo założonego
pliki ze stanami magazynu. Pliki stanów magazynowych zaczynają się od st-ko 1.dat, st-ko 2.dat, st-ko 3.dat,
st-ko14.dat itd (1,2,3,14 to numery magazynu).
Aby przenieść stany magazynowe do nowego roku należy skopiować odpowiednie pliki, które zawierają
stany magazynowe. Następnie zmienić nazwy kopiowanych plików dodając do ich nowej nazwy końcówkę “t”.
Przykład:
st-ko 1.dat na st-ko 1t.dat
st-ko 5.dat na st-ko 5t.dat
st-ko62.dat na st-ko62t.dat.
Dodatkowo należy skopiować takie pliki jak stpaleta.dat, memo.dat

16.6 MADAR DOS jako narzędzie administratora
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MADAR DOS jako narzędzie administratora

Program Madar 7 dostarczany jest w wersji dla WINDOWS. W użytkowaniu spotkać można jeszcze jego
poprzednika – wersję dla DOS. Obydwa te programy działają na tych samych bazach, możliwe jest więc
równoczesne używanie obydwu programów.
Większość funkcji dostępna jest zarówno w wersji dla DOS jak i dla Windows. Niektóre z funkcji (szczególnie
nowych) nie jest już wprowadzana do programu DOS-owego. Dlatego klientom zalecamy używanie programu
w wersji dla Windows.
Nie oznacza to jednak, że poprzednik „wycofywany jest” z użytkowania! Obecnie rozwój programu dla
DOS zmierza w kierunku programu serwisowego, w którym dostępnych jest więcej funkcji obsługi, naprawy i
testowania bazy danych tworzonej przez programy MADAR. Wykorzystuje się pracę na wspólnej bazie danych
z niedostępnością (bądź trudną dostępnością) wersji dla DOS, szczególnie w nowych instalacjach. Używanie
tego programu zaleca się informatykom, administrującym system w przedsiębiorstwach.
Spośród wygodnych funkcji dostępnych w wersji dla DOS znaleźć można:
— kasowanie kont z planu kont
— zmiana typu transakcji
— wejście do bazy PK

16.7

Tworzenie szablonów dokumentów

Wygląd stosowanych dokumentów w każdej firmie może różnić się od przyjętych wzorców w programie.
Dlatego umożliwiono zaprojektowanie własnych wzorców i zastąpienie przez nie dokumenty oferowane przez
program.

16.7.1

Magazyn

W obrocie towarowym wykorzystywane są pewne formularze, dokumentujące określone operacje. W szczególnych przypadkach ich wygląd może różnić się od przyjętych wzorców w programie. Dlatego została udostępniona możliwość projektowania wyglądu zamówień, przyjęć na magazyn, faktur oraz innych dokumentów
magazynowych w osobnych plikach o dowolnej nazwie.
Pliki te projektuje się w dowolnym edytorze tekstowym, w formacie *.txt bądź *.txm. W miejscach,
które powinny być wypełnione na podstawie danych wprowadzanych do programu, wpisuje się specjalne znaki
sterujące. W ten sposób włącza się wypełnione pole w programie do wydruku.
Po zaprojektowaniu wzorca i wpisaniu nazwy do opcji dane systemu podczas wydruku dokumentu brany
będzie zaprojektowany plik.
Uwagi dotyczące sposobu projektowania:
1. W dokumencie będzie drukowany każdy tekst wpisany do pliku.
2. Jeżeli chcemy włączyć pole z programu należy zastosować znaki sterujące.
3. Znaki sterujące mają postać:
^XX^^^^, gdzie
^XX - rodzaj pola
^^^^ - określają szerokość pola.
Szerokość pola liczona jest od pierwszego znaku ^ w kodzie. Np.˙ ^K0^^^^^^^^^^^^^^^^^ oznacza,
że w miejsce tej sekwencji znaków zostanie wpisana nazwa odbiorcy, a szerokość tego pola wynosi 20
znaków.
Szczegóły dotyczące tworzenia szablonów *.txm zawiera osobny rozdział 16.7.6. W instrukcji opisana
została metoda tworzenia Faktury VAT 6.9.3.
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Inne dokumenty księgowe

Wezwania do zapłaty. Wystawiając wezwania do zapłaty 8.8 czasem konieczna jest zmiana formuły
według zasad przyjętych w firmie. Formułę tę projektuje się w zewnętrznym pliku, o zdefiniowanej nazwie:
wezw1.txt — wezwanie do zapłaty
wezw2.txt — przypomnienie
wezw4.txt — wezwanie ostatecznie

16.7.3

Bilans, rachunek wyników

W programie istnieje możliwość zaprojektowania dowolnej ilości zestawień tworzonych na podstawie zapisów
na kontach, zarówno księgi głównej jak i pomocniczej. Wzory zestawienia są projektowane w oddzielnych
plikach *.wza w postaci listy poleceń, opisujących zawartości poszczególnych kolumn i wierszy wydruku.
Więcej informacji znaleźć można w opisie księgowości 3.12.3.
Wygląd wzorca do wydruków księgowych różni się od omawianych wcześniej. Przykładowy wzorzec wygląda następująco.

16.7.4

Kadry i płace

Umowy o pracę
Dokumenty związane z przyjęciem i zwalnianiem pracownika, takie jak umowa o pracę, świadectwo pracy,
kwestionariusz, są często przedmiotem modyfikacji w każdej firmie.
W programie zostały zaprojektowane wzorce dokumentów w postaci plików *.rtf, o nazwach umpra?.rtf,
gdzie w miejsce pytajnika należy wstawić kod rodzaju umowy. Szczegółowe zestawienie nazw i rodzajów opisane
zostało w rozdziale poświęconym kadrom 2.12.7.
Podobnie jak w przypadku dokumentów magazynowych do wzorca wprowadza się tekst, który ma być
drukowany na dokumencie a w miejscach, które powinny być wypełnione na podstawie danych wprowadzanych
do programu, wpisuje się specjalne znaki sterujące.
w opcji
Pliki z wzorcami umów można modyfikować bezpośrednio w programie w panelu
umowy wybierając wydruki - edycja szablonu, bądź w dowolnym innym edytorze obsługującym format
*.rtf. Wzory kodów dostępne są po wybraniu funkcji wydruki - wzory kodów .
Inne dokumenty. W taki sam sposób jak umowy o pracę można zaprojektować dowolny wzorzec, który
wywołuje się za pomocą funkcji wydruki - wydruk dodatkowy .
Lista płac
W każdym przedsiębiorstwie sposób naliczania i wygląd listy płac jest bardzo ważnym elementem, bardzo
często istnieje konieczność modyfikacji proponowanego przez program wzorca wydruku.
Istnieje możliwość zaprojektowania do 2 wzorców listy płac (np. zbiorczą listę i paski), podając ilość
kolumn oraz nazwy wymaganych na wydruku pól. Projekt te wykonuje się w opcji
pensje konfiguracja - definicje pól , odpowiednio zakładka wydruk A oraz wydruk B .
Szczegółowo opisuje to rozdział dotyczący kadr i płac 2.17.2.
Umowy-zlecenia
Umowy zlecenia projektowane są podobnie jak faktury w magazynie - w pliku zewnętrznym, którego nazwę
należy wprowadzić do opcji dane systemu. Osobno projektuje się wzorce dla umów-zleceń, osobno dla umów
o dzieło.
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Sposób tworzenia i szerzej został opisany w podrozdziale Zlecenia 2.11.4.

16.7.5

Wydruki nietypowe

W firmie zwykle wystawia się wiele dokumentów nie związanych bezpośrednio z ewidencją na potrzeby
księgowości, dokumentacji pracowniczej czy gospodarki materiałowej i często nie występują bezpośrednio w
systemach informatycznych. Należą do nich pisma i dokumenty związane z obsługą klientów, zawierane umowy,
oferty, potwierdzenia itp. W programie MADAR istnieje możliwość zaprojektowania i łatwego wykorzystania
dowolnych wzorców i szablonów dokumentów i wydruków w podobny sposób, jak w przypadkach omawianych
oraz
.
w poprzednich rozdziałach, szczególnie w modułach
Szablony dokumentów w poczcie
możliwe jest zaprojektowanie szablonów dokumentów, które po uzupełnieniu
W module
danymi o kontrahencie – są ewidencjonowane i wysyłane. W najprostszym przypadku może być to przygotowany
„papier firmowy” z nazwą firmy, telefonami, logo. Również mogą być to szablony ofert z przygotowanymi
rubrykami, oświadczeń itp.
Sposób tworzenia i wykorzystania szablonów opisany został w rozdziale Sekretariat 10.3.6.

Uwaga: Opcja ta ma ograniczone możliwości wykorzystania danych z pól, głownie umożliwia dołączenie danych o kontrahencie, daty oraz treści z pola opisowego. W przypadku potrzeby tworzenia bardziej rozbudowanych szablonów – polecamy skorzystać z opcji crm - sprawy
11.5.7.
Dokumenty w CRM
Moduł CRM ma za zadanie wspierać relacje z klientami. Jedną z ważniejszych ról tego modułu jest
przyspieszenie tworzenia i zwiększenie jakości dokumentacji wymienianej z klientami. Wykorzystuje się w tym
celu opcję sprawy . Jeden zapis na liście reprezentuje jeden kontrakt, zapytanie czy umowę zawieraną z
klientami. Do każdej pozycji można dołączyć dowolną ilość i rodzaj dokumentów, można również dowolną ich
ilość stworzyć i zarejestrować.
Przy wystawianiu tego typu dokumentów pomocne okazują się szablony, których tworzenie i wykorzystanie
opisane zostało w osobnym rozdziale 11.5.7.
Dokumentami najczęściej wystawianymi w tej opcji są: licencje, zgłoszenia serwisowe, potwierdzenie przesyłek czy dostawy, umowy.

16.7.6

Projektowanie szablonów txm

Format *.txm został stworzony na potrzeby programu MADAR. Bazą dla tego formatu jest „normalny”
tekst, przy czym rozbudowany został o dodatkowe kody:
— pól
— sterujące wysokością i szerokością czcionek, rozmieszczeniem znaków,
— dołączanie pliku graficznego np.z logo,
— stosowanie bezpośrednio kodów sterujących do drukarki PCL,
— tworzenie pętli,
— rysowania ramek.
Nazywa pliku jest dowolna. Obecnie najlepszym edytorem pozwalającym na zaprojektowanie wzorca *.txm
jest edytor wbudowany w program MADAR dla DOS.
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Rysunek 16.3: Projektowanie szablonu *.txm w MADAR DOS
Kody pól
W miejscach, które powinny być wypełnione na podstawie danych wprowadzanych do programu, wpisuje się
specjalne znaki sterujące. W ten sposób włącza się wypełnione pole w programie do wydruku. Listy dostępnych
kodów pól można znaleźć w poszczególnych opcjach, które wykorzystują szablony *.txm.
Uwagi dotyczące sposobu projektowania:
1. W dokumencie będzie drukowany każdy tekst wpisany do pliku.
2. Jeżeli chcemy włączyć pole z programu należy zastosować znaki sterujące.
3. Znaki sterujące mają postać:
^XX^^^^, gdzie
^XX - rodzaj pola
^^^^ - określają szerokość pola.
Szerokość pola liczona jest od pierwszego znaku ^ w kodzie.
^K0^^^^^^^^^^^^^^^^^ oznacza, że w miejsce tej sekwencji znaków zostanie wpisana nazwa odbiorcy, a
szerokość tego pola wynosi 20 znaków.
Wartą uwagi jest komenda:
^$
nie drukuj tej linii jeżeli pusta

Pętle
W dokumentach zawierających wiele pozycji towarowych, np. faktury, zamówienia na etapie projektowania
nie można przewidzieć ile pozycji będzie przedmiotem transakcji. Oznacza to, ze konieczne jest umożliwienie
wstawiania zmiennej ilości elementów w pętli. Służą do tego komendy zaczynające się od znaku ^@
^@1 - początek pętli
zawartość, np. ^^1 ^FT^^^^^^^^^^^^
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^@2 - koniec pętli
W takich dokumentach istnieje też często konieczność podsumowywania kolejnych stron i przenoszenia
nagłówków. Umożliwia to konstrukcja:
^@3 - początek zmiany strony
treść przy zmianach stron
^@4 - koniec zmiany strony
Dodatkowo:
^@S
numer strony
^@N warunkowa zmiana strony (jeżeli zostanie przekroczona długość
^_66 dlugość strony=66
^%50 skok - ilość linii od początku strony=66

Rysunek 16.4: Fragment projektu szablonu
Dla metek towarowych konieczne jest wyprowadzanie tylu kodów, jaka jest ilość: ^@5 - początek

^@6 - ko
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Dołączanie pliku graficznego
Do szablonu można dołączyć plik graficzny bmp zapisany w pliku logo.bmp oraz stopka.bmp. W miejscu,
w którym ma zostać wstawiony, należy wpisać komendę po wprowadzeniu kod27:
;aa - dla logo,
;ss - dla stopki.
Kody sterujące do drukarki
Do szablonu można wstawić kody języka PCL używanej drukarki.
Kody własne
Własne kody dostępne są po naciśnięciu klawisz F10 i wybraniu funkcji znaki sterujące. Po wybraniu
odpowiedniej funkcji (początek i koniec) do tekstu wpisują się znaki (F znak wybierający funkcję):
początek jako F+
koniec F-

Rysunek 16.5: Kody sterujące wbudowane do programu

Ramki
Ramki wywołuje się bezpośrednio poprzez klawisz F4 , lub z menu pomocniczego F10 w opcji teksty .
Po naciśnięciu F4 , za pomocą klawiszy strzałek, rysowana zostaje ramka. Ramka kasuje poprzedni tekst
(podobnie jak pisanie w trybie Insert). Są dwa rodzaje ramek, przełączane za pomocą klawiszy :
1 pojedyncza
2 podwójna.
Naciśnięcie któregoś z tych klawiszy zmienia tylko tryb, nie przerywa rysowania. Dowolny inny klawisz kończy
rysowanie. Ramka traktowana jest jako zbiór znaków. Podczas wypełniania ramki znaki „przesuwają się”
podobnie jak każdy tekst. Wypełnienie bez zmiany wyglądu ramek możliwe jest po naciśnięciu Insert ,
tekst w tym trybie jest „nakładany” na już istniejący a nie wstawiany, jak podczas normalnej pracy. Możliwe
jest kasowanie ramek po jednym znaku klawiszami : Delete lub Backspace .

16.8

Wymiana informacji i danych

Użytkownik każdego programu zmuszony jest od czasu do czasu do prezentacji bądź wymiany informacji z
innymi programami. Analizy tworzone na potrzeby kierownictwa wymagają ”wklejenia” danych z programów
księgowych, niektóre zestawienia należy przekazać drogą elektroniczną (chociażby wysłać e-mail) do centrali
firmy – to tylko niektóre przypadki spotykane w codziennej pracy.
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Eksport danych – formaty

• drukowanie
— możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
— wydruk na drukarce igłowej w trybie tekstowym
— konwersja dokumentu do formatu PDF
• kopiowania i konwersje
— konwersja do „schowka”
— możliwość przekopiowania we wskazane miejsce
— XLS – konwersja do formatu EXCEL
— konwersja do formatu HTML
— GIF – w formie pliku graficznego zawierającego obraz strony dokumentu,
— dodatkowo możliwość wskazania folderu docelowego lub wysłanie pocztą w postaci załącznika.
Jak zmienić docelowy katalog zapisu
Aby zmienić docelowy katalog zapisu należy wejść do opcji Administracja - konfiguracja zakładka
ścieżki i w polu ścieżka do zapisz dysk wpisać adres, w którym będą zapisywać się wybrane dokumenty
np. D:/katalog. Drugą metodą jest zapisanie takiego polecenia –¿ w dyskmove=D:/katalog — zapisanie.
Spowoduje, że używając opcji zapisz dysk przy wystawianiu dokumentu, zostanie on zapisany w katalogu
D:/katalog pod nazwą nazwa nr dokumentu.spr. Utworzony tego typu plik można wczytać w program
Madar używając opcji czytaj dysk.
Dodatkową możliwość tworzy wpisanie odpowiedniej nazwy w pole mail kontrahenta, np.: /KT powoduje
że wszystkie utworzone dla tego kontrahenta zostaną zapisane do wskazanego podkatalogu.
Jak efektywnie połączyć zestawienia w MADARze i pocztę e-mail

2004082

Wszystkie zestawienia wyświetlane są w pierwszej kolejności na ekranie. Użytkownik zazwyczaj albo
poprzestaje na tej formie prezentacji, albo drukuje dane zestawienie bądź dokument na drukarkę.
Możliwe jest jednak proste przesłanie dokumentu za pomocą poczty e-mail. Wystarczy wybrać klawisz
. Za jego pomocą możliwe jest utworzenie pliku w formacie, który jest odczytywany w innych aplikacjach, zawierającego treść zestawienia z ekranu. Plik ten będzie zapisywany: c:\Moje Dokumenty\pisarz.*
Rodzaj formatu wybiera się w polu rodzaj konwersji . Do wyboru są następujące formaty:
— pdf – popularny format, obsługiwany przez Adobe Reader
— txm – format MADAR-a
— gif – graficzny
— excel XLS – plik arkusza
szablon
e-mail
od .. do
Przycisk
Przycisk
jako załącznik.

- nazwa i ścieżka do pliku z szablonem,
- adres e-mail, do którego ma zostać wysłane zestawienie za pomocą klawisza
- numery stron.
powoduje zapis pliku w c:\Moje Dokumenty\pisarz.*.
powoduje wywołanie okienka do tworzenia wiadomości z wyeksportowanym plikiem
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Rysunek 16.6: Wyślij do - okienko
Generowanie cennika
Cennik jest jedną z ważniejszych informacji firmowych. Dlatego też system wyposażono w szereg narzędzi
ułatwiających dystrybucję tej informacji. Dostępne są następujące formaty:
— w trybie raportu papierowym, do podglądu 16.8.1
— konwersja do EXCEL,
— konwersja do XML,
— konwersja do HTML – w postaci strony gotowej do umieszczenia na WWW,
— kopia bazy ale tylko z cenami detalicznymi, przeznaczona dla oddziałów sklepowych generuj cennik
sklepu

16.8.2

EDI – Electronic Data Interchange (elektroniczna wymiana danych)

Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. EDI - Electronical Document Interchange) oznacza wymianę
dokumentów między partnerami handlowymi w postaci elektronicznej za pomocą oprogramowania komunikacyjnego i sieci komunikacyjnej.
Program MADAR został wyposażony w mechanizmy współpracy z sieciami handlowymi, czyli opcję eksportu dokumentów w formacie EDI, pozwalające na automatyzację procesu wymiany dokumentów z ECOD
COMARCH.
Rodzaje dokumentów
Udostępniono zapis i odczyt następujących dokumentów w formacie i strukturze EDI. W zestawieniu
podano też identyfikatory poszczególnych rodzajów dokumentów:
— faktura – < Document − Invoice >
— potwierdzenie dostawy – < Document − ReceivingAdvice >
— zamówienie – < OrderHeader >
— paragon – < Receipt >

16.8 Wymiana informacji i danych

631

Wysyłanie EDI

2013111

Wysyłanie dokumentów wymaga definicji i właściwego wypełnienia wszystkich wymaganych pól (sekcji) w
dokumencie elektronicznym. Pola te podano w poniższym zestawieniu:
EAN

w kolejnej linii nazwy towaru np EAN 12345555

ILN sprzedawcy
ILN odbiorcy
ILN nabywcy
nr WZ
zamówienie nr
zamówienie data

w konfiguracji w zakładce dane adresowe w polu numer GLN
w kontrahencie w uwagach dopisać ILN 12345555
jeżeli w tym samym kontrahencie w uwagach dopisać ILN2 12345555
w uwagach do faktury pole WZ lub 3 linia uwag
w uwagach do faktury pole zamówienie
w uwagach pole data zamówienia

Udostępniono różne sposoby wymiany danych:
eksport dokumentu do pliku i zapis na dyskietkę, e-mail lub serwer HTTP
import dokumentu z pliku (z dyskietki, e-mail lub serwera HTTP)

16.8.3

Transfer dokumentów

Bardzo często istnieje konieczność współpracy pomiędzy firmami / oddziałami pracującymi na programami
MADAR w zakresie wymiany dokumentów, w szczególności magazynowych i finansowych. Decydując się na
taką współpracę konieczne jest zastanowienie się, jaki model komunikacji jest najbardziej pasujący i wygodny
w firmie.
Program umożliwia wymianę dokumentów – opcje magazynowe wyposażone są w możliwość wysyłania i
odbierania dokumentów w postaci plików. Format pliku ma charakter tekstowy, standardowe rozszerzenie to
*.spr.
Istnieje wiele sposobów współpracy pomiędzy poszczególnymi oddziałami tej samej firmy bądź odrębnymi
firmami.
Przykładowe rozwiązania:
1. centrala i oddziały – niezależne systemy
— dokumenty obciążające oddział (np. dowody dostaw) są wczytywane w oddziale jako PW
— zamówienia od odbiorców są wczytywane również w centrali
— zwroty towarów z oddziałów – wczytywane jako pw w centrali
— sprzedaż oddziałów – nie rejestrowana w centrali
2. centrala ”dubluje” operacje z oddziałów – oddziały firmy są kolejnym magazynem w centrali 16.8.3
— dokumenty obciążające oddział MM są wczytywane w oddziale jako PW
— zamówienia od odbiorców są wczytywane również w centrali
— zwroty towarów z oddziałów RW – wczytywane jako PW w centrali
— faktury i paragony z oddziałów – wczytywane jeszcze raz do centrali
Praca na wspólnym katalogu towarów
Jednym z istotniejszych problemów, na które natknąć się można przy próbie współpracy, jest identyfikacja
towarów i kontrahentów. O ile firmy mają nadany unikatowy numer NIP, mogący być podstawą do prawidłowej
identyfikacja, o tyle identyfikacja towarów może odbywać się dwojako: wg numeru systemowego albo wg
numer indeksu. Pierwsza metoda jest pewniejsza i szybsza, ale wymaga pracy na jednakowej bazie towarów.
Druga metoda zakłada, że zostały uzgodnione numery indexu.

16.8 Wymiana informacji i danych

632

W praktyce pracę na wspólnym katalogu towarów organizuje się poprzez zapewnienie wprowadzania zmian
do katalogu jedynie w centrali, natomiast oddziały pracują na bezpośredniej kopii (odpowiednio często aktualizowanej).
Zazwyczaj wygląda to następująco: wyłącznie centrala ma prawo do uzupełniania katalogu, natomiast
oddziały regularnie otrzymują kopię. Fizycznie polega to na przekazaniu plików towar.dat i towar.idx do
komputera oddziału. System posiada szereg funkcji to ułatwiających:
• w menu listy towarów istnieje para opcji pakowanie i rozpakowanie, kopiują one (po uprzedniej
(de)kompresji bazę towarów na wskazane miejsce;
• istnieje opcja pokaż zmiany cen mająca na celu uwidocznienie tych towarów, których ceny się zmieniły,
tzn. w przyjętym z centrali cenniku towary te miały inne ceny. Zapamiętanie cen bazowych to opcja
zapamiętaj .
Przy posługiwaniu się wspólnym katalogiem towarów należy wprowadzić do opcji dane systemu polecenie
numtow=1.
Ustawienie parametrów przy traktowaniu oddziału jako magazyn
Przy założeniu że magazyn 3 w centrali odpowiada magazynowi oddziału, to znaczenie poszczególnych
dokumentów jest następujące:
• wydanie towaru — przesunięcie MM z magazynu 1 na 3, odpowiada wysłaniu towaru z centrali do
oddziału, na komputerze w oddziale towar (z MM) przyjmuje się dokumentem PW
• zwrot towaru — przesunięcie MM z magazynu 3 na 1 — odpowiada wysłaniu towaru z oddziału do
centrali, na komputerze w oddziale generuje się MM i tak samo się przyjmuje MM w centrali
• sprzedaż towaru — faktury przesyła się z oddziału do centrali, gdzie podlegają powtórnemu wystawieniu,
symulując wystawienie ich niejako z magazynu 3
Numeracja magazynów W oddziale: celmag1=3 oznacza że magazyn 1 w oddziale jest kontrolowany
(odpowiada) przez magazyn 3 w centrali.
Numeracja oddziałów W konfiguracji 14.3 należy w polu oddział wpisać numer przypisany oddziałowi.
Następnie przy każdym kontrahencie, identyfikującym transakcję z oddziałem wpisać ten sam numer w polu
akwizytor 13.1

16.8.4

Funkcje transmisji

Wymiana danych pomiędzy kilkoma systemami MADAR pracującymi w różnych lokalizacjach odbywa się
poprzez przekazywanie informacji za pomocą plików. Pliki te mogą zostać przesłane ”tradycyjnie” - na dyskietce
lub CD, przesłane pocztą elektroniczną lub też przekazane za pośrednictwem serwera internetowego.
W systemie MADAR dostępne są funkcje wysyłające plik wymiany na serwer internetowy oraz pobierające
go 16.10.
Niezależnie od medium przesyłu:
— jestpakowanie=1 – tworzenie pliku pakmod.zip zawierającego katalog towarów i pliki pomocnicze,
— jestpakowanie=2 – odbieranie pliku pakmod.zip,
— kopiowanietowarow=1 – odbieranie katalogu towarów,
— kopiowanietowarow=2 – wysyłanie katalogu towarów,
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— jestarchiwizacja=1 – odbieranie archiwum !! UWAGA !! dane zostają pokrywane !!, przy danych z wielu
firm (wejście poprzez opcję zmiana firmy ) parametr pobierany z firmy głównej (centrali, z głównego
katalogu),
— jestarchiwizacja=2 – wysyłanie archiwum.
Szczególnie podatnym na pomyłki są przesyły archiwów. Przez nieuwagę aktualne dane mogą zostać
pokryte przez starsze archiwum znajdujące się na serwerze. Dlatego bezwzględnie należy ustawić dla każdej
firmy różną od pozostałych nazwę archiwum w opcji administracja - operacje - konfiguracja w polu
oznaczenie archiwum.
Ścieżki przy importach
Jeśli przy wczytywaniu danych program ma ustawiać się w określonym katalogu należy wpisać w opcji
dane systemu:
— sciezkaimport=SciezkaDostepu – w opcjach czytaj dysk otwiera podany katalog
— sciezkaupload=SciezkaDostepu – w opcji karty pracy - import csv otwiera katalog z danymi programu
— pathJPK – w opcji JPK - upload otwiera podany katalog

16.8.5

Jak ściągnąć dane z serwera do excela

Bezpośrednio nie można zestawienia w formacie ∨ excel ściągnąć na swój komputer.
Można jednak skorzystać z opcji Raportowanie, w którym należ utworzyć właściwy raport i po wybraniu
opcji wykonaj raport zostanie ściągnięty na komputer lokalny w postaci pliku.

Rysunek 16.7: Raportowanie - przygotowanie zestawienia do excel

16.9

Jak wprowadzić i przechowywać fakturę elektroniczną

Fakturę elektroniczną, którą otrzymujemy od dostawcy warto zaewidencjonować w module Kancelaria,
który służy do prowadzenia rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej a także innych rejestrów jak umowy
czy faktury. Moduł ten daje możliwość utworzenia rejestru faktur, do którego może dodać wpis o otrzymanej
fakturze a samą fakturę elektroniczną (w pliku pdf) możemy wczytać jako załącznik. Można też (zamiast
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tworzyć rejestr faktur) wprowadzić ją w analogiczny sposób do poczty przychodzącej - wszystko zależy od
tego jak chcemy sobie zorganizować ewidencję tych dokumentów.
Wchodzimy w moduł CRM - sekretariat następnie mp. w Poczta Dokument i wybieramy rejestr i
klikamy w klawisz dopisz podając w szczególności nazwę i typ i zatwierdzamy klawiszem zatwierdź .
Wybieramy utworzony rejestr. Na wyświetlonym ekranie klikamy w dopisz gdzie podajemy podstawowe
informacje o otrzymanej fakturze oraz dodajemy załącznik.
Tak wprowadzoną do Kancelarii fakturę elektroniczną możemy w bardzo prosty sposób powiązać z kosztem
w Rejestrach Vat. Podczas wprowadzania kosztu Księgowość - Rejestry VAT - dopisz przechodzimy na
zakładkę uwagi . W polu kancelaria należy wybrać odpowiedni zapis (z fakturą elektroniczną) aby powiązać
go z wprowadzanym kosztem.

16.10

Współpraca z serwerem internetowym

Program Madar pozwala na wysyłanie oraz pobieranie danych, wykorzystując serwer internetowy. Użytkownik z poziomu programu wysyła dokumenty, dane i raporty (stany niezapłaconych, deklaracje, wyniki
finansowe, salda), które zostają zapisane na zewnętrznym serwerze internetowym. Mogą one być następnie
bądź przeglądane na serwerze, bądź odczytane przez program Madar zainstalowany w innym oddziale bądź
firmie i zapisane do swoich danych.
Poprzez odpowiednią konfigurację programu Madar oraz instalację aplikacji serwerowej można wdrożyć
nowy sposób korzystania z programu i komunikacji z klientami i poszczególnymi pracownikami firmy.
1. Wymiana dokumentów EDI jest szczególnie przydatna przy obsłudze przedsiębiorstwa, posiadającego
oddziały. Dokumenty wystawiane w oddziałach (przesunięcia mm, faktury, paragony, wz itp.) mogą być
przesyłane z programu MADAR na serwer internetowy, a następnie wczytywane w centrali lub innym
oddziale. Wysyłanie i wczytywanie odbywa się z poziomu programu, poprzez wywołanie w opcji, z jakiej
jest eksportowany bądź do jakiej jest wczytywany dokument, funkcji zapisz HTTP / czytaj HTTP.
2. Raporty o sprzedanych produktach, aktualne deklaracje, stany magazynowe, niezapłacone - mogą być
umieszczane przez program MADAR na serwerze, skąd każdy (kto zna adres i hasło) może je przeglądać
i analizować. Listę raportów, które mają być wysyłane na serwer internetowy, można założyć w opcji
Harmonogram12.8.
3. Przesyłanie archiwów, danych jest szczególnie istotne przy pracy rozproszonej. Najczęściej przekazywany jest: katalog towarów - w przypadku, gdy tworzony jest centralnie, archiwizacje - szczególnie do
księgowości, na koniec okresu rozliczeniowego). Program MADAR potrafi automatycznie umieścić żądane pliki na serwerze www i następnie je wczytać w odpowiednie miejsce w programie. Operacje te są
włączane za pomocą komend umieszczanych w danych systemu i pojawiają się w opcji administracja
- operacje.
4. Program lojalnościowy dla klientów sieci sklepów, którego celem jest umożliwienie sprawnej rejestracji,
ewidencji i kontroli udzielanych rabatów. Podstawą proponowanego systemu jest centralna baza danych,
z którą komunikują się wszystkie placówki za pomocą Internetu. W bazie na serwerze rejestrowani są
klienci, którym wydano karty rabatowe. Przy transakcji sprzedaży, po wczytaniu danych z karty, system
sprawdza w centralnej bazie udzielony rabat i przelicza według tych danych ceny sprzedaży.
5. Akwizycja danych o klientach ze stron www - czyli gromadzenie danych o klientach na podstawie wypełnionych ankiet. Na witrynie www umieszczona zostaje ankieta w postaci formularza. Po jej
wypełnieniu przez klienta dane wysyłane są jako e-mail oraz automatycznie wprowadzane do systemu
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przedsiębiorstwa do bazy kontaktów. Oczywiście wszystkie te rozwiązania wymagają zainstalowania na
serwerze specjalnego oprogramowania.

16.10.1

Konfiguracja programu

Bez względu na wybrany sposób wykorzystania i komunikacji konieczne jest skonfigurowanie programu
MADAR
1. Adres serwera wprowadza się w opcji administracja - konfiguracja w zakładce ścieżki w polu
ścieżka do HTTP. Należy wprowadzić pełny adres np. https://emadar.eu/demo/.
Test, czy program potrafi połączyć się z serwerem wykonuje się w opcji interface - transmisje wybierając z menu opcję operacje - test http.
2. Sposób transmisji definiowany jest poprzez wprowadzenie odpowiednich komend do opcji dane systemu. Komendy te będą opisane przy omawianiu poszczególnych rozwiązań.
3. Hasła dostępu przy przesyłaniu i odczytywaniu dokumentów są generowane automatycznie przez program, na podstawie wprowadzonego numeru seryjnego. Po stronie serwera są zakładane przez administratora.

16.10.2

Program lojalnościowy

Jednym z projektów zrealizowanych za pomocą systemu MADAR współpracującego z serwerem internetowym jest program lojalnościowy dla klientów sieci sklepów.
Interfejs WWW udostępnia możliwość wpisywania i edycji danych klientów oraz rejestrowania transakcji przez nich zawartych. Każdy klient posiada kartę rabatową, dzięki której jest rozpoznawany w systemie.
Każda transakcja zawarta przez klienta, z wykorzystaniem karty rabatowej, w dowolnej placówce handlowej
objętej systemem lojalnościowym, rejestrowana jest przez system MADAR i automatycznie zapisywana także
na serwerze internetowym.
Baza na serwerze zawiera dane klientów:
— każdy klient ma unikalny 13-cyfrowy numer EAN zapisany na karcie rabatowej,
— czytnikiem kodów kreskowych odczytywany jest numer z karty i wczytywany do programu,
— po wprowadzeniu do programu MADAR kodu z karty sprawdzany jest kod na serwerze, następnie wysyłany jest na serwer rekord zawierający dane o transakcji: kod klienta, kod towaru, data sprzedaży, kwota,
% rabatu, kod sklepu,
— na serwerze dopisywana jest transakcja sprzedaży.

16.10.3

Karty pracy

Dzięki wykorzystaniu serwera internetowego oraz technologii WAP i WWW utworzony został moduł rejestracji godzin pracy dostępny z dowolnego urządzenia obsługującego WAP lub WWW. System MADAR
odczytuje z niego dane o ilości przepracowanych godzin w danym dniu przez danego pracownika i na tej
podstawie uzupełnia karty pracy. Posiada także funkcję umożliwiającą modyfikację danych o czasie pracy
pracowników na serwerze internetowym.
Z poziomu systemu MADAR dostęp do funkcji obsługi zdalnych kart pracy znajduje się w menu generuj.
Opis modułu kart pracy 12.6.
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Zdalny dostęp do raportów i wydruków

Bardzo istotnym dla menadżerów firmy jest wygodny i szybki dostęp do różnych analiz i raportów generowanych przez system informatyczny zarządzania. Nie zawsze jest możliwy bezpośredni dostęp do systemu,
zwłaszcza w środowisku rozproszonym.
System MADAR posiada funkcję generowania raportów i umieszczania ich na serwerze internetowym. Na
serwerze tworzone jest archiwum wygenerowanych raportów oraz wygodny interfejs do ich przeglądania. W
bazie zapisywany jest kod firmy, nazwa raportu, ścieżka do plików.
Taki mechanizm daje możliwość zapoznania się z aktualnymi analizami generowanymi w różnych oddziałach
firmy za pomocą przeglądarki internetowej.
Definicja raportów
Na serwerze umieszczane są te raporty, które są wprowadzone w opcji administracja - narzędzia transmisje. Do listy dopisuje się te raporty, które zostaną umieszczone na serwerze. Definiując raport w
okienku należy wypełnić pola:
nazwa
firma
polecenie

nazwa raportu
nazwa firmy (pomocnicze)
rodzaj raportu wybierany z listy, najczęściej wysyłane to raport niezapłacone
- należności, FK - zestawienie sald, raport KPiR - dodatkowe ustawienia
wybierane są po wejściu do okienka parametry
∨ raport będzie wysyłany na http
adres serwera np. https://emadar.pl/demo/.

wyślij http
serwer

16.10.5

Wymiana dokumentów

Parametry
nazwa (tekst) nazwa przesyłanego pliku. Tworzona automatycznie przez program (postaci TYPnrST).
nadawca numer firmy (oddziału) przesyłającej plik. Pobierany z opcji konfiguracja z pola oddział w zakładce ścieżki. Centrala powinna mieć wpisany numer 99.
odbiorca (liczba) parametr określający dla jakiego oddziału ma być widoczny wpis. Jest pobierany z kontrahenta, dla jakiego wystawiany jest dokument, z pola akwizytor . Przy wczytywaniu dokumentów z
serwera w danej firmie pojawią się tylko te, w których numer odbiorcy (z dokumentu) będzie zgodny z
numerem w konfiguracji .
data pliku (dataczas) data (i czas) utworzenia dokumentu w systemie MADAR. Format: „RRRR-MM-DD
gg:mm:ss”, np. „2004-09-25 11:43:58”.
towary
Protokół wymiany
Protokół wymiany dokumentów zakłada:
1. Zapis dokumentu na serwerze.
— Dokumenty zapisywane są w bazie na serwerze.
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Rysunek 16.8: Definiowanie rodzaju raportu do transmisji
— Nadpisanie (ponowne zapisanie tego samego dokumentu) jest możliwe tylko w przypadkach, gdy
on nie został wczytany już do programu (status=2).
2. Odczyt dokumentu z serwera i zapis w programie.
— Lista dokumentów pojawia się po wybraniu funkcji czytaj http. Pokazują się tylko te dokumenty,
które nie zostały wcześniej wczytane (status=2) oraz dla których numer odbiorcy (z dokumentu)
będzie zgodny z numerem w konfiguracji .
— Po zapisaniu dokumentu w programie zmieniany jest status na serwerze (na status=1).
-Środowisko testowe
Dla klientów zainteresowanych działaniem serwera www.emadar.pl do wymiany informacji został przygotowany testowy klient.
firma: demo
użytkownik: demo
hasło: demo

17. Testy
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.

Uwaga:

Tylko „wyczyszczenie” testów, tzn. doprowadzenie do tego, by żaden test nie
wykazywał pozycji błędnych, jest gwarancją spójności SYSTEMU.
RADA: należy znaleźć dzień, w którym nie bilansują się strony, najefektywniej metodą „na pół / na pół”
- zestawienie za cały miesiąc, od 1-15, od 1-7 itp.

17.1

Zaliczki

17.1.1

Zaliczki - porównanie kwot rozliczonych i odliczonych na fakturze

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

100
obroty na magazynie
magazyn - wydruki - obroty na magazynie
Porównanie podatku VAT odliczonego na fakturach sprzedaży i rozliczonego w zaliczce.
Wykazane wartości rozliczonych zaliczek oraz suma zaliczek z uwag na fakturach
powinny być jednakowe.

Ustawienia opcji wydruku
okres od .. do
rodzaj
POLA ZDEFINIOWANE

data początkowa i końcowa, za jaki będą brane rozliczone zaliczki,
należy ustawić kontrahenci wg wartości,
należy wprowadzić pola z zakładki rejestry według tabeli.

Interpretacja wydruków
Wykazane kwoty na zestawieniu pokazują wartości podatku VAT rozliczonego w rejestrach VAT w opcji
księgowość - rejestry VAT w danym okresie oraz podatek VAT, o który został obniżony podatek wykazany
w fakturach VAT.
Pozycje w rejestrze, w których nastąpiło rozliczenie zaliczek, są oznaczone jako zo i podsumowane na
końcu w linii opisanej jako rozliczenie zaliczek – w rejestrze zaliczek oraz rozliczone zaliczki – w
rejestrze sprzedaży.
W bezbłędnym przypadku suma obniżonego podatku VAT z faktur sprzedaży powinna być równa podatkowi
wykazanemu w rejestrach VAT. W podanym przykładzie suma kolumn zaliczki z u powinna być taka sama,
jak kolumna rozliczone z.
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Rysunek 17.1: Ustawienia wydruku do testu zaliczek ’obroty na magazynie’
Tabela 17.1: Znaczenie pól zdefiniowanych z sekcji ’rejestry’
Nazwa pola sekcji rejestry
rozliczone zaliczki

zaliczki z uwag
zaliczki z uwag KS

Nazwa na wydruku:
rozliczone z

zaliczki z u
zaliczki z u

Opis
kwota zaliczek wprowadzonych do rejestru – oznaczone
jako rozliczone, czyli data VAT różna od daty księgowania
(data VAT mieści się we wprowadzonym okresie),
kwota VAT wykazana w zaliczkach na fakturach sprzedaży (z opcji magazyn i odliczone od faktury),
kwota VAT wykazana w zaliczkach na fakturach usługowych (z opcji księgowość - fakturowanie) i odliczone
od faktury,

opcjonalnie:
wystawione zaliczki

wystawione z

kwota zaliczek wprowadzonych do rejestru (data księgowania mieści we wprowadzonym okresie).

Poprawa błędów
W przypadku stwierdzenia niezgodności konieczna jest poprawa błędu.
1 FA : 1 zaliczka Jeśli została wystawiona zaliczka i całkowicie rozliczona na fakturze sprzedaży, a pozycja
pojawia się na teście to prawdopodobnie nie zostało wskazane w zaliczce, że została już rozliczona. Wystarczy
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Rysunek 17.2: Rejestr VAT z wykazaną rozliczoną zaliczką
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Rysunek 17.3: Zgodność potrąconego VAT z zaliczki na fakturze i odliczenia
wejść do opcji administracja - bazy zakładka kasa , ustawić się na danej fakturze zaliczkowej, wybrać
opcję rejestry VAT - operacje - rozlicz zaliczkę i połączyć ją z odpowiednią fakturą.
Rozliczenie częściowe Występuje wtedy, gdy wpłacona zaliczka jest większa, niż ta, wykazana na fakturze. Konieczne jest w takim przypadku:
1. Dopisanie rozliczenia częściowego.
2. Rozliczenie dopisanej części z fakturą w opcji rejestry VAT - operacje - rozlicz zaliczkę.
1 FA : kilka zaliczek Jeśli na jednej fakturze rozliczonych zostanie kilka faktur konieczne jest:
1. Wczytanie faktury do poprawy.
2. Wybranie opcji zaliczki – a następnie wybranie w polu V z listy odpowiednie zaliczki.

17.1.2

Test - wykaz zaliczek błędnie rozliczonych

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

111
test zaliczki
administracja - testy - zaliczki
Wykaz dokumentów, dla których nieprawidłowo zostało oznaczone rozliczenie zaliczek.
Zestawienie powinno być puste. Wykazane dokumenty oznaczają wartości błędne.

Ustawienie opcji
Należy podać daty początkową i końcową okresu, za jaki będzie przeprowadzany test.
Interpretacja wyników
Ze względu na wielostronny system odliczania kwot wpłaconych zaliczek, wystawionych faktur zaliczkowych
i rozliczania VAT w programie każda związana z tym operacja powinna być ze sobą powiązana 3.7.5:
— wpłata zaliczki do kasy bądź banku powinna zostać wzajemnie powiązana z fakturą zaliczkową
(programowo ustawiany znacznik),
— faktura zaliczkowa rozliczona powinna zostać wzajemnie powiązana z fakturą sprzedaży (programowo ustawiany znacznik oraz odpowiednie daty).
Na zestawieniu pojawiają się dokumenty zapłaty, faktury zaliczkowe oraz faktury sprzedaży, w których
ustawienia pól i znaczników sugerują wzajemne powiązanie, ale dokument nie został prawidłowo rozliczony.
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Poprawa błędów
Przy „podejrzanych” dokumentach pojawiają się komunikaty, które ułatwiają poprawę błędów.
nie znaleziono wpłaty Dotyczy dokumentów wystawionych zaliczek. Do każdej bowiem zaliczki powinna być przyporządkowana wpłata do kasy / banku. W celu poprawy należy odnaleźć wpłatę do
wskazanej zaliczki w opcji administracja - bazy w zakładce kasa , ustawić się na niej i wykonać
funkcje operacje - dowiąż zaliczkę. Następnie wskazać z listy zaliczkę odpowiadającą wpłacie.
brak faktury zaliczkowej Opisuje przypadek odwrotny do poprzedniego - została wprowadzona do
kasy (banku) zaliczka i nie skojarzona z nią faktura zaliczkowa. W celu poprawy należy odnaleźć wpłatę
w opcji administracja - bazy w zakładce kasa , ustawić się na niej i wykonać funkcje operacje dowiąż zaliczkę. Następnie wskazać z listy zaliczkę odpowiadającą wpłacie.
nie znaleziono sprzedaży Dotyczy dokumentów wystawionych i rozliczonych zaliczek (tzn. takich, w
których data VAT jest różna od daty wystawienia). Taka zaliczka powinna bowiem być powiązana z
fakturą sprzedaży. W celu poprawy należy odnaleźć fakturę zaliczkową w opcji administracja - bazy
w zakładce rejestry VAT , ustawić się na niej i wykonać funkcje operacje - rozlicz zaliczkę.
Następnie wskazać z listy fakturę odpowiadającą wpłacie.
brak rozliczenia faktury + kwota Dotyczy dokumentów sprzedaży, od których została odliczona zaliczka – jednak faktura zaliczkowa nie jest prawidłowo powiązana z fakturą sprzedaży.
W celu poprawy należy odnaleźć fakturę zaliczkową rozliczoną na fakturze sprzedaży w opcji administracja - bazy w zakładce rejestry VAT , ustawić się na niej i wykonać funkcje operacje - rozlicz
zaliczkę. Następnie wskazać z listy fakturę odpowiadającą wpłacie.
Może również wskazywać (szczególnie jeśli obok komunikatu pojawia się kwota) rozliczenie częściowe
zaliczki. Należy dopisać częściowe rozliczenie 8.5.13 oraz postąpić w ten sam sposób co w poprzednim
przypadku.
Więcej informacji w rozdziale poświęconym zaliczkom 3.7.5.

17.1.3

Test rozliczenie zaliczek

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie

Wartość prawidłowa

112
test rozliczenie zaliczek.
administracja - bazy rejestry vat w menu lokalnym zestawienia - rozliczenie zaliczek.
Zestawienie zsumowanych kwot według wystawionych dokumentów zapłat, faktur
zaliczkowych i sprzedaży. W kolumnach pojawiają się kwoty: wystawionej zaliczki,
wpłaty do kasy (banku), odliczone zaliczki na fakturze.
W idealnym przypadku wszystkie kwoty powinny być równe.

Ustawienia opcji
Po wybraniu opcji administracja - bazy rejestry vat w menu lokalnym zestawienia - rozliczenie
zaliczek pojawia się okienko pozwalające na wprowadzneie parametrów testu:
okres od ..do

data początkowa i końcowa okresu, za jaki będzie tworzony test,
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wg daty
wg stanowiska
nr

podany okres może dotyczyć zaliczki bądź rozliczenia zaliczki,
∨ zestawienie dla wybranego stanowiska,
numer stanowiska , dla którego będzie tworzony test, AKTYWNE JEŚLI ZAZNACZONE POLE ∨ wg stanowiska,
wprowadzając konto można ograniczyć test tylko dla wybranego konta,
można wykonać test dla wybranego kontrahenta.

konto
kontrahent

Rysunek 17.4: Ustawienia testu zaliczek

Interpretacja wyników
Na zestawieniu pojawiają się wiersze opisujące rozliczenie poszczególnego dokumentu oraz kolumny, z
wpisanymi kwotami:
data
opis
FA zaliczka
wpłata
faktura

data wystawienia dokumentu,
numer dokumentu, kontrahent oraz ewentualny opis niezgodności,
kwota rozliczonej na fakturze zaliczkowej zaliczki,
powiązanej kwota wpłat do kasy lub banku zaliczki,
kwota zaliczki wykazanej na fakturze sprzedaży.

W idealnym przypadku wszystkie kwoty powinny być równe.
Poprawa błędów
W przypadku niezgodności na wydruku pojawiają się komunikaty:
nie znaleziono wpłaty Do faktury zaliczkowej nie istnieje bądź nie została przyporządkowana wpłata
do kasy (banku).
nie rozliczone Zaliczka nie jest oznaczona jako rozliczona. Sytuacja prawidłowa.
brak rozliczenia faktury Została rozliczona zaliczka na fakturze sprzedaży, lecz brak faktury zaliczkowej
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Rysunek 17.5: Prawidłowe wartości w teście zaliczek
nie znaleziono sprzedaży -1 Faktura zaliczkowa jest oznaczona jako rozliczona (data VAT jest inna
niż data księgowania) lecz program nie odnalazł faktury sprzedaży, która jest obniżona o tę zaliczkę.

Rysunek 17.6: Błędy wykazywane na teście zaliczek
Sposób naprawy błędów jest taki sam jak w przypadku testu 111 - wykaz zaliczek błędnie rozliczonych
17.1.2. Pomocne skorzystanie z funkcji rozliczających:
— dowiąż zaliczkę – oznacza dokument zapłaty (kasa bądź bank) jako powiązany z zaliczką,
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— rozlicz zaliczkę – zmienia status i dowiązanie zaliczki na rozliczoną (wystawioną do niej fakturę końcową).

17.2

Rozrachunki z dostawcami / odbiorcami

17.2.1

Test niezapłaconych

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja

101
test niezapłacone
administracja - bazy w zależności od rodzaju transakcji:
— dostawcy na magazyn – dostawcy ,
— odbiorcy z magazynu – odbiorcy ,
— dokumenty z rejestru – rejestr VAT .
Test dostępny w menu pomocniczym w opcji test - niezapłacone.

Zastosowanie
Wartość prawidłowa

Test dostępny również w opcji administracja - testy
— dostawcy na magazyn – zobowiązania,
— odbiorcy z magazynu – należości ,
— dokumenty z rejestru – rejestry VAT .
Porównanie pozycji z dwóch baz: niezapłaconych oraz transakcji.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne.

Ustawienia opcji wydruku
Bez ustawień.
Interpretacja wydruków
Wykazane pozycje oznaczają odnalezienie pozycji błędnych, tzn. takich, dla których suma niezapłaconych
oraz kwota wynikająca z transakcji (dokumentów i zapłat) są różne.
Na wydruku pojawia się nazwa kontrahenta oraz wartości dewizowa i złotówkowa. Niezapłacone bowiem
dotyczą zarówno kwot i operacji złotówkowych, jak i dewiz. Może się więc zdarzyć przypadek, gdy tylko jedna
z nich jest nieprawidłowa, bądź obie.

Rysunek 17.7: Pozycje błędne na teście niezapłaconych
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W bezbłędnym przypadku wydruk powinien być pusty.

Rysunek 17.8: Wydruk testu niezapłaconych oznaczający brak błędów
Wystąpienie pozycji na zestawieniu oznacza, że saldo transakcji dla danego kontrahenta jest inne niż jego
niezapłacone. Widoczne to jest po wykonaniu dwóch zestawień, w których końcowe saldo nie będzie równe:
zestawienia - transakcje - widoczne są zarówno dokumenty, jak i zapłaty za nie,
zestawienia - niezapłacone - widoczne są tylko pozycje niezapłacone.

Rysunek 17.9: Niezgodne salda pomiędzy transakcjami a niezapłaconymi
Bardzo pomocne okazuje się wykonanie testu test - dla kontrahenta 17.2.2, na którym wykazane są
numery ”podejrzanych” dokumentów.
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Poprawa błędów
Poszczególne transakcje związane z rozrachunkami zapisywane są w bazach transakcji oraz niezapłaconych
- dostępnych w opcji administracja - bazy menu listy jako:
— sprzedaż z magazynu
odbiorcy
odbiorcy niezapłacone
— dostawa na magazyn
dostawcy
dostawcy niezapłacone
— rejestry księgowe
rejestry VAT
rejestry VAT niezapłacone

Rysunek 17.10: Dostęp do bazy transakcji i niezapłaconych w bazach
Pojawiające się błędy należy naprawiać bezpośrednio na bazach. Jeżeli:
— jest za dużo niezapłaconych pozycji – należy skasować transakcje z listy niezapłaconych.
— jeżeli brak dokumentu w niezapłaconych – wystarczy właściwy dokument wczytać do poprawy i
ponownie go zapisać. Przy zapisywaniu program pyta się, czy „dopisać do niezapłaconych” i po potwierdzeniu dopisuje.
Można tez brakującą kwotę uzupełnić w polu niezapłacone – dostępnym po dokonaniu edycji transakcji.
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Test dla kontrahenta

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja

102
test dla kontrahenta
administracja - bazy w zależności od rodzaju transakcji:
— dostawcy na magazyn – dostawcy ,
— odbiorcy z magazynu – odbiorcy ,

Zastosowanie

Wartość prawidłowa

— dokumenty z rejestru – rejestr VAT .
Test dostępny w menu pomocniczym w opcji test - dla kontrahenta.
Wskazanie transakcji niezgodnych po porównaniu baz: niezapłaconych, transakcji
oraz kasy. Jest najbardziej szczegółowy z testów dotyczących rozrachunków i umożliwia szybkie wykrycie błędnego dokumentu.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – numer dokumentu, typ i kwota.

Ustawienie opcji
Należy wskazać (wybrać) kontrahenta z listy kontrahentów, dla którego będzie wykonywany test.
Interpretacja wyników
Sprawdza, czy zapłaty w kasie dla wybranego kontrahenta odpowiadają zapłatom w rejestrach oraz pozycjom niezapłaconym. Wystąpienie niezgodności może wynikać z tych samych powodów, co w przypadku
testu kasa 17.2.3 oraz niezapłacone 17.2.1. Test ten jest bardziej szczegółowy niż poprzedni i umożliwia
wykrycie odpowiedniego dokumentu. Zaleca się, by po wykonaniu testu niezapłacone bądź kasa sprawdzić
kontrahenta właśnie za pomocą tego testu.
Pojawienie się dokumentu na wydruku oznacza, że program wykrył niezgodności pomiędzy poszczególnymi
zapisami w bazach.
1. Występuje niezgodność pomiędzy bazą transakcji a bazą niezapłaconych, odpowiednio dostawców, odbiorców lub rejestrów VAT. Podana pozycja oznacza, że z transakcji wynika iż:
— dany dokument został zapłacony, a w widnieje w bazie niezapłaconych,
— na transakcjach brakuje dokumentu zapłaty a w bazie niezapłaconych – brakuje dokumentu (tak,
jakby został zapłacony).
Ten przypadek jest uszczegółowieniem pozycji wykazywanych na teście niezapłaconych 17.2.1.
2. Program nie potrafi powiązać zapłaty o podanym numerze i kwocie – zapisanej w bazie kasa – z
transakcją zapisaną w odpowiedniej bazie dostawców, odbiorców lub rejestrów VAT. Jeśli więc porówna
się dokumenty o podanym numerze wprowadzonym do kasy bądź banku z tymi, które pojawiają się w
transakcjach – z dużym prawdopodobieństwem wystąpią różnice.
Ten przypadek jest uszczegółowieniem pozycji wykazywanych na teście kasy 17.2.3.

Poprawa błędów
1. Postępować jak w przypadku test niezapłacone 17.2.1.
2. Postępować jak w przypadku test kasy 17.2.3.
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Rysunek 17.11: Niezgodność pomiędzy bazą niezapłaconych a transakcji rejestrów VAT
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17.2.3
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Test kasa

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja

103
test kasa
administracja - bazy w zależności od rodzaju transakcji:
— dostawcy na magazyn – dostawcy ,
— odbiorcy z magazynu – odbiorcy ,

Zastosowanie
Wartość prawidłowa

— dokumenty z rejestru – rejestr VAT .
Test dostępny w menu pomocniczym w opcji test - kasa.
Wskazanie niezgodnych pozycji po porównaniu baz kasy oraz transakcji.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – nazwa kontrahenta oraz kwota.

Ustawienie opcji
Należy podać datę początkową i końcową okresu, za jaki wykonuje się test. Sprawdzane są tylko te dokumenty, które zostały zarejestrowane w podanym przedziale czasu.
Interpretacja wyników
Test zgodności transakcji kasowych i bankowych oraz tych, które „przeszły” do rejestrów. Program sumuje
wszystkie operacje na kontrahenta występujące w bazach rejestrów oraz dostawców i odbiorców i porównuje
z ogólną sumą w kasie. Wystąpienie pozycji na zestawieniu oznacza, że istnieje różnica pomiędzy zapisami w:
transakcjach – może brakować pozycji, bądź może istnieje taki dokument, który nie występuje w kasie,
kasie, banku – dokument związany z zapłatą za dokument nie występuje w odpowiednim rejestrze.

Rysunek 17.12: Niezgodność w teście kasa
Podobnie jak w poprzednim przypadku, pomocną funkcją przy lokalizacji błędnej pozycji, jest test - dla
kontrahenta 17.2.2.
Poprawa błędów
Jeżeli na zestawieniu pojawiły się pozycje (kontrahenci) oznacza to, że test wykazał niezgodność. Przyczyną
może być:
1. Brak operacji w rejestrach. Jeżeli zapłata została wprowadzona nie jako dokument związany z
rejestrami i ma typ kp, kw, Bank to konsekwencją tego jest brak operacji w bazach transakcji.
W takim przypadku należy zmienić typ poprzez wykonanie bilansowania – wejść do opcji administracja
- bazy – do zakładki odpowiadającej bazie i wybrać opcję operacja - bilansowanie.
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2. Operacje występują, lecz niezgodny kontrahent lub kwota. Należy dokonać zmian poprzez poprawę pozycji w kasie (banku) – wejść do opcji księgowość - kasjer , wybrać właściwy raport, wczytać
do poprawy odpowiedni dokument dokonać zmian i zapisać.
W przypadku zapłat dla kontrahentów – należy dokonać anulacji pozycji i powtórnie wprowadzić poprawny zapis.
3. Operacje występują, lecz niezgodny typ. Należy wykonać bilansowanie (odbilansowanie) – skorzystać z opcji administracja - bazy – do zakładki odpowiadającej bazie i wybrać opcję operacja bilansowanie.
4. Za dużo operacji w rejestrach. Jeżeli w rejestrach występuje więcej zapłat, niż jest wprowadzone
do kasy (np. operacja została skasowana ręcznie w bazach kasy) należy ją skasować w bazach rejestrów
transakcji i niezapłaconych.

Uwaga: W każdym przypadku należy najpierw zlokalizować przyczynę i dokładnie sprawdzić
z dokumentami źródłowymi. Często bowiem okazuje się, że dzięki „czyszczeniu” danych za
pomocą testu wykrywa się nieprawidłowo wprowadzone operacje.

17.3

Raporty kasowe i bankowe

17.3.1

Dekretacja kasy i banku

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

104
test dekretacja kasy
administracja - test - dekrety kas.
Wskazanie pozycji z bazy kasy, które nie są właściwie zadekretowane.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – numer dokumentu, data, nazwa
kontrahenta, kwota oraz opis błędu.

Ustawienie opcji
Podaje się okres, za jaki będzie wykonywany test oraz kontrahenta. Jeśli po pojawieniu się listy kontrahentów zostanie naciśnięty klawisz Esc test zostanie wykonany dla wszystkich kontrahentów.
Interpretacja wydruku
Test kasy ma sens tylko w przypadku prowadzenia pełnej księgowości i po zadekretowaniu wszystkich
raportów z okresu, za jaki są sprawdzane dane. W wyniku wykonania testu pojawia się na ekranie zestawienie
– występujące na nim pozycje oznaczają, że operacje nie zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami w
programie.
Do najczęściej występujących błędów należą
1. Brak zdefiniowanego konta kasy / banku w nagłówku raportu.
Przy poszczególnych pozycjach wpłaty i wypłaty wprowadza się jedynie konto przeciwstawne do konta
kasy / banku, które określa się w nagłówku raportu. Pozycje, dla których raport nie ma zdefiniowanego
konta są wykazywanie na zestawieniu.

17.3 Raporty kasowe i bankowe

652

2. Brak dekretu (konta przeciwstawnego) na wpłacie / wypłacie.
Każda pozycja raportu musi mieć wprowadzone konto przeciwstawne.
3. Niewłaściwy typ dokumentu – w szczególności dotyczącego zapłaty rozrachunków.
Jeżeli konta rozrachunków są oznaczone w planie kont jako R rozrachunki to test sprawdza, czy pozycje w raportach zadekretowane lub zaksięgowane na odpowiednie konta rozrachunków były wprowadzane przez odpowiednie funkcje zapłaty z właściwym typem. Jest to o tyle ważne, że tylko w przypadku
prawidłowo wykonanej zapłaty dokonuje się odpowiednia zmiana w księgach pomocniczych tzn. jeżeli
jakakolwiek z operacji była wykonana nieprawidłowo analityka kontrahentów nie będzie odzwierciedlała
stanu faktycznego.
4. Niezgodność pomiędzy zapisem tej samej operacji w kasie / banku oraz transakcjach.
Każda operacja związana z rozrachunkami zapisywana jest równocześnie w bazie transakcji. W wyniku
błędu może zdarzyć się, że dana operacja jest zapisana inaczej w bazie kasy, inaczej w bazie odbiorców,
dostawców bądź rejestrach VAT (w zależności od typu).
Test można wykonać również w opcji baza - baza kasjer - test. Zaleca się wykonywać test po dekretacji,
przed zaksięgowaniem raportów.

Rysunek 17.13: Błędy w dokumentach wprowadzonych do kasy i banku

Poprawa błędów
W zależności od przyczyny obok dokumentu, pojawia się odpowiedni komunikat opisujący błąd:
brak konta raportu Pozycja została wprowadzona do raportu, w którego nagłówku nie zostało zdefiniowane konto. Należy wprowadzić konto, na przykład w opcji księgowość - kasjer - raporty: dekretacja
wybierając w polu RAPORTY odpowiedni raport i wykonyjąć jego edycję.
brak dekretu Pozycja nie posiada wprowadzonego konta. Należy zadekretować.
nie znaleziono Błąd mógł powstać np. przy ręcznej zmianie kontrahenta w bazach lub skasowaniu zapłaty
z rejestrów i oznacza, że program nie znalazł odpowiedniej zapłaty w rejestrach mimo, że w kasie została
ona przeprowadzona jako zobow, nalez lub Z.Rej.
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W takim przypadku należy najpierw pozycję odbilansować w opcji administracja - bazy w zakładce
kasa a następnie powtórnie zbilansować w odpowiedniej bazie.
wykonać bilansowanie Pojawia się dla transakcji zadekretowanych na konto rozrachunków (posiadających ryp R rozrachunki, lecz posiadających typ kw lub kp. Należy wtedy wykonać bilansowanie w
odpowiedniej opcji (rejestry, dostawcy, odbiorcy), w zależności jakiego konta i bazy dotyczy operacja.
Jeżeli wykona się bilansowanie na pozycji typu kp lub kw zostanie ona zamieniona zgodnie z rodzajem
wymaganym w opcji głównej na nalez, zobow lub Z.Rej.
Jeżeli natomiast transakcja ta została wprowadzona omyłkowo należy wykonać bilansowanie odwrotne,
tzn. w odpowiedniej opcji należy „odbilansować” transakcję - spowoduje to, że pozycja typu zobowzobow
lub Z.Rej zamieni się na kp lub kw zarówno w bazach kasy jak i zniknie z transakcji.
powtórz dekretację Występuje inne konto w kasie oraz w rejestrach (na kontrahentach). Wystarczy
powtórnie zadekretować dany dokument, bądź wykonać edycję pozycji w opcji administracja - bazy
zakładka kasa i powtórnie zapisać.
na
ty
wy
na

Tabela przedstawia typy operacji z zależności od rodzaju płaconego dokumentu. Pierwsza kolumw tabeli zawiera sposób zapłaty – jest on widoczny w polu rodzaj przy wprowadzaniu zapław opcji księgowość-kasjer-raport kasowy (raport - bank). Druga kolumna pokazuje prawidłotyp, z jakim transakcja jest zapisana – typ ten pojawia się na teście. Jeżeli po wykonaniu testu
zestawieniu znajduje się inny typ niż to wynika z tabeli, operacja została przeprowadzona błędnie.

Sposób zapłaty
należności z magazynu
zobowiązania z magazynu
Zapłata z rejestru VAT, nowy dokument
VAT

17.4

Magazyn

17.4.1

VAT magazyn

Typ
nalez
zobow
Z.Rej

Konto
„R rozrachunki”
„R rozrachunki”
„R rozrachunki” (odbiorcami), dla których dokumenty były wprowadzane do rejestrów VAT

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

105
test VAT magazyn
administracja - testy - VAT magazyn
Test zgodności zapisu nagłówków operacji magazynowych z transakcjami.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – numer dokumentu, data, kwota.

Ustawienie opcji
Należy podać daty początkową i końcową okresu, za jaki przeprowadza się test.
Interpretacja wydruku
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.
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W wyniku awarii może okazać się, że dane w programie nie są spójne - tzn. dana operacja jest zapisana inaczej
w różnych bazach.
Wydruk po wykonaniu testu w opcji administracja - testy - VAT magazyn powinien być pusty. Na
zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – numer dokumentu, data, kwota.

Rysunek 17.14: Błędy w dokumentach magazynowych

Poprawa błędów
W większości przypadków wystarczy dany dokument wczytać do poprawy i powtórnie zapisać. Można
również skorzystać z opcji administracja - bazy ustawiając się na dokumencie i wybierając opcję napraw
wiązanie.

17.4.2

Stan magazynu

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

106
test stan magazyn
administracja - testy - stan magazyn
Test zgodności transakcji towarowych i stanu.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – dla których suma wejść i wyjść
(przyjęć i wydań) jest niezgodna ze stanem, co do ilości i/lub wartości.

Ustawienie opcji
Należy podać numer magazynu.
Interpretacja wydruku
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.
Na wydruku pojawiają się pozycje błędne – nazwa towaru, ilość oraz wartość.
Poprawa błędów
Porównując zestawienie stanu oraz transakcji przy pozycjach wykazanych na teście okaże się, że występują
różnice na wydrukach w opcji administracja - bazy w zakładce stan :
— zestawienia - historia
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Rysunek 17.15: Błędy pomiędzy stanem i transakcjami
— zestawienia - stan
Różnice te mogą być zarówno ilościowe, jak i wartościowe.

Rysunek 17.16: Różnice pomiędzy wydrukiem stanu i transakcji
Po zlokalizowaniu błędu konieczna jest ingerencja w bazach. Najłatwiej skorzystać z opcji administracja
- bazy 13.7.1.
ilość ujemna - stan wykazuje więcej pozycji niż transakcje. Wystarczy odpowiednią pozycję wykasować
bądź zmniejszyć stan – z zachowaniem właściwej ceny zakupu.
ilość dodatnia - stan jest mniejszy, niż wynika to z transakcji. Można ręcznie dopisać do bazy stanu, z
zachowaniem właściwej ceny zakupu.
tylko wartość - stan z transakcjami zgadza się ilościowo, lecz występują różnice wartościowe. Należy
skorygować ceny zakupu w transakcjach sprzedaży.

17.5

Księgowość

17.5.1

Test planu kont

Opis testu
Numer wydruku

107
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Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa
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test planu kont
księgowość - plan kont w menu pomocniczym wydruk - test.
Test poprawności wprowadzenia planu kont i bilansu otwarcia.
Wydruk powinien być pusty.
Na zestawieniu wykazywane są pozycje błędne – dla których błędnie zostały zaznaczone przełączniki posiada analitykę lub suma bilansu otwarcia analityk jest
niezgodna z syntetyką.

Ustawienia opcji
Bez ustawiania.
Interpretacja wyników
Prawidłowe utworzenie i wprowadzenie planu kont oraz bilansu otwarcia jest szczególnie istotne w programie. Błędy powstałe w tej opcji skutkują nieprawidłowymi wydrukami zestawień obrotów i sald - w szczególności
wykazywaniem sald na zestawieniu pomiędzy obrotami stron Wn i Ma.
W programie stworzono specjalną funkcję wydruki-test mającą za zadanie sprawdzenie poprawności wprowadzenia planu kont i bilansu otwarcia. Są dwa główne rodzaje błędów:
1. Brak właściwego oznaczenia kont analitycznych i syntetycznych.
2. Błędnie wpisany bilans otwarcia:
— suma obrotów stron WN i MA jest niezgodna,
— suma BO wprowadzonego na konta analityczne jest różna od BO wprowadzonym na koncie syntetycznym.
3. Nieprawidłowa data przy bilansie otwarcia.

Rysunek 17.17: Pozycje na teście planu kont

Poprawa błędów
Błędne przypadku należy poprawić na planie kont w opcji księgowość - plan kont poprzez edycję, poprawę
i zapisanie pozycji.
źle zaznaczone POSIADA ANALITYKĘ - każde konto syntetyczne 9pozisadające analityką) musi
mieć zaznaczone pole ∨ posiada analitykę,
różnica w BO - suma BO wprowadzonego na konta analityczne jest różna od BO wprowadzonym na
koncie syntetycznym – należy skorygować wprowadzone wartości,
niezgodna data - data wykazywana przy bilansie otwarcia na koncie analitycznym różna od konta syntetycznego – należy poprawić datę,
brak konta syntetycznego - nie istnieje konto syntetyczne dla danej analityki – należy założyć.
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Zgodność księgi głównej z księgami pomocniczymi

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

108
test k.Główna-k.Pomocnicze
administracja - testy - k.Główna-k.Pomocnicze.
Test zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im księgami
pomocniczymi.
Kolumny na wydruku nie powinny wykazywać żadnej kwoty.
Na zestawieniu pojawiają się kwoty przy kontach, dla których salda są niezgodne.

Ustawienia opcji
Wprowadza się datę początkową i końcową okresu, za jaki wykonywane jest sprawdzenie.
Jest to ten sam test, do wypełnienia w wydrukach w opcji księgowość - wydruki - księgi pomocnicze
- zestawienie sald . Tabelę, która tam się pojawi, po wybraniu opcji należy wypełnić następująco:
okres
sprawdzana będzie zgodność kont za podany okres oraz narastająco od początku roku,
test
wpisać ∨ ,
konto od .. konto do graniczne konta (np. tylko dla konta 202 należy wpisać od 202 do 202), nie podanie
żadnego konta powoduje wykonanie testu dla wszystkich kont
Należy pamiętać, że na zestawieniu pojawiają się kolumny ”miesięcznie” - czyli za podany okres i ”narastająco” – od początku roku do końca okresu.
Interpretacja wyników
Kwoty występujące na otrzymanym zestawieniu oznaczają niezgodności występujące pomiędzy księgą główną i pomocniczymi na tym koncie, przy którym są uwidocznione. W zależności od rodzaju konta, na którym
dana niezgodność występuje, różne są sposoby jej lokalizacji i poprawy.

Rysunek 17.18: Test zgodności księgi głównej i pomocniczej

Poprawa błędów
Najczęstszą przyczyną błędów jest:
1. Zaksięgowanie PK na konta księgi głównej pozycji nie związanej z księgami pomocniczymi jako PK
automatyczne.
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Dotyczy to np. wprowadzenia storna zapisu w księdze głównej. Można to łatwo znaleźć sprawdzając
karty kontowe w księdze głównej. Jeżeli oprócz księgowań generowanych znajduje się PK wpisane ręcznie
należy sprawdzić, czy jest ono na karcie kontowej ksiąg pomocniczych.
Poprawy można dokonać na dwa sposoby:
— Zamarkować PK (w opcji PK - wczytaj PK / zasobnik wybrać właściwy numer PK i nacisnąć
klawisz zamarkować ).
— Jeżeli PK dotyczy rozrachunków z kontrahentami należy skorzystać z drugiej możliwości - wpisać
przeksięgowanie do rejestru przeksięgowań w opcji rejestry VAT jako rejestr inne księgowanie.
2. Zaksięgowanie PK na konta księgi głównej pozycji związanej z księgami pomocniczymi jako PK ręczne.
Dotyczy to np. przypadkowego markowania rejestru sprzedaży. Wiadomo, że na konto sprzedaży w
księgach pomocniczych „wchodzą” wszystkie dokumenty. Jeżeli dodatkowe będzie tam widoczne PK
zbiorcze spowoduje to podwojenie obrotów. Sprawdzić to można analizując kartę kontową w księgach
pomocniczych - na koncie znajdują się zarówno dokumenty np. faktury sprzedaży, jak i PK dotyczące
księgowania rejestru sprzedaży.
Sposób poprawy:
— usunąć markowanie PK (w opcji PK - wczytaj PK / zasobnik wybrać właściwy numer PK
i nacisnąć klawisz zamarkować ).
3. Zaksięgowanie PK na konta księgi głównej pozycji będącej częściowo nie związaną z księgami pomocniczymi, częściowo jednak związaną.
Może się zdarzyć, że do generowanego PK (a więc tego, który nie powinien być widoczny w księgach
pomocniczych) zostanie dopisana jeszcze jedna pozycja przeksięgowania, która nie wynika z ksiąg pomocniczych ale powinna się w nich znaleźć.
Sposób poprawy:
— wpisać przeksięgowanie dotyczące części PK, która musi być widoczna w księgach pomocniczych,
do rejestru przeksięgowań w opcji rejestry VAT - inne księgowanie,
4. Zmiana zapisów w księgach pomocniczych już po zaksięgowaniu i nie uwzględnienie jej w księdze głównej.
Przykładowo może się to zdarzyć jeżeli po księgowaniach nie został zmieniony zakres, uniemożliwiający
wpisywanie do ksiąg pomocniczych zapisów wcześniejszych.
Poprawa:
— jeżeli zmiany zostały wykonane prawidłowo tzn. zgodnie ze stanem faktycznym należy wprowadzić
korektę na konta księgi głównej. Należy pamiętać, by taki PK posiadał znacznik ∨ automatyczny.
5. Nie zaksięgowanie wszystkich ksiąg pomocniczych.
Bardzo często zdarza się, że na konta księgi głównej nie został zaksięgowany rejestr kompensat.
Aby sprawdzić kompletność księgowań można skorzystać z wydruku pomocniczego w opcji KSIĘGI
POMOCNICZE-salda wg kontrahentów z ustawieniem przełącznika ∨ wg typu. Na wydruku tym
zgrupowane są wszystkie operacje wg typu np. zapłaty czy kompensaty. W łatwy sposób można porównać
go z kartą kontową księgi głównej.

17.5.3

Test księgi głównej

Opis testu
Numer wydruku

109
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Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa
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test księgi głównej
księgowość - bazy - baza PK w menu pomocniczym test
Weryfikacja dokumentów PK na zgodność sum po stronie WN i MA, oraz prawidłowości księgowania na konta analityczne i syntetyczne
Wydruk powinien być pusty.

Ustawienia opcji
Brak ustawień.
Interpretacja wyników
Test ma na celu weryfikację dokumentów PK na zgodność sum po stronie WN i MA, oraz prawidłowości
księgowania na konta analityczne i syntetyczne. Test dostępny jest w opcji księgowość - bazy - baza PK ,
po wybraniu z menu lokalnego test.
Poprawa błędów
W przypadku wskazania pozycji a błędnym księgowaniu analityki i syntetyki należy wykonać naprawę bazy.
Należy wybrać opcję administracja - narzędzie - operacje na bazie, a w pojawiające się okienko wpisać
polecenie DZIENNIKSYN rrrr, gdzie rrr - oznacza rok np. DZIENNIKSYN 2007.
Brak zgodności sum na bazach wymaga ingerencji w bazę PK.

17.5.4

Operacje księgowe - niezgodność strony wn i ma

Opis testu
Numer wydruku
Nazwa
Lokalizacja
Zastosowanie
Wartość prawidłowa

110
test operacje księgowe.
administracja - testy - operacje księgowe.
Weryfikacja dokumentów na zgodność sum po stronie WN i MA.
Na wydruku powinny znajdować się jedynie liczby podsumowania obrotów i liczby
dekretów.
Pojawienie się dokumentów oznacza, że występują na nich błędy.

Ustawienia opcji
Należy ustawić datę początkową i końcową okresu, za jaki będzie tworzone zestawienie.
Interpretacja wyników
Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, konieczne jest więc sprawdzenie
poprawności zadekretowanych dokumentów.
Na zestawieniu pojawiają się dokumenty, które zostały wprowadzone niezgodnie z zasadami programu.
Widoczne są numery dokumentów, data wystawienia i kwota. Taki zapis najczęściej oznacza, że dokument nie
jest prawidłowo zadekretowany.
Dodatkowo obok dokumentu pojawi się komunikat objaśniający błąd.
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Rysunek 17.19: Test zgodności księgi głównej i pomocniczej
Poprawa błędów
Jeśli na wydruku pojawia się dokument bez dodatkowego komunikatu – w dekrecie danego dokumentu nie
zgadzają się strony Wn i Ma. Najczęstsze przyczyny to:
— brak dekretu – wystarczy odnaleźć odpowiedni dokument i wprowadzić brakujący dekret – najwygodniej
w opcji administracja - bazy w odpowiedniej bazie,
— błędnie skasowany raport kasowy czy bankowy (skasowany nagłówek, a nie pozycje raportu) 5.1.2,
—
Komunikaty pojawiające się obok dokumentu oznaczają
niezgodne 4-490 - w dekrecie niezgodna są sumy wprowadzone na konta ”4” oraz 490.
niezgodne 4-5 - w dekrecie niezgodne są sumy na kontach zespołu ”4” oraz ”5”.
księgowanie na konto syntetyczne - dokument został zadekretowany na konto syntetyczne, a nie na
jego analitykę. W tym przypadku albo dane konto jest niewłaściwie oznaczone (należy zmienić znacznik
w planie kont), albo dekret został wprowadzony na konto syntetyczne – wtedy należy zmienić dekret w
dokumencie.
zaokrąglenia - w dokumencie wprowadzono pozycję z więcej niż 2 miejscami po przecinku. Widać to
będzie w czasie edycji dokumentu – po najechaniu kursorem na dane pole.

18. Dodatki
18.1

Ważne przepisy

18.1.1

Prawo pracy

Obliczanie urlopu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia
2003 r. wydane na podstawie art. 173 KP (zwane dalej rozporządzeniem urlopowym):
1. par.9 ust.1 Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:
(a) dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie której pracownik wykonywał pracę w okresie,
z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
(b) mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik
przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
2. par. 7 Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w
wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Uwaga:

Wyrok SN z dnia 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77),
w którym czytamy m.in.: ”Tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu
wynagrodzenia urlopowego....”
Natomiast jeżeli przyznanie premii pozostawione zostało swobodnemu uznaniu pracodawcy, tzn. brak jest
sprawdzalnych i możliwych do kontroli kryteriów, to świadczenie to ma charakter nagrody, choćby zostało
nazwane premią (uchwała SN z 10.5.1983 r., sygn. akt I PZP 25/83, Służba Pracownicza z 1983 r., Nr 10).
W wyroku z 20.7.2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP z 2002 r., Nr 3, poz. 77) SN orzekł, że tak zwana
premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i
wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Nie mieści się ona także w pojęciu „innych
świadczeń ze stosunku pracy”, o których mowa w § 6 rozporządzenia urlopowego.
W wyroku z 22.9.2000 r. (sygn. akt I PKN 33/00, OSNP z 2002 r., Nr 8, poz. 182) SN orzekł, iż premia
wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym, do
którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 rozporządzenia urlopowego.
Ustalenie podstawy i wysokość zasiłku chorobowego
Zasadę, iż podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, rozszerzono na wszystkich pracowników.
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Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 10 z
2005 r.(poz. 71)).
[fragmenty...]
Art. 11. 1.9) Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80 % podstawy wymiaru
zasiłku.
1a.10) Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 %
podstawy wymiaru zasiłku.
2.11) Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy
lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
1) przypada w okresie ciąży;
2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. (uchylony).12)
4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od
pracy.
5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.
(...)
Art. 36.24) 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru
zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
3. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta
część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
(...)
Art. 38. 1.25) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres,
o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.
2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego:
1) wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go
czasu pracy;
2) przyjmuje się, po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2, wynagrodzenie z miesięcy, w
których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.
Art. 38. 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala
się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres, o
którym mowa w art. 36 ust. 1-3, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. 2. Jeżeli
w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek
nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
1) wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu
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pracy, 2) przyjmuje się, po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2, wynagrodzenie z miesięcy, w
których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.
3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony będący pracownikiem w każdym miesiącu z przyczyn
usprawiedliwionych wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie miesiące po uzupełnieniu
według zasad określonych w art. 37 ust. 2.
Art. 39. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacany zasiłek wyrównawczy traktuje
się na równi z wynagrodzeniem.
Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy,
polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie
ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność
do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.
Art. 41. 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. 2. Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę
lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia
się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. 3. Przepis ust.
2 stosuje się odpowiednio do składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie układu
zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu.
Art. 42. 1. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się
do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z
których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. 2. Składniki wynagrodzenia, o
których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną
dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 3. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy roczne,
wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 4. Przepisy ust. 2 i
3 stosuje się odpowiednio do składników wynagrodzenia wypłacanych za inne okresy. 5. Jeżeli składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4, nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat
zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni.
Art. 43. W razie ponownego powstania prawa do zasiłku chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oblicza się na nowo, jeżeli przerwa między okresami jego pobierania trwała co najmniej 3 miesiące
kalendarzowe.
Art. 47. Przepisy art. 36-43 i 45 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, a do świadczenia
rehabilitacyjnego także przepis art. 46.

Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje
za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy (chodzi o przypadki, w których w zaświadczeniu o czasowej niezdolności do pracy zamieszczony jest kod C lub jeżeli w odpowiednim postępowaniu, np. dla celów
wypadkowych, zostanie ustalone, że niezdolność do pracy została spowodowana spożyciem alkoholu).
Okres niewypłacania zasiłku chorobowego jest traktowany jak nieobecność usprawiedliwiona.
USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa Art. 16. Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana
została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.
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Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych
należności przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. z 1 czerwca 1996 r., Nr 62, poz. 289, z późn.
zm.)
[...]
§ 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie
określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną
kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia
przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której
pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za
przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa
do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do
przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia
przysługującego za cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w
stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje
pełnego miesiąca.
[...]
Wynagrodzenie za udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z
dnia 30 maja 1996 r., Nr 60 poz. 281.)
[...]
• § 9. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób
zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.
• § 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 1. 2 dni - w razie
ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego
dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu
i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
[...]
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Przychody członków zarządu - pomniejszone o koszty uzyskania przychodu
Od przychodów członków zarządu uzyskiwanych z tytułu pełnionej funkcji lub wypłacanych z tytułu umowy
cywilnoprawnej spółka ma obowiązek pobrać zaliczki na podatek według zasad określonych w przepisach
ustawy o PIT. Jeżeli osoba niebędąca pracownikiem otrzymuje wynagrodzenie z tytułu udziału w zarządzie (z
reguły wypłaca się je za udział w posiedzeniach), przyznane przez władze spółki, to jest ono przychodem z
działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT). Do wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu
umowy o dzieło lub umowy zlecenia ma natomiast zastosowanie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT zaliczki na podatek w obu wypadkach
wynoszą 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, chyba że podatnik, na podstawie
art. 41a, złoży wniosek o pobór wyższych zaliczek.
Urlop macierzyński i wychowawczy
Pracodawcy, którzy wypłacają zasiłki macierzyńskie oraz udzielili urlopu wychowawczego mają obowiązek
zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek na ubezpieczenia
tych osób – z tym, że płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych, nie dokonuje natomiast wpłaty
tych składek do ZUS.
Za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński płatnicy składek
powinni co miesiąc sporządzać następujące raporty:
• imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA z kodem tytułu
ubezpieczenia rozpoczynającym się od 12 xx xx, jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym, lub emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu,
• imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA z kodem tytułu
ubezpieczenia 12 xx xx, jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega tylko ubezpieczeniu
zdrowotnemu,
• imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA z
kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy 121,122, 311, 315.
— 12 11 xx - wychowawczy
— 12 40 xx - macierzyński
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub
pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa.
Od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2011r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w 2010r. wynosi 1317,00 zł). Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
osób przebywających na urlopach wychowawczych stosuje się zasadę proporcjonalnego zmniejszania podstawy
wymiaru za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu
przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się
proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania
ubezpieczeniom.
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych
podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu stanowi od 1 maja 2004 r. kwota odpowiadająca
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych
(od 1 listopada 2009r. wynosi 520 zł miesięcznie).
Zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
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Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości podatku

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
Link: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042102135&type=3
Art. 83. 1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa
w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. 31)), składkę obliczoną za
poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

18.1.3

Praca za granicą

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 3. 1. Osoby
fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi
podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów
(nieograniczony obowiązek podatkowy).
(...)
Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
(...)
20) część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących
dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku
pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15,
ROZPORZĄDZENIE ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19981611106&type=2
Par.2. Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody:
(...)
16) część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy, z wyłączeniem
osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy, odpowiadająca równowartości diety przysługującej z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,

18.1.4

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
§ 31. 1. W razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania księg
za prawidłowe jest:
1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do
prowadzenia ksiąg,
2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów
oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
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3. przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych
na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem
ustalonych zasad ich przetwarzania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk
powinien być zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
5. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania księgi, według
wzoru określonego w załączniku nr 1, jest obowiązany założyć księgę, o której mowa w § 2 ust. 1.
Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za
dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

18.1.5

Księgi Handlowe

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Art. 13.
1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
1) dziennik,
2) księgę główną,
3) księgi pomocnicze,
4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów
danych, bazy danych lub odróżnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.
3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie określonej w ust. 2
jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny
komputerowy nośnik danych.
4. Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:
1) trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna
karta kontowa, także jeżeli maję one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie
monitora komputera), nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania,
2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności.
5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę
ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać
się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych
stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.
Jakie ewidencje należy prowadzić Rodzaje prowadzonych rejestrów VAT i ich szczegółowość zależą
głównie od wymogów ustawowych, o czym stanowi art. 109 ustawy o VAT, wzorów deklaracji podatkowych
oraz potrzeb informacyjnych. Dane zawarte w rejestrach VAT powinny być ujmowane z podziałem na miesiące
kalendarzowe, z uwagi na miesięczny cykl rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym. Poza tym, czynności
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywane przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE powinny być dodatkowo ewidencjonowane z podziałem na kwartały,

18.1 Ważne przepisy

668

ze względu na obowiązek sporządzania deklaracji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.
Rejestry VAT stanowią ewidencję szczegółową prowadzoną jako księgi pomocnicze dla operacji zakupu i
sprzedaży. Jest to zgodne z art. 17 ustawy o rachunkowości, według którego można prowadzić księgi pomocnicze, m.in. w celu prawidłowego rozliczenia obciążeń podatkowych, które są uszczegółowieniem i uzupełnieniem
zapisów na kontach księgi głównej.
(Dz. U. z 2002 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
• środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz
dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, • rozrachunków z pracownikami, a w
szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji z całego
okresu zatrudnienia.
Ponadto konieczność stosowania ewidencji szczegółowej w formie rejestrów VAT wynika z zakresu czynności
podlegających opodatkowaniu VAT. Generalnie opodatkowana jest odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne
świadczenie usług, eksport i import towarów, jak również wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ustawa o VAT przewiduje także sytuacje, w których
na równi z tymi czynnościami traktuje się nieodpłatną dostawę towarów i nieodpłatne świadczenie usług, np.
przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, w szczególności
darowizny, które nie stanowią czynności sprzedaży.
Należy zwrócić uwagę na pojęcie odpłatnej dostawy towarów i usług w ustawie o VAT, które jest pojęciem
szerszym niż pojęcie sprzedaży w prawie bilansowym. Przez dostawę towarów w rozumieniu VAT rozumie
się także wydanie towarów pomiędzy komitentem a komisantem czy wydanie towarów na podstawie umowy
leasingu finansowego. Czynności tych nie ujmuje się dla celów bilansowych jako operacji sprzedaży lub wyłącznie
ich część wartości netto stanowi przychód w prawie bilansowym. Przykładowo na podstawie umowy leasingu
finansowego przychód stanowi tylko część odsetkowa, która wpływa na wynik finansowy w całym okresie
trwania umowy, natomiast dla celów podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towarów.
Podstawą opodatkowania jest obrót, tj. kwota, którą korzystający jest obowiązany zapłacić pomniejszona o
kwotę należnego podatku. W świetle prawa bilansowego sprzedaży nie stanowią także np. import towarów,
import usług, wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, nieodpłatna dostawa towarów czy
nieodpłatne świadczenie usług.
ewidencja VAT Na jakich kontach ujmować rozrachunki i rozliczenia
Prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych i wykazanie w sprawozdaniach finansowych podatku VAT
wymaga wprowadzenia do wykazu kont księgi głównej co najmniej następujących kont:
• „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”, • „Rozliczenie VAT naliczonego”, • „Rozliczenie
VAT należnego”.
Prowadzenie kont „Rozliczenie VAT naliczonego” i „Rozliczenie VAT należnego” jest niezbędne w przypadku wystąpienia czasowych różnic pomiędzy momentem powstania przychodu dla celów bilansowych oraz
momentem powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Dotyczy to głównie czynności wykonanych
w bieżącym okresie sprawozdawczym, przy których obowiązek podatkowy lub prawo do odliczenia podatku
naliczonego występuje w okresie następnym.
Aby jednak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych i wykazać w sprawozdaniach finansowych podatek
VAT należy wprowadzić konta: „VAT naliczony” i „VAT należny”.

18.1.6

VAT

Najważniejsze akty prawne:
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1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54,
poz. 535)
przystępna treść ustawy:
http://www.madar.com.pl/demo/vat2010.pdf
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i (Dz.U. Nr 97, poz. 970)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 97, poz. 971)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych
dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 89, poz. 852)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o
dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
(Dz.U. Nr 89, poz. 853)
Ewidencja VAT po zmianach 1 stycznia 2010
Art. 28b.
1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym
podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz
art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.
Art. 100
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać
w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: 1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w
rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od
wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku
od wartości do-danej,
2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od
podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub
osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości do-danej,
4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób
prawnych niebędących takimi podatni-kami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od
podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapła-ty podatku
od wartości dodanej jest usługobiorca
– zwane dalej informacjami podsumowującymi.
Samochód osobowy a VAT po 1 maja 2004
Odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych reguluje art. 86 pkt. 3-7 oraz art. 88 Ustawy z dnia
11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
Art.86
3. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej
ładowności mniejszej niż określona według wzoru:
DŁ = 357 kg + n * 68 kg
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gdzie:
DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy
- kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów,
dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000 zł.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika;
2) pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z
obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
wynika, że jest to pojazd specjalny;
3) pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z wyciągu ze
świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji,
wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.
5. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona
jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania
świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu
ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej
dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust.
3.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do importu samochodów, o których mowa w ust. 3 i 5, z tym
że kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot
wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - nie więcej jednak niż 5.000 zł.
7. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego
stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej
umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa
w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.
Art. 88.
1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
1) importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych
w załączniku nr 5 do ustawy;
2) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia
tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;
3) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych
i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5;
Zaliczki
Dokumentowanie zaliczek, przedpłat, rat reguluje par. 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług ((Dz.U. Nr 97, poz. 971).
Należy pamiętać, że do przychodu nie zalicza się pobranych wpłat albo zarachowanych należności na
poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także
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otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek
(kresytów).
§ 17.
1. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w
którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem
towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę przedpłatę, zadatek lub ratę).
3. Faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem
usługi powinna zawierać co najmniej:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT lub FAKTURA VAT-MP,
kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i
numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej zaliczek brutto i części należności brutto;
4) stawkę podatku;
5) kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:
ZB x SP
KP = ----------100 plus SP
gdzie:
KP — oznacza kwotę podatku,
ZB — oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto,
SP — oznacza stawkę podatku;
6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość
zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz
wartość brutto zamówienia lub umowy;
7) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust.
1 i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.
4. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu
towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 12 i 14-16, 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.
5. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca
po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 16.
6. Przepisy § 12 ust. 6 i 7 oraz § 14 stosuje się odpowiednio do faktur wystawionych przed wydaniem
towaru bądź wykonaniem usługi.
Księgowanie zaliczek Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.), do przychodów z działalności gospodarczej
nie zalicza się: pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną
wykonane w następnych okresach sprawozdawczych
KOMUNIKAT Nr 19/DR/2002 MINISTERSTWA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002 przez jednostki inne niż banki i zakłady
ubezpieczeń.
2. W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami dotyczącymi danych, o których mowa w pkt 2 i 5 komunikatu
Nr 17/DR/2001, wyjaśnia się:
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7) zaliczki otrzymane, przez dostawcę na poczet przyszłych dostaw i usług, na które wystawiono faktury
VAT jak i niezafakturowane, wykazuje się w poz. B.III.2.b - Zobowiązania krótkoterminowe - inne (wobec
jednostek powiązanych) lub w poz. B.III.2.e - Zobowiązania krótkoterminowe - zaliczki otrzymane na dostawy
(od pozostałych jednostek);
Faktury VAT RR
Na temat wystawiania faktur RR traktuje art. 155 i 116 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od
towarów i usług.
Art. 115.
1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji
dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.
2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5% kwoty należnej z tytułu
dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
Art. 116.
1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest
przekazywany dostawcy.
2. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako ”Faktura VAT RR” i
zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy
produktów rolnych jest osobą fizyczną;
4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
5) nazwy nabytych produktów rolnych;
6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i
nazwiska tych osób.
3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
”Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.
4. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym
mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się
jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę
zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego
oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.
5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

18.1 Ważne przepisy

673

6. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o
której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku,
nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem
przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin
płatności;
3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data
wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.
7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych
na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.
8. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między
kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi
ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.
9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8,
rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu
dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:
1) zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej
zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.
10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o
których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.
Rozliczanie Faktury VAT Euro i zaliczek w Euro
Konkludując należy stwierdzić, że sposób wystawiania faktury VAT, w której następuje rozliczenie zaliczki,
przedstawiony przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego jest prawidłowy. Sposób ten jest przede wszystkim
zgodny z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów prawa podatkowego. Sposób ten został
uznany za prawidłowy przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu nr
1472/RPP1/443-358/06/IS z dnia 24.06.2006 roku wydanym na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej.
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w powyższym postanowieniu stwierdził: Biorąc pod
uwagę powyższe regulacje należy zaznaczyć, że kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach zaliczkowych
powinny zostać przeliczone na PLN według bieżącego kursu średniego waluty obcej wyliczonego i ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia przedmiotowych faktur, jeżeli zostały one wystawione w
ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. Natomiast w przypadku wystawienia faktury końcowej zgodnie z ust. 4 § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom (..) - sumę wartości wykonanych usług, wykazaną na tej fakturze (kwotę należności)
przeliczoną na PLN według bieżącego kursu średniego waluty obcej wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski na dzień wystawienia końcowej faktury należy pomniejszyć o wartość pobranej zaliczki - przeliczonej na PLN według kursu z dnia wystawienia faktury zaliczkowej Natomiast kwota podatku powinna zostać
pomniejszona o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie zaliczki. Zatem w
świetle obowiązujących regulacji nie można zgodzić się z Podatnikiem, iż różnica między kwotą należności za
wykonane usługi a pobraną zaliczką stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, którą
następnie należy przeliczyć według kursu z dnia wystawienia faktury końcowej.
Sposób ten został uznany za prawidłowy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów w wydanej na wniosek Spółki w dniu 5 grudnia 2007 roku interpretacji indywidualnej
nr IP-PP2-443-355/07-2/PW.
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Spółka zwraca również uwagę, że przedstawiony przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego odmienny
sposób wystawiania faktur VAT jest nieprawidłowy. Stosując ten sposób rozliczeń, pomniejsza się kwotę netto
wyrażoną w EURO o rozliczenie zaliczki w EURO i tak określoną kwotę netto w EURO przelicza się po kursie
z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Od ustalonej w ten sposób kwoty netto w złotych wyliczany jest podatek VAT. Sposób ten powoduje naruszenie zasady określonej w ust. 4 § 10 rozporządzenia w
sprawie faktur, nie dochodzi bowiem do pomniejszenia kwoty podatku VAT o kwotę podatku VAT wykazaną
na fakturze zaliczkowej (które to kwoty zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie faktur VAT muszą być
wyrażone w złotych).

18.1.7

Operacje dewizowe i celne

Taryfa celna
Od 1 maja przestała obowiązywać dotychczasowa polska taryfa celna - PCN na rzecz taryfy przygotowanej
przez Komisję Europejską - o 8-cyfrowym kodzie CN.
Różnice kursowe
Zgodnie z art.9 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie
polskiej. Tym samym każda operacja wyrażona w walucie obcej musi zostać ujęta w księgach rachunkowych
w złotych polskich.
• Gotówkę w walutach obcych przelicza się według aktualnego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla
danej waluty.
• Przy pobraniu waluty z własnego rachunku walutowego do kasy następuje przeliczenie na walutę polską
według tego samego kursu, jaki zastosowano do wyceny wcześniejszych wpłat na rachunek walutowy w
banku.
• Na koniec roku waluty zgromadzone na rachunku dewizowym i w kasie dewizowej przelicza się na ten
dzień po kursie kupna banku, z którego usług jednostka korzysta, ale nie wyższym niż kurs średni NBP.
• Jeżeli przychody bądź koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem
faktycznej zapłaty występują różne kursy walut, przychody (koszty) te odpowiednio podwyższa się lub
obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów
(kosztów). Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku).
• Koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych
ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut
z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albu kursu sprzedaży z dnia
nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.
• Przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych
ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut
z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu
sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.
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Koszty gospodarowania odpadami, opłata produktowa

Koszty gospodarowania odpadami oraz opłatę produktową reguluje USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W jej myśl, uczestnikami procesu gospodarowania zużytym
sprzętem są:
• użytkownicy, na których nakłada się obowiązek oddawania wymienionego wyżej sprzętu do punktów
selektywnej zbiórki,
• dystrybutorzy detaliczni i hurtowi, którzy są zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu
przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu,
• „wprowadzający” sprzęt (producenci, importerzy oraz dystrybutorzy mający w swojej ofercie towary
we własnych markach), którzy zobowiązani są do zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania i
recyklingu zużytego sprzętu.
Ponadto wprowadzający (art.24) sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło
wprowadzenie sprzętu, sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i
akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu.
Art. 25. zezwala wprowadzającym sprzęt uwidocznienie na fakturze kosztów gospodarowania odpadami,
jako oddzielny element ceny wprowadzonego sprzętu. Ponadto w myśl art.41 sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do informowania dokonujących
zakupu sprzętu o wysokości kosztów, jeżeli taką informację uzyskali od wprowadzającego sprzęt;

18.1.9

Opłata produktowa

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2001.63.639), opłatą produktową
objęci są importerzy oraz wytwórcy produktów, zwani dalej ”przedsiębiorcami”, wprowadzającymi na rynek
krajowy:
— produkty w opakowaniach, w szczególności z:
— z tworzyw sztucznych,
— z aluminium,
— ze stali, w tym z blachy stalowej,
— z papieru i tektury,
— ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
— z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów).
— produkty takie jak:
— akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe,
— ogniwa i baterie galwaniczne,
— oleje smarowe,
— lampy wyładowcze,
— opony nowe, używane regenerowane-bieżnikowane.
Opłata produktowa jest rozliczana na koniec roku kalendarzowego. Podstawę obliczenia opłaty produktowej
stanowi masa w kilogramach zużytego opakowania bądź sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako
iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio
odzysku albo recyklingu zużytego sprzętu.
Opłata produktowa:
N –– oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
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Rysunek 18.1:
W —- oznacza ilość w sztukach lub masę w kg opakowań lub produktów wprowadzonych na rynek w drodze
sprzedaży lub importu w roku sprawozdawczym,
p —- oznacza poziom odzysku lub recyklingu w % określony w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
poużytkowych,
o —- oznacza osiągniętą wielkość odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych
obliczoną jako iloraz wielkości faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i wielkości wprowadzonych na
rynek opakowań lub produktów wyrażony w %,
s —- oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za sztukę lub w zł za kg, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych; jeżeli p-o ma
wartość ujemną, jako należną opłatę produktowi wpisuje się wartość „0”.

18.1.10

Zaokrąglenia w 2006

W związku ze zmianą art. 63 ordynacji podatkowej dotyczącego zaokrągleń, według obowiązującego od
tej daty art. 63 ordynacji w nowym brzmieniu kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne,
oprocentowanie nadpłat będzie się zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące
mniej niż 50 groszy pominie się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższy do pełnych złotych.
Do 31 grudnia 2005 r. przepis obowiązuje w starym brzmieniu. Nakazuje zaokrąglać podstawy
opodatkowania do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych do pełnych dziesiątek groszy. Zawiera upoważnienie dla ministra finansów do ustalenia
szczegółowych sposobów zaokrągleń. Minister unormował je w rozporządzeniu, wskazując, jak
zaokrąglać do pełnych dziesiątek groszy. Przepisy rozporządzenia tracą moc 1 stycznia 2006 r.

18.1.11

Wybrane elementy instrukcji kancelaryjnej

Instrukcja kancelaryjna określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, zapewniający jednolity
sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź
utratą dokumentów. Instrukcja kancelaryjna jest dokumentem oficjalnym, szczególnie w przypadku urzędów,
ministerstw czy dużych przedsiębiorstw. Warto jednak zapoznać się z najistotniejszymi zaleceniami w niej
zawartymi - ich wykorzystanie może bowiem w istotny sposób poprawić jakość i bezpieczeństwo pracy w sekretariatach, nawet w małych firmach.
1. Czynności kancelaryjne wykonują: kancelarie, sekretariaty, pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne
załatwienie danej sprawy.
2. Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy:
— przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
— prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
— wysyłanie korespondencji i przesyłek,
— udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub
stanowisk pracy.
3. Korespondencję przyjmuje kancelaria, rejestrując ją ilościowo w rejestrze.
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4. Przyjmując przesyłki przekazywane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, kancelaria sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia, kancelaria
sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika
urzędu pocztowego spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.
5. Przesyłki specjalnego rodzaju (telegramy, telefonogramy, dalekopisy, faksy, poczta elektroniczna, pisma organów naczelnych i centralnych, pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki
wartościowe) kancelaria wpisuje do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju.
6. Po otwarciu koperty sprawdza się czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego lub czy dołączone są
wymienione w piśmie załączniki.
7. Po wykonaniu powyżej wymienionych czynności kancelaria segreguje wpływającą korespondencję według
jej treści i przekazuje zainteresowanym osobom.
8. Na przeglądanej korespondencji, przewidzianej do załatwienia, umieszcza się dyspozycje dotyczące: sposobu załatwienia sprawy, terminu załatwienia sprawy, aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu.
9. Nie podlegają rejestracji:
— publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.),
— potwierdzenia odbioru, które dołącza się akt właściwej sprawy,
— zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze.
10. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego: przesyłką listową, faksem,
teleksem lub dalekopisem, na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową, pocztą elektroniczną.
11. Pismo załatwiające sprawę powinno być pod względem formy zewnętrznej dostosowane do blankietów
korespondencyjnych formatu A4 lub A5 w układzie pionowym lub poziomym i powinno zawierać:
— nagłówek - druk lub podłużną pieczęć nagłówkową,
— powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy,
— datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną,
— określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem,
— treść pisma,
— podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe).
12. Kopia pisma załatwiającego powinna ponadto zawierać: parafę referenta i datę sporządzenia pisma (z
lewej strony pod treścią pisma), termin wznowienia sprawy lub oznaczenie dołączenia jej do akt pod
treścią pisma w lewej dolnej części arkusza.
13. W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny również zawierać dalsze następujące określenia:
• nad adresem z prawej strony - wskazówki dotyczące sposobu wysyłania czystopisu: „polecony”,
„ekspres”, „za zwrotnym dowodem doręczenia”, „pilne”, „poufne” itp.,
• pod treścią załatwienia z lewej strony arkusza - liczbę przesyłanych załączników (Zał. ...) lub
wymienia się je z podaniem liczb porządkowych; na każdym załączniku wpisuje się w prawym
górnym rogu kolejny numer załącznika (Zał. nr ... do pisma znak ...),
• adresy tych instytucji lub osób umieszcza się pod treścią pisma z lewej strony pod klauzulą: „Otrzymują do wiadomości” - jeżeli treść pisma ma być poza adresatem podana do wiadomości innym
instytucjom lub osobom przez przesłanie im kopii pisma, pod treścią pisma z lewej strony - termin
wyznaczony do załatwienia sprawy (Termin do dnia ...),
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• ewentualne wskazówki dla kancelarii.
14. Kancelaria jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Pojedyncze przesyłki, wymagające natychmiastowego doręczenia, wydziały przekazują sobie za pośrednictwem swoich pracowników bez pokwitowań.
15. Akta spraw ostatecznie załatwionych wydziały przechowują na nośnikach papierowych w archiwach
zakładowych.
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18.2.1
100

Testy
obroty na magazynie 17.1.1
Lokalizacja
Zastosowanie

101

Zastosowanie

Zastosowanie

Zastosowanie

administracja - testy - k.Główna-k.Pomocnicze.
Test zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im
księgami pomocniczymi.

k.Główna-k.Pomocnicze 17.5.2
Lokalizacja
Zastosowanie

109

księgowość - plan kont w menu pomocniczym wydruk - test.
Test poprawności wprowadzenia planu kont i bilansu otwarcia.

test planu kont 17.5.1
Lokalizacja
Zastosowanie

108

administracja - testy - VAT magazyn
Test zgodności zapisu nagłówków operacji magazynowych z transakcjami.

test planu kont 17.4.2
Lokalizacja
Zastosowanie

107

administracja - bazy kasa , dostępny w menu pomocniczym w opcji
test - dekretacja.
Wskazanie pozycji z bazy kasy, które nie są właściwie zadekretowane.

VAT magazyn 17.4.1
Lokalizacja
Zastosowanie

106

administracja - bazy w zależności od rodzaju transakcji, w menu pomocniczym w opcji test - kasa.
Wskazanie niezgodnych pozycji po porównaniu baz kasy oraz transakcji.

test kasa 17.3.1
Lokalizacja

105

administracja - bazy w zależności od rodzaju transakcji, w menu pomocniczym w opcji test - dla kontrahenta.
Wskazanie transakcji niezgodnych po porównaniu baz: niezapłaconych,
transakcji oraz kasy. Jest najbardziej szczegółowy z testów dotyczących rozrachunków i umożliwia szybkie wykrycie błędnego dokumentu.

test kasa 17.2.3
Lokalizacja

104

administracja - bazy w menu pomocniczym w opcji test - niezapłacone.
Porównanie pozycji z dwóch baz: niezapłaconych oraz transakcji.

test dla kontrahenta 17.2.2
Lokalizacja

103

magazyn - wydruki - obroty na magazynie
Porównanie podatku VAT odliczonego na fakturach sprzedaży i w zaliczce.
Wykazane wartości w kolumnach powinny być jednakowe.

test niezapłaconych 17.2.1
Lokalizacja
Zastosowanie

102
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administracja - testy - k.Główna-k.Pomocnicze
Test zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im
księgami pomocniczymi.

test księgi głównej 17.5.3
Lokalizacja
Zastosowanie

księgowość - bazy - baza PK w menu pomocniczym test
Weryfikacja dokumentów PK na zgodność sum po stronie WN i MA, oraz
prawidłowości księgowania na konta analityczne i syntetyczne
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test operacje księgowe 17.5.4
Lokalizacja
Zastosowanie

111
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administracja - testy - operacje księgowe.
Weryfikacja dokumentów na zgodność sum po stronie WN i MA.

test zaliczki - dokumenty błędnie rozliczone 17.1.2
Lokalizacja
Zastosowanie

administracja - testy - zaliczki .
Wykaz dokumentów, dla których nieprawidłowo zostało oznaczone rozliczenie zaliczek.
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Mapa programu

Legenda oznaczeń:
m - menu
ik - ikona

18.3.1

Mapa według opcji w programie

Księgowość
• wydruki ik
— karta kontowa – księga główna 3.12.2
— zestawienie sald – księga główna 3.12.2
— salda główne – księga główna 3.12.2
— dziennik – księga główna 3.12.2
— dokumenty – księga główna 3.12.2
— wg wzoru – (bilans, rachunek) księga główna 3.12.3
————
— karta kontowa – księgi pomocnicze 3.12.4
— zestawienie sald – księgi pomocnicze 3.12.4
— salda kontrahentów – księgi pomocnicze 3.12.4
— niezapłacone – księgi pomocnicze 3.12.4
— zasobnik – księgi pomocnicze 3.6.2
— wg wzoru – (bilans, rachunek) księgi pomocnicze 3.12.3
————
— syntetyka VAT 3.12.6
— wykaz wg tematów 3.12.7
— aktywa-pasywa 3.12.8
— statystyka baz
— statystyka dekretów 3.12.10
— koszty 4/5 3.12.9
————
— zakres 3.8.3
— dane dla FK 3.3.2
— budżet 3.4.3
— szablony księgowań 3.3.3
— wzorce rejestrów 3.3.4
• plan kont ik

m 3.2

• fakturowanie ik

m 8.5.7

• rejestry VAT ik

m 3.7

• PK ik

m 3.6

• kasjer kasa-bank ik
m 5.1
— kasa 1, kasa 2 5.1.1
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bank 1, bank 2.. 5.1.1
zaliczka od odbiorcy 8.5.13
kompensata 5.3
różnice kursowe 5.1.4
raporty:dekretacja 3.3.8
przelewy 8.10
nota korygująca VAT 8.6
przelewy US 8.10
wezwania 8.8
potwierdzenie sald 5.4
odsetki 8.7
nota księgowa 8.9
m
Rejestry VAT 3.7
baza PK 3.6.10
baza kasjer 5.1.6
baza niezapłacone 3.7.18
baza opisów 8.5.5
zabezpieczenia 3.3.13

• narzędzia m
— statystyka dekretów 3.12.10
— wzorce rejestrów 3.3.4
— szablony księgowań 3.3.3
— budżet 3.4.3
————
— okres księgowania 3.8.3
— dane dla FK 3.3.2
• pomoc m
— instrukcja
— kursy NBP
— o programie 15.1
• Analizy rocznik ik
Płace
• pracownicy ik

m 13.3

• lista płac ik pensje m 2.7
• zlecenia ik

m 2.11

• świadczenia ik

m 2.10

• deklaracje ik 8.11
• bazy m
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sortowanie 15.3.1
baza zasiłków 2.17.11
baza pensji 2.17.11
dane do deklaracji 2.17.4

• wydruki ik
m 2.15
— karta wynagrodzeń 2.14.1
— karta urlopowa 2.14.2
— zaświadczenie 2.14.3
— rodzinne 2.14.4
— SYNTETYKA 2.14.5
— karta zasiłkowa 2.14.6
— karta pracy 2.14.7
— DRA – płatnik 2.14.8
— dane do deklaracji 2.14.9
Kadry
• wydruki ik 2.15
— stan wg pracowników 2.15.11
— karta urlopowa 2.15.2
— listy do podpisu 2.15.3
— kartoteka kadrowa 2.15.6
— karta pracy 2.15.1
— stan osobowy 2.15.7
— koniec umów 2.15.8
— zatrudnienie inwalidów 2.15.9
— RCP czas pracy 2.15.4
— rejestr 2.13
• analizy kadrowe ik kadry m 2.13
• umowy o pracę ik umowy m 2.12.2
• absencje m
• plan pracy m

ik 2.4
ik 2.6

• karty pracy ik 12.6
• kategorie m bazakategorii
• RCP m 2.16
• badania ik 2.5
Magazyn
• wydruki
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—–magazyn—–
— zapas 6.7.4
— stan magazynu 6.7.5
— kartoteka 6.7.6
— konto magazynu
— aktywa - pasywa 3.12.8
— kartoteka zbiorczo 6.7.6
— dyspozycje + LK 6.4.1
—–sprzedaż—–
— analizy sprzedaży 6.7.2
— rejestr sprzedaży 6.7.1
— dokumenty 3.12.2
— kartoteka sprzedaży
— wykaz zapytań
— baza wydań
—–zakup—–
— analiza zakupu 6.7.7
— rejestr zakupu 6.7.3
— dokumenty 3.12.2
— realizacja
— harmonogram
— baza przyjęć
—–ogólne—–
— obroty na magazynie 6.7.9
— obroty miesięcznie
— syntetyka VAT 3.12.6
— wykaz wg tematów 3.12.7
— syntetyka magazyn
— syntetyka transakcji
— intrastat 6.7.10
• kontrahenci ik 13.1
• dostawa ik zakupy m
— WNT wewnątrzunijne nabycie towaru 6.3.3
— Zwrot do dostawcy
— przyjęcie PW 6.3.1
— baza przyjęć
• sprzedaż ik
— WDT dostawa wewnątrzunijna 6.4.3
— faktura VAT korekta 6.4.5
— RW - rozchód wewnętrzny 6.4.6
— baza wydań
• operacje ik

m

—–przyjęcie—–
— WNT 6.3.3
— serwis srPZ
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— PW 6.3.1
— RR 8.5.10
— MM - przesunięcie 6.4.7
— opakowania PZop
—–wydanie—–
— WDT 6.4.3
— serwis srWZ
— RW 6.4.6
— eksport
— FW - faktura wewnętrzna
— WZ 6.4.8
— LK 6.4.9
—–korekta—–
— korekta dot. WDT 6.3.2
— zwrot z PW 6.3.2
— korekta dot. RW 6.3.2
— korekta dot. eksport 6.3.2
— korekta dot. RWS 6.3.2
• zamówienia ik

m

—–zamówienie—–
— zamówienie od odbiorcy 7.5.5
— zamówienie do dostawcy 7.6
— zamówienie importowe 7.5.5
— zamówienie eksportowe
— zamówienie na produkcję 7.5.5
—–raporty—–
— rejestr
— kartoteka 6.7.6
— współczynnik rotacji 6.7.11
— dekretacja lista
— ——————————————
— stan
— gotowość
— harmonogram
— zaopatrzenie lista 7.8
—–oferty—–
— oferta dla odbiorcy
— zapytanie do dostawcy
— oferta exportowa
— rejestr
— kartoteka
— wzorce
• analizy zaopatrzenia ik 7.8
• bazy m
— Baza należności
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—
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baza zobowiązania
baza import
baza zamówień
baza zagranica
memo

• narzędzia m
— cennik promocyjny 6.6.5
— remanent new
— remanent 12.4
— eksport danych 16.2.1
— koszyk 7.7
— magazyn
— zamówienia 7.5
• korekty m
— zwrot do dostawcy
— przecena od dostawcy posiadanego towaru
— przecena od dostawcy sprzedanegi towaru
— zwrot WNT 6.3.3
— zwrot z PW 6.3.2
— przecena z PW
— korekta FA VAT
— nota korygująca
— zwrot RW
— korekta eksport
— korekta WDT
• sprzedaż m
— faktura VAT -¿ magazyn
— faktura VAT -¿ bez stanu
— faktura VAT -¿ euro
— faktura eksport
— WDT dostawa wewnątrzunijna
— zamówienie od odbiorcy
— wysyłane oferty
— faktura zbiorcza
— faktura zbiorcza WDT
— faktury cykliczne
— baza należności
— bilansowanie
• zakupy
— Przyjęcie PZ 6.3.1
— Przyjęcie PZ import 6.3.1
— WNT nabycie wewnątrzunijne 6.3.3
— przyjęcie PW
— faktura RR 8.5.10
— zamówienie od dostawcy 7.6
— zamówienie importowe 7.5.5
— zapytanie ofertowe
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— baza zobowiązań
— bilansowanie zobowiązań
Produkcja
• wydruki
—zestawienia—
— rejestr 9.15.1
— dokumenty 9.15.1
— analiza kosztów
— syntetyka produkcji 9.15.1
— dekretacja 9.15.1
— ——————— zapas 6.7.4
— Współczynnik rotacji 6.7.11
— harmonogram
— obrót wg palet
— obrót wg tematów
—zaopatrzenie—
— wg sprzedaży 9.15.3
— wg dostawy 9.15.3
— wg utargu 9.15.3
— wg zamówienia 9.15.3
— uzupełnienie dostawy 9.15.3
• receptury ik
• gniazda ik

m 9.3
m

• zlecenia ik operacje m 9.4
— zlecenia 9.4
— rozliczenie 9.5
— kompletacja
— dekompletacja
— zamówienia 7.5.5
— narzędzia
• plan produkcji ik ERP m 9.9
Ewidencje
• KPiR - podatkowa księga przychodów i rozchodów ik 8.1
• ewidencja przebiegu ik 8.14
— samochody
• sad ik sad - wnt m
• odsetki ik

m 8.7
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— nota korygująca VAT 8.6
— przelewy 8.10
— przelewy US m
• deklaracje m

ik 8.11

• środki trwałe ik 8.3
• fakturowanie m
— faktura VAT 8.5.7
— korekta VAT 8.6
— faktura Export 8.4
— faktura WDT 8.5.8
— faktura NP invoice 8.4
— faktura Import Usług 8.4
— faktura WNT 8.4
— faktura ZDT 8.4
— faktura RR – rolnicza 8.5.10
— faktura Wewnętrzna
— wydanie zewnętrzne WZ 6.4.8
— faktura zaliczkowa 8.5.13
• ewidencje księgowe m
— RYCZAŁT – ewidencja przychodów ewidencjonowanych 8.2
— KPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów 8.1
— ewidencja przebiegu pojazdów – przebieg 8.14
— środki trwałe 8.3
— rocznik
CRM
• tematy ik 13.5
• sprawy ik 11.5
• scenariusz ik 11.4
• kampanie ik 11.6
• kontakt ik 11.2
• zgłoszenie m
• zadania m
Sekretariat
• poczta dokument ik 10.2
• poczta faks m 10.2

18.3 Mapa programu

689

• poczta przychodząca ik
• poczta wychodząca ik
• edytor ik

m 10.2
m 10.2

m 10.6

• kancelaria m
Interface
• wydruki ik
m
— harmonogram
— współczynnik sprzedaży 6.7.12
— współczynnik rotacji 6.7.11
— obroty na magazynie
— obrót wg palet
— produkcja II
— wg kierowcy
— eksport magazynu
m 16.10.4
• transmisje ik
— eksport danych
— transmisje cykliczne
• kasy fiskalne ik

m 14.3.1

• autostart ik

m 14.1.8

• sterownik ik

m 12.9

• dashboard ik

m 12.7

• tematy m 13.5
• paczkowanie m
• godziny m
• baza m 13.7
Brygadzista
brygadzista
• narzędzia ik 9.14
• opłata produktowa ik 6.6.3
• remanent ik 12.4
• rejestracja godzin ik godziny m
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• karty pracy ik

m 12.6

• limity m 12.6.4
• kontrola jakości m
Logisatyka
Logistyka
• Analizy zaopatrzenie ik zaopatrzenie m 7.8
• Operacje
— lista
— lista
— lista
— lista
— lista

ik
PZ
PW
faktur
WZ
LK 6.4.9

• Pak-list ik paczkowanie m
— dyspozycje 6.4.1
• Transport ik

m 8.15

• Magazyn
Administracja
• zmiana firmy ik firma m 14.4
• ustawienia m
• użytkownik ik

m 14.1

• konfiguracja 14.3
— dane systemu 14.5
— archiwizacja 15.2.6
— sortowanie 15.3.1
• operacje ik
— archiwizacja 15.2.6
— sortowanie 15.3.1
— LOG
— konfiguracja 14.3
— dane systemu 14.5
— dane dla FK 3.3.2
• testy ik 17
— k. główna - k. pomocnicza
— operacje księgowe
— VAT magazyn
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—
—
—
—
—
—
—

stan magazyn
dekrety kas
należności
zobowiązania
import
rejestry VAT
zaliczki

• bazy ik 13.7
• konfiguracja ik
— konfiguracja 14.3
— dane systemu 14.5
— użytkownik ik
— operatorzy
— uprawnienia
— czas pracy
— numeracja
• narzędzia m
— sortowanie 15.3.1
— archiwizacja 15.2.6
— wyłącz obrazki 1.1.1
— operacja na bazie
— wyszukiwarka
— transmisje 16.10.4
— zdalny pulpit 1.5.1
———————— test nowej wersji na www
— kopiowanie nowego roku
— porada

18.3.2

Mapa tematyczna

• Księgowość uproszczona
– książka przychodów i rozchodów 8.1
– ewidencja podatku ryczałtowego 8.2
• Ewidencje
– Deklaracje 8.11
– Ewidencja przebiegu pojazdów 8.14
– Nota księgowa 8.9
– Nota korygująca VAT 8.6
• katalogi
– Kontrahenci 13.1
– Pracownicy 13.3
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– Tematy 13.5
– Towary 13.6
– kategorie kadrowe 13.4
– lista CN (import i eksport) 8.4.5
– lista maszyn (ewidencja przebiegu) 8.14.2
• Informowanie kierownictwa
– syntetyka VAT
– aktywa - pasywa 3.12.8
– magazyn syntetyka
– płace syntetyka
– statystyka dekretów 3.12.10
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Skorowidz
środki trwałe, 321
świadczenia, 64
świadectwo pracy, 75
absencje
ewidencja w module absencje, 36
kategorie, 105
możliwości ewidencji, 33
na liście płac, 58
obliczanie wynagrodzenia, 54
adresowanie, 469, 543
amortyzacja, 328
Analizy
obliczanie odsetek, 493
obsługa, 492
automatyczne PK, 134
autostart, 588, 621
bank, 206
bilans
projektowanie, 178
bilans otwarcia
niezgodność wn/ma, 136
w dewizach, 136
konta fk, 134
kontrahentów, 137
magazyn, 137
bilansowanie, 219
odbilansowanie, 221
biura rachunkowe
zmiana firmy, 600
cennik
dewizowy, 570
dla kontrahenta, 571
złotówkowy, 569
zewnętrzny, 572
centralny katalog towarów, 573
CN, 348
dane
zbiory danych, 610
dane systemu, 602
data
miesiąc pensji, 102
miesiąc pensji do ZUS, 102

sprzedaż za miesiąc, 269, 353
wypłaty i naliczenia listy płac, 48
deklaracje
do US, 100, 376
do ZUS, 101
dekretacja
lista płac, 59
szablony, 126
dekretacja pism, 456
drukarka igłowa, 603
dziennik, 116, 176
EDI, 572, 631
Ewidencja
przebiegu pojazdów, 395
ryczałtowa, 320
faks, 445
faktura
do unii WDT, 356
nagłówek, 349
wewnętrzna WNT magazyn, 241
zasady wystawiania, 349
faktura VAT
MARŻA, 358
bez stanu magazynu, 247
cykliczna, 504
proforma, 291, 292
rozliczanie zaliczki, 362
RR, 243
RR bez magazynu, 357
usługa na FA magazynowej, 245
usługowa, 356
wewnętrzna, 360
z magazynu, 244
zaliczkowa, 360
HDI, 270
home banking, 61
HomeBanking, 103
HTML, 572
integrator, 392
Intrastat, 240
jpk, 385
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kalendarz wzorcowy, 45
karta kontowa, 177, 180
karty pracy, 507
kasa, 206
katalogi
kontrahenci, 531
pracownicy, 545
tematy, 554
towary, 565
kategorie, 551
kody absencji, 59
kompensata
wielostronna, 224
komplety, 287
komunikaty
źle zaznaczone POSIADA ANALITYKĘ, 657
100 - Niepoprawny komunikat SOAP, 382
102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO,
382
200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, 382
300 - Brak dokumentu, 382
301 - Dokument w trakcie przetwarzania, 382
302 - Dokument wstępnie przetworzony, 382
400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem, 382
401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd, 382
402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot, 382
403 - Dokument z niepoprawnym podpisem, 382
404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem,
382
405 - Dokument z odwołanym certyfikatem, 382
406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym
dostawcą, 382
407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową
ścieżką, 382
1003, 604
Błąd kopiowania 3, 102
bank: nieznany format, 548
bilansować konto, 220
brak dekretu, 653
brak faktury zaliczkowej, 643
brak konta raportu, 653
brak konta syntetycznego, 657
brak rozliczenia faktury, 644
brak rozliczenia faktury + kwota, 643
brak towaru, pokazać historię?, 232
czy skasować *.da4, 614
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czy utworzyć nowy raport?, 207
Czy zmienić numerację, 592
dokument poprawny , 387
DOMÓWIENIE, 255
ilość dodatnia, 656
ilość ujemna, 656
JPK Exception: nieznany kod formularza on file
xxxx.xml, 387
JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej
lokalizacji, 387
Komunikat ”dopuszczalny okres 01/01/2014 28/02/2014”, 619
konto rozrachunkowe poz., 143
konto zapłat z rejestru, 133
księgowanie na konto syntetyczne, 661
Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego
znaku., 387
nie rozliczone, 644
nie znaleziono, 653
nie znaleziono sprzedaży, 643
nie znaleziono sprzedaży -1, 645
nie znaleziono wpłaty, 643, 644
Nieprawidłowe konto NAZWISKO, 103
niewłaściwy zakres, 604
niezgodna data, 657
niezgodne 4-490, 661
niezgodne 4-5, 661
niezgodne kwoty, 143
niezgodność zakresu, 143, 168
niezgodny numer z szablonem, 593
Połączyć dwie transakcje, 220
Podaj typ dokumentów, 178
podpisuję - pomijam, 456
Porównano, 220
powtórz dekretację, 654
przekroczenie limitu sprzedaży, 271
Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie,
380
różnica w BO, 657
teraz pobieranie towaru na podst. kodu, 501
Test, 219
Transakcje się nie bilansują, 220
tylko wartość, 656
ustawić nową numerację, 209
W księdze nie znaleziono DOPISAĆ?, 314
wczytać dane, 175, 377
Wczytać dokument, 144
Wczytać transakcje, 214, 222
wykonać bilansowanie, 654
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wysokości i dacie wystawienia zaliczki, 363
Wyzerować, 222
zły PESEL/NIP/konto, 548
zajęte dd/mm/rrrr, 36
zaokrąglenia, 661
zezwolenie do 31/12/2004, 271
zezwolenie do 31/12/20051231, 246
zmiana na KW-KP, 220
zmiana na zobow - nalez, 220
zmienić typ dokumentu na oczekiwany, 133
konto maska, 123
kontrahent
koncesja, 271
limit kredytowy, 271
opis, 531
podział bazy, 533
konwersje
Płatnik, 75
zestawień, 630
koszt nabycia WNT, 345
koszty 4/5, 154
KPR, 310
księga główna, 119, 175
księgi pomocnicze, 116, 119
księgowanie
dane dla FK, 168
PK, 144
stałe PK, 144
wzorce księgowań, 125
zapis do zasobnika, 141
lista płac, 48
kalendarzyk, 53
kategorie plany pracy, 50
kolejna lista w miesiącu, 54
księgowanie, 62
pensja, 50
przelewy elektroniczne, 61
symbole i powiązanie kategorii, 553
wydruki, 60
MadarMobile, 11
markowanie, 147
MPK, 99
nota
korygująca, 367
księgowa, 370
odsetkowa, 367
oświadczenie, 271

695

płace
chorobowe i urlop, 54
lista płac, 48
przekroczenie podstawy ZUS, 58
PK
cykliczne, 144
wzorce księgowań, 125
zaksięgowanie PK, 144
zapis do zasobnika, 141
PKWiU, 274
plan kont, 121
plan pracy
kalendarz wzorcowy, 45
powiązanie z listą płac, 50
rozliczanie, 40
symbole kategorii, 553
pliki, 610
podstawa urlopu, 57
polecenie księgowania
cykliczne, 144
zaksięgowanie, 144
polecenie przelewu, 370
poprawa
kompensaty, 222
poprawa faktury, 246
poprawa i anulacja
faktur usługowych, 365
faktur VAT, 235
kasy i banku, 215
planu kont, 123
polecenia księgowania PK, 147
przyjęcia na magazyn, 235
rejestrów VAT, 167
potwierdzenie sald, 224
pracownicy
opis, 545
program lojalnościowy, 245
przelewy
elektroniczne, 373
elektroniczne dla kontrahentów, 374
polecenia przelewów, 370
przelew do US, 373
Przyjęcie na magazyn, 236
Faktura RR, 243
FNab odwrotne obciążenie, 241
PZ, 236
różnice kursowe, 214
rabat, 271
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rachunek wyników
projektowanie, 178
raport
dekretacja, 212
dewizowy, 212
kasowy i bankowy, 207
receptura, 403
rejestry VAT, 12, 149
remanent częściowy, 504
rezerwacja towaru, 244
Ryczałt ewidencjonowany, 320
skanowanie, 447
sortowanie, 614
sprzedaż
wielu tych samych pozycji, 246
sprzedaż ujemna, 272
sprzedaz
warunki dostawy, 274
szukanie daty, 17
tło
ustawienie własnej tapety, 11
wyłączenie obrazków, 11
tematy
opis, 554
zestawienie wg tematów, 187
test
dekretacji, 660
dekretacji kasy, 652
dla kontrahenta, 649
dokumentów magazynowych, 654
kadry, 46
kadry-płace, 110
konta bankowego, 548
księgi głównej, 659
księgi głównej i pomocniczej, 658
niezapłaconych, 646
PK, 171
planu kont, 123, 656
rozliczenie zaliczek, 639, 642, 643
stanu i transakcji, 655
transakcji i kasy, 651
towary
cennik złotówkowy, 569
opis, 565
PKWiU, 569
TXM, 603
umowa
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o dzieło, 64
o pracę, 70
zlecenie, 64
uprawnienia, 586
upust, 271
VAT
częściowe odliczanie, 200
faktury wewnętrzne, 159
potwierdzenia korekt, 157
samochody osobowe, 161
stawki NP, ZW, 274
zmiana stawek, 276
WDT, 247
wezwanie do zapłaty, 370
WNT
w imporcie, 339
w magazynie, 239
WZ, 270
wzorce rejestrow, 127
zaliczki
częściowe rozliczenia zaliczki, 363
faktura VAT, 360
faktura VAT korekta, 367
na zakupy, 155
rozliczenie kilku zaliczek, 363
rozliczenie VAT, 364
testy, 157, 275, 639
VAT, 156
zamówienia
analizy, 495
do dostawcy, 295, 300
na produkcję, 294, 414
od odbiorców, 294, 422
wprowadzanie, 289
wydruk dokumentów, 291
wydruki projektowane, 292
zaopatrzenie, 308
zasady, 288
zestawienia, 295
zamiennik, 406
zastawienie obrotów i sald, 176, 182
zdalna praca, 11
zestawienia
dla zarządu, 496
zlecenia
księgowanie, 68
udział w zarządzie, 66
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zlecenie produkcyjne, 408, 415
ZUA, 111
ZUS
dane do deklaracji, 597
eksport listy płac, 62
kody tytułu ubezpieczeń, 71
pracodawcy, 66
zgłoszenie do ubezpieczeń, 71
ZWUA, 111
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