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Wstęp
Program Faktury i Magazyn jest przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu w hurtowni, firmach
produkcyjnych i sklepach.
Program zapewnia następującą funkcjonalność:



























dokumenty: faktury VAT, VAT RR, proforma, paragony, rachunek na cele reklamowe oraz
korekty,
dokumenty magazynowe: PZ, WZ, WW, PW, MM,
wystawianie faktur na podstawie WZ i zakupów na podstawie PZ,
możliwość wystawiania dokumentów etapami,
operacje kasowe i bankowe, wydruki polecenia przelewu, również na oryginalnych drukach,
kompensaty,
obsługa wielu kas i wielu banków,
wezwania do zapłaty, noty odsetkowe
spis z natury wraz z automatyczną aktualizacją stanów,
nieograniczona liczba magazynów z tą samą listą towarów i różnymi stanami,
rozbudowany system cenników, przeliczanie z walut, udzielanie rabatów,
moduł zamówień, kontraktów i rezerwacji,
obsługa opakowań,
automatyczna wymiana dokumentów między oddziałami oddalonymi od siebie wraz z
aktualizacją stanów magazynowych,
obsługa kart "stałego klienta",
rozróżnianie płatnika i odbiorcy,
zamienniki towarów,
terminy ważności towarów, kontrola serii,
obsługa czytnika kodów kreskowych,
spis z natury, również przy wykorzystaniu kolektora danych,
moduł produkcji,
sprzedaż usług,
sprzedaż wiązana, tzn. sprzedaż innych towarów powiązanych z wybranym,
współpraca z drukarkami fiskalnymi oraz kasami fiskalnymi w trybie off-line.
automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po odbiorze wielkości sprzedaży z kasy
fiskalnej,
obsługa kodów kreskowych, możliwość podłączenia czytnika kodów zarówno do portu
klawiatury jak i portu szeregowego.

Aplikacja współpracuje z następującymi kasami fiskalnymi:




Elzab: wszystkie kasy,
Sharp: 945, 235, 275, 455, 457,
Posnet ECR stara homologacja, PERFEKT,
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Optimus: Tango, Rumba, 2000.

Istnieje możliwość podłączenia każdej kasy w zależności od potrzeb naszych klientów

Dodatkowo system umożliwia przygotowanie bogatej gamy zestawień:











dokumentów w wybranym okresie czasu, dla wybranego klienta i po określeniu dodatkowych
filtrów,
obrotu towarami ilościowo i wartościowo wraz z wyliczeniem zyskowności według
określonych filtrów,
obrotu z klientami, znalezienie najlepszych klientów, wyliczenie zyskowności,
osobne zestawienia dla płatnika i odbiorcy,
rozliczanie akwizytorów
zestawienia dla akwizytorów: obrót, zysk, zapłaty od ich klientów,
zyskowności dokumentów oraz szczegółowa zyskowność towarów na dokumencie,
kartoteka towarowa ilościowa i wartościowa wraz z chronologią obrotu towaru,
raporty kasowe i bankowe,
analiza marketingowa.

Aplikacja współpracuje również z programami księgowymi: Książką Przychodów i Rozchodów oraz
Księgą Rachunkową w następującym zakresie:






ewidencje VAT zakupu i sprzedaży,
automatyczne księgowanie na konta księgowe w programie Księga Rachunkowa, również na
rozksięgowanie na konta towarów, wyrobów, materiałów, usług,
automatyczne rozksięgowanie na "piątki",
przenoszenie księgowań do oddalonych komputerów,
automatyczne przenoszenie księgowań do Książki Przychodów i Rozchodów.

Dodatkowo system Faktury i Magazyn oferuje współpracę z Set-em Univex lub innym urządzeniem o
podobnych zasadach współpracy.
Program pracuje w sieciach komputerowych, a każdy z Użytkownik powinien może mieć założone
swoje konto z określonym poziomem uprawnień.
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Wymagania sprzętowe
Minimalne wymagania sprzętowe: Intel Celeron/AMD Athlon II, 512MB RAM.
Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: XP SP3, Vista,7, 8.
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Instalacja systemu

Proces instalacji skład się z kilku etapów, które zostały szczegółowo poniżej omówione. Wyróżnić
można trzy rodzaje instalacji: lokalna, lokalna serwerowa, stanowiska sieciowego. Pierwszy typ
należy wybrać w przypadku pracy jednostanowiskowej. Natomiast drugą opcje należy wybrać jeżeli
Użytkownik chce stworzyć lokalny serwer, do którego będą łączyły się stanowiska sieciowe. Ostatnia
opcja służy do skonfigurowania stacji roboczej łączącej do uprzednio skonfigurowanego serwera.
W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa zbiorów podczas instalacji nowej wersji systemu,
instalator tworzy kopię wszystkich plików z folderu, w którym jest instalowany. Przy dużych bazach
danych początkowa część instalacji, wykonująca kopię bezpieczeństwa, może zająć klika minut.
1. W celu zainstalowania programu Faktury i Magazyn należy włożyć płytę CD do stacji dysków
komputera i dwukrotnie kliknąć w ikonę płyty, otworzyć jej zawartość i odnaleźć plik
ERGO_FiM_Setup.exe. Dodatkowo w nazwie pliku została zawarta informacja dla jakiego
serwera danych jest to instalacja. Wyróżniamy dwa serwery baz danych: Btrieve i Pervasive.
2. Następnie uruchomiony zostanie instalator systemu, w którym należy postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi w każdym oknie aż do zainstalowania systemu.

Rysunek 1 Rozpoczęcie procesu instalacji

3. W kolejnym kroku należy zapoznać się z postanowieniami Umowy licencyjnej i zaakceptować
je.
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Rysunek 2 Okno akceptacji warunków licencji

4. W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj instalacji.
Dostępne są trzy rodzaje:
 Instalacja lokalna – umożliwia skonfigurowanie programu w przypadku pracy
jednostanowiskowej,
 Instalacja lokalna serwerowa – opcja umożliwia skonfigurowanie stanowiska, które
będzie pełniło rolę serwera,
 Podłączenie stanowiska sieciowego – umożliwia skonfigurowania stacji roboczej,
która będzie korzystała z udostępnionych zasobów uprzednio skonfigurowanego
serwera. W tym przypadku warto zaznaczyć opcję znajdującą się poniżej - Uwzględnij
znalezione zasoby sieciowe, dzięki której program przeszuka sieć w poszukiwaniu
udostępnionych zasobów. Ułatwi to Użytkownikowi połączenie się z serwerem, ale
przedłuży czas instalacji, gdyż przeszukiwanie sieci jest czasochłonne. Jeżeli
Użytkownik zna adres serwera i udostępnionych zasobów może pozostawić parametr
nieoznaczony, co przyśpieszy przejście do kolejnego etapu instalacji.
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Rysunek 3 Okno wyboru typu instalacji

5. W kolejnym kroku, w przypadku wybrania opcji pierwszej lub drugiej, instalator poprosi o
wybranie docelowej lokalizacji programu. Natomiast w przypadku instalacji stanowiska
sieciowego o określenie lokalizacji serwera.

Rysunek 4 Określenie lokalizacji instalacji programu

Zalecane jest aby bezpośrednio na dysku lokalnym stworzyć folder ERGO Software i w nim
zainstalować wszystkie aplikacje. Nie jest wskazane instalowanie aplikacji bezpośrednio w folderze
Program Files, ze względu na występujące trudności związanych z poziomem uprawnień użytkownika
systemu Windows.
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W przypadku wybrania ostatniej opcji, czyli Podłączenie stanowiska sieciowego, w kolejnym oknie
Użytkownik powinien wskazać lokalizację udostępnianych na serwerze zasobów.
Po wskazaniu w polu Katalog współdzielony programów ERGO(serwer) właściwej lokalizacji
udostępnionych na serwerze zasobów, należy wskazać pod jakim oznaczeniem mają być dane zasoby
zmapowane. W tym celu w polu Litera dysku należy wskazać wolne oznaczenie i wybrać przycisk
Mapuj.
Po poprawnym zmapowaniu należy przejść Dalej.

Rysunek 5 Określenie lokalizacji udostępnionych zasobów

6. W kolejnym kroku należy określić zasady tworzenia ikony aplikacji na pulpicie lub szybkiego
uruchamiania.
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Rysunek 6 Zaznaczanie dodatkowych opcji

7. Po przejściu dalej rozpocznie się proces instalacji.
Istotne jest aby po zakończonym procesie instalacji, w przypadku instalacji lokalnego serwera,
sprawdzić czy zasoby programu zostały prawidło udostępnione. W tym celu należy odnaleźć folder
gdzie została zainstalowana aplikacja, domyślnie jest to ERGO Software i wybrać prawy przycisk
myszy, opcję Właściwości, zakładkę Udostępnienia.
Dodatkowo można sprawdzić poprawność udostępniania przechodząc na stację roboczą i
przeszukując jej otoczenie sieciowe. Jeżeli zasoby aplikacji będą widoczne to można przystąpić do
instalacji stanowiska sieciowego.
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Legalizacja systemu

W celu legalizacji oprogramowania należy uruchomić aplikację i przejść w menu górnym do opcji Info
| Licencja.

Rysunek 7 Okno wczytywania licencji

Przy pierwszym uruchomieniu systemu okno będzie puste i należy wybrać przycisk Wczytaj, a
następnie wskazać otrzymany plik z licencją. Wczytując licencję należy zwrócić uwagę czy został
wskazany właściwy plik licencyjny. Po poprawnym zalegalizowaniu systemu nalży go zamknąć i
ponownie uruchomić.
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Pierwsze kroki
Rozdział opisuje kolejność postępowania po instalacji programu od rozpoczęcia pracy z programem.
W tym rozdziale staraliśmy się przedstawić poszczególne etapy pracy, często odwołujemy się do
innych rozdziałów, w których opisane są szczegółowo wybrane zagadnienia. Przed rozpoczęciem
pracy radzimy zapoznać się, chociaż pobieżnie, z rozdziałem Opis środowiska programu. Z tego
rozdziału wystarczy w praktyce zapamiętać, że klawisz Enter służy do akceptacji całego dialogu (a nie
tylko jednego pola), klawisz Tab służy do przechodzenia między polami lub komendami (nie klawisz )
oraz, że klawiszem Esc przerywamy wprowadzanie danych lub wychodzimy (zamykamy) dialogi czy
listy.

Ustawienia początkowe

Lista użytkowników
Po uruchomieniu programu pojawi się lista użytkowników programu. Dopóki nie dopiszą Państwo
własnych użytkowników, na liście tej będą dwaj. Należy wybrać użytkownika Szef i
komendę Sprawdzenie hasła, a następnie bez wpisywania hasła zatwierdzić okno sprawdzenia hasła
za pomocą klawisza Enter. Wprowadzenie nowych użytkowników programu, nadawanie im haseł i
uprawnień do wykonywania poszczególnych komend opisaliśmy w rozdziale Hasła i operatorzy.
Wprowadzenie danych własnej firmy
Pierwszą czynnością powinno być wprowadzenie danych o własnej firmie: nazwy, adresu, NIPu,
banku i konta księgowego. Program będzie pobierał je z tego miejsca do wszystkich wydruków (np.
faktury). Jeśli w przyszłości dane te ulegną zmianie, wystarczy wprowadzić odpowiednie zmiany i od
tego momentu na wydrukach pojawią się nowe dane.
Aby wprowadzić dane o własnej firmie należy:




Wybrać menu Inne.
Wybrać komendę Zmiana danych wystawcy.
Wprowadzić dane i zatwierdzić klawiszem Enter.

Sposób wywołania pomocy w programie
Oprócz instrukcji w formie pisemnej program wyposażony jest także w pomoc na ekranie komputera.
Jest to pomoc kontekstowa, której zawartość zależy od miejsca wywołania.
Aby wywołać pomoc dotyczącą interesującego Państwa tematu należy:
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Przejść do odpowiedniego miejsca programu. Im bardziej zagłębią się Państwo w okna, tym
bardziej szczegółowy opis znajdzie się w oknie pomocy. Wywołując pomoc spod menu
uzyskają Państwo spis treści całej instrukcji.
Wywołać pomoc za pomocą klawisza F1.
Okna pomocy zawierają zwykle odnośniki do innych okien z nimi związanych i okna całej
instrukcji. Są to podświetlone teksty, do których odwołać się można za pomocą klawisza Tab
(do przodu) lub kombinacji klawiszy Shift-Tab (wstecz) oraz potwierdzeniu klawiszem Enter
lub za pomocą myszki.
Aby cofnąć się do poprzednio oglądanego okna pomocy należy wcisnąć kombinację klawiszy
Alt-F1.
Aby opuścić okno pomocy należy wcisnąć klawisz Esc.

Sposób ustawiania opcji
Program można dostosować do specyfiki własnej firmy i wygody pracy za pomocą opcji. Jednak
niektóre z nich są na tyle istotne już na początku pracy, że warto ustawić je przed rozpoczęciem
wystawiania dokumentów.
Aby ustawić opcje należy:







Wybrać menu Inne.
Wybrać komendę Opcje.
Znaleźć odpowiednią opcję, opcje są pogrupowane tematycznie i uporządkowane
alfabetycznie. Aby znaleźć opcję o znanej nazwie można zacząć wpisywać na klawiaturze jej
nazwę, a program przewinie odpowiednio listę opcji.
Po znalezieniu szukanej opcji wybrać komendę Ustaw.
Wprowadzić zmiany i zatwierdzić dialog za pomocą klawisza Enter

Wszystkie nie ustawione opcje mają wartości domyślne takie, jak uznaliśmy za typowe. Również po
ustawieniu własnych wartości opcji możliwy jest powrót do ustawień domyślnych. W tym celu należy
na liście opcji, będąc ustawionym na odpowiedniej opcji, użyć komendy Anuluj.
Opcje numeracji dokumentów
Numeracja dokumentów: opcje Numeracja - Dokumentów, Numeracja
kasowych, Numeracja - Kontrolek kasowych, Numeracja - Not

-

Dokumentów

Program może automatycznie numerować kolejno dokumenty lub pozwalać użytkownikowi nadawać
je ręcznie. W pierwszym przypadku podczas wystawiania dokumentu numer w ogóle nie będzie
widoczny i zostanie nadany kolejny po zatwierdzeniu dokumentu. W drugim przypadku będzie
widoczne pole z numerem dokumentu i jeśli użytkownik wpisze do niego numer, to program przyjmie
go bez sprawdzania (np. czy dokument o takim numerze istnieje), a jeśli pole pozostawimy puste, to
program automatycznie nada numer kolejny. Jeśli pracę w programie rozpoczynamy na początku
roku, to od razu można ustawić automatyczną numerację, a program pierwszym dokumentom
poszczególnych typów nada numer 1. Jeśli natomiast rozpoczynamy pracę w trakcie roku, to należy
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ustawić opcje numeracji z możliwością ręcznej i pierwszym dokumentom poszczególnych typów
nadać numery ręcznie (np. faktura 47, paragon 245, Wz 22, KP 305 itd.). Kolejne numery program
może nadać już samodzielnie (faktura 48, paragon 246, Wz 23, KP 306). Po wystawieniu
początkowych numerów we wszystkich typach dokumentów używanych przez Państwa zalecamy
ustawienie opcji na numerację automatyczną.
Numeracja wspólna czy oddzielna: opcje Numeracja - wspólna na magazynach, Numeracja - wspólna
numeracja dokumentów
W zależności od sposobu numeracji funkcjonującego w Państwa firmie program może przyjąć
wspólną lub oddzielną numerację dokumentów na poszczególnych magazynach lub grupach
magazynów. Numeracja może być oddzielna na każdym magazynie (wówczas zalecane jest łamanie
numeru przez numer lub kod magazynu - patrz pole Do numeru własnego podczas wystawiania
dokumentu), wspólna w ramach grup magazynów jednego typu (patrz rozdział dotyczący
magazynów) lub wspólna we wszystkich magazynach całej firmy (faktura nr 1,2 w magazynie
pierwszym, 3 w magazynie drugim, 4 w magazynie pierwszym, itd.).
Można również określić, czy faktury, rachunki i paragony mają być numerowane jedną numeracją
(faktura nr 1, paragon 2, 3, faktura 4 itd.), czy każdy z nich oddzielnie (faktury 1, 2, 3, paragony 1, 2, 3
itd.). Podobnie z korektami faktur, rachunków i paragonów oraz z wewnętrzną numeracją faktur
zakupowych dotyczących zakupu towarów, usług i środków trwałych.
Opcje sposobu wystawiania dokumentów
Wystawianie dokumentów od cen netto lub brutto: opcje Dok - Podstawowa cena sprzedaży, Dok Podstawowa cena sprzedaży brutto, Dok - Podstawowa cena zakupu.
Program pozwala na wystawianie dokumentów, w których cenami wyjściowymi są ceny netto lub
brutto. Dotyczy to zarówno cen sprzedaży i cen zakupu.
Jeśli wszędzie chcemy operować na cenach sprzedaży netto lub brutto wystarczy odpowiednio
ustawić opcję Dok - Podstawowa cena sprzedaży. Natomiast jeśli na niektórych typach dokumentów
chcielibyśmy określać ceny netto, a innych brutto, to powyższą opcję należy ustawić na
wartość zależnie od typu dokumentu, a typy dokumentów wystawianych od cen sprzedaży brutto
określić w opcji Dok - Podstawowa cena sprzedaży brutto. Takie rozróżnienie będzie przykładowo
potrzebne w przypadku korzystania z drukarki fiskalnej, ] która wykonuje obliczenia od cen brutto, a
więc dla zgodności z komputerem dokumenty na niej drukowane powinny być wystawiane od cen
brutto (paragony, faktury dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej), natomiast pozostałe
od cen netto (np. faktury dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą). Szczegóły
korzystania z drukarek fiskalnych znajdują się w rozdziale Drukarki fiskalne.
Zmiana podstawowej ceny zakupu może okazać się przydatna, gdy niektórzy z Państwa dostawców
wystawiają swoje faktury od cen netto, a inni od brutto. Wówczas aby nie wymuszać na nich tylko
jednego ze sposobów lub godzić się na groszowe różnice, można w przypadku niezgodności obliczeń
w programie i na oryginalnym dokumencie zmienić ustawienie opcji Dok - Podstawowa cena zakupu i
wprowadzić dokument ponownie.
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Na wydruku dokumentów będzie widniała cena netto lub brutto, w zależności od jakich cen został
wystawiony. Możliwe jest jednak drukowanie np. zawsze cen netto, brutto lub obu, lecz wymaga to
zmian we wzorze wydruku (formatce). Szczegóły dotyczące zmian wyglądu dokumentów znajdują się
w rozdziale Formatowanie wydruków.
Sposób wyliczania VATu: opcje Dok - Sposób wyliczania VATu, Dok - Sposób liczenia VAT - suma z
pozycji,
Podobnie jak z cenami netto/brutto, także sposób liczenia VATu na dokumentach można dostosować
do specyfiki własnej firmy. Opcja pozwala liczyć VAT od sumy dokumentu (netto lub brutto w
zależności od jakich cen jest liczony) lub jako sumę kwot VATu z poszczególnych pozycji dokumentu.
VAT wyliczony oboma sposobami może różnić się nieznacznie z powodu zaokrągleń przy każdej
pozycji dokumentu. W najgorszym przypadku na każdej pozycji różnica może wynosić jeden grosz,
czyli np. na dokumencie dziesięciopozycyjnym 10 groszy, a w najlepszym przypadku różnica w ogóle
może nie wystąpić.
Przepisy mówią, iż VAT powinien być naliczany od sumy dokumentu, ale znowu w przypadku
korzystania z drukarki fiskalnej, która sumuje VAT z pozycji, dokumenty na niej drukowane powinny
stosować ten sam sposób liczenia VATu. Wówczas opcję Dok - sposób wyliczania VATu powinno
ustawić się na wartość zależnie od typu dokumentu, a w opcji Dok - sposób liczenia VAT - suma z
pozycji określić, które dokumenty mają wyliczać VAT jako sumę z pozycji (np. paragony i faktury dla
osób nie prowadzących działalności gospodarczej).
W przypadku liczenia VAT od sumy końcowej dokumentu i jednoczesnym drukowaniu kwot VAT przy
każdej pozycji dokumentu, może okazać się, że zsumowanie VATu z pozycji nie będzie dawało VATu
wyliczonego przez program w podsumowaniu. Jest to normalne i dopuszczalne, gdyż kwoty VATu w
poszczególnych pozycjach są tylko orientacyjne.
Płatnik i odbiorca: opcja Dok - Płatnik i odbiorca
Po zainstalowaniu programu, na dokumentach sprzedaży będą mogli Państwo określić jednego
klienta - jednocześnie odbiorcę i płatnika. Jeśli jednak wystąpi potrzeba wystawienia faktury, na
której płatnikiem i odbiorcą będą różni kontrahenci, to należy zmienić ustawienie opcji. Pozwoli to
podczas wystawiania dokumentu na określenie najpierw płatnika (program wypełni również
odbiorcę), a następnie gdy odbiorcą jest inny kontrahent, zmienić odbiorcę.
Jednak aby na wydruku faktury pojawili się osobno płatnik i odbiorca, wymaga to dopisania we
wzorze wydruku (formatce) kluczy z danymi odbiorcy. Szczegóły dotyczące zmian wyglądu
dokumentów znajdują się w rozdziale Formatowanie wydruków.
Paragony: opcja Dok - Możliwy paragon przy braku klienta
Jeśli w Państwa firmie paragony nie są wystawiane, wówczas zalecamy takie ustawienie opcji aby
wystawienie paragonu było niemożliwe. Program nie dopuści wtedy do wystawienia dokumentu bez
określenia klienta. Jeśli natomiast paragony mają być wystawiane, ustawienie opcji powinno to
umożliwiać, a wtedy program podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży bez wybranego klienta
zapyta, czy wystawić paragon.
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Ilości jednostkowe czy opakowania zbiorcze: opcja Towary - Ilości na magazynie
Program umożliwia wprowadzenie wśród informacji o towarze ilości, jaka znajduje się w opakowaniu
zbiorczym. Ponadto opcja ta pozwala ustalić, że w programie będziemy posługiwać się opakowaniami
zbiorczymi. Oznacza to, że podczas wystawiania dokumentu wprowadzana będzie liczba opakowań
zbiorczych, a program przeliczy je na ilości jednostkowe. Ilości opakowań zastąpią również ilości
jednostkowe w miejscach, gdzie wyświetlane są stany magazynowe towarów.
Standardowo na wydruku dokumentów umieszczane są zawsze ilości jednostkowe, ale można
zmienić wzory wydruków (formatki) tak, aby ilości opakowań zastąpiły ilości jednostkowe lub aby
drukowane były obie. Szczegóły dotyczące zmian wyglądu dokumentów znajdują się w
rozdziale Formatowanie wydruków.
Obsługa stanów magazynowych - metoda FIFO
Program prowadzi stany magazynowe w dokładnych cenach zakupu. W każdej chwili wiadomo ile i w
jakiej cenie mamy danego towaru na stanie. Kolejne przychody towaru dopisywane są na listę stanów
magazynowych zgodnie z datą przyjęcia. Program rozchodowuje poszczególne stany danego towaru
według metody FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), czyli od stanów o najstarszej dacie zakupu.
Program w wersji pełnej może także rozchodowywać stany od najszybciej upływających terminów
ważności. Szczegóły znajdują się w Pomocy dostępnej w programie.
Sumowanie stanów towaru o tej samej cenie zakupu: opcja Stany - sumowanie stanów o tej samej
cenie zakupu.
Opcja pozwala określić działanie programu podczas wprowadzania nowych dostaw w cenach zakupu,
w których towar był już wcześniej przyjmowany. Program może dopisywać oddzielny stan dla każdej
dostawy lub dodawać nową dostawę do istniejącego już stanu o tej samej cenie zakupu. Zaletą
pierwszego rozwiązania jest zwiększona czytelność listy stanów (data, ilość początkowa, dostawca z
konkretnej dostawy), a wadą rozrastanie się listy towarów (mogąca spowalniać nieco operacje
związane ze stanami). Zaletą drugiego rozwiązania jest to, że przy w miarę stałych cenach zakupu,
lista stanów rozrasta się powoli, natomiast wadą to, że kilka dostaw jest pamiętanych w jednym
stanie (gdzie data pochodzi z pierwszej dostawy, a opis dostawcy z ostatniej).
W przypadku zdarzających się korekt cen zakupów konieczne jest dopisywanie osobnych stanów dla
każdej dostawy. Podczas korekty ceny zakupu program odwołuje się do stanu, na który wprowadzony
był towar i zmienia cenę zakupu. Jeśli zatem zmieniona zostałaby cena na stanie będącym sumą kilku
dostaw, błędnie zmieniłaby się wartość magazynu i wyliczanych wartości sprzedaży w cenach zakupu,
i co za tym idzie, zyskowności.
Także w przypadku korzystania z terminów ważności konieczne jest, aby każda dostawa
(prawdopodobnie z nowym terminem ważności) była dopisywana w osobnym stanie.
Rozchody z magazynu na minus: opcja Stany - rozchody z magazynu na minus.
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Opcja pozwala określić, czy program ma pozwolić na sprzedaż towaru na minus, czyli bez
odpowiedniej ilości na stanie magazynowym. Zalecamy unikanie takiej sytuacji, a jeśli już wystąpi to
kontrolę nad pojawiającymi się odchyleniami.
Jeśli nastąpi sprzedaż na minus, program zdejmie rozchodowywaną ilość z najmłodszego stanu, na
którym w związku z tym pojawi się stan ujemny. Przy późniejszym wprowadzaniu zakupów program
najpierw będzie uzupełniał stany ujemne do zera, a dopiero potem dopisywał nowe. Uzupełnianie
odbywa się bez zmiany ceny zakupu, a więc w przypadku gdy aktualna cena zakupu jest różna od
ostatniej pojawi się różnica wartości dokumentu zakupu i zmiany wartości magazynu (część lub cała
dostawa zostanie przyjęta na magazyn w złej cenie, poprzedniej zamiast obecnej).
MM-ki jedno i dwustronne: opcja Dok - MM-ki rozchodowe dwustronne.
Opcja dotyczy wersji wielomagazynowej i pozwala określić sposób obsługi stanów magazynowych na
magazynie docelowym dla przesunięć międzymagazynowych. Program zawsze zdejmuje towary ze
stanów magazynu źródłowego, natomiast o tym, czy towar trafi na stany magazynu docelowego
decyduje ustawienie tej opcji. Zatem jeśli chcą Państwo prowadzić stany magazynowe wszystkich
magazynów MM-ki powinny być dwustronne, natomiast jeśli prowadzone są stany jedynie magazynu
centralnego, a inne magazyny służą tylko informacji dokąd towar trafił, MM-ki mogą być
jednostronne.
Dopisywanie towarów
Automatyczne nadawanie kodu towaru
Program pozwala na automatyczne nadawanie kodów towarom podczas ich dopisywania, co zapewni
ich unikalność (wiele mechanizmów programu wymaga, aby kody były unikalne). Aby włączyć
mechanizm nadawania kodów należy ustawić opcję Towary - automatyczny kod. Jeśli chcą Państwo
korzystać z tej możliwości najlepiej przemyśleć strukturę kodu na samym początku pracy w
programie. Nadawany kod zawsze zawiera część liczbową (zwiększaną kolejno przy każdym
dopisywanym towarze i uzupełnianą poprzedzającymi zerami do zadanej długości), która może być
także poprzedzona częścią stałą, liczbową lub tekstową.
Opcja Towary - wielkość kodu automatycznego pozwala określić z ilu cyfr ma się składać część
liczbowa nadawanego kodu. Jest istotne, aby liczba cyfr pozwoliła na nadanie kodu takiej liczbie
towarów, jaką przewidują Państwo w programie. Przykładowo jeśli towarów na pewno nie będzie
więcej niż 2000, to wystarczą 4 cyfry. Z drugiej strony nie należy przesadzać i w powyższym
przykładzie decydować się na 5 lub 6 cyfr, ponieważ podczas szukania towarów na liście łatwiej i
szybciej wpisać kod 0125 niż 000125.
Za pomocą opcji Towary - Prefix kodu automatycznego można określić, czy część liczbowa
nadawanego kodu ma być poprzedzona jakąś częścią stałą dla wszystkich towarów (określaną w
konfiguracji, w sekcji [Opcje], klucz PrefixSymboluTowaru=) lub częścią stałą dla towarów z jednego
asortymentu (kodem asortymentu, w którym się znajdują). Poprzedzenie kodu towaru kodem grupy
asortymentowej pozwala na skrócenie części liczbowej kodu i zwiększenie jego czytelności.
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Przykładowo jeśli w poszczególnych grupach asortymentowych będzie mniej niż 100 towarów, to
wystarczą 2 cyfry części liczbowej, wówczas kody mogą wyglądać następująco A25, K07, PP12 itp.
Jeśli korzystają Państwo z możliwości automatycznego nadawania kodu towarów, to nie należy
włączać kontroli unikalności kodu w opcji Towary - Sprawdzanie unikalności (pozostałe dane mogą
być sprawdzane).
Automatyczne nadawanie kodu kreskowego EAN 13
Jeśli posługują się Państwo kodami kreskowymi EAN 13 i mają przydzielony pewien zakres kodów, to
program może nadawać je automatycznie. Za pomocą opcji Kod EAN 13 - Nadawanie
automatyczne można określić miejsca kiedy kod miałby być nadawany: podczas dopisywanie nowego
towaru, a gdy jest niewypełniony w istniejących już towarach, podczas zmiany informacji o towarze i
wyboru na dokumencie zakupu. Opcja Kod EAN 13 - Pole do którego wpisywać pozwala wybrać pole
towaru, w którym znajdować się będzie kod EAN 13. Jeśli pole kod kreskowy jest już wykorzystane dla
innego kodu, to własny kod EAN 13 można umieścić np. w polu kod dodatkowy. Część stałą Państwa
kodów (oznaczenie kraju i firmy) należy wprowadzić w opcji Kod EAN 13 - Prefix nadawanego kodu.
Pozostała część do 12 znaku będzie nadawanym kolejno numerem, uzupełnianym poprzedzającymi
zerami, a 13 znak to suma kontrolna. Przykładowo, jeśli część stała wynosi 121212, to program nada
kody 121212 000001 6, 121212 000002 3, itd.
Dopisywanie towarów o podobnych danych
Jeśli dopisują Państwo wiele nowych towarów o zbliżonych danych (nazwach, SWW, jednostkach
miary itd.), to możliwe jest uproszczenie ich wprowadzania tak, aby program podpowiadał przy
dopisaniu nowego towaru dane towaru aktualnie podświetlonego na liście (w przypadku
wprowadzania towarów kolejno, to poprzednio wprowadzonego), a konieczne byłoby jedynie
poprawienie różnic. Służy do tego opcja Towary - Dopisywanie podobnych.
Usługi
Program umożliwia obsługę usług wraz z poszerzonym opisem czego dotyczą. Usługi, to z punktu
widzenia programu, zwykłe towary, które w polu rodzaj mają określony znacznik, że są usługą. Dla
takich towarów-usług można określić w opcji Usługi - Obsługa stanów magazynowych aby nie były
prowadzone dla nich stany magazynowe. Ponadto jeśli usługi wymagają na dokumentach
dokładniejszego opisu, niż pozwalają na to pola towaru, możliwe jest podczas wystawiania
dokumentów podpięcie rozszerzonej treści usługi do towaru, do czego służą opcje Usługi Rozszerzone treści Sprzedaż (inne typy dokumentów).
W związku z innym traktowaniem towarów-usług zalecamy stworzenie dla nich odrębnego
asortymentu.
Opakowania
Program pozwala na oddzielne traktowanie towarów i opakowań. Ma to szczególne znaczenie przy
współpracy z Księgą Rachunkową i nieco innym księgowaniu towarów i opakowań zwrotnych. Jeśli
nie ma potrzeby wyróżniania opakowań, to najlepiej zablokować możliwość zaznaczenia towaru jako
opakowanie, za pomocą opcji Towary - Dopisywanie opakowań. Oprócz możliwości innego
księgowania, zaznaczenie towaru jako opakowanie pociąga za sobą przyjęcie stawki VAT zwolnionej,
a na wydruku dokumentu opakowania znajdą się pod listą towarów, a ich wartość zostanie dodana
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do podsumowania Razem opakowania, zamiast Razem towary (wartość całego dokumentu jest
sumą obu tych wartości).
W związku z innym traktowaniem towarów-opakowań zalecamy stworzenie dla nich odrębnego
asortymentu.
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Konfiguracja programu
Informacje podstawowe
Konfiguracja programu łącznie z opcjami (patrz rozdział “Opcje programu”) pozwolą Ci dostosować
go do wymagań Twojej firmy. Odpowiednich wpisów do konfiguracji możesz dokonać w edytorze
dostępnym z menu Inne | Konfiguracja. Zbiór konfiguracyjny (Ini.dat) ma standardowy format
tekstowy oparty o tematy (w nawiasach []) i klucze (zakończone znakiem =).
Komenda Akceptuję zatwierdza dokonane zmiany.
Uwagi:
W
nazwach
tematów
i
kluczy
istotna
Komentarze nie znajdujące się w zbiorze podane są w nawiasach {}.

jest

wielkość

Dane konfiguracyjne
[Wystawca] {dane o Twojej firmie drukowane}
Nazwa=ERGO Software Sp. Z o.o. {na dokumentach}
NazwaDruga= {dodatkowa}
Adres=ul. Piątkowska 139
Kod=60-650
Miasto=Poznań
Nip=7811886320
Regon=302481655
Tel=61 662 13 13
Bank=
BankBis=
Konto=19 1020 4027 0000 1902 1170 5219
KontoBis=
Osoba=

[WspolpracaZKsh] {współpraca z programem księgowym}
NrFirmy=1 {od numeru firmy zależne są bazy wspólne z KR}
OpisSprzedazyDarowizna= {opisy poszczególnych operacji
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OpisSprzedazyFakturaRachunek= do ewidencji Vat sprzedaży i zakupu}
OpisSprzedazyKorektaFakturaRachunek=
OpisSprzedazyKorektaParagon=
OpisSprzedazyParagon=
OpisSprzedazyReklama=
OpisZakupuBezRachunku=
OpisZakupuDowodPracownika=
OpisZakupuKorektaKosztow=
OpisZakupuKorektaTowarow=
OpisZakupuKosztow=
OpisZakupuTowarow=
RejestrSprzedazyFaktury=1 {numery rejestrów w ewidencji VAT
RejestrSprzedazyKorektyFaktur=4 sprzedaży i zakupu poszczególnych
RejestrSprzedazyKorektyParagonow=6 grup dokumentów}
RejestrSprzedazyKorektyRachunkow=5
RejestrSprzedazyParagony=3
RejestrSprzedazyRachunki=2
RejestrZakupuKorektaKosztow=4
RejestrZakupuKorektaTowarow=3
RejestrZakupuKosztow=2
RejestrZakupuTowarow=1

[Ksiegowanie]
Zrodlo=ER01 {źródło pochodzenia danych przy eksporcie
do innych programów księgowych}
ExportSklep=s1 {początkowa 2-liter. nazwa zbioru, do którego
wykonywany jest eksport, uzupełniana datą}
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ExportKatalog= {katalog Księgi Handlowej do którego wykonywany jest eksport, domyślnie bieżący
programu}
ExportDoKPiRKatalog= {dla eksportu do Księgi Przychodów} i Rozchodów ERGO}
KontoTowary=333-01 {Sklep: konta z których obliczany jest
KontoOdchyleniaTowarow=353-01 wskaźnik odchyleń towarów
KontoOpakowania=313-01 i opakowań}
KontoOdchyleniaOpakowan=343-01
OkresRotacji=30 {Sklep: okres wyliczania wskaźnika}
[BazyDanych] {Możliwa zmiana katalogu poszczególnych
ASORT=C:\Hurt\Bazy\ baz danych, domyślnie bieżący programu}
{. . .}
ZAMEK= {podawana jest nazwa bazy bez rozszerzenia}
[SzybkieBazyDanych] {W wersji jednostanowiskowej możliwość}
ASORT=TAK przyspieszenia operacji zapisu, kosztem
{. . .} bezpieczeństwa - TAK, domyślnie “nie”}
ZAMEK= {podawana jest nazwa bazy bez rozszerzenia}
[Opcje]
PortDrukarki=Lpt1 {port, do którego podłączona jest drukarka}
ZbiorArchiwizacji=c:\ergo\arch {podpowiadany katalog archiwizacji}
KomunikatyBezDzwieku=TAK {czy komunikaty bez dźwięków}
DuzeFormatki=TAK {czy domyślnie formatki przygotowywane na
dysku}
MaxWierszyFormatki= {maksymalna liczba wierszy na wydruku}
[NaDyskietke]
ExportKatalog= {katalog, do którego eksportujesz dokumenty}
ImportKatalog= {katalog, z którego importujesz dokumenty}
[KasaFiskalna]
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Parity= {0-parzyste, 1-nieparzyste, 2-bez kontroli parzystości}
Rate= {szybkość transmisji np. 9600, 4800, 2400}
StopBit= {liczba bitów stopu 1,2}
Port= {Com1, Com2, Lpt1, Lpt2}
Typ= {DF300, DF301, FP600}
Vat0=D
Vat8=B
Vat5=C
Vat23=A
VatZw=Z
Vat0Exp=D {pod jaką literą występuje jaka stawka}
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Opcje programu
Opcje programu wraz z konfiguracją (patrz rozdział “Konfiguracja programu”) pozwolą Ci dostosować
go do wymagań Twojej firmy. Odpowiedniego ustawienia opcji możesz dokonać na liście dostępnej z
menu Inne | Opcje.
Cenniki - Aktywne cenniki: czy uaktywnić cenniki sprzedaży i zakupu.
Dialog - Potwierdzenie akceptacji i rezygnacji: czy program ma pytać o potwierdzenie dokonanych
zmian w danych o towarze i kliencie.
Dok - Akcja wystawiania dokumentu: czy po zaakceptowaniu dokumentu program ma proponować
wystawianie nowego dokumentu.
Dok - Bez pytania o zatwierdzenie: czy wystawianie dokumentu metodą gdy program podpowiada
brakujące dane, kończyć pytaniem o zatwierdzenie.
Dok - Do numeru własnego na liście dokumentów: czy na liście dokumentów program ma wyświetlać
identyfikator magazynu z którego dokument został wystawiony, kod magazynu, czy zawartość pola
“Do numeru własnego”.
Dok - Duże listy towarów i asortymentów: czy listy te dostępne w momencie wystawiania dokumentu
mają wykorzystywać cały ekran, czy mają odsłaniać listę pozycji na dokumencie.
Dok - Edycja “Do zapłaty”: czy umożliwić modyfikację wyliczonej wartości do zapłaty.
Dok - Edycja daty płatności: czy umożliwić ręczną modyfikację daty płatności.
Dok - Informacja o towarze w pozycji: czy na liście pozycji dokumentu ma być wyświetlany kod,
nazwa czy kod i nazwa towaru jednocześnie
Dok - Informacja o zmianie Faktura-Rachunek: możliwość wyświetlania komunikatu o zmianie faktury
na rachunek i odwrotnie.
Dok - Łączenie pozycji tego samego towaru: czy pozycje tego samego towaru na dokumencie mają
być sumowane, czy mają występować oddzielnie.
Dok - MM-ki rozchodowe dwustronne: czy MM rozchodowe mają również modyfikować stany na
magazynie docelowym (dla wersji wielomagazynowej).
Dok - Modyfikacja pozycji z Wz, Pz: czy umożliwić na fakturze modyfikację pozycji przeniesionych z Pz
i Wz.
Dok - Modyfikacja zaksięgowanych: czy zezwalać na zmianę i usunięcie dokumentów już
zaksięgowanych.
Dok - Możliwy paragon przy braku klienta: umożliwia wystawienie paragonu w przypadku
nieokreślenia odbiorcy.
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Dok - Niezbędny koszt w PW i WW: czy koszt na dokumentach PW i WW jest niezbędny, czy tylko
możliwy do wpisania.
Dok - Niezbędny koszt w Sprzedaży wewnętrznej: jak wyżej, dla dokumentów sprzedaży na cele
reklamowe i darowizny.
Dok - Niezbędny nr zamówienia: czy numer zamówienia na dokumentach Sprzedaży, Zakupu, Wz, Pz,
Ww, Pw i Zmiany ceny jest niezbędny, czy tylko możliwy do wpisania.
Dok - Płatnik i Odbiorca: czy w dokumentach sprzedaży rozdzielać płatnika i odbiorcę.
Dok - Podpowiadana dokładność obliczeń: podpowiadana dokładność wyliczania wartości pozycji
(cena * ilość) - do groszy, do 4 miejsc po przecinku lub zależnie od typu dokumentu. Patrz opcja ->
Dok - Podpowiadana dokładność wg typów. Dokładność tę można zmienić przy dopisywaniu pozycji
dokumentu.
Dok - Podpowiadana dokładność wg typów: określenie, w których typach dokumentów stosować
dokładność do 4 miejsc po przecinku.
Dok - Podpowiadana ilość przy sprzedaży: czy przy sprzedaży towaru program ma proponować 1 szt.,
czy całkowity stan magazynu.
Dok - Podpowiadana lista przy braku pozycji: czy w szybkiej ścieżce wystawiania dokumentu ma być
proponowana lista asortymentów czy towarów.
Dok - Podpowiedź “Do numeru własnego”: czy program ma podpowiadać w polu “Do numeru
własnego” identyfikator, czy kod magazynu.
Dok - Podpowiedź klienta w dokumentach: czy w przypadku wystawiania dokumentu spod listy
dokumentów jednego klienta program ma podpowiadać dane o tym kliencie.
Dok - Podstawowa cena sprzedaży brutto: określenie, które typy dokumentów sprzedaży mają być
wystawiane od cen brutto oraz w których typach dokumentów zakupu ma być wyświetlana cena
sprzedaży brutto.
Dok - Podstawowa cena sprzedaży: czy dokumenty sprzedaży są wystawiane od cen brutto, netto, czy
zależnie od typu dokumentu.
Dok - Podstawowa cena zakupu: czy dokumenty zakupu są wystawiane od cen brutto czy netto.
Dok - Poniżej 6 zł.: opcjonalna zmiana faktury na rachunek, gdy któraś z wartości netto w stawkach
niezerowych VAT jest poniżej 6zł., lub gdy suma netto w tych stawkach jest poniżej 6 zł. oraz
możliwość odłączenia kontroli dolnej granicy wartości faktury.
Dok - Przeliczanie sum dokumentu: czy sumy netto, brutto i VAT dokumentu mają być przeliczane po
każdej zmianie pozycji lub dopisaniu nowej, czy na żądanie użytkownika.
Dok - Pytanie o klienta przy sprzedaży: czy w szybkiej ścieżce wystawiania dokumentu lista klientów
ma być proponowana na początku, czy na końcu.
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Dok - Ręczne zazn./odzn. zaksięgowania: czy umożliwić zaznaczenie lub odznaczenie dokumentów
jako zaksięgowanych.
Dok - Ręczne zaznaczenie że zapłacony: pozwala na oznaczenie dokumentu jako zapłaconego, bez
konieczności wystawiania dokumentu kasowego.
Dok - Sposób wyliczania VATu: wyliczanie VATu od wartości netto w stawce lub jako suma z pozycji.
Dok - Uaktualnienie ceny sprzedaży po zakupie: czy określenie przy zakupie ceny sprzedaży towaru
innej niż dotychczas ma powodować zmianę ceny przy towarze, nie zmieniać jej czy zależnie od
odpowiedzi na pytanie .
Dok - Usuwanie dokumentów kasowych przy usuwaniu: czy przy usuwaniu dokumentów sprzedaży
lub zakupu ma pytać o usuwanie dokumentu kasowego związanego z nim, czy usunąć go bez pytania
Dok - Uzupełnianie dostawcy towaru: czy przy zakupie towaru program ma uzupełniać dostawcę, nie
uzupełniać, czy pytać o decyzję
Dok - Wartość na liście sprzedaży/zakupu: opcja wyświetlania na liście dokumentów sprzedaży i
zakupu wartości “Pozostało do zapłaty” zamiast całej kwoty “Do zapłaty”.
Dok - Widoczna cena brutto przy sprzedaży: czy przy sprzedaży ma być widoczna cena brutto bez
względu na sposób wystawiania (od netto lub brutto).
Dok - Widoczna ostatnia cena zakupu przy sprzedaży: czy przy wystawianiu pozycji dokumentu
sprzedaży ma być wyświetlania ostatnia cena zakupu.
Dok - Widoczny przełącznik Faktura/Rachunek: czy zezwalać na ręczną zmianę faktury na rachunek
przy dokumentach sprzedaży.
Dok - Wielokrotny wybór towaru na dokumencie: dozwolony, niedozwolony lub zależnie od
odpowiedzi na pytanie.
Dok - Wypełnianie zapłaty w Sprzedaży: czy przy dokumentach sprzedaży pole wpłata ma być
automatycznie wypełniane wartością do zapłaty, czy nie. W obu przypadkach możesz tę wartość
jeszcze zmienić.
Dok - Wypełnianie zapłaty w Zakupach: analogicznie jak przy dokumentach sprzedaży.
Dok - Zezwolenie na zerową cenę: określenie dla jakiego typu dokumentów program ma zezwalać na
zerową cenę towaru.
Dok - Zmiana ceny przy sprzedaży: pozwolenie lub zabronienie na zmianę podpowiadanej ceny
sprzedaży.
Dok - Zmiana stawki VAT na 0 Export: w przypadku sprzedaży na eksport program może
podpowiadać stawkę 0 Export zamiast pamiętanej przy towarze.
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Export - Cena sprzedaży przy towarze exportowanym z WW na dyskietkę: czy przy przekazywaniu
wydań wewnętrznych przez dyskietkę program ma zamieniać cenę sprzedaży umieszczoną przy
towarze na cenę podaną w wydaniu wewnętrznym.
Export - Ceny zakupu na WW i MM - przez dyskietkę: czy przy exporcie dokumentów WW i MM
ukrywać ceny zakupu towarów, zerować je lub zastępować cenami sprzedaży.
Fiskalna - Ponowny wydruk fiskalny: umożliwienie lub zabronienie wielokrotnego wydruku
dokumentów na drukarce fiskalnej.
Fiskalna - wydruk faktury: określenie czy faktura ma być drukowana na zwykłej drukarce, na fiskalnej,
na obu, czy przed wydrukiem pytanie o zwykłą i fiskalną.
Fiskalna - Wydruk paragonu: wydruk paragonu na drukarce zwykłej, fiskalnej lub na obu.
Fiskalna - Wydruk rachunku uproszczonego: jak wyżej, dla rachunku uproszczonego.
Fiskalna kasa - Przenoszona nazwa towaru: czy do nazwy towaru w kasie fiskalnej przenosić nazwę
towaru , kod, kod kreskowy, kod dodatkowy, wyróżnik czy uwagi.
Fiskalna kasa - Przenoszony kod kreskowy: jak wyżej dla kodu kreskowego w kasie.
Fiskalna kasa - Współpraca poprzez towar: przy współpracy programu z kasą fiskalną określa sposób
rozpoznawania towaru po kodzie, nazwie lub kodzie kreskowym.
Import - modyfikacja stanów: które z typów dokumentów importowanych z dyskietki mają zmieniać
stany magazynowe.
Import - przywracanie usuniętych: czy import klienta, pracownika, kosztu, towarów, asortymentów,
występujących na eksportowanym dokumencie, a usuniętych na komputerze źródłowym, ma się
wiązać z ich uwidocznieniem na komputerze docelowym.
Import - uaktualnianie istniejących: czy istniejące dane o kliencie, pracowniku, koszcie, towarze,
asortymencie mają być aktualizowane podczas importu.
Import - wyszukiwanie asortymentu: określa sposób rozpoznawania, czy asortyment importowany z
dokumentem już istnieje - wg kodu, nazwy lub Auto Identyfikatora.
Import - wyszukiwanie towaru: określa sposób rozpoznawania, czy towar importowany z
dokumentem już istnieje - wg symbolu, nazwy, kodu kreskowego lub Auto Identyfikatora.
Import - Zmiana typu dokumentów: czy przy imporcie z dyskietki zmieniać typ dokumentu, np. WW
na PW, czy ma pozostać taki jak oryginalny.
Import - Zmiana typu MM-ek rozchodowych: czy wyeksportowane MM-ki mają być zmieniane na PW
czy na MM przychodowe niezaakceptowane.
Kasa - Nazwa klienta przenoszona do kasy: czy do dokumentu kasowego ma być przenoszona nazwa
pełna klienta, czy skrócona.
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Kasa - Zapłata bez wystawiania KP: możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży jako zapłaconych
bez wystawiania dokumentu kasowego.
Kasa - Zapłata z niewidocznym KP: możliwość wystawiania zapłat z podglądem na ekranie lub w
sposób niewidoczny.
Klienci - Uwagi o kliencie na liście: czy opis klienta na liście ma zamiast ulicy i telefonu zawierać
uwagi.
Konta - Dopisywanie podobnych: czy przy dopisywaniu konta program ma proponować dane
aktualnie wybranego konta, lub czy pola mają być puste.
Konta - konta zbiorowe dostawców: czy przy braku konta dostawcy program ma przypisać konto
zbiorowe.
Konta - Konta zbiorowe odbiorców: czy przy braku konta odbiorcy program ma przypisać konto
zbiorowe.
Konta - Konto syntetyczne dostawców: numer konta syntetycznego dla kont analitycznych
nadawanych automatycznie dopisywanym dostawcom.
Konta - Konto syntetyczne kosztów: numer konta syntetycznego dla kont analitycznych nadawanych
automatycznie dopisywanym kosztom.
Konta - Konto syntetyczne magazynów: numer konta syntetycznego dla kont analitycznych
nadawanych automatycznie dopisywanym magazynom.
Konta - Konto syntetyczne odbiorców: numer konta syntetycznego dla kont analitycznych
nadawanych automatycznie dopisywanym odbiorcom.
Konta - Konto syntetyczne odbiorców i dostawców: numer konta syntetycznego dla kont
analitycznych nadawanych automatycznie klientom będącym jednocześnie dostawcami i odbiorcami.
Konta - Konto syntetyczne pracowników: numer konta syntetycznego dla kont analitycznych
nadawanych automatycznie dopisywanym pracownikom.
Konta - Konto zbiorowe dostawców: numer konta zbiorowego używanego w przypadku, gdy
dostawca nie ma przypisanego konta
Konta - Konto zbiorowe odbiorców: numer konta zbiorowego używanego w przypadku, gdy odbiorca
nie ma przypisanego konta
Konta - Kontrola poprawności - wzór: określenie dopuszczalnego wzorca konta
Konta - Kontrola poprawności - zasady: czy uzupełniać zerami
Konta - Nadanie konta po dopisaniu klienta, kosztu, pracownika: czy po dopisaniu klienta, pracownika
lub kosztu ma pojawiać się lista kont z możliwością natychmiastowego przypisania konta
analitycznego.
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Konta - Opis konta analitycznego klienta, kosztu, magazynu: czy do opisu konta księgowego ma być
przenoszona nazwa skrócona, pełna, czy obie.
Konta - Znacznik posiadania konta analitycznego: wyświetla znacznik przypisania konta analitycznego
do klienta, pracownika, kosztu i magazynu.
Księgowanie - Data wystawienia w Ewidencji zakupu: określenie, która z dat: przyjęcia, wystawienia
czy zakupu ma być przenoszona do ewidencji VAT jako data wystawienia.
Księgowanie - Do Ewidencji typy dokumentów: określenie, które typy dokumentów mają być
przenoszone do ewidencji VAT.
Księgowanie - Export danych do księgi: czy dane księgowe mają być przekazywane do baz Księgi
Handlowej ERGO, czy do obcego programu za pomocą zbioru formatkowego.
Księgowanie - Opakowania do Ewidencji VAT: czy do ewidencji mają trafiać wartości towarów wraz z
wartościami opakowań.
Księgowanie - Operacje księgowania: określenie, gdzie mają być przenoszone księgowane dane, na
konta księgowe i(lub) do ewidencji VAT.
Księgowanie - Ponowny import księgowań: określenie zachowania programu w momencie
ponownego importu księgowań.
Księgowanie - Rozchody z kontrolki do ewidencji VAT: określenie stawki, do której mają trafiać
rozchody z kontrolek kasowych przy księgowaniu do ewidencji
Księgowanie - Zakupy kosztowe do ewidencji VAT: czy zakupy kosztowe mają być w ewidencji
związane ze sprzedażą opodatkowaną, czy z mieszaną.
Księgowanie - Zasady numeracji: określenie zasad numeracji księgowań od początku roku lub od
początku dnia.
Numeracja - Dokumentów: czy numery dokumentów magazynowych mają być nadawane
automatycznie, czy poddane edycji. W drugim przypadku program podpowiada numer 0. Zmiana na
numer niezerowy spowoduje wymuszenie tego numeru (bez kontroli czy takowy już istnieje), a
pozostawienie zerowego spowoduje, iż program sam nada numer kolejny.
Numeracja - Dokumentów kasowych: jak wyżej, dla dokumentów kasowych.
Numeracja - Kontrolek kasowych: jak wyżej, dla kontrolek kasowych.(Sklep)
Numeracja - Not: jak wyżej, dla not korekty odchyleń zrealizowanych.(Sklep)
Numeracja - Wspólna numeracja dokumentów: czy następujące typy dokumentów mają mieć
wspólną numerację czy oddzielną:
Faktury, rachunki, paragony sprzedaży
Korekty faktur, rachunków i paragonów sprzedaży
Zakupy towarowe i nietowarowe (usług, kosztów)
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Rezerwacje - Podpowiadana ilość: czy przy rezerwacji program ma podpowiadać całkowity stan
towaru na magazynie.
Scaner - Aktywny dla towarów: uaktywnienie skanera podłączonego przez RS dla podanego kodu.
Scaner - Test unikalności kodu: czy przy dopisywaniu kodu program ma sprawdzać jego unikalność.
Scaner - Ustawienia: możliwość ustawienia braku sygnału potwierdzającego odczytanie kodu, braku
sygnału błędu lub automatyczną akceptację kodu.
Set - Export: jakie dane mają być eksportowane do SETa: klienci, towary
Set - Import: określenie, jakie typy dokumentów mają być importowane z SETa.
Set - Plik klientów: katalogi i nazwy plików zawierających importowane dane.
Set - Plik KP, KW: j.w. dla klientów.
Set - Plik nagłówków faktur: j.w.
Set - Plik nagłówków korekt faktur: j.w.
Set - Plik nagłówków korekt rachunków: j.w
Set - Plik nagłówków rachunków: j.w.
Set - Plik nagłówków Wz: j.w.
Set - Plik nagłówków zamówień: nagłówków zamówień: j.w.
Set - Plik paragonów: j.w.
Set - Plik pozycji korekt faktur: j.w.
Set - Plik pozycji korekt rachunków: j.w.
Set - Plik pozycji faktur: j.w.
Set - Plik pozycji rachunków: j.w.
Set - Plik pozycji Wz: j.w.
Set - Plik zamówień: j.w.
Set - Plik towarów: j.w.
Set - Rozpoznawanie klientów: czy rozpoznawanie klientów między SETem a programem ma się
odbywać po nazwie - 8 znaków, po identyfikatorze rekordu, po 2 znakach nazwy i 4 znakach
identyfikatora czy po 2 znakach nazwy i 6 znakach identyfikatora rekordu.
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Set - Rozpoznawanie towaru: czy rozpoznawanie towarów między SETem a programem ma się
odbywać po kodzie - 20 znaków, po identyfikatorze rekordu czy po 14 znakach kodu i 6
identyfikatora.
Sort - Domyślny asortymentów: określenie sposobu sortowania asortymentów wg kodu lub nazwy
Sort - Domyślny dokumentów: określenie sposobu sortowania dokumentów wg daty i numeru lub wg
klienta i daty.
Sort - Domyślny klientów: określenie sposobu sortowania klientów wg nazwy, miasta, NIPu, ulicy i
kraju.
Sort - Domyślny towarów w asortymencie: określenie sposobu sortowania towarów w jednym
asortymencie wg kodu lub nazwy.
Sort - Domyślny towarów wszystkich: przy przeglądaniu listy wszystkich towarów określenie sposobu
ich sortowania wg kodu lub nazwy.
Stany - Możliwa ręczna zmiana stanów magazynowych: czy zezwalać na ręczną (poza dokumentami)
ingerencję w stany magazynowe.
Stany - Rozchody z magazynu na minus: czy niedopuszczalne, dopuszczalne po potwierdzeniu lub
dopuszczalne bez potwierdzenia. (Hurt)
Stany - Rozchody z rezerwacji: określenie, czy program ma pozwolić na rozchody towaru
zarezerwowanego z magazynu po potwierdzeniu, bez potwierdzenia lub wcale.
Stany - Sumowanie stanów o tej samej cenie zakupu: czy przychody na magazyn w tych samych
cenach mają być sumowane w jednym zapisie stanu towaru, czy prowadzone oddzielnie. (Hurt)
Stany - Termin ważności towarów: określenie, czy termin ważności ma być wypełniany i czy rozchody
towaru z magazynu mają odbywać się wg terminu ważności.
Towary - Automatyczny symbol: czy symbol dopisywanego towaru ma być nadawany automatycznie.
Towary - Cena na liście towarów: czy wyświetlać cenę sprzedaży netto czy brutto.
Towary - Cena podstawowa na liście towarów: pozwala wyłączyć wyświetlanie ceny podstawowej
podanej przy towarze (gdy zamiast niej korzystasz z cenników sprzedaży).
Towary - Dodatnie stany przy sprzedaży: czy przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i WZ mają być
widoczne wszystkie towary z listy, czy tylko towary o dodatnim stanie (na bieżącym magazynie).
Towary - Dopisywanie opakowań: można zabronić zaznaczania towarów jako opakowań, szczególnie
jeśli zrezygnowałeś z wykorzystania opakowań i usunąłeś z formatek dokumentów część, która ich
dotyczy.
Towary - Dopisywanie podobnych: czy przy dopisywaniu towaru program ma proponować dane
aktualnie wybranego towaru, lub czy pola mają być puste..
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Towary - Ilości na magazynie: czy ilości towarów na magazynie mają być wyświetlane w podanych
jednostkach, czy w opakowaniach zbiorczych. Ustawienie opcji ma również wpływ na podawaną ilość
towaru podczas wystawiania dokumentu (ilość jednostkowa lub opakowania zbiorcze).
Towary - Informacja na liście towarów: czy na liście towarów pole informacji ma zawierać: jednostkę
miary towaru, współczynnik ceny, ostatnią cenę zakupu netto, sumę rezerwacji, czy ostatnią cenę
zakupu brutto.
Towary - Prefix symbolu automatycznego: określenie czy stała część automatycznie nadawanego
symbolu towaru ma być pobierana z konfiguracji, czy z kodu asortymentu.
Towary - Sortowania klawiszem F8: określanie sposobów sortowania pomiędzy którymi można
przełączać się za pomocą klawisza F8.
Towary - Sprawdzanie wypełniania SWW: określenie dla których stawek VAT towaru program ma
kontrolować wypełnienie SWW.
Towary - Usuwanie: czy program ma zezwalać na usuwanie towarów o niezerowym stanie.
Towary - Wielkość symbolu automatycznego: określenie ilości znaków w części liczbowej
automatycznie nadawanego numeru.
Towary - Zaznaczanie w asortymentach: czy zaznaczanie towarów ma być pamiętane w jednym
asortymencie, czy w kilku
Towary - Dokładność ilości: określenie ilości miejsc po przecinku w polu ilości towaru.
Usługi - Rozszerzone treści: uaktywnienie listy rozszerzonych treści usług dla wszystkich towarów lub
zaznaczonych jako usługi.
Usługi - Obsługa stanów magazynowych: czy program ma prowadzić stany magazynowe towarów
określonych jako usługi.
Wydruk - Dokładność wydruku ceny: określenie dokładności wydruku ceny na dokumencie do groszy
lub do czterech miejsc po przecinku.
Wydruk - Dokumentu po “Zmianie”: czy po zmianie dokumentu zatwierdzonego proponować jego
wydruk.
Wydruk - Faktur zakupowych: czy po wprowadzeniu dokumentów zakupu drukować odpowiednik
faktury zakupu, czy PZ.
Wydruk - Formatki alternatywne: standardowo używane są formatki dokumentów o nazwach
zaczynających się od d... .frm, lecz można przygotować własne wersje formatek o nazwach 1... .frm i
2... .frm, a następnie za pomocą tej opcji uaktywniać poszczególne wersje.
Wydruk - Pytanie o odbierającego: określenie dla jakich dokumentów (faktury, rachunki, paragony)
program ma pytać o nazwisko odbierającego.
Wydruk - Sposób wydruku dokumentów: czy wydruk dokumentu ma być jednokrotny czy z kopiami.
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Wydruk - Wydanie towarów do sprzedaży: czy program ma drukować dodatkowy dokument “WZ” po
wydruku dokumentu sprzedaży. Wymaga to stworzenia formatki “dWydanie.frm”.
Wydruk - Zapłat po wystawieniu dokumentu: czy dokument kasowy po wystawieniu faktury
wystawiać bez wydruku, czy z wydrukiem.
Wydruk - Sposób prezentacji wartości: określenie sposobu prezentacji wartości: trójkami ze spacją
jako separatorem, np. 1 234.12 lub bez separatora - 1234.12.
Zamówienia - Automatyczna ilość: określenie czy zamawiana ilość towarów w sposób automatyczny
ma wynikać z ostatniej dostawy czy z ilości brakującej do stanu maksymalnego.
Zamówienia - Automatyczne < Minimum: czy operacja automatycznego przenoszenia na zamówienie
towarów poniżej stanu minimalnego ma dotyczyć towarów wszystkich czy tych, w kórych dany klient
jest głównym dostawcą.
Zamówienia - Stan Min a magazyny: określenie, czy stan minimalny ma dotyczyć bieżącego
magazynu czy wszystkich.
Opcje oznaczone na liście znakiem ! uaktywniają się po zmianie ustawienia dopiero po ponownym
załadowaniu programu.
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Magazyny i towary
Magazyny
Wersja wielomagazynowa programu pozwala założyć dowolną liczbę magazynów, prowadzić ich
stany, wystawiać z nich dokumenty oraz przekazywać towar pomiędzy nimi.
Lista magazynów jest dostępna z menu Słowniki | Magazyny. Program zawsze znajduje się na
jednym wybranym magazynie i aby go zmienić powinieneś wywołać komendę Przejdź na liście
magazynów wywołanej z menu Towary | Bieżący magazyn. Kod bieżącego magazynu wyświetlany
jest w wierszu stanu.
Jeśli chcesz stworzyć wzór dekretacji zależny od magazynu to powinieneś poszczególnym magazynom
przypisać odpowiednie konto analityczne wywołując z listy magazynów komendę Konta dla
wybranego magazynu.
Tabela 1.1. Komendy na liście magazynów
Komenda Efekt
Usuwanie

usuwa wybrany magazyn (nie usuwa stanów magazynowych, ale nie będzie możliwe
wykonanie statystyk w tym magazynie)

Konta

wejście na plan kont z możliwością przypisania wybranemu magazynowi konta
analitycznego (patrz rozdział Księgowanie dokumentów)

Zestaw

wykonanie zestawień ograniczonych do wybranego magazynu (patrz rozdział Zestawienia)

Inwent

wykonanie inwentury wybranego magazynu

Asortymenty
Pogrupowanie towarów na asortymenty pozwala osiągnąć przejrzystą strukturę magazynu i szybciej
wyszukiwać towary. Listę asortymentów możesz przygotować po wybraniu z menu opcji Towary |
Towary asortymentami (z możliwością wejścia na listę towarów) i Towary | Asortymenty.
Tabela 2.1. Komendy na liście asortymentów
Komenda

Efekt

Towary

wejście na listę towarów z możliwością ich dopisania w wybranym asortymencie
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Komenda

Efekt

Usuwanie

Usunięcie wybranego asortymentu (zabronione, gdy znajdują się w nim towary)

Zestawienia

wykonanie zestawień
rozdział Zestawienia)

Inwentura

wywołanie dialogu tworzenia inwentury wybranego asortymentu

Ceny

cenniki sprzedaży, szczegółowe dla asortymentu (patrz rozdział Cenniki)

CenyZak

cenniki zakupu, szczegółowe dla asortymentu (patrz rozdział Cenniki)

ograniczonych

do

wybranego

asortymentu

(patrz

Towary
Dopisać nowy towar możesz tylko w określonym asortymencie. W związku z tym powinieneś wejść na
listę towarów poprzez listę asortymentów opcją w menu Towary | Towary asortymentami i wywołać
komendę Towary dla wybranego asortymentu.

Rysunek 8 Dodanie towaru

Określenie głównych dostawców towarów pozwoli Ci na przeglądanie tylko towarów im
przypisanych, np. w celu szybkiej oceny czy należy uzupełnić ich stany - na liście klientów.
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Uwaga! Pamiętaj, że rozsądny system nadawania kodu pomoże Ci szybciej wyszukiwać towar, a
unikalność kodu, używać go wymiennie z nazwą.
Tabela 1. Komendy na liście towarów
Komenda

Efekt

Usuwanie

usunięcie wybranego towaru (nie będzie możliwe wykonanie statystyk dla tego towaru)

Zestawienia wykonanie zestawień ograniczonych do wybranego towaru (patrz rozdział Zestawienia)
Ceny

cenniki sprzedaży, szczegółowe dla towaru (patrz rozdział Cenniki)

CenyZak

cenniki zakupu, szczegółowe dla towaru (patrz rozdział Cenniki)

Stany

lista stanów magazynowych wybranego towaru w bieżącym magazynie (patrz niżej
temat Stany magazynowe)

Oferta

oferta cenowa towarów wszystkich lub w wybranym asortymencie

Sort

zmienia uporządkowanie towarów wg nazwy, kodu, SWW, kodu kreskowego lub kodu
dodatkowego

Stany magazynowe
Program hurtowy prowadzi stany towarów na magazynach. W zależności od ustawienia opcji stany
mogą być zmieniane wyłącznie za pomocą dokumentów lub z możliwością modyfikacji ręcznej (może
zafałszować wyniki statystyk).
Najlepszym sposobem wprowadzenia stanów początkowych jest wpisanie wszystkich towarów, a
następnie przyjęcie ich na stan za pomocą dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego.
Dla wybranego towaru możesz za pomocą komendy Stany obejrzeć chronologiczną listę wszystkich
jego stanów w bieżącym magazynie łącznie z sumą stanów, wartością i cenami zakupu: minimalną,
maksymalną i średnią ważoną.
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Rysunek 9 Stany magazynowe

W opcjach programu Sumowanie stanów o tej samej cenie zakupu możesz ustalić czy przychody
towaru w tych samych cenach mają być sumowane, czy rozbijane na stany osobne dla każdego
zakupu. Polecamy rozbijanie stanów wg poszczególnych przychodów.
Przy rozchodach towarów możesz zdecydować czy chcesz dopuścić możliwość sprzedaży na minus
(opcja Rozchody z magazynu na minus). Jeśli to tylko możliwe polecamy zabronienie rozchodów
przed wprowadzeniem przychodów.
Uwaga! Dopuszczenie możliwości sprzedaży na minus może spowodować niezgodność wartości - gdy
towar zostanie rozchodowany po ostatniej cenie zakupu, a następnie wprowadzony w nowej cenie.
Towar jest zdejmowany z magazynu od stanów najstarszych do najmłodszych, a więc wg zasady FIFO
(pierwsze przyszło pierwsze poszło).
Dla rozchodów w cenach zakupu - Wydanie wewnętrzne i MM rozchodowa - podana w nich ilość
towaru jest rozbijana na osobne pozycje odpowiadające różnym stanom (cenom zakupu).
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Inwentura
W wersji dla hurtowni w dowolnym momencie możesz wykonać inwenturę magazynów twojej firmy.
Możliwe są następujące przekroje:
Inwentura wszystkich magazynów i wszystkich asortymentów (menu Towary | Inwentura, bez
ograniczania magazynu)
Inwentura bieżącego magazynu (menu Towary | Inwentura, z ograniczeniem magazynu)
Inwentura wybranego magazynu (spod listy magazynów menu Słowniki | Magazyny)
Inwentura wybranego asortymentu we wszystkich magazynach (spod listy asortymentów
menu Towary | Asortymenty lub Towary | Towary asortymentami, bez ograniczania magazynu)
Inwentura wybranego asortymentu w bieżącym magazynie (spod listy asortymentów menu Towary |
Asortymenty lub Towary | Towary asortymentami, z ograniczeniem magazynu).
Inwentura asortymentów (menu Towary | Inwentura asortymentów) łączne ilości i wartości
towarów w poszczególnych asortymentach.
W wersji dla sklepu inwentura jest arkuszem spisu z natury, zawierającym cenę sprzedaży i cenę
zakupu towaru z ostatniego dokumentu zakupu.
Kształt inwentury możesz ustalić w oknie dialogowym wspólnym dla wszystkich przekrojów.

Rysunek 10 Inwentura
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Oferty cenowe
Za pomocą komendy Oferta na liście towarów możesz wydrukować oferty cenowe w cenach netto i
brutto wszystkich towarów lub towarów wybranego asortymentu.

Rysunek 11 Oferta cenowa
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Słowniki
Klienci

Informacje podstawowe
Na liście klientów możesz umieścić razem odbiorców i dostawców odpowiednio to oznaczając (jeden
klient może być zarówno odbiorcą jak i dostawcą). Jeśli będziesz przeglądał listę z poziomu
menu Słowniki | Klienci to widoczni będą i odbiorcy i dostawcy, natomiast w trakcie wystawiania
dokumentów sprzedaży - tylko odbiorcy, a dokumentów zakupu - tylko dostawcy.

Rysunek 12. Dodawanie nowego klienta

Istotne jest że klient jest uważany za płatnika VAT jeśli zaznaczony jest znacznik Płatnik VAT, a nie
tylko wypełniony NIP.
Gdy chcesz automatycznie księgować dokumenty bardzo ważne jest, aby nowo dopisanemu klientowi
przypisać analityczne konto księgowe. W opcjach programu możesz określić, aby lista kont pojawiała
się po dopisaniu nowego klienta lub możesz ją wywoływać ręcznie za pomocą komendy Konta.
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Komendy na liście klientów
Komenda

Efekt

Usuń

usuwa wybranego klienta (nie będzie możliwości wykonania statystyk dla tego
klienta)

Zapłaty

wejście na listę dokumentów kasowych dotyczących wybranego klienta z
możliwością wystawiania nowych - patrz rozdział “Dokumenty kasowe”

Konta

wejście na plan kont z możliwością przypisania wybranemu klientowi konta
analitycznego - patrz rozdział “Księgowanie”

Zestawienia

wykonanie zestawień ograniczonych do wybranego klienta - patrz rozdział
“Zestawienia”

Druk

Wydruk informacji o wszystkich lub wybranym kliencie

Cennik

przypisanie cennika sprzedaży wybranemu klientowi - patrz rozdział “Cenniki”

CennikZak

przypisanie cennika zakupu wybranemu klientowi - patrz rozdział “Cenniki”

Cenniki
towarów

określenie szczegółowej ceny wybranego towaru dla wybranego klienta - patrz
rozdział “Cenniki”

Sprzedaż

Lista dokumentów sprzedaży wybranego klienta, m.in. z możliwością wystawiania
dokumentów

Zakup

jak wyżej dla dokumentów zakupu

Towary

przeglądanie towarów przypisanych wybranemu dostawcy

Pracownicy

Informacje podstawowe
Pracownicy w programie mogą pełnić również funkcje akwizytora lub zaopatrzeniowca. Pracownika
przypisanego do dokumentów zakupu możesz rozliczać jako zaopatrzeniowca, a przypisanego do
dokumentów sprzedaży, jako akwizytora.
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Operacji wprowadzenia i modyfikacji informacji o pracownikach możesz dokonywać po wywołaniu
opcji z menu: Słowniki | Pracownicy.

Rysunek 13 Dodanie pracownika

Komendy na liście pracowników
Komenda

Efekt

Zapłaty

wyświetla listę dokumentów kasowych związanych z pracownikiem

Konto

wyświetla plan kont, pozwala na przypisanie lub odpisanie konta już istniejącego
związanego z wybranym pracownikiem.

Zestawienie

wykonanie zestawień związanych z wybranym pracownikiem (akwizytorem).
Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale “Zestawienia”.
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Koszty

Informacje podstawowe
Jeśli chcesz używać kosztowych faktur zakupu to powinieneś przygotować wcześniej listę kosztów.
Lista ta powinna odpowiadać analityce konta kosztów w księgowości, a zatem powinieneś ją
przygotować wspólnie z głównym księgowym firmy. Jeśli prowadzisz książkę przychodów i rozchodów
to możesz określić rodzaj kosztu, do którego ma zostać dołączony.
Lista kosztów jest dostępna z menu Słowniki | Koszty.

Rysunek 14 Dodanie kosztu

Podobnie jak dla klientów, pracowników i magazynów możesz przypisać koszt do konta księgowego
komendą Konto.
Komendy na liście kosztów
Komenda Efekt
Usuwanie usuwa wybrany koszt (nie będziesz mógł go używać przy wystawianiu dokumentów)

Konta

wejście na plan kont z możliwością przypisania wybranemu kosztowi konta
analitycznego
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Sposoby płatności
Informacje podstawowe
Możesz stworzyć listę sposobów płatności i wykorzystywać ją przy wystawianiu faktur z opóźnionym
terminem płatności.
Aby przygotować listę sposobów płatności wybierz w menu opcję Słowniki | Sposoby płatności.
Wprowadzone dane zawierają opis sposobu płatności i liczbę dni.

Rysunek 15 Sposób płatności na dokumencie

Aby określić datę płatności na dokumencie wybierz komendę “-Ń -”. Po wybraniu sposobu płatności
automatycznie ustalana jest data płatności (do daty sprzedaży/ zakupu dodawana jest liczba dni ze
sposobu płatności).

Komendy na liście sposobów płatności
Komenda

Efekt

Nowy

dopisanie nowego sposobu płatności

Zmiana

zmiana danych o wybranym sposobie płatności

Usuwanie

usuwa wybrany sposób płatności (nie będziesz mógł go używać przy wystawianiu
dokumentów)
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Dokumenty magazynowe, kasowe, bankowe i inne
Informacje podstawowe
Program pozwala wystawiać dokumenty dotyczące następujących operacji:
Dokumenty “towarowo-magazynowe”


Sprzedaż



Wz



Zakup



Pz



Wydanie wewnętrzne



Przyjęcie wewnętrzne

Operacje kasowe
Dokumenty dotyczące jednej operacji umieszczone są na wspólnej liście dostępnej po wybraniu danej
operacji z menu Dokumenty.

Dokumenty towarowo-magazynowe
Sposób wystawiania dokumentów towarowo-magazynowych jest dla każdej operacji podobny.
Poniżej przedstawiamy znaczenie komend i pól występujących, zależnie od potrzeby, na
dokumentach poszczególnych typów.
W zależności od opcji programu Numer wewnętrzny dokumentu może być nadawany automatycznie
lub decyzja może być pozostawiona użytkownikowi. Patrz rozdział “Opcje programu”.
Do numeru własnego - część dodatkowa numeru dokumentu, np. w numerze 125/AB/96 AB to część
do numeru własnego.
Data Przyjęcia - data przyjęcia dokumentu zakupu w programie (używana do sortowania).
Data Wystawienia i Miejsce Wystawienia - data i miejsce wystawienia dokumentu.
Numer zamówienia - numer zamówienia związanego z dokumentem.
Przyczyna korekty - w korektach możesz opisać przyczynę korekty.
Data sprzedaży - data sprzedaży towaru - służy do wyliczania daty płatności.
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Data zakupu - data zakupu towaru - służy do wyliczania daty płatności.
Data płatności - po wybraniu tej komendy ukazuje się lista sposobów płatności, z której wybierasz
żądany sposób zapłaty za dokument. Data płatności automatycznie zwiększa datę sprzedaży o liczbę
dni określoną w sposobie płatności.

Rysunek 16 Lista sposobów płatności

Pole Status (poniżej) pozwala na wyjście z dokumentu bez konieczności zatwierdzania go. Dokument
oznaczony jako niegotowy trafia na listę dokumentów sprzedaży bez numeru (oznaczony znakami
“?????”), możesz go uzupełnić lub zmodyfikować. Wystawienie niezaakceptowanego dokumentu
modyfikuje już stany magazynowe.

Rysunek 17 Określanie spsobu płatności
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Dostawca / Odbiorca - wejście na listę dostawców lub odbiorców z możliwością szybkiego
wyszukania i wybrania właściwego.
Płatnik - wejście na listę odbiorców z możliwością wyboru płatnika. Płatnik i odbiorca może być
określony wspólnie lub oddzielnie - patrz opcje programu.
Pracownik - możliwość przypisania pracownika (akwizytora, zaopatrzeniowca) do wystawionego
dokumentu, a później wykonania stosownego zestawienia.
Koszty - wybór kosztu, z którym związany jest dokument sprzedaży na cele reklamowe lub rachunek
darowizna (w tych dokumentach nie określa się odbiorcy ani pracownika.), dokument zakupu
kosztowego oraz przyjęcia i wydania wewnętrzne.
Wybór towaru odbywa się poprzez wywołanie
asortymentowych) lub Towary (bezpośrednio).

opcji Pozycje (za

pośrednictwem

grup

W przypadku faktury na podstawie Wz-tek zamiast dopisywania towarów powinieneś wskazać Wz-ki,
których dotyczy. Pozycje z Wz - komenda wyświetla listę Wz-tek wybranego klienta z której możesz
wybrać te, do których wystawiasz fakturę.
Program przenosi wszystkie pozycje z wybranych Wz-tek na wystawiany dokument, w zależności od
ustawienia opcji w programie będziesz miał możliwość modyfikacji lub usuwania poszczególnych
towarów przeniesionych z dokumentów Wz.

Rysunek 18 Lista dokuemntów WZ

W przypadku faktur zakupu wystawianych na podstawie Pz-tek wybierz komendę Pozycje z
Pz (analogicznie jak w fakturze sprzedaży).
Rabat dla wybranego towaru możesz określić w momencie jego dopisywania do dokumentu lub za
pomocą komendy Rabat, która wyświetla okno dialogowe
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Rysunek 19 Określanie poziomu rabatów

Przełącznik Faktura/Rachunek - pomimo tego, że na podstawie rodzaju odbiorcy (płatnik VAT ) i
wartości dokumentu (6 zł) program proponuje, czy dany dokument ma być fakturą, czy rachunkiem
uproszczonym, możesz za pomocą tego przełącznika podjąć ostateczną decyzję. Program nie zmieni
już twojej decyzji. W opcjach możesz ustalić czy chcesz, aby ten przełącznik był widoczny.
Do Zapłaty - możesz użyć przycisku “=” do określenia sposobu zaokrąglenia kwoty do zapłaty na
dokumencie.
Wpłata - stosownie do ustawień w opcjach program przenosi do pola Wpłata całą wartość
dokumentu lub pozostawia je puste. W każdym przypadku możesz określić wysokość wpłaty ręcznie
(Ctrl-Enter przepisuje kwotę do zapłaty).
Wartości netto, VAT i brutto mogą być wyliczane z dokładnością do groszy lub do czterech miejsc po
przecinku. Jeśli chcesz większą dokładność, to przy dopisywaniu lub modyfikowaniu pozycji
dokumentu możesz zaznaczyć znacznik Dokładnie. W opcjach programu możesz ustawić domyślną
dokładność podpowiadaną przez program. Patrz rozdział “Opcje programu”.
Program może przeliczać sumy dokumentu po każdej zmianie i dopisaniu pozycji lub tylko przy
akceptacji dokumentu i na Twoje zadanie - zależnie od ustaleń w opcjach. Ta druga opcja przydatna
jest przy wystawianiu dokumentów z długą listą pozycji towarowych.
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Jeśli chcesz aby program ostrzegał cię o wielokrotnym wyborze towaru na dokumencie, możesz to
określić w opcjach.
Uwaga!: Zamiast wypełniać pola dokumentu ręcznie wybierając kolejne, możesz od razu próbować
zatwierdzić dokument (klawisz Enter), a program podpowie Ci wszystkie pola, których wypełnienie
jest konieczne do zatwierdzenia danego typu dokumentu.
Zakup
Informacje podstawowe
Lista dokumentów sprzedaży jest dostępna z menu Dokumenty | Zakup. Na liście tej znajdują się
faktury i rachunki towarowe i kosztowe, ich korekty oraz zakupy bez rachunku i dowody wewnętrzne
pracownika.

Rysunek 20 Wybór typu dokumentu

Program pozwala wystawiać faktury/rachunki na podstawie wcześniej przyjętych dowodów dostawy
(Pz-tek). Możesz również wystawiać korekty faktur towarowych i kosztowych nie wystawionych w
programie.
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W wersji dla hurtowni program podpowie Ci ostatnia cenę zakupu poszczególnych towarów.
Szczegóły dotyczące sposobu wystawiania dokumentów znajdziesz w rozdziale “Dokumenty”.
Komendy na liście dokumentów zakupu

Komenda Efekt
Wystaw

wystawienie jednego z dokumentów zakupu

Uzupełnij uzupełnianie wybranego niezatwierdzonego dokumentu
Zmień

umożliwia modyfikację wybranego, już zatwierdzonego dokumentu

Usuń

usuwa wybrany dokument

Korekta

wystawienie korekty ceny lub ilościowej do wybranego dokumentu

Zapłaty

wejście na listę dokumentów kasowych dotyczących wybranego dokumentu z
możliwością wystawienia dalszych zapłat

Export

eksport dokumentu na dyskietkę - patrz rozdział “Przekazywanie dokumentów przez
dyskietkę”

$

ręczne zaznaczanie że dokument zapłacony (bez dokumentu kasowego) - jego
widoczność określana jest w opcjach programu

*

ręczne zaznaczanie że dokument zaksięgowany/niezaksięgowany - jego widoczność
określana jest w opcjach programu

Przy zakupie możesz dodatkowo określić cenę sprzedaży. Jest ona proponowana przez program z
cennika klienta, cennika domyślnego lub ceny określonej przy towarze. Możesz jednak ja zmienić
wpisując ręcznie lub wybierając inny cennik (Ctrl-Enter w polu ceny sprzedaży).

Korekty
Za pomocą komendy Korekta na liście dokumentów zakupu możesz wystawić korektę ilościową lub
cenową do wybranego dokumentu.
Jeśli wystawiasz korektę ilościową możesz modyfikować tylko pole ilości, w przypadku korekty
cenowej dostępne jest pole ceny i pole rabatu .
Program umożliwia także wystawienie korekty do dokumentów nieistniejących w programie za
pomocą komendy Wystaw | Faktura towarów - Korekta do nieistniejącego dokumentu lub Faktura
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kosztowa - Korekta do nieistniejącego dokumentu. W tym dokumentach oprócz nowej ilości i ceny
towaru musisz podać także ilość i cenę korygowaną.
Zapłaty
Zapłat za dokumenty możesz dokonywać bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu lub później za
pomocą komendy Zapłaty. Szczegóły znajdziesz w opisie zapłat w rozdziale “Dokumenty kasowe”.
Usunięcie dokumentów może pociągać za sobą usunięcie wystawionych zapłat. Program zapyta Cię o
decyzję.

Sprzedaż
Informacje podstawowe
Lista dokumentów sprzedaży jest dostępna z menu Dokumenty | Sprzedaż. Na liście tej znajdują się
wystawione faktury, rachunki, paragony, ich korekty oraz rachunki na cele wewnętrzne i darowizny.
W programie sklepowym istnieje ponadto możliwość wystawienia faktury do sprzedaży z kasy
fiskalnej.

Rysunek 21 Wybór typu dokumentu
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Na liście tej wyświetlana jest obok numeru dokumentu jego data, typ (faktura, paragon itd.),
odbiorca, wartość dokumentu lub (w zależności od ustawienia opcji) wartość “pozostało do zapłaty”.
Z prawej strony listy obok wartości dokumentu znajdują się oznaczenia:
A - czy dokument jest zaakceptowany (jeżeli nie jest pojawia się tam znak #).
Z - czy dokument jest zapłacony (jeżeli nie, pojawia się znak $, jeżeli minął już termin płatności
dokumentu pojawia się znak $$).
K - czy dokument jest zaksięgowany i gdzie (lub przeniesiony do ewidencji).
F - czy dokument został wydrukowany na drukarce lub kasie fiskalnej.
Program pozwala wystawiać faktury/rachunki na podstawie wcześniej wystawianych Wz-tek. Możesz
również wystawiać korekty do dokumentów nie wystawionych w programie.
Szczegóły dotyczące sposobu wystawiania dokumentów znajdziesz w rozdziale “Dokumenty”.

Komendy na liście dokumentów sprzedaży
Komenda Efekt
Wystaw

wystawienie jednego z typów dokumentów sprzedaży

Uzupełnij uzupełnianie wybranego niezatwierdzonego dokumentu
Zmień

umożliwia modyfikację wybranego, już zatwierdzonego dokumentu

Usuń

usuwa wybrany dokument i przywraca stany magazynowe

Korekta

wystawienie korekty ceny lub ilościowej do wybranego dokumentu

Zapłaty

wejście na listę dokumentów kasowych dotyczących wybranego dokumentu z
możliwością wystawienia dalszych zapłat

Zysk

zestawienie zyskowności szczegółowej (poszczególnych pozycji) dokumentu

Export

eksport dokumentu na dyskietkę - patrz rozdział “Przekazywanie dokumentów przez
dyskietkę”

$

ręczne zaznaczanie że dokument zapłacony (bez dokumentu kasowego) - jego
widoczność określana jest w opcjach programu

*

ręczne zaznaczanie że dokument zaksięgowany/niezaksięgowany - jego widoczność
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określana jest w opcjach programu
Wezwanie drukuje wezwanie do zapłaty za dany dokument wraz z odsetkami na dzień bieżący.
Dopisując pozycje dokumentu, program może proponować Ci w polu ilości całość stanu danego
towaru w bieżącym magazynie - patrz opcje programu.
Cena sprzedaży proponowana przez program pochodzi z cennika klienta, cennika domyślnego lub
ceny określonej przy towarze. Możesz jednak ją zmienić wpisując ręcznie lub wybierając inny cennik
(Ctrl-Enter w polu ceny sprzedaży). Patrz rozdział “Cenniki”. Możesz również zabronić zmiany
podpowiedzianej ceny - patrz opcje programu.
W dokumentach sprzedaży możesz płatnika i odbiorcę określać razem lub osobno - patrz opcje
programu.
Korekty
Za pomocą komendy Korekta na liście dokumentów możesz wystawić korektę ilościową lub cenową
do wybranego dokumentu.

Rysunek 22 Wybór typu korekty

Jeśli wystawiasz korektę ilościową możesz modyfikować tylko pole ilość pozycji dokumentu, jeśli
korektę cenową pole cena i pole rabat. W drugim wierszu znajdują się ilość i cena z faktury
korygowanej, a do pierwszego wiersza należy wpisać ilość lub cenę po korekcie. Program wyliczy
różnicę ilości/ceny korygowanej i wprowadzonej.
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Rysunek 23 Określanie ceny i ilości przy wystawianiu korekty

Program umożliwia także wystawienie korekty do dokumentów nieistniejących w programie za
pomocą komendy Wystaw | Korekta do nieistniejącego dokumentu. W tym dokumencie oprócz
nowej ilości i ceny towaru musisz podać także ilość i cenę korygowaną.
Zapłaty
Zapłaty za dokumenty możesz wystawiać bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu lub później za
pomocą komendy Zapłaty. Szczegóły znajdziesz w opisie zapłat w rozdziale “Dokumenty kasowe”.
KP bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentu może być wystawiane w sposób jawny (z możliwością
modyfikacji) lub automatyczny (niewidoczny na ekranie) - patrz opcje programu.
Jeśli nie chcesz wystawiać KP do dokumentów płatnych gotówka (zerowy termin płatności i wpłata
równa całości do zapłaty), to możesz w opcjach ustalić, że takie dokumenty będą zaznaczone jako
zapłacone choć nie będzie to uwidocznione w kasie.
Usunięcie dokumentów może pociągać za sobą usunięcie wystawionych zapłat. Program pyta o
Twoją decyzję.
Obsługa drukarek fiskalnych
Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi DF 300, DF 301 i FP 600. Jeśli chcesz na nich drukować
paragony lub rachunki uproszczone, to powinieneś w opcjach określić, czy ich wydruk kierować na
drukarkę fiskalną, zwykłą, czy na obie.
Jeśli chcesz mieć możliwość wielokrotnego wydruku jednego dokumentu na drukarce fiskalnej, to
powinieneś ustawić odpowiednie opcje.
Szczegóły dotyczące parametrów współpracy z drukarką znajdziesz w rozdziale “Konfiguracja
programu”.
Obsługa kas fiskalnych
Program w wersji pełnej współpracuje z kasami fiskalnymi typu SHARP 495, OPTIMUS PS2000,
SYSTEM 600, NCR, ELECTRONICS, SANYO i in.
Przed wyborem i zakupem kasy prosimy o kontakt z producentem oprogramowania ERGO.
Dokumenty PZ
Informacje podstawowe
Lista dokumentów tego typu jest dostępna z menu Dokumenty | PZ. Zawiera ona PZ-ty
(wprowadzone dowody dostawy od dostawcy) oraz zwroty towarów do dostawcy.
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Rysunek 24 Określenie typu dokument PZ

Oba typy dokumentów prowadzą niezależną numerację.
Zarówno PZ-ty jak i zwroty mogą posłużyć do rejestrowania faktur zakupowych. Patrz rozdział
“Zakup”. Dokumenty do których nie ma jeszcze wystawionej faktury posiadają na liście znacznik “-”.
Szczegóły dotyczące sposobu wystawiania dokumentów znajdziesz w rozdziale “Dokumenty”.
Komendy na liście dokumentów Pz
Komenda Efekt
Wystaw

wystawienie PZ-tu lub zwrotu do dostawcy

Uzupełnij uzupełnianie wybranego niezatwierdzonego dokumentu
Zmień

umożliwia modyfikację wybranego, już zatwierdzonego dokumentu

Usuń

usuwa wybrany dokument i przywraca stany magazynowe (program zabrania
usuwania tych dokumentów do których wystawiona została faktura/rachunek)

Export

eksport dokumentu na dyskietkę - patrz rozdział “Przekazywanie dokumentów przez
dyskietkę”

*

ręczne zaznaczanie że dokument zaksięgowany/niezaksięgowany - jego widoczność
określana jest w opcjach programu
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Dokumenty WZ
Informacje podstawowe
Lista WZ-tek jest dostępna z menu Dokumenty | WZ. Na liście tej znajdują się wyłącznie dokumenty
wydania na zewnątrz.
Możesz wystawiać WZ-ki, a później zebrać je zbiorczą fakturą sprzedaży. Szczegóły znajdziesz w
rozdziale “Dokumenty”. WZ-ki do których nie ma jeszcze wystawionej faktury posiadają na liście
znacznik “-”.
Szczegóły dotyczące sposobu wystawiania Wz-tek znajdziesz w rozdziale “Dokumenty”.
Komendy na liście dokumentów Wz
Komenda Efekt
Wystaw

wystawienie WZ-ki

Uzupełnij uzupełnianie wybranej niezatwierdzonej WZ-ki
Zmień

umożliwia modyfikację wybranej, już zatwierdzonej WZ-ki

Usuń

usuwa wybraną WZ-kę i przywraca stany magazynowe (z wyjątkiem tych Wz-tek, do
których wystawiona została Faktura/rachunek)

Export

eksport dokumentu na dyskietkę - patrz rozdział “Przekazywanie dokumentów przez
dyskietkę”

*

ręczne zaznaczanie że dokument zaksięgowany/niezaksięgowany - jego widoczność
określana jest w opcjach programu

Przyjęcia wewnętrzne
Informacje podstawowe
Lista dokumentów typu przyjęcie wewnętrzne jest dostępna z menu Dokumenty |
wewnętrzne. Możliwe jest wystawienie czterech typów dokumentów tego rodzaju.
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Rysunek 25 Określenie typu dokument przyjęcia wewnętrznego

Każdy typ dokumentu z grupy przyjęć wewnętrznych prowadzi oddzielną numerację.
W programie obsługi sklepu wydania wewnętrzne są wystawiane w cenach sprzedaży, natomiast
ceny zakupu są wyliczane ze wskaźnika odchyleń. Patrz rozdział “Nota korekty odchyleń”.
W programie obsługi hurtowni wydania wewnętrzne są wystawiane w cenach zakupu i powodują
stosowne zmiany stanów magazynowych. Przy przyjęciach w cenie zakupu możesz dodatkowo
określić cenę sprzedaży. Jest ona proponowana przez program z cennika klienta, cennika domyślnego
lub ceny określonej przy towarze. Możesz jednak ja zmienić wpisując ręcznie lub wybierając inny
cennik (Ctrl-Enter w polu ceny sprzedaży).
Przesunięcie międzymagazynowe wymaga podania magazynu skąd pochodzi towar. Za pomocą
komendy Magazyn Wydający możesz otworzyć listę magazynów i wybrać właściwy.
Szczegóły dotyczące sposobu wystawiania dokumentów znajdziesz w rozdziale “Dokumenty”.
Komendy na liście dokumentów PW
Komenda Efekt
Wystaw

wystawienie jednego z typów dokumentów przyjęcia wewnętrznego

Uzupełnij uzupełnianie wybranego niezatwierdzonego dokumentu
Zmień

umożliwia modyfikację wybranego, już zatwierdzonego dokumentu

Usuń

usuwa wybrany dokument i przywraca stany magazynowe
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Export

eksport dokumentu na dyskietkę - patrz rozdział “Przekazywanie dokumentów przez
dyskietkę”

*

ręczne zaznaczanie że dokument zaksięgowany/niezaksięgowany - jego widoczność
określana jest w opcjach programu

Wydania wewnętrzne
Informacje podstawowe
Lista dokumentów typu wydanie wewnętrzne jest dostępna z menu Dokumenty |
wewnętrzne. Możliwe jest wystawienie czterech typów dokumentów tego rodzaju.

Wydania

Rysunek 26 Określenie typu dokument wydania wewnętrznego

Każdy typ dokumentu z grupy wydań wewnętrznych prowadzi oddzielną numerację.
W programie obsługi sklepu wydania wewnętrzne są wystawiane w cenach sprzedaży, natomiast
ceny zakupu są wyliczane ze wskaźnika odchyleń. Patrz rozdział “Nota korekty odchyleń”.
W programie obsługi hurtowni wydania wewnętrzne są wystawiane w cenach zakupu i powodują
stosowne zmiany stanów magazynowych. Jeśli wydawana ilość towaru pochodzi z wielu stanów o
rożnych cenach zakupu, to zostanie rozbita na osobne pozycje. Przy wydaniach w cenach zakupu
możesz dodatkowo określić cenę sprzedaży. Jest ona proponowana przez program z cennika klienta,
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cennika domyślnego lub ceny określonej przy towarze. Możesz jednak ją zmienić wpisując ręcznie lub
wybierając inny cennik (Ctrl-Enter w polu ceny sprzedaży).
Przesunięcie międzymagazynowe wymaga podania magazynu docelowego. Za pomocą
komendy Magazyn Przyjmujący możesz otworzyć listę magazynów i wybrać właściwy. Zależnie od
ustawień w opcjach możesz wystawiać MM-ki jednostronne (tylko zdejmujące ze stanów magazynu
bieżącego) lub dwustronne (modyfikujące również stany magazynu przyjmującego).
Szczegóły dotyczące sposobu wystawiania dokumentów znajdziesz w rozdziale “Dokumenty”.
Komendy na liście dokumentów WW
Komenda Efekt
Wystaw

wystawienie jednego z dokumentów grupy wydań wewnętrznych

Uzupełnij uzupełnianie wybranego niezatwierdzonego dokumentu
Zmień

umożliwia modyfikację wybranego, już zatwierdzonego dokumentu

Usuń

usuwa wybrany dokument i przywraca stany magazynowe (w hurcie)

Export

eksport dokumentu na dyskietkę - patrz rozdział “Przekazywanie dokumentów przez
dyskietkę”

*

ręczne zaznaczanie że dokument zaksięgowany/niezaksięgowany - jego widoczność
określana jest w opcjach programu

Dokumenty kasowe
Informacje podstawowe
Program pozwala wystawiać następujące dokumenty kasowe:


KP



KW



polecenie przelewu



przyjęcie przelewu

Dokumenty te mogą być związane z dokumentami sprzedaży lub zakupu, klientami, pracownikami
lub mogą być pozbawione powiązania. Istnienie powiązań zależy od miejsca wystawienia dokumentu
kasowego, a są to:


lista dokumentów sprzedaży lub zakupu
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lista klientów



lista pracowników



lista wszystkich dokumentów kasowych

Uwaga!: Pamiętaj, że wpisanie danych o fakturze i kliencie lub pracowniku nie wystarczy, aby
dokument kasowy był z nimi związany. Powiązanie uzyskuje się poprzez miejsce wystawienia
dokumentu kasowego, np. spod listy dokumentów sprzedaży, zapłata będzie z nim związana. Jeżeli
takie powiązanie nie wystąpi, to wprawdzie będzie on widniał na liście kasy i przelewów bankowych,
ale nie będzie można poprawnie go zaksięgować, ani nie będzie można zobaczyć jakie operacje
kasowe lub bankowe dotyczyły odpowiednich dokumentów, klientów, pracowników itp.
Takie powiązania pozwolą Ci na rozliczanie zapłat za faktury oraz na sporządzenie szczegółowych
zestawień dokumentów kasowych. Szczegóły znajdziesz w rozdziale “Zestawienia”.
Głównie z myślą o przelewach bankowych wprowadziliśmy możliwość wprowadzania dokumentów
niezatwierdzonych (bez nadanego numeru). Dokumenty takie nie pojawiają się jeszcze na
zestawieniach. Po otrzymaniu wyciągu bankowego możesz zatwierdzić dokument, któremu dopiero
teraz zostanie nadany kolejny numer i data, możesz również podać nr wyciągu bankowego w polu.
Program pozwala określić różne wzory dekretacji dla następujących typów dokumentów kasowych
(osobno dla przychodów i rozchodów):


przelewy związane z klientem, zapłaty za dokumenty



KP, KW związane z klientem, zapłaty za dokumenty



obroty związane z pracownikiem



obroty z właścicielem



sumy pieniężne w drodze



rozliczenie niedoborów / nadwyżek inwentaryzacyjnych gotówki



dokumenty związane z określonym kontem księgowym

Opis raportu kasowego i bankowego znajduje się w rozdziale “Zestawienia”.
Lista dokumentów kasowych
Lista wszystkich dokumentów kasowych wystawionych w programie dostępna jest z
menu Dokumenty | Kasa, a lista dokumentów kasowych związanych z fakturą, klientem i
pracownikiem za pomocą komendy Zapłata odpowiednio z list dokumentów sprzedaży lub zakupu,
klientów i pracowników.
O tym czy dokument kasowy ma być gotówkowy czy przelewem oraz czy przyjęciem lub wydaniem
decydujesz w trakcie jego wystawiania.
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Jeżeli wystawiłeś dokument wydania płatny przelewem, program nie zatwierdzi dokumentu i nie
nada mu numeru.

Rysunek 27 Wystawianie dokumentu kasowego

Zapłaty za dokumenty
Jeśli chcesz rozliczać zapłaty za faktury zakupu i sprzedaży, to powinieneś wystawiać je po
zatwierdzeniu faktury lub później spod dokumentu, którego dotyczą. Wybierając
komendę Zapłaty dla wybranego dokumentu możesz przejrzeć listę wszystkich dotychczasowych
zapłat częściowych za ten dokument i oczywiście wystawić dalsze zapłaty. Przy ich wystawianiu
program podpowiada kwotę pozostałą jeszcze do zapłaty za wybrany dokument oraz informacje o
dokumencie i kliencie. Jeśli suma zapłat dorówna kwocie do zapłaty za dokument, to zostanie on
uznany za rozliczony (na liście dokumentów zniknie znacznik $).

Rysunek 28 Lista zapłat do dokumentu
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Zapłaty za dokumenty oprócz powiązania z dokumentem posiadają również automatycznie
powiązania z klientem i pracownikiem (jeśli został określony na dokumencie). Powiązania te są
istotne w przypadku zestawień np. KW dla wybranego klienta. Patrz rozdział “Zestawienia”.
Obroty gotówką z klientami
Jeśli chcesz mieć pełen obraz obrotów gotówką z klientami, a dokonujesz zapłat lub przyjmujesz
zapłaty niezwiązane z dokumentami wystawionymi w programie, to powinieneś wystawiać je spod
klienta, którego dotyczą. W tym celu będąc na liście klientów wybierz komendę Zapłaty. Pojawi się
lista wszystkich dokumentów kasowych związanych z wybranym klientem (łącznie z zapłatami za jego
faktury), na której możesz wystawiać dalsze dokumenty. Program podpowiada wówczas informacje o
kliencie.
Powiązanie z klientem pozwoli Ci na uzyskanie zestawień dokumentów kasowych z nim związanych.
Patrz rozdział “Zestawienia”.
Obroty gotówką z pracownikami
Jeśli dokonujesz obrotów pieniężnych z pracownikami, to podobnie jak w przypadku klientów, jeśli
chcesz łatwo je kontrolować powinieneś wystawiać dokumenty kasowe spod pracownika, którego
dotyczą. Możesz to zrobić za pomocą komendy Zapłaty na liście pracowników. Program podpowie
informacje o wybranym pracowniku. Widoczna wówczas lista dokumentów kasowych zawiera także
zapłaty za dokumenty z nim związane.
Powiązanie z pracownikiem pozwoli Ci na uzyskanie zestawień dokumentów kasowych z nim
związanych. Patrz rozdział “Zestawienia”.
Pozostałe dokumenty kasowe
Ostatnim miejscem, spod którego możesz wystawiać dokumenty kasowe jest lista wszystkich
dokumentów kasowych wystawionych w programie. Aby wejść na tę listę wybierz z menu
komendę Dokumenty | Kasa. Widnieją na niej wszystkie dokumenty kasowe niezależnie od miejsca
ich wystawienia.
Ze względu na różne sposoby księgowania wyróżniliśmy tutaj cztery typy gotówkowych dokumentów
kasowych (wewnątrz każdego może to być KP lub KW):


obroty z właścicielem



sumy pieniężne w drodze



rozliczenie niedoborów / nadwyżek inwentaryzacyjnych gotówki



dokument związany z podanym kontem księgowym

Dokument związany z kontem księgowym wymaga określenia konta (Ctrl-Enter w polu konta pozwoli
Ci wybrać je z listy), które przy określaniu wzorów dekretacji dostępne będzie pod hasłem
“Dokument kasowy”.
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Rozliczenie inwentaryzacji gotówki różni się nieco od pozostałych dokumentów kasowych. Możesz
podać w nim stan realny i stan księgowy kasy, a program sam zdecyduje, czy wystawić KP czy KW.
Sposoby płatności
Informacje podstawowe
Możesz stworzyć listę sposobów płatności i wykorzystywać ją przy wystawianiu faktur z opóźnionym
terminem płatności.
Aby przygotować listę sposobów płatności wybierz w menu opcję Słowniki | Sposoby płatności.
Wprowadzone dane zawierają opis sposobu płatności i liczbę dni.

Rysunek 29 Lista sposób płatności

Aby określić datę płatności na dokumencie wybierz komendę “-”. Po wybraniu sposobu płatności
automatycznie ustalana jest data płatności (do daty sprzedaży/ zakupu dodawana jest liczba dni ze
sposobu płatności).
Komendy na liście sposobów płatności
Komenda Efekt
Nowy

dopisanie nowego sposobu płatności

Zmiana

zmiana danych o wybranym sposobie płatności

Usuwanie

usuwa wybrany sposób płatności (nie będziesz mógł go używać przy wystawianiu
dokumentów)
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Faktury zaliczkowe
Wstęp
Zmiany w ustawie o VAT zmieniają od 1 maja 2004 r. zasady wystawiania i przyjmowania zaliczek.
Teraz niezależnie od wysokości wpłacanej kwoty firma przyjmująca zaliczkę, przedpłatę, zadatek itp.
jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT o wartości brutto odpowiadającej wpłacanej kwocie.

Wystawianie dokumentów

Informacje ogólne
Mechanizm wystawiania faktur zaliczkowych jest analogiczny dla sprzedaży (jeśli odbiorca wpłacił
Państwu zaliczkę) i dla zakupu (jeśli Państwo wpłacili zaliczkę i otrzymali fakturę VAT zaliczkową). W
dalszej części instrukcji opiszemy postępowanie na przykładzie sprzedaży.
Mechanizm fakturowania zaliczek można podzielić na trzy etapy:


Wystawienie faktury na pierwszą zaliczkę.



Wystawienie faktury na kolejne zaliczki dotyczące tego samego zamówienia.



Wystawienie faktury końcowej rozliczającej faktury zaliczkowe.

Faktury zaliczkowe powinny zawierać oprócz pozycji odpowiadającej zaliczce także informację
określającą zamówienie, którego dotyczą oraz informację o poprzednich zaliczkach.
W związku z tym, faktury te mogą zawierać trzy rodzaje pozycji:


Pozycje faktury (zaliczka w fakturach zaliczkowych lub towary w fakturze końcowej).



Pozycje zamówienia (na fakturach zaliczkowych).



Pozycje odpowiadające poprzednim zaliczkom (począwszy od drugiej faktury zaliczkowej i na
fakturze końcowej).

Wystawienie faktury dotyczącej pierwszej zaliczki
Po otrzymaniu zaliczki należy wystawić fakturę VAT. Z listy dokumentów sprzedaży po wybraniu
komendy Wystaw wybieramy "Fakturę zaliczkę". Na dokumencie tym należy wpisać pozycje
odpowiadające kwocie zaliczki (pozycje rodzaju "PozDokum"), podlegające opodatkowaniu
podatkiem VAT. Jeśli zaliczka miałaby być rozbita na różne stawki VAT, to dla każdej stawki można
wpisać osobną pozycję. Towary będące zaliczkami, zadatkami, przedpłatami powinny być określone
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jako usługi i najlepiej umieścić je wszystkie w jednym asortymencie. Z pozycji tych wynika wartość
faktury. Poza pozycjami dotyczącymi zaliczek należy określić pozycje odpowiadające zamówieniu
(rodzaju "PozZamów"), które podawane są jedynie informacyjnie i nie wpływają na wartość faktury
oraz nie są zdejmowane ze stanu magazynowego. Pozycje są wyróżnione na liście kolorem zielonym.
Faktury zaliczkowe nie mają obsługi zapłat, przyjmujemy że odpowiadają wcześniej przyjętej zapłacie.
Wystawienie faktury dotyczącej kolejnych zaliczek
Po otrzymaniu kolejnych zaliczek dotyczących tego samego zamówienia należy wystawić kolejne
faktury zaliczkowe. Wystawia się je analogicznie jak dla pierwszej zaliczki, z tym że po wybraniu
klienta należy wywołać komendę Zaliczki i wybrać poprzednią fakturę zaliczkową związaną z danym
zamówieniem (na liście poprzednich zaliczek widnieją tylko te, do których nie jest jeszcze wystawiona
kolejna zaliczka lub faktura końcowa). Program przeniesie z niej pozycje dotyczące wpłaconej zaliczki
jako pozycje poprzednich zaliczek (rodzaj "PoprzZal") oraz pozycje odpowiadające zamówieniu (bez
zmiany rodzaju). Pozycje odpowiadające poprzednim zaliczkom są wyróżnione na liście kolorem
czerwonym. Pozycje zamówienia można jeszcze modyfikować, usuwać i dopisywać nowe.
Przeniesione w ten sposób pozycje nie wpływają na wartość dokumentu i należy je uzupełnić pozycją
lub pozycjami odpowiadającymi kwocie bieżącej zaliczki.
Wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczki
Po zakończeniu zamówienia, do którego wpłacane były zaliczki, należy wystawić fakturę końcową
rozliczającą faktury zaliczkowe, nawet jeśli suma wpłaconych wcześniej zaliczek odpowiada wartości
całej sprzedaży. Z listy dokumentów sprzedaży po wybraniu komendy Wystaw wybieramy "Fakturę
zaliczkę końcową" i podobnie jak w przypadku kolejnych zaliczek wybrać poprzednią fakturę
zaliczkową związaną z danym zamówieniem. Program przeniesie z niej pozycje dotyczące wpłaconej
zaliczki jako pozycje poprzednich zaliczek (rodzaj "PoprzZal"), pozycje poprzednich zaliczek z ostatniej
zaliczki (bez zmiany rodzaju) oraz pozycje odpowiadające zamówieniu zamieniając je na pozycje
towarowe (rodzaj "PozDokum") i zdejmując ze stanu magazynowego (w przypadku gdy faktura
dotyczy sprzedaży towarów a nie usług). W zależności od tego czy suma wcześniejszych zaliczek była
mniejsza, równa czy większa od wartości zamówienia, faktura końcowa może mieć wartość dodatnią,
zerową lub ujemną.
Symbole
-F$ - faktura zaliczkowa do której nie jest wystawiona kolejna faktura zaliczkowa ani faktura
końcowa.
+F$ - faktura zaliczkowa do której jest wystawiona kolejna faktura zaliczkowa lub faktura końcowa.
F$$ - faktura końcowa.
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Księgowanie

Księgowanie do ewidencji VAT
Faktury zaliczkowe służą do rozliczenia podatku VAT od wpłacanych kwot, natomiast faktury
końcowe służą do rozliczenia podatku dochodowego od sprzedaży oraz wyrównaniu wcześniej
wpłaconego podatku VAT. W wyniku księgowania do ewidencji VAT faktury zaliczkowe trafią do
ewidencji tylko ze znacznikiem V (uwzględnienia w ewidencji i deklaracji VAT), a bez znacznika K
(przenoszenia do Księgi). Faktury końcowe trafią do ewidencji w formie dwóch wpisów, pierwszy z
wartością faktury bez odejmowania poprzednich zaliczek, ze znacznikiem K (dla celów dalszego
przeniesienia do Księgi i rozliczenia podatku dochodowego od sprzedaży) i drugi z wartością faktury
pomniejszoną o poprzednie zaliczki, ze znacznikiem V (w celu rozliczenia różnicy podatku VAT w
ewidencji i deklaracji VAT). Jeśli zaliczki były wystawione w stawkach VAT nie dokładnie
odpowiadających pozycjom sprzedaży na fakturze końcowej, to wpis w ewidencji VAT będzie zawierał
w polach wartości netto i VAT dla poszczególnych stawek VAT wartości dodanie lub ujemne (np.
nadpłacony VAT w stawce 22%, a niedopłacony w 7%).
Dekretacja na konta księgowe
Nowe dokumenty wymagają dopisania ich do listy typów dokumentów i określenia wzorów
dekretacji.
Aby je dopisać należy uruchomić tryb narzędziowy programu (prosimy o kontakt). Powinny one mieć
następujące nazwy i numery typów:
Faktura sprzedaży zaliczka - numer 130
Faktura sprzedaży zaliczka końcowa - numer 131
Faktura zakupu zaliczka - 330
Faktura zakupu towarów zaliczka końcowa - 331
Faktura zakupu kosztowa zaliczka końcowa - 332
W dekretacji faktur zaliczkowych końcowych ważne jest, że program inaczej traktuje pewne wartości
z dokumentu. Wartości "Do zapłaty" i "Podatek VAT" wraz ze szczegółowymi wartościami VAT w
poszczególnych stawkach są pomniejszone o poprzednie zaliczki, natomiast wszystkie pozostałe
wartości, np. "Towary i opakowania po cenie sprzedaży netto" i "Towary i opakowania w cenie
zakupu netto", nie uwzględniają poprzednich zaliczek.
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Cenniki
Informacje podstawowe
Program obsługi hurtowni umożliwia prowadzenie rozbudowanej polityki cenowej Twojej firmy - za
pomocą cenników sprzedaży. Możesz posługiwać się podstawową ceną sprzedaży podaną przy
towarze (w najprostszym przypadku) lub wprowadzić cenniki ogólne lub szczegółowe dla wybranych
asortymentów, towarów i klientów.
Ponadto możesz dokonywać zakupów w walucie. Tworząc cenniki zakupu określasz wzór przeliczania
wpisanej ceny w walucie na cenę w złotych.
Jeśli decydujesz się na używanie cenników, to powinieneś uaktywnić cenniki w opcjach programu.
Program umożliwia trzy sposoby wyboru cennika
1. określenie cennika domyślnego (sprzedaż i zakup)
2. przypisanie cennika wybranemu klientowi (sprzedaż i zakup)
3. w zależności od ilości sprzedawanego towaru (sprzedaż)
Sposób wyliczania ceny w cenniku oparty jest o wzory matematyczne zwane formułami.

Formuły
Formuły są wzorami matematycznymi służącymi do obliczania ceny w cenniku. Do ich definiowania
możesz posługiwać się parametrami, zarówno dostarczonymi przez program jak i wprowadzonymi
przez Siebie. Wartości parametrów mogą być modyfikowane działaniami dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia oraz łączenia za pomocą nawiasów.
Przykładowo
możesz
zastosować
(CenaZakMax * 1.2) + StalaMarza.

w

cenniku

hurtowym

formułę:

Parametry
Program standardowo definiuje parametry, których wartościami są różne ceny zakupu towaru, cena
podstawowa określona przy towarze (dla cenników sprzedaży) oraz cena podana w walucie (dla
cenników zakupu).
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Rysunek 30 Lista parametrów cennika

Ponadto możesz zdefiniować własne parametry jako stałe oraz jako zmienne lub waluty. Dla
parametru stałego jego wartość możesz podać bezpośrednio w dialogu dodania/zmiany.

Rysunek 31 Definiowania parametrów cennika

Natomiast dla parametrów zmiennych i walut możesz określić ich wartości w poszczególnych dniach,
na liście dostępnej za pomocą komendy Wartości.
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Rysunek 32 Definiowanie Listy wartości

Uwaga!: dla określania kursów walut używaj parametrów Waluta, a nie Zmienna, gdyż będą one
zapamiętane z dokumentem.

Cenniki ogólne
Jeśli nie wystarcza Twojej firmie cena sprzedaży podawana na stałe przy towarze (cenniki sprzedaży)
lub dokonujesz zakupów w walucie (cenniki zakupu), to możesz stworzyć cenniki o różnych formułach
wyliczania ceny. Listę tych cenników możesz przygotować po wybraniu opcji menu Słowniki | Cenniki
ogólne sprzedaży lub Słowniki | Cenniki ogólne zakupu.
Następnie możesz jeden z cenników sprzedaży i zakupu uczynić domyślnym za pomocą
komendy Domyślny. Wybrany w ten sposób cennik wylicza cenę w sposób jednakowy dla wszystkich
towarów i wszystkich klientów.
Jeśli chciałbyś używać różnych cenników w zależności od odbiorcy, to możesz wybranym klientom
przypisać określony cennik. Powinieneś to zrobić będąc na liście klientów używając
komendy Cennik dla cenników sprzedaży lub CennikZak dla cenników zakupu. Dla klientów, którzy
nie mają przypisanego cennika program użyje cennika domyślnego.

Cenniki szczegółowe (zależne od asortymentu)
Jeśli nie wystarcza Ci wspólna dla wszystkich asortymentów formuła wyliczania ceny w danym
cenniku, to możesz określić w ramach jednego cennika inne formuły dla wybranych asortymentów.
Powinieneś to zrobić będąc na liście asortymentów za pomocą komendy Ceny (cenniki sprzedaży)
lub CenyZak (cenniki zakupu). Wówczas pojawi się lista wcześniej zdefiniowanych cenników, na
której możesz zastąpić ogólne formuły szczegółowymi dla asortymentu, spod którego lista została
wywołana. Służy do tego komenda Zmień. Jeśli chciałbyś przywrócić formułę ogólną, to możesz to
zrobić za pomocą komendy Usuń szczegółowy. Cały czas widoczna jest informacja czy wybrany
asortyment ma w danym cenniku formułę ogólną czy szczegółową (dla asortymentu).
Oczywiście jeśli nie określiłeś dla asortymentu formuły szczegółowej to cena towarów z tego
asortymentu będzie wyliczana na podstawie formuły ogólnej.
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Rysunek 33 Lista cenników przypisanych do towaru

Przykładowo cena w cenniku hurtowym może być wyliczana z formuły ogólnej (CenaZakSr * 1.5), dla
pewnej grupy asortymentów z formuły (CenaZakSr * 1.3), a dla innej grupy z formuły (CenaZakSr *
1.1).

Cenniki szczegółowe (zależne od towaru)
Jeśli nie wystarcza Ci wspólna dla wszystkich towarów z asortymentu formuła wyliczania ceny w
danym cenniku, to możesz określić w ramach jednego cennika inne formuły dla wybranych towarów.
Powinieneś to zrobić będąc na liście towarów za pomocą komendy Ceny. Wówczas pojawi się lista
wcześniej zdefiniowanych cenników, na której możesz zastąpić formuły ogólne lub szczegółowe dla
asortymentu, szczegółowymi dla towaru, spod którego lista została wywołana. Służy do tego
komenda Zmień. Jeśli chciałbyś przywrócić formułę ogólną lub szczegółową dla asortymentu, to
możesz to zrobić za pomocą komendy Usuń szczegółowy. Cały czas widoczna jest informacja czy
wybrany towar ma w danym cenniku formułę ogólną, szczegółową dla asortymentu czy szczegółową
dla towaru.
Oczywiście jeśli nie określiłeś dla towaru formuły szczegółowej to jego cena będzie wyliczana na
podstawie formuły szczegółowej dla asortymentu, a jeśli taka nie została określona, to z formuły
ogólnej.

Rysunek 34 Lista cenników przypisanych do towaru

Przykładowo cena w cenniku hurtowym może być wyliczana z formuły ogólnej (CenaZakSr * 1.5), dla
pewnej grupy towarów z formuły (CenaZakSr * 1.3), a dla innej grupy z formuły (CenaZakSr * 1.1).
Gdy polityka cenowa Twojej firmy wymaga określenia w ramach jednego cennika różnych cen towaru
dla różnych klientów (np. gdy masz indywidualne umowy z klientami), to program pozwoli Ci określić
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takie szczegółowe formuły. Aby to zrobić powinieneś najpierw na liście klientów (menu Słowniki |
Klienci) wybrać określonego odbiorcę, a następnie za pomocą komendy CenyTow wejść na listę
towarów, gdzie dla wybranego towaru użyć komendy Ceny. Podobnie jak przy określaniu formuły
szczegółowej niezależnej od klienta możesz określić formułę szczegółową dla wybranego klienta i
towaru (komenda Zmień) lub ją usunąć (komenda Usuń szczegółowy).
Przykładowo w cenniku detalicznym grupa towarów może mieć cenę obliczaną z formuły ogólnej,
inna grupa może mieć własne formuły bez względu na odbiorcę, a towary jeszcze innej grupy mogą
mieć różne formuły dla wybranych klientów.

Rysunek 35 Lista cenników przypisanych do klienta

Jeśli nie określiłeś formuły wyliczania ceny towaru dla konkretnego odbiorcy, to będzie ona wyliczana
na podstawie formuły szczegółowej dla towaru, jeśli ta nie została określona, to na podstawie
formuły szczegółowej dla asortymentu, a jeśli i ta nie została określona, to na podstawie formuły
ogólnej.

Cena zależna od ilości (cenniki sprzedaży)
Jeżeli chciałbyś, aby wybór cennika sprzedaży towaru był zależny od ilości na dokumencie, to przede
wszystkim trzeba to zaznaczyć w definicji towaru.

Rysunek 36 Definiowanie cennika zależnoego od ilości
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Następnie możesz określić szczegółowe formuły w cennikach dla tego towaru oraz dla tego towaru i
wybranego klienta. Przy ich definiowaniu możesz dodatkowo określić powyżej jakiej ilości ma zostać
wybrany dany cennik.
Przykładowo przy sprzedaży towaru X klientowi Y możesz powyżej 0 sztuk używać cennika
detalicznego, powyżej 10 sztuk cennika półhurtowego, a powyżej 100 sztuk cennika hurtowego.
Uwaga!: jeśli określiłeś cenniki powyżej np. 10 i 100 sztuk, a sprzedajesz 1 sztukę, to cenniki zależne
od ilości nie zostaną użyte, a program będzie próbował użyć cennika przypisanego do klienta, a dalej
cennika domyślnego. Patrz Algorytm wyszukiwania cennika.

Sposób określania formuł w cennikach
Gdy definiujesz cenniki ogólne lub szczegółowe zawsze musisz określić formułę, według której ma być
w nim wyliczana cena. Najczęściej formuły będą zależne od parametrów. Program pozwala Ci w łatwy
sposób wprowadzać ich nazwy. Wystarczy będąc w polu definicji formuły użyć klawiszy Ctrl-Enter, a
pojawi się lista parametrów, z której za pomocą komendy Wybór możesz przenieść nazwę parametru
do pola formuły (w miejscu gdzie ustawiony był kursor).

Rysunek 37 Określanie formuł w cenniku
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Algorytm wyszukiwania cennika
Jeśli zdefiniowałeś rozbudowany system cenników, to na pewno przyda Ci się informacja o
ustalonych w programie priorytetach wyboru cennika. Przedstawiony poniżej algorytm jest
przerywany po znalezieniu cennika.
Jeśli towar ma cenę zależną od ilości, to program próbuje kolejno (sprzedaż):


wybrać odpowiedni cennik na podstawie podanej ilości i odbiorcy



wybrać cennik na podstawie podanej ilości bez względu na odbiorcę.

Jeśli odbiorca ma przypisany cennik, to program próbuje (sprzedaż i zakup)


znaleźć formułę w przypisanym cenniku szczegółową dla odbiorcy i towaru



znaleźć formułę w przypisanym cenniku szczegółową dla towaru



znaleźć formułę w przypisanym cenniku szczegółową dla asortymentu



znaleźć w przypisanym cenniku formułę ogólną

Jeśli jest określony cennik domyślny, to program próbuje (sprzedaż i zakup)


znaleźć formułę w domyślnym cenniku szczegółową dla odbiorcy i towaru



znaleźć formułę w domyślnym cenniku szczegółową dla towaru



znaleźć formułę w domyślnym cenniku szczegółową dla asortymentu



znaleźć w domyślnym cenniku formułę ogólną

W końcu program pobiera podstawową cenę określoną przy towarze (sprzedaż)

Wybór cennika sprzedaży na dokumencie
W trakcie dopisywania towarów na dokumencie sprzedaży program automatycznie szuka
odpowiedniej formuły i wylicza cenę sprzedaży. Istotne jest, że aby używać formuł zależnych od
klienta przed dopisywaniem towarów powinieneś wybrać go na dokumencie. Ponadto jeśli cena
towaru jest zależna od sprzedawanej ilości to program wylicza ją po każdej zmianie ilości towaru!
Jeśli znaleziona formuła nie może być poprawnie zinterpretowana przez program, to otrzymasz
stosowną informację o błędzie, lecz program nie będzie próbował wybierać dalszych cenników wg
algorytmu i podpowie cenę zerową.

Cenniki zakupu
Jeśli określiłeś w opcjach, że chcesz używać cenników zakupu, to podczas wystawiania dokumentów
zakupu program będzie przeliczał wpisaną przez Ciebie cenę w walucie zgodnie ze znalezionym
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cennikiem (domyślnym lub klienta) i określoną w nim formułą (zależną od klienta, asortymentu i
towaru). Jeżeli nie wszystkie zakupy są walutowe, to możesz przygotować cennik zakupu, którego
formuła będzie równa CenaWaluta, a więc nie będzie zmieniała wpisanej ceny. W przypadku
cenników zakupu nie masz możliwości wyboru cennika podczas wystawiania dokumentu, możesz
posługiwać się domyślnym lub przypisać cenniki dostawcom.
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Zestawienia
Informacje podstawowe
Dla wygody użytkownika przyjęliśmy zasadę, że wszystkie zestawienia wykonywane są w jednym
oknie dialogowym.
Zestawienia ogólne dla całego programu dostępne są z menu Dokumenty | Zestawienia.
Ograniczenie zestawienia do wybranego magazynu, klienta, pracownika, towaru czy asortymentu
możesz osiągnąć przez wywołanie dialogu zestawień za pomocą komendy Zestawienia będąc na
wybranym elemencie odpowiedniej listy, np. jeśli chcesz wykonać zestawienie dla wybranego
magazynu, wywołaj listę magazynów i wykonaj komendę Zestawienia.
Zestawienia są wykonywane dwuetapowo - pierwszy etap to przygotowanie danych na podstawie
informacji z dialogu zestawień, a drugi etap to wydruk danych odpowiednio posortowanych i
ograniczonych. Możesz raz przygotowane zestawienie wydrukować wielokrotnie i na różne sposoby.

Rodzaje zestawień
W oknie dialogu tworzenia zestawień dostępne są następujące rodzaje zestawień:


dokumentów chronologicznie,



największego obrotu towarami (znajduje najlepszy towar) i towarów bez obrotu,



największego obrotu z klientami (znajduje najlepszego klienta),



największego obrotu z pracownikami (znajduje najlepszego pracownika),



zyskowności dokumentów,



chronologia towaru (tylko dla wybranego towaru),



chronologie towarów

Zestawienia te dotyczą wybranych grup dokumentów i wybranego zakresu dat. Wewnątrz każdej
grupy możesz dodatkowo określić które typy dokumentów mają znaleźć się na zestawieniu. W grupie
dokumentów typu Sprzedaż dokonaliśmy podziału na faktury, rachunki, paragony i sprzedaż na cele
reklamowe (rachunek na cele reklamowe i rachunek darowizna), a w grupie dokumentów
typu Zakup na dotyczące towarów, niedotyczące towarów (faktura kosztowa i ich korekty) oraz bez
rachunku (Zakup bez rachunku i Dowód wewnętrzny pracownika). Ponadto możesz zdecydować czy
na zestawieniu mają znajdować się dokumenty zapłacone lub (i) niezapłacone.
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Rysunek 38 Tworzenie zestawienia

Zestawienia dokumentów
Jest to zestawienie wybranych typów dokumentów w podanym okresie i w skali całego programu lub
dla wybranego magazynu, klienta albo pracownika. Zestawienie to możesz wykonać dla każdej grupy
dokumentów i dla dowolnych dokumentów wchodzących w jej skład. Przygotowane zestawienie
możesz wydrukować w kolejności chronologicznej lub wg wartości dokumentów, a dla dokumentów
sprzedaży lub zakupu, również wg wartości jaka pozostała do zapłaty lub terminu zapłaty.
Możliwe jest ograniczenie dokumentów zawartych w zestawieniu do zawierających w polu “Do
numeru” i “Nr zamówienia” podanych wartości lub tylko do niezaakceptowanych.
Możesz przykładowo uzyskać listę niezapłaconych dokumentów zakupu od podanego klienta w
ostatnim miesiącu lub listę jego zapłat - dokumentów KP.

Raport kasowy i bankowy
Raporty te uzyskujesz poprzez zestawienie dokumentów kasowych. Możesz określić, czy chcesz
wykonać raport kasowy, bankowy czy łączny. Ponadto raport może być wykonany w formie pełnej (ze
stanem początkowym i końcowym kasy) lub skróconej (dzienny). Możliwe jest również ograniczenie
do samych przychodów lub rozchodów. Możesz także określić numer drukowanego raportu.
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Raporty mogą być wykonane w skali całego programu lub dla wybranego klienta albo pracownika.

Zestawienie obrotów towarami
Zestawienie to pozwoli Ci uzyskać informację o towarach o największych (najmniejszych) obrotach,
zarówno ilościowych jak i wartościowych, na podanych typach dokumentów. Możesz wykonać je w
skali całego programu lub dla wybranego magazynu, asortymentu, klienta albo pracownika. Dostępne
są te grupy dokumentów, na których występują towary, czyli z wyłączeniem dokumentów kasowych i
kontrolki kasy fiskalnej.
Możliwe jest ograniczenie towarów zawartych w zestawieniu do zawierających w polu “Wyróżnik”
podanej wartości. Ponadto możesz poszerzyć zestawienie obrotów towarami również o towary bez
obrotu.
Przykładowo możesz uzyskać informację o setce najlepiej sprzedających się towarów lub towarach,
których kupiłeś najwięcej od wybranego dostawcy.

Zestawienie obrotów z klientami
Zestawienie to pomoże Ci ocenić wartość obrotów z poszczególnymi odbiorcami lub dostawcami.
Możesz je wykonać na podstawie grup dokumentów sprzedaży, zakupu, Pz-tek i Wz-tek. Zestawienie
może obejmować cały program lub być ograniczone do wybranego magazynu, klienta, pracownika
albo towaru.
Przykładowo wynikiem zestawienia może być lista dostawców o największej wartości zakupów
wybranego towaru lub lista odbiorców, z którymi największą sprzedaż osiągnął wybrany akwizytor.

Zestawienie obrotów związanych z pracownikami
Jest to zestawienie akwizytorów lub zaopatrzeniowców o największych obrotach w skali całego
programu lub dla wybranego klienta, magazynu albo towaru. Zestawienie to możesz wykonać na
podstawie grup dokumentów sprzedaży, zakupu, Pz-tek lub Wz-tek.
Przykładowo przypisując wcześniej pracowników do dokumentów sprzedaży możesz uzyskać
zestawienie akwizytorów według wartości sprzedaży wybranemu odbiorcy.

Zestawienie zyskowności dokumentów
Jest to zestawienie zyskowności netto dokumentów sprzedaży lub Wz-tek w podanym okresie i w
skali całego programu lub dla wybranego magazynu, klienta albo pracownika. Zestawienie to możesz
ograniczyć dla dowolnych dokumentów wchodzących w skład grupy dokumentów sprzedaży.
Przygotowane zestawienie możesz wydrukować w kolejności chronologicznej lub wg wartości
dokumentów.
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Możliwe jest ograniczenie dokumentów zawartych w zestawieniu do zawierających w polu “Do
numeru” i “Nr zamówienia” podanych wartości.

Zestawienie chronologii towaru
Jest to chronologia przychodów, rozchodów wybranego towaru w podanym okresie. Zawiera ona
stan początkowy towaru, poszczególne przychody i rozchody z opisem dokumentu oraz stan po tych
operacjach. Zestawienie jest dostępne tylko w zestawieniach wywołanych spod listy towarów.

Wydruk przygotowanego zestawienia
Zasada przygotowania wydruku dla każdego rodzaju zestawienia jest jednakowa. Sposób
posortowania wydruku możesz ustalić za pomocą komendy Sort jeszcze przed akceptacją.
Po odpowiednim posortowaniu zestawienia wybierz komendę Wydruk. Ukaże się okno dialogowe, w
którym możesz określić sposób wydruku. Możesz określić czy zestawienie ma być posortowane
rosnąco czy malejąco, ograniczyć je do podanej liczby wierszy lub do wartości granicznej. Ponadto
możesz zdecydować o liczbie pozycji na stronie wydruku i czy interesuje Cię forma pełna czy
ograniczona do podsumowań (Bilans).

Rysunek 39 Określanie sposobu wydruku zestawienia
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Księgowanie dokumentów
Informacje podstawowe
W programie jest zrealizowany mechanizm automatycznego księgowania dokumentów. Polega ono
na zapisie odpowiednich wartości uzyskiwanych z dokumentów na odpowiednie konta księgowe.
Wszystkie wartości potrzebne do księgowania są możliwe do uzyskania z dokumentów pamiętanych
w programie sprzedaży. Zadaniem użytkownika jest jedynie określenie jakie wartości z dokumentu
mają być przenoszone na jakie konta księgowe.
Jeśli chcesz, aby wystawiane w programie dokumenty były automatycznie księgowane, to niezbędne
jest wprowadzenie planu kont istotnych w danej placówce, a następnie zdefiniowanie wzorów
dekretacji poszczególnych dokumentów, tj. określenie jakie wartości z dokumentu mają być
przenoszone na jakie konta księgowe.
Księgowanie dokumentów może dotyczyć dowolnego okresu. Odpowiednie dane trafiają wówczas do
baz księgowych, które mogą być bazami wspólnymi z programem księgowym Ergo. W przypadku
współpracy z innym programem księgowym możliwy jest eksport danych w formacie dla niego
zrozumiałym.

Typy dokumentów i wartości z dokumentów
Program udostępnia listy pomocne przy określaniu wzorów dekretacji, a mianowicie listę wszystkich
typów dokumentów możliwych do wystawienia oraz listę wartości, które można z nich księgować.
Lista typów dokumentów dostępna jest z menu Dekrety | Dekrety. Możesz poszczególnym typom
nadać własne symbole, które będą dalej dostępne dla programów księgowych (komenda Zmiana).
Wzory dekretacji możesz ustalić wybierając na tej liście typ dokumentu i wywołując
komendę Dekretacja.
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Rysunek 40 Zmiana opisu typu dokumentu

Listę wartości dostępnych do księgowania możesz zobaczyć po wybraniu z menu opcji Dekrety |
Wartości z dokumentów oraz podczas definiowania wzorów księgowań.

Rysunek 41 Lista wartości dostępnych do księgowania
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Plan kont
Poza listami typów i wartości z dokumentów do określenia wzorów dekretacji potrzebny jest również
plan kont. Możesz go utworzyć po wybraniu z menu komendy Dekrety | Plan kont. Plan kont może
zawierać zarówno konta syntetyczne jak i analityczne z ustalonym powiązaniem. Powiązanie to może
dotyczyć klienta, pracownika, kosztu i magazynu, a dokonać go możesz spod odpowiedniej listy. Patrz
rozdziały “Klienci”, “Pracownicy”, “Koszty” i “Magazyny”.
Konta bez powiązań będziesz w określaniu wzorów dekretacji wprowadzał bezpośrednio, natomiast
te z powiązaniem będą przeszukiwane w momencie księgowania w celu znalezienia odpowiadającego
dokumentowi.
Przykładowo dekretacja na konto Klienta zawiera tylko informacje o tym, że ma być użyte konto
analityczne właściwego klienta. Jeżeli klient jest powiązany z kontem, to właśnie to konto zostanie
użyte.

Wzory dekretacji
Mając powyższe listy możesz przystąpić do definiowania wzorów księgowań dla poszczególnych
dokumentów. W tym celu na liście typów dokumentów, dostępnej z menu Dekrety | Dekrety,
wybierz ten, którego dekret chcesz zdefiniować i użyj komendy Dekretacja. Pojawi się wówczas wzór
księgowania wybranego dokumentu, na którym dostępne są następujące komendy:
Komenda

Efekt

Nowa
wartość

dopisanie nowej wartości z dokumentu

Zmiana
wartości

zmiana wybranej wartości ze wzoru

Wn

określenie konta Wn (usuwa konta Ma)

Ma

określenie konta Ma (usuwa konta Wn)

Usuń

usunięcie wiersza ze wzoru

+/-

określenie, czy wartość z dokumentu ma być zanegowana (-) czy jej znak ma być
zgodny z występującym na dokumencie (+)

Uwaga: podczas dekretacji na liście wartości widoczne są tylko te wartości z dokumentu, które mają
dla niego sens.
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Rysunek 42 Definiowanie wzorców dekretacji

Po wyborze wartości możesz określić na jakie konto i jaką jego stronę ma ona trafiać przy
księgowaniu - za pomocą komend Wn lub Ma. W jednym wierszu wzoru można określić albo stronę
Wn albo Ma. Konto można określić na dwa sposoby - wybrać grupę kont analitycznych lub konkretne
konto. Jeśli chcesz wybrać analitykę to po potwierdzeniu pytania “Czy chcesz wybrać grupę kont
analitycznych ?”pojawi się następujący dialog:

Rysunek 43 Określanie kont do księgowania we wzorcach dekretacji

89
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Faktury i Magazyn
Jeśli natomiast chcesz określić konto stałe odpowiedz przecząco na pytanie. Pojawi się wówczas lista
kont, z której możesz wskazać właściwe konto.
Postępowanie takie powinieneś powtórzyć dla wszystkich typów dokumentów, które zamierzasz
wystawiać w programie.

Wykonanie księgowania i przeniesienia do Ewidencji VAT
Jeśli stworzyłeś wzory dekretacji dokumentów to możesz wystawione już dokumenty księgować. Do
tego celu służą dwie komendy w menu Dokumenty | Księguj niezaksięgowane oraz Dokumenty |
Księguj wszystkie. Ponieważ dokumenty pamiętają czy były zaksięgowane, to jeśli z jakiś przyczyn
chcesz je zaksięgować ponownie, to wówczas powinieneś wybrać opcję drugą. W obu przypadkach
podajesz okres za jaki chcesz księgować.
W opcjach możesz ustalić, czy chcesz mieć możliwość ręcznej modyfikacji znacznika pamiętającego
czy dokument był zaksięgowany. Patrz rozdziały dotyczące dokumentów.
Zaksięgowanie może łączyć się z zamknięciem księgowanego dnia powodującym zakaz wystawienia
dalszych dokumentów w tym dniu. Program zapyta Cię o decyzję po zakończeniu księgowania. Listę
zamknięć dziennych możesz edytować - dodawać, usuwać, w menu Dekrety | Zamknięcia.
Program nie pozwala księgować gdy w podanym okresie znajdują się niedokończone dokumenty trzeba je najpierw zatwierdzić.
Operacja księgowania może być połączona z operacją przeniesienia danych z faktur zakupu i
sprzedaży do ewidencji VAT. Faktury kosztowe ustawiają pole “W KPR” zgodnie z ustawieniami w
koszcie (pole “Rodzaj w KPR”). Zobacz rozdział “Koszty”. Faktury zakupu ustawiają pole “W KPR” na
wartość Zakup.
Możesz określić operacje wykonywane za pomocą komend Księguj - patrz opis opcji Operacje
Księgowania w rozdziale “Opcje programu”.

Współpraca z programem księgowym
Zrealizowaliśmy dwa rodzaje współpracy programu sprzedaży z programem księgowym. Pierwszy
występuje, gdy oba programy są zainstalowane na tym samym komputerze lub w sieci, a drugi gdy
programy działają na osobnych komputerach i dane muszą być przekazywane za pomocą dyskietki.
Pierwszy przypadek jest prostszy, program sprzedaży i księgowy pracują na wspólnych bazach, a
księgowania w programie sprzedaży są księgowaniami próbnymi widocznymi równocześnie w
programie księgowym. Wymaga to określenia w jednym z programów katalogu baz księgowych
drugiego programu. Patrz rozdział “Konfiguracja” i opis tematu [BazyDanych].
W drugim przypadku program sprzedaży umożliwia eksport danych księgowych na dyskietkę, a
program księgowy ich wczytanie. Zobacz rozdział “Konfiguracja” i opis klucza ExportKatalog w
temacie [Ksiegowanie].
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Moduł produkcji
Procesy produkcji

Informacje ogólne
Moduł "Procesy produkcji" pozwala firmom, w których występuje produkcja na przygotowanie jej,
kalkulację w ostatnich cenach zakupu oraz kontrolę kolejnych jej etapów w programie. Możemy
określić tu listę składników pobieranych do procesu produkcji, wyrobów gotowych powstałych w jego
wyniku oraz kosztów związanych z produkcją. Program pozwala również na zawieszenie procesu
produkcji oznaczając go jako niedokończony, tzn. zostaną wydane z magazynu składniki do procesu
produkcji, a przyjęcie wyrobów gotowych nastąpi w momencie dokończenia tego procesu. Możemy
również zobaczyć ile wyrobów można wyprodukować ze składników znajdujących się na stanie w
magazynie.
Kolejne kroki - Przygotowanie nowego procesu produkcji
W tym celu wybieramy z menu głównego Towary, następnie Procesy produkcji oraz Nowy. W oknie
dialogowym wpisujemy poszczególne dane na temat procesu produkcji.
1. Umieszczamy tu kod, nazwę procesu, po tych danych będziemy identyfikować określony
proces na liście wszystkich procesów produkcji. Zalecamy wpisać tu dane, które będą również
określały wyrób gotowy powstały w wyniku tego procesu.
2. Następnie określamy poszczególne koszty produkcji, np. koszty zużytej energii. Możemy
również zaznaczyć czy koszty te mają być brane pod uwagę tylko w kalkulacji, czy również
podczas samej produkcji.
3. W dalszej kolejności określamy składniki, z których będziemy produkować. W tym celu
wybieramy z menu komendę Nowy składnik. W oknie dialogowym, wpisujemy, w jakiej
kolejności ma wyświetlać się poszczególny składnik na liście składników oraz określamy jego
ilość potrzebną dla jednego procesu produkcji. Pole Przelicznik z jednostki
magazynowej wypełniamy, w przypadku gdy ilości w procesie są określane w innych
jednostkach niż w magazynie; w takim przypadku należy podać przelicznik (wpisujemy tu
liczbę przez którą zostanie pomnożony stan tego towaru do jednostki, która będzie
figurowała w procesie produkcji) oraz nazwę jednostki miary w polu Jednostka po
przeliczeniu (pole staje się aktywne po wypełnieniu wcześniej opisanego pola Przelicznik z
jednostki magazynowej).
Przykład:
Składnik pobierany do procesu produkcji z magazynu określony jest w sztukach, ale czytelniej dla nas
będzie określić go we wzorze procesu w kilogramach w związku z tym w pole przelicznik z jednostki
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magazynowej wpisujemy liczbę, przez którą zostaną przemnożone sztuki na kilogramy, np. 1szt. to
1,5 kg, czyli analogicznie 100 szt. pobieranych do procesu to 150 kg. Jednostkę miary po przeliczeniu
wpisujemy w pole jednostka po przeliczeniu. W naszym przykładzie będą to kilogramy (kg).
Za pomocą komendy Towar wybieramy z listy towary, które będą naszymi składnikami produkcji. Tak
również dodajemy kolejne składniki potrzebne do wyprodukowania określonego wyrobu.
4. Następnie określamy, jaki wyrób(y) powstanie w tym procesie produkcji. Wybieramy
komendę Wyroby, następnie Nowy. Okno dialogowe, które się ukaże wypełniamy na takich
samych zasadach jak wcześniej opisane, dotyczące składników. Najczęściej powstaje jeden
wyrób, wówczas należy wpisać cyfrę 1. Jeśli powstaje więcej niż jeden wyrób mamy
możliwość określenia proporcji podziału sumy wartości składników i kosztów pomiędzy
wyrobami. Przykładowo dla wartości składników 100 zł. proporcja wyrobu głównego 9 a
pobocznego 1 podzieli wartość w cenach zakupu następująco: wyrób główny 90zł, wyrób
poboczny 10zł. Analogicznie dodajemy kolejne produkty, jeśli w wyniku jednego procesu
produkcji powstaje ich więcej. Na koniec zatwierdzamy całość komendą OK. c
Jeśli procesy produkcji są do siebie podobne (mają podobne listy składników, wyrobów) możemy
ustawić opcję:
Produkcja - Dopisywanie podobnych
( ) Czyszczenie danych (pola dialogowe przy dopisywaniu nowego procesu zostaną wyczyszczone)
( ) Powtarzanie informacji o poprzednim procesie (pola dialogowe oraz listy składników i wyrobów
przy dopisywaniu nowego procesu będą wypełnione danymi z poprzedniego procesu)
Ile można
Aby przekonać się czy wystarczy nam składników w magazynie do wyprodukowania wyrobów
gotowych możemy zobaczyć ile można wyprodukować wyrobów uwzględniając bieżące stany
składników. Należy wybrać z menu głównego Towary, Procesy produkcji. Z menu wybieramy Ile
można. Możemy również uzyskać kalkulację procesu produkcji, wybierając z menu Kalkulacja
Produkcja wyrobów gotowych
W pełnym procesie produkcji powstają następujące dokumenty: PW (przyjęcie wewnętrzne) i WW
(wydanie wewnętrzne). Aby przejść do produkcji z menu wybieramy Produkuj. Pojawi się okno z
możliwością wpisania ilości procesów produkcji (ilość procesów produkcji nie musi być tożsama z
ilością wyprodukowanych wyrobów gotowych, tzn. jeśli w jednym procesie powstaje 10 wyrobów, to
po wpisaniu w okienko z ilością procesów liczby 50, uzyskamy 500, a nie 50 wyrobów), oraz
możliwością wyboru:
Wykonaj:
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( ) Tylko Wydanie składników (w przypadku wybrania tej opcji proces nie zostanie zakończony, będzie
widoczny na liście procesów niedokończonych. Z magazynu zostaną tylko zdjęte składniki i utworzony
dokument WW)
( ) Wydanie składników i Przyjęcie wyrobów.(Z magazynu zostaną zdjęte składniki a na magazyn
zostaną wprowadzone wyroby oraz utworzone dokumenty WW i PW)
Dokończenie produkcji
Jeśli jakieś procesy nie zostały zakończone, możemy je dokończyć w programie w tym miejscu
wybierając komendę Niedokończone. Opcja dostępna również z menu głównego: Towary, Procesy
niedokończone. Aby zakończyć proces z menu wybieramy Zakończ.
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Moduł zleceń i napraw
Wstęp
Wprowadzenie
Moduł zleceń pozwala kontrolować stany magazynowe na magazynach serwisowych towarów
wydawanych do wykonania poszczególnych zleceń oraz ułatwia wystawienie faktury z
uwzględnieniem wykorzystanych materiałów.
Przygotowanie
Moduł zleceń wymaga programu w wersji wielomagazynowej. Magazyny powinny być podzielone na
dwie grupy: magazyny towarowe (niezwiązane ze zleceniami) oraz magazyny serwisowe (na których
realizowane będą zlecenia). Magazyny serwisowe wymagają określenie opcji (komenda na liście
magazynów) Mag -> Podmagazyny (dla zleceń) na "Możliwe podmagazyny - Tak".
Ponadto aby program wyświetlał numery zleceń na liście dokumentów i liście stanów
magazynowych, należy ustawić opcje: Stany -> informacja na liście na "Nr zlecenia" i Dok -> Opis na
liście dokumentów na "Nr zlecenia".

Praca ze zleceniami

Obsługa zleceń
Zlecenia związane są z magazynem, a więc należy nowe zlecenia tworzyć będąc na właściwym
magazynie. Wszystkie dokumenty dotyczące magazynu, który w opcjach ma określone powiązanie ze
zleceniami (podmagazyny) będą wymagały powiązania ze zleceniem. Informacja o zleceniu zostanie
zapamiętana na poszczególnych stanach magazynowych towarów, inaczej mówiąc każdy stan
każdego towaru na magazynie związanym ze zleceniami będzie zawierał informację, którego zlecenia
dotyczy.
Aby rozpocząć zlecenie należy je dopisać, w tym celu na właściwym magazynie zleceń należy z menu
Towary -> Zlecenia -> Zlecenia klienta wybrać klienta i dopisać nowe zlecenie (zlecenie można także
dopisać także podczas wystawiania MMki).
Następnie można już wystawić dokument MM z magazynu głównego na magazyn zleceń przenoszący
potrzebne towary. Oczywiście w miarę potrzeb, MMek dotyczących jednego zlecenia można
wystawiać więcej. Można także niepotrzebne towary zwrócić MMką na magazyn główny.
Na zakończenie zlecenia program pozwala szybko wystawić fakturę dla klienta na całe zlecenie z
wyszczególnieniem wszystkich wykorzystanych towarów oraz dopisać wykonane usługi. Podczas
wystawiania faktury dostępne są komendy "Towary zlecenia" i "Towary zleceń". Komenda "Towary
zlecenia" pozwala automatycznie przenieść na fakturę wszystkie towary o stanach magazynowych
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związanych z określonym zleceniem (dotyczy napraw płatnych). Komenda "Towary zleceń" pozwala
wybrać pojedynczo towary różnych zleceń spośród wszystkich towarów (dotyczy wspólnego
rozliczenia napraw gwarancyjnych, za które płaci Producent). Przeniesione towary można oczywiście
usuwać, zmieniać i przenosić ponownie.
Zestawienia
Program pozwala wydrukować inwenturę wszystkich towarów na magazynie zleceń lub towarów
dotyczących tylko jednego zlecenia. Podgląd stanów związanych z jednym zleceniem możliwy jest
także na liście zleceń, spod konkretnego zlecenia, komendą "Stany zlecenia".
Lista i zestawienie wszystkich stanów wszystkich zleceń dostępne są z menu Towary | Zlecenia |
Stany zleceń magazynu (wydruk komendą Zestawienie)
Lista i zestawienie zleceń otwartych dostępne jest z Menu Towary | Zlecenia | Zlecenia otwarte.
Klucze formatkowe dostępne na wydrukach
Na dokumentach związanych ze zleceniami dostępne są następujące klucze formatkowe
~DocZlecenie1Mag~ - nr zlecenia na dokumentach (na dokumencie MM na magazynie źródłowym)
~DocZlecenie2Mag~ - nr zlecenia na dokumencie MM na magazynie docelowym
Klucze szczegółowych informacji o zleceniu (z końcówką 1Mag i 2Mag)
~ZamowData1Mag~ ~ZamowNumer1Mag~ ~ZamowDataRealizacji1Mag~
~ZamowWarunkiDodatkowe1Mag~ ~ZamowNazwisko1Mag~ ~ZamowTel1Mag~
~ZamowUwagi1Mag~ ~ZamowSposobKontaktu1Mag~
Klucze klienta, którego dotyczy zlecenie (z końcówką 1Mag i 2Mag) np. ~KliNazwa1Mag~
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Moduł paliw
Wstęp
Moduł paliwowy pozwala na dokładne kontrolowanie ilości paliw na magazynie, w teoretycznej
temperaturze 15 C, niezależnie od temperatury, w której paliwo jest kupowane i sprzedawane oraz z
dokładnością do gęstości danej partii paliwa.

Zasady obsługi

Opcje uaktywniające
Aby uaktywnić mechanizm przeliczania ilości w zależności od temperatury i gęstości, należy zaznaczyć
to w opcjach tylko spod towarów będących paliwami, z listy towarów wybrać komendę “Inne...”, a
następnie “Opcje”.
Towar – Paliwo: uaktywnienie mechanizmu dla towarów-paliw
Towar – Paliwo Funkcja na 15 stopni: wzór funkcji przeliczania gęstości z podanej temperatury na 15
stopni
Towar – Paliwo Funkcja z 15 stopni: wzór funkcji przeliczania gęstości z 15 stopni na podaną
temperaturę
W obu wzorach dostępne są dwa parametry GEST (gęstość w temperaturze rzeczywistej lub w 15
stopniach) i TEMP (temperatura rzeczywista)
Przykładowe wzory to:
na 15 stopni: GEST + ( ( (TEMP – 15) * 3 ) / 4 )
z 15 stopni: GEST - ( ( (TEMP – 15) * 3 ) / 4 )
tzn. gęstość maleje o 3/4 grama wraz ze wzrostem temperatury o 1 stopień
Gęstość
Gęstość paliwa określa się w gramach na cm3, przykładowo 830.
Konfiguracja
Aby program podpowiadał temperaturę podczas wystawiania dokumentów można w konfiguracji
wpisać np.:
[Paliwa]
Temperatura=10
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Zasady wystawiania dokumentów

Zakup
Podawane w pozycji dokumentów zakupu
Ilość

Ilość w temperaturze rzeczywistej

Temperatura

Temperatura rzeczywista

Gęstość

Gęstość w temperaturze rzeczywistej

Pamiętane w pozycji dokumentów zakupu
Ilość

Ilość przeliczona na 15 stopni

Temperatura

Temperatura rzeczywista

Gęstość

Gęstość przeliczona na 15 stopni

Przeliczanie ilości przy zakupie z temperatury rzeczywistej na 15 C następuje tylko raz po dopisaniu
pozycji, a już nie przy poprawianiu pozycji.
Sprzedaż
Podawane w pozycji dokumentów zakupu
Ilość

Ilość w temperaturze rzeczywistej

Temperatura

Temperatura rzeczywista

Gęstość
Pamiętane w pozycji dokumentów zakupu
Ilość

Ilość przeliczona na 15 stopni

Temperatura

Temperatura rzeczywista

Gęstość

Gęstość w 15 stopniach (pobrana ze stanu magazynowego)

Przeliczanie ilości przy sprzedaży z temperatury rzeczywistej na 15 C następuje tylko raz po dopisaniu
pozycji, a już nie przy poprawianiu pozycji.
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W wyniku pobierania paliwa z kilku stanów magazynowych o innych gęstościach wg atestu pozycja
dokumentu sprzedaży zostanie rozbita na pozycje częściowe.
Stany magazynowe
Pamiętane na stanie magazynowym
Ilość

Ilość w 15 stopniach

Temperatura

Temperatura rzeczywista, po której był zrobiony zakup

Gęstość

Gęstość w 15 stopniach

Klucze formatkowe
W temperaturze atestu, czyli w 15 C
~PozIlosc~ - pamiętana na pozycji
~PozTemp~ - 15
~PozGestosc~ - pamiętana na pozycji
W temperaturze rzeczywistej
~PozIloscTemp~ - wyliczana
~PozTempTemp~ - pamiętana na pozycji
~PozGestoscTemp~ - wyliczana
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Współpraca z urządzeniem SET
Informacje ogólne
Program Faktury i Magazyn pozwala współpracować z urządzeniem SET firmy Univex. Jest to
urządzenie pozwalające wystawiać dokumenty w terenie, poza siedzibą firmy, urządzenie to jest
umieszczone łącznie z drukarką w walizce. Program Faktury i Magazyn pozwala eksportować do SET a dane o klientach i towarach. Dla firm korzystających z SET-a najlepsza byłaby wersja
wielomagazynowa. Dzięki temu można m.in. kontrolować sprzedaż dla poszczególnych magazynów sprzedawców, wiadomo również, jaki sprzedawca zabrał określony towar do sprzedaży z magazynu.

Współpraca z SET-em
Aby program współpracował z SET-em należy ustawić poszczególne opcje w programie. W tym celu
należy z menu głównego wybrać: Inne, następnie Opcje. Tutaj szukamy opcji zaczynających się od
słowa Set.
W urządzeniu SET ustawiamy nazwę (serię - wyróżnik). Nazwę tą umieszczamy również w programie,
w opcji: Set - Seria
Nazwa ta będzie umieszczana w plikach eksportowanych z SET-a do programu, i odwrotnie, z
rozszerzeniami odpowiadającymi poszczególnym danym, np.:
jeśli wpiszemy w SET-cie serię i w powyżej określonej opcji nazwę: ERGO to pliki eksportowane z SETa i z programu sprzedaży będą nazywały się następująco:
np.:
plik zawierające dane towarów: ergo.tow , plik zawierające dane klientów: ergo.kon

Ustawienia opcji określających co ma być eksportowane do SET-a.
Set - Export; opcja określa jakie dane mają być wysyłane do SET-a
Eksportowane dane do SET-a
[ ]Towary
[ ]Klienci
[ ] Zadłużenia klientów
W poniżej wymienionych opcjach określamy nazwy katalogów i plików do których mają być
eksportowane dane z programu dla SET-a.
Set - Plik klientów; opcja określa katalog i nazwę pliku do którego program będzie eksportował
klientów przeznaczonych dla SET-a.
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Set - Plik towarów; opcja określa katalog i nazwę pliku do którego program będzie eksportował
towary przeznaczone do sprzedaży z SET-a.
Set - Plik zadłużeń klientów; opcja określa katalog i nazwę pliku do którego będzie eksportował dane
o zadłużeniu klientów przeznaczonych dla SET-a.
Opcje dotyczące importu danych z SET-a do programu:
Set - Import; opcja pozwala na określenie, jakie typy dokumentów maja być importowane z SET-a. Nie
zaznaczone typy będą ignorowane.
Importowane dane z Set-a
[ ] Faktury, Rachunki
[ ] Wz
[ ] Paragony
[ ] KP, KW
[ ] Zamówienia
Set - Import częściowy; opcja pozwala określić jak ma zachować się program, gdy podczas importu
dokumentów z SET-a program nie może zdjąć ze stanu ilości występującej na dokumencie (związane
to jest z brakiem na stanach takiej ilości towaru jak na wystawionym dokumencie, a nie ma zgody na
sprzedaż "na minus"). Jeśli import częściowy będzie niedozwolony, to program anuluje import całego
dokumentu i przerwie operacje importu. Jeśli, natomiast import częściowy będzie dozwolony, to
program przyjmie dokument z pozycjami o zmodyfikowanej ilości i przeliczy ponownie sumy
dokumentu (zdejmie ze stanu taką ilość jaka jest w magazynie, a nie na dokumencie).W przypadku
braku stanów program może zachować się następująco:
(
)
Pomijanie
dokumentów
gdy
brak
zgody
( ) Dopuszczenie dokumentów ze zmniejszonymi ilościami

na

zdjęcie

całości

towaru

W poniższych opcjach określamy katalogi i pliki z których będą importowane dane z SET-a do
programu:
Set - Plik KP KW; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
dokumenty KP i KW pochodzące z SET-a.
Set - Plik nagłówków faktur; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
nagłówki faktur pochodzące z SET-a.
Set - Plik nagł. korekt faktur; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie
importował nagłówki korekt faktur pochodzące z SET-a.
Set - Plik nagłówków Wz; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
nagłówki Wz-tek pochodzące z SET-a.
Set - Plik nagłówków zamówień; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie
importował nagłówki zamówień pochodzące z SET-a.
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Set - Plik paragonów; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
paragony pochodzące z SET-a.
Set - Plik poz. korekt faktur; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
pozycje korekt faktur pochodzących z SET-a.
Set - Plik pozycji faktur; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
pozycje faktur pochodzące z SET-a.
Set - Plik pozycji Wz; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
pozycje Wz-tek pochodzące z SET-a.
Set - Plik pozycji zamówień; opcja określa katalog i nazwę pliku z którego program będzie importował
zamówienia pochodzące z SET-a.
W celu uzyskania poprawnej współpracy SET-a z programem musimy ustawić opcje odpowiadające za
rozpoznawanie klientów i towarów, a także opcję odpowiadającą za numerację przekazywanych
dokumentów.
Dane po których program ma rozpoznawać klienta, towar muszą być unikalne, nie mogą się
powtarzać w innych danych dotyczących klientów i towarów.
*Set - Rozpoznawanie klienta; opcja ta dotyczy rozpoznawania klienta.
Rozpoznawanie klienta przez:
( ) Nazwę (8 znaków)
( ) Identyfikator rekordu
( ) 2 znaki nazwy i 4 identyfikatora
( ) 2 znaki nazwy i 6 identyfikatora
*Set - Rozpoznawanie towaru; opcja ta dotyczy rozpoznawania towaru.
Rozpoznawanie towaru przez
( ) Kod (20 znaków)
( ) Identyfikator rekordu
( ) 14 znaków kodu i 6 identyfikatora
*Sugerowane
jest
w
rozpoznawaniu
( ) 2 znaki nazwy i 6 identyfikatora,

klientów

ustawić

natomiast
w
( ) 14 znaków kodu i 6 identyfikatora.

rozpoznawaniu

ostatnią

opcję:

towarów:

Są to opcje, które gwarantują zarówno czytelność i unikalność tych danych dla osoby obsługującej
SET-a, ponieważ również z takimi kodami zostaną wysłane dane do SET-a.
Set - Numeracja dokumentów; opcja pozwala na ustalenie sposobu numeracji dokumentów
importowanych z SET-a. Program może przyjmować numer nadany przez SET lub nadawać
dokumentom własny numer, zgodnie z normalną zasadą numeracji w programie.
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Numer importowanego dokumentu
( ) Wg SET-a
( ) Wg programu (kolejny)

Eksport do SET-a
Dane do SET-a eksportujemy w programie wybierając z menu głównego: Urządzenia | Set.
Z menu możemy wybrać:
Export towarów do Set-a
Export asortymentu do Set-a
Export klientów do Set-a
Export części klientów do Set-a.
Export towarów do Set-a
Po wyborze: Export towarów do Set-a program zapyta nas czy eksportować również towary o
zerowych stanach. Następnie pojawi się okno umożliwiające wybór SET-a, na który mają być
eksportowane dane o towarach. Jeśli wybierzemy: Bez zmiany nazw plików podanych w opcjach,
dane zostaną przeniesione do plików z nazwą serii, jaka została wpisana w opcjach. Jeśli natomiast
wybierzemy z listy jeden z numerów, wtedy do nazwy serii zostanie dopisany wybrany numer. Czyli,
np.: wybierając numer 5, dane zostaną wyeksportowane do plików z nazwą w naszym przypadku:
ergo5.tow. Po wyborze poszczególnych opcji towary zostaną wyeksportowane.
Export asortymentu do Set-a
Jeśli wybierzemy z menu: Export asortymentu do Set-a, mamy możliwość wyeksportowania
wybranego przez nas asortymentu.
Export klientów do Set-a i Export części klientów do Set-a
Opcje służą eksportowi danych dotyczących klientów. W pierwszym przypadku zostaną
wyeksportowani wszyscy klienci z programu, w drugim możemy zdecydować, których klientów
chcemy eksportować.

Import z SET-a
Import z SET-a dostępny jest po wybraniu z menu głównego opcji: Urządzenia | Set | Import
dokumentów z SET-a.
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Przekazywanie dokumentów między oddziałami
Informacje ogólne
Eksport i import dokumentów polega na przekazywaniu różnego typu dokumentów magazynowych
między oddziałami. Umownie jest to przekazywanie przez dyskietkę, ale możemy użyć dowolnego
medium, np. Internet. Eksport i import dotyczy najczęściej dwóch sytuacji, z którymi możemy się
spotkać.
Pierwsza to taka, w której wystawiony dokument wydania z magazynu staje się dokumentem
przyjęcia po zaimportowaniu w oddziale, np. WW (wydanie wewnętrzne) z centrali staje się PW
(przyjęcie wewnętrzne) w oddziale.
Drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy w docelowym komputerze chcemy powtórzyć dokumenty
wystawione w źródłowym, np. w centrali w oddzielnym magazynie chcemy kontrolować stan
magazynu przez dublowanie operacji wystawianych w oddziale.
Mechanizm przekazywania dokumentów przez dyskietkę działa w ten sposób, że eksport dokumentu
pociąga za sobą eksport wszystkich danych związanych z dokumentem - klienta, pracownika, kosztu,
towarów, asortymentów. Program importujący będzie rozpoznawał czy dane na temat konkretnego
klienta, towaru itp. znajdują się już w bazach danych. Jeśli ich nie będzie, to program automatycznie
dopisze te dane, a jeśli będą, znajdzie je i ewentualnie uaktualni. Jest to również sposób na
uaktualnianie informacji w oddziałach, np. o zmianie ceny towarów.

Konfigurowanie katalogów eksportu
Najpierw należy wskazać w programie miejsca do których eksport i z których import ma się odbywać,
czyli tzw. ścieżkę dostępu. W tym celu z menu wybieramy Inne, następnie Konfiguracja. Tutaj należy
znaleźć następującą sekcję (w kwadratowych nawiasach) :
[NaDyskietke]
EksportKatalog=
ImportKatalog=
Po znakach równości podajemy ścieżkę dostępu do miejsca do którego będą eksportowane
dokumenty,
lub
miejsca
z
którego
będziemy
importować
dokumenty,
np.:
EksportKatalog=c:\ergo\eksport
ImportKatalog=c:\ergo\import
Dobrze jest tutaj podać miejsce na dysku, a nie bezpośrednio ścieżkę do napędu dyskietek A czy B.
Jest to o tyle ważne, że eksport dokumentów na dysk twardy jest szybszy niż bezpośrednio na
dyskietkę. W sieci Novell może być to tylko dysk sieciowy.
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Ustawienia opcji związanych z importem i eksportem dokumentów
Oddział eksportujący dokumenty
Eksport - Ceny zakupu na WW i MM- przez dyskietkę
opcja określa z jakimi cenami zostaną wyeksportowane dokumenty WW i MM. Cena ta może ulec
zmianie, kiedy np. nie chcemy aby jednostka do której eksportujemy dokumenty znała ceny po
których kupowane są towary dla nas. Wybieramy jedną z trzech możliwości:
( ) Niezmienionych (czyli takich jakie są na dokumencie)
( ) Z wyzerowanymi cenami zakupu
( ) Z cenami zakupu równymi cenom sprzedaży (cena sprzedaży pobierana jest z pola, które
wypełnione zostało w momencie wystawiania dokumentu)
Eksport - PW - Cena sprzedaży przy towarze eksportowanym na dyskietkę
opcja określa jaka cena sprzedaży zostanie umieszczona na dokumentach PW przy eksporcie:
( ) Niezmieniona (czyli taka jaką mamy w programie dla danego towaru)
( ) Podana na PW (czyli cena, którą bezpośrednio umieścimy na dokumencie PW)
( ) Podana na PW gdy niezerowa (jeśli cena na PW będzie różna od zera, zostanie przeniesiona ta,
która jest na dokumencie)
Jeśli cena przy towarze będzie zerowa w dokumentach eksportowanych, wtedy pozostanie cena taka
jaka była przy towarze w programie do którego będą importowane dokumenty.
Eksport - SPRZEDAŻ - Cena sprzedaży przy towarze eksportowanym na dyskietkę
opcja ta pozwala na ustalenie ceny sprzedaży jaka powinna obowiązywać w oddziale, czyli jaka cena
ma być przenoszona wraz z towarami na podstawie ceny podanej na dokumencie sprzedaży.
Przykład:
sprzedajemy kurtkę, która u nas w magazynie jest sprzedawana za 100 zł. Taką cenę sprzedaży mamy
przypisaną do tego towaru, ale może się zdarzyć, że chcemy ją sprzedać do oddziału za 150zł, lub
chcemy dać rabat w wysokości 10% od ceny sprzedaży. W przypadku udzielenia rabatu od 100zł, cena
sprzedaży kurtki będzie wynosiła 90zł, jeśli damy rabat od ceny podanej na dokumencie (150zł), cena
ta wyniesie 135zł. Czyli w zależności od wybranej opcji w oddziale importującym od nas dokumenty
możemy uzyskać następujące ceny sprzedaży:
( ) Niezmieniona (czyli, taka jaka jest w programie z którego eksportujemy - 100zł)
( ) Podana na sprzedaży (czyli, taka jaką podamy na dokumencie sprzedaży, w momencie wystawienia
go - 150zł)
( ) Podana na sprzedaży gdy niezerowa (czyli, jeśli cena na dokumencie będzie różna od 0, zostanie
przeniesiona ta, która jest na dokumencie - 150zł)
( ) Podana na sprzedaży bez rabatu (czyli jeśli cena sprzedaży podana na dokumencie wynosi 150zł za
kurtkę i do tego dajemy rabat, cena ta w ostateczności wyniesie 135zł, ale w oddziale importującym
ceną sprzedaży będzie 150zł)
( ) Podana na sprzedaży bez rabatu gdy niezerowa (czyli, jeśli cena na dokumencie będzie różna od 0
zostanie przeniesiona, tak jak w poprzednim przypadku, cena sprzedaży będzie wynosiła 150zł)
Jeśli cena przy towarze będzie zerowa w dokumentach eksportowanych, wtedy pozostanie cena taka
jaka była przy towarze w programie do którego będą importowane dokumenty.
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Eksport - WW - Cena sprzedaży przy towarze eksportowanym na dyskietkę
opcja ta określa, czy przy eksporcie wydania wewnętrznego program ma zamienić cenę sprzedaży
umieszczoną przy towarze w oddziale, który będzie importował na cenę sprzedaży (!) podaną w
wydaniu wewnętrznym. Sytuacja analogiczna jak wyżej, z tym że jest to dokument WW.
( ) Niezmieniona (czyli, jak w naszym przykładzie 100zł)
( ) Podana na WW (czyli, 150zł)
( ) Podana na WW gdy niezerowa (jeśli różna od 0 to ceną sprzedaży w oddziale będzie cena podana
na dokumencie - 150zł)
Oddział importujący dokumenty:
Import - Bez transakcji
W tej opcji dobrze jest ustawić import w transakcji. Jeśli w momencie importu, powstanie jakiś błąd
to wtedy dokument, który właśnie był importowany w ogóle nie zostanie przeniesiony. Przy
ustawieniu opcji “bez transakcji” może zostać przeniesiona tylko część dokumentu, tzn. dokument
może zostać rozpoczęty, a nie zakończony. Natomiast jeśli podczas importu w transakcji pojawi się
błąd “przekroczona liczba lockowań” (ograniczenie baz danych), konieczne jest ustawienie tej opcji
na “bez transakcji” lub zmiana opcji bazy danych
( ) W transakcji (bezpieczny)
( ) Bez transakcji (gdy przekroczona liczba lockowań)
Import - Modyfikacja stanów
opcja określa czy podczas importu danego dokumentu przez dyskietkę mają być modyfikowane stany
towarów występujących na tym dokumencie. Określamy, które z typów dokumentów
importowanych z dyskietki mają zmieniać stany magazynowe:
[ ] PW
[ ] WW
[ ] Zakupy
[ ] Pz
[ ] Sprzedaż
[ ] Wz
Import - Przywracanie usuniętych
opcja określa czy program importujący dopisując klienta, towar itp. zaznaczony jako usunięty (tzn.
będący w bazie ale nie wyświetlany) ma go ponownie uwidocznić (przywrócić do życia).
( ) Przywracane do życia
( ) Pozostawiane jako usunięte
Kolejne trzy opcje dotyczą uaktualniania danych już istniejących
Określamy w nich jakie dane mają być uaktualniane podczas importu dokumentów. Najpierw
określamy czego ogólnie ma dotyczyć uaktualnienie, np. dane o towarze, a w kolejnych opcjach
uszczegóławiamy dane, które mają być uaktualnione, w ramach, np. towarów.
Import - Uaktualnianie istniejących
opcja pozwala na uaktualnienie informacji dotyczących istniejących danych o:
[ ] Towarze
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[ ] Kliencie
[ ] Pracowniku
Import - Uaktualniane pola asortymentu
opcja określa jakie pola asortymentu mają być uaktualniane po imporcie dokumentów.
[ ] Kod grupy
[ ] Nazwa grupy
[ ] Uwagi
[ ] Rodzaj księgowania
Import - Uaktualniane pola towaru
opcja określa co lub czy w ogóle ma być uaktualniane w informacji o towarze po imporcie
dokumentów.
[ ] Kod
[ ] Nazwa
[ ] Kod kreskowy
[ ] SWW
[ ] Jednostka miary
[ ] Cena
[ ] Stawka VAT
[ ] Rodzaj
[ ] Ilość w opakowaniu
[ ] Ilość Min
[ ] Ilość Max
[ ] Wyróżnik
[ ] Kod dodatkowy
Opcje określające sposób wyszukiwania
Kolejne opcje służą wyszukiwaniu asortymentu, towaru, klienta na podstawie danych określonych w
opcjach, w bazie programu do którego mają być importowane dokumenty. Jeśli program nie znajdzie
np. towaru, który jest na dyskietce, dopisze go jako nowy towar w programie.
Uwaga! Opcje te wymagają precyzyjnego określenia. Błędne ich ustawienie może spowodować
dopisywanie klientów, asortymentów czy towarów o istniejących już nazwach, których program nie
może odszukać w bazie.
Import - Wyszukiwanie asortymentu; opcja ta określa wg jakich danych program rozpoznaje, czy
asortyment importowany z dokumentem już istnieje:
( ) Po kodzie
( ) Po nazwie
( ) Po Auto Identyfikatorze
Auto Identyfikator to wewnętrzny nr rekordu w bazie nadawany automatycznie, użytkownik nie ma
wpływu na to. W ten sposób baza zapewnia unikalność kodu dla danego asortymentu.
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Uwaga! Auto identyfikator może być użyty wyłącznie wtedy, gdy oddział importujący ma dokładnie
kopie baz z oddziału eksportującego oraz nie może sam wprowadzać nowych asortymentów
(towarów etc.)
Import - Wyszukiwanie klienta
opcja pozwala określić według jakich informacji program ma rozpoznawać istniejących klientów:
( ) Po NIP-ie lub nazwie skróconej
( ) Po nazwie skróconej
Import - Wyszukiwanie towaru
opcja ta określa wg jakich danych program rozpoznaje, czy towar importowany z dokumentem już
istnieje:
( ) Po symbolu (kodzie)
( ) Po nazwie
( ) Po kodzie kreskowym
( ) Po Auto Identyfikatorze
( ) Po kodzie dodatkowym
Auto Identyfikator - patrz wyżej.
Opcje zamiany typów dokumentów
Ustawienie tych opcji umożliwia wybór między pierwszym bądź drugim sposobem funkcjonowania
eksportu i importu dokumentów, który opisaliśmy na początku w rozdziale “Informacje ogólne”.
Opcje odpowiadają za zmianę typu dokumentu w momencie importu. W ten sposób możemy
zamienić dokument WW z programu eksportującego na dokument PW w programie importującym
(zmiany tej możemy dokonać dlatego, że dla programu eksportującego jest to wydanie towarów z
magazynu, natomiast dla programu importującego będzie to przyjęcie do magazynu). Tak samo
możemy zamienić dokument sprzedaży na dokument zakupu, czy WZ na PZ.
Najpierw należy ustawić ogólną opcję: Import - Zmiana typu dokumentu, określającą ogólne grupy
dokumentów, które mają być zamieniane na inne, następnie uszczegóławiamy tą zamianę w
kolejnych opcjach. Jeśli nie ustawimy ogólnej opcji reszta ustawień dotyczących zamiany
dokumentów nie będzie brana pod uwagę.
Import - Zmiana typu dokumentu
opcja pozwala zmienić typ importowanego z dyskietki dokumentu na jakiś inny:
[ ] Wydania | Przyjęcia
[ ] Sprzedaż | Zakup
[ ] Wz | Pz
Import - Zmiana MM- (na przyjęcie)
opcja pozwala określić sposób zamiany MM-ek
Rozchodowych na dokumenty przyjęcia:
( ) MM- | PW
( ) MM- | MM+ (niezaakceptowany)
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MM+ (niezaakceptowany) jest to dokument, na którym po imporcie nie będzie nazwy magazynu
źródłowego w związku z czym, nie zostanie on zaakceptowany. Po imporcie należy wejść w zmianę
takiego dokumentu i dopisać magazyn źródłowy.
Import - Zmiana MM- (na wydanie)
opcja pozwala określić sposób zamiany MM-ek
( ) MM- | WW
( ) MM- | MM- Dwustronna
Import - Zmiana numeru
opcja powoduje na nadanie kolejnego numeru przy zmianie dokumentu, np. z WW na PW:
[ ] Przy zamianie WW | PW
[ ] Przy zamianie Sprzedaż | Zakup
[ ] Przy zamianie Wz | Pz

Eksport dokumentów
Aby wyeksportować dokumenty, należy:
Z menu głównego wybieramy Dokumenty, następnie typ dokumentów który chcemy eksportować na
dyskietkę.
Na liście dokumentów wybieramy z menu Eksport, pojawi się zapytanie czego ma dotyczyć eksport:
Dotyczy:
( ) Bieżącego dokumentu
( ) Dokumentów z podanego okresu
zaznaczamy właściwą opcję. Wybierając opcję “dokumenty z podanego okresu” program zapyta o
okres z jakiego chcemy wyeksportować dokumenty (podajemy tu zakres dat), a także czy
eksportować tylko dokumenty z bieżącego magazynu.
Następnie pojawi się okno w którym określamy katalog eksportu:
( ) Wg konfiguracji c:\
( ) Stacja A:
( ) Stacja B:
Opcja “Wg konfiguracji” oznacza wpis którego wcześniej dokonaliśmy w konfiguracji, czyli w naszym
przykładzie będzie to: c:\ergo\eksport. Zalecany jest wybór opcji pierwszej ze względu na dużo
szybszy eksport na dysk twardy niż do stacji dyskietek.
W przypadku eksportu na dysk twardy (wg konfiguracji) po wyeksportowaniu dokumentów do
podanego katalogu należy skopiować jego zawartość na dyskietkę i usunąć pliki z katalogu eksportu,
aby zapobiec powtórnemu ich wyeksportowaniu.
Po umieszczeniu dokumentów na dyskietce możemy je przesłać np. do innego oddziału i tam
zaimportować dane.
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Import dokumentów
Aby zaimportować dane znajdujące się na dyskietce należy:
Wybrać z menu głównego Dokumenty, następnie Import dokumentów. Tutaj określamy jakie
dokumenty będziemy importować. Należy wybrać taki typ dokumentu, jaki był eksportowany, np.
jeżeli eksportujemy WW, które ma być zamienione na PW, to wybieramy grupę dokumentów WW.
Po wybraniu typu dokumentu importowanego pokaże nam się okno w którym określamy skąd
będziemy importować dokumenty:
Katalog importu
( ) Wg konfiguracji c:\
( ) Stacja A:
( ) Stacja B:
Opcja “Wg konfiguracji” oznacza wpis opisany w podrozdziale “Konfigurowanie katalogów eksportu”.
Jeśli wybierzemy import bezpośrednio z dyskietki będzie on trwał o wiele dłużej, niż jeśli wybierzemy
opcję wg konfiguracji. Jednak aby wybrać tę opcję należy najpierw przekopiować dane z dyskietki do
katalogu który określiliśmy w konfiguracji. Program dopiero stąd pobierze dane. Po wybraniu
odpowiedniej opcji pokaże się lista dokumentów znajdujących się na dyskietce.
Aby zaimportować dane już do programu wybieramy z menu Import. Tutaj mamy jeszcze możliwość
wyboru czy chcemy importować dokumenty z jakiegoś określonego okresu, czy importować tylko
zaznaczony dokument. Po wybraniu odpowiedniej opcji dokumenty zostaną zaimportowane do
naszego programu. Data w dokumentach importowanych zostaje przeniesiona z dokumentów
eksportowanych.
Po imporcie dokumentów katalog importowy powinniśmy wyczyścić, aby nie nałożył się przypadkowo
z kolejnym importem.
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Inwentura z kolektora danych
Wczytanie spisu z natury z pliku tekstowego
Program “Faktury i Magazyn” pozwala na wprowadzenie ilości towarów spisanych z natury z pliku
tekstowego o konfigurowalnej strukturze, powstałego przykładowo z kolektora danych używanego
podczas inwentury.
Dla wczytania spisu z natury z pliku tekstowego potrzebny jest następujący, przykładowy, wpis w
konfiguracji programu:
[WczytanieInwentury]
Zbior=inwent.txt nazwa pliku zawierającego dane (bez katalogu jeśli plik
znajduje się w katalogu programu)
Record=13 numer znaku-separatora wierszy
CrLf=TAK określenie że separatorem wierszy są 2 znaki #13 #10
(standard dla pliku tekstowego)
Field=44 numer znaku-separatora kolumn
Value=254 na stałe
Towar=0 kolumna z kodem towaru (numeracja od 0, tutaj pierwsza)
Ilosc=1 kolumna ze spisaną ilością towaru (tutaj druga)
Uwaga:
Plik z danymi może zawierać inne dane, których program nie potrzebuje. Wówczas należy tylko podać
odpowiednie numery kolumn zawierających kod towaru i jego ilość.
Kody towarów w programie muszą być unikalne i nie mogą zawierać spacji na początku i końcu
kodu, inaczej program może wczytać ilości do niewłaściwych towarów lub w ogóle nie znaleźć
towaru.
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Ogólne zasady współpracy z kasami fiskalnymi (moduł fiskalny)
Wstęp

Cel
Celem instrukcji jest opisanie konfiguracji i zasad współpracy programu Faktury i Magazyn z kasami
fiskalnymi.
Instrukcja nie zawiera przykładów ani szczegółów konfiguracji dla konkretnych kas. Takie informacje
zawierają instrukcje szczegółowe dostępne w ERGO Software.
Dla kogo
Instrukcja przeznaczona jest dla serwisantów ERGO Software oraz instalatorów kas fiskalnych.
Mogą z niej korzystać użytkownicy programu Faktury i Magazyn w celu zapoznania się i
wykorzystania niestandardowych opcji przy współpracy z kasami fiskalnymi lub przy rozwiązywaniu
problemów występujących w trakcie pracy z nimi.
Zasada współpracy
Program współpracuje z kasami fiskalnymi w trybie Off-line. Tryb ten oznacza, że aktualizacja stanów
magazynu w programie następuje dopiero po odczytaniu sprzedaży z kasy, a nie bezpośrednio po
wystawieniu paragonu na kasie.
Program może współpracować z ośmioma kasami fiskalnymi tego samego typu lub różnych typów.
Dla każdej kasy ustawia się indywidualnie parametry współpracy. Parametry współpracy ustawiamy
w konfiguracji programu.

Konfiguracja połączenia

Zasada współpracy
Program współpracuje z kasami fiskalnymi w trybie off-line.
Najpierw należy wysłać do kasy listę towarów wraz z cenami i stawkami VAT. Program Faktury i
Magazyn nie wysyła do kasy stanów magazynowych.
Po dokonaniu sprzedaży na kasie, np. na koniec dnia, "ściągamy" z kasy wielkość sprzedaży towarów.
Program tworzy na tej podstawie dokument paragon i zmniejsza stany magazynowe o ilości pobrane
z kasy. Najczęściej po utworzeniu paragonu następuje wyzerowanie liczników na kasie.
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Taki tryb pracy oznacza, że faktyczne stany magazynowe znamy po dokonaniu importu z kasy.
Program Faktury i Magazyn nie uaktualnia stanów magazynowych po wystawieniu paragonu na kasie,
ale dopiero po "ściągnięciu" sprzedaży.
Wyzerowanie liczników na kasie nie oznacza wykonanie raportu fiskalnego. Raport fiskalny należy
wykonać bezpośrednio na kasie.
Zalecamy, w celach kontrolnych, jednoczesne wykonanie raportu fiskalnego i pobranie wielkości
sprzedaży. Możemy wówczas porównać, czy raport fiskalny z dnia zgadza się z utworzonym
paragonem w programie.
Jeżeli korzystamy z wagi lub udzielamy rabatów przy sprzedaży z kasy mogą wystąpić groszowe
rozbieżności pomiędzy tymi dwoma zestawieniami spowodowane zaokrągleniami.
Program Faktury i Magazyn pozwala wyzerować liczniki sprzedaży na kasie niezależnie od "ściąganej"
z kasy sprzedaży.
Niektóre kasy pozwalają na programowanie w trakcie normalnej pracy kasjera a inne wymagają
przejścia w tryb programowania i przerwania wystawiania paragonów.
Niektóre operacje wymagają wcześniejszego wykonania raportu fiskalnego i zerowania liczników lub
pobrania sprzedaży. Dotyczy to zmiany stawki VAT a czasami również nazwy towaru. Z reguły zmiana
ceny nie wymaga tych operacji.
Instalacja oprogramowania narzędziowego
Pierwszą czynnością jest zainstalowanie oprogramowania, przy pomocy którego program Faktury i
Magazyn komunikuje się z kasami fiskalnymi. Oprogramowanie to dostępne jest na stronach
internetowych producentów kas lub w ich działach technicznych.
Sterowniki lub inne oprogramowanie należy zainstalować według zaleceń producentów lub wgrać do
katalogu instalacyjnego programu Faktury i Magazyn.
Przystosowanie programu Faktury i Magazyn
Konfiguracja parametrów transmisji
Wywołujemy z menu: Inne | Konfiguracja. Można również edytować plik tekstowy ini.dat znajdujący
się w katalogu programu Faktury i Magazyn.
Parametry konfiguracyjne dla każdej kasy dokonujemy w innej sekcji pliku konfiguracyjnego. Dla kasy
pierwszej w sekcji [KasaFiskalna1], dla kasy drugiej w sekcji[KasaFiskalna2] itd.
Znajdujemy sekcję [KasaFiskalna1] lub z kolejnymi numerami i wypełniamy pola według
dokumentacji konkretnej kasy lub kas. Przykładowe ustawienia zawiera poniższy przykład.
Większość kas wymaga zewnętrznego programu (drivera), który na podstawie przekazanych mu
parametrów komunikuje się z kasą i w określony sposób zwraca odebrane z kasy dane.
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Wybrane parametry komunikacyjne
Poniżej przedstawiamy "szkolny" fragment pliku konfiguracyjnego oraz wyjaśnimy znaczenie
poszczególnych parametrów.
[KasaFiskalna4]
Program=tangodrv.exe
AddParam=mi=0 pn=0,,6621313
CzasKomunikatu=1000
Field=59
MaxNazwa=18
NazwaStoiska=Kosmetyki
PlikBledow=error.txt
Port=2
PreExeProgram=start.exe
PreExeParam=/w
Vat0=C
Vat22=A
Vat7=B
VatZw=Z
KodWysylany=6
KodOdbierany=-6

[KasaFiskalna4]. określa parametry dla kasy fiskalnej numer 4.
Program. Określa plik drivera oraz jednoznacznie identyfikuje rodzaj kasy lub kas. Można podać pełną
ścieżkę do programu, np. c:\optimus\tangodrv.exe. Konieczne jest podanie tego klucza w sekcji.
AddParam. Zawiera dodatkowe parametry przekazywane do programu komunikacyjnego. Szczegóły
tych parametrów znajdują się w dokumentacji drivera.
Field. Numer kodu ASCII dziesiętnie, który oddziela pola w pliku przekazywanym do programu
komunikacyjnego.
Port. określa numer portu COM pod którym znajduje się modem.
PreExeProgram. Klucz jest wymagany dla systemów Windows 95 i 98 jeżeli driver został napisany w
technologii Win32. Musi zawierać poprawną ścieżkę oraz nazwę programu start.exe. Najczęściej
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znajduje się on w katalogu c:\windows\system Bez tego programu sterowanie wraca natychmiast po
wywołaniu do programu Faktury i Magazyn i uniemożliwia prawidłową komunikację. Problem ten nie
występuje w Windows 2000 i XP.
PreParamProgram. Ma sens razem z "PreExeProgram" i określa dodatkowe parametry przekazywane
do tego programu. Dla programu start.exe konieczne jest podanie parametru /w. Wywołaj
program start aby zobaczyć pełną specyfikację parametrów.
CzasKomunikatu. Ponieważ do współpracy wywoływany jest zewnętrzny program, najczęściej
wyświetla on pewne komunikaty o postępie transmisji i o błędach. Czas podany tutaj w [ms] pozwala
przeczytać ten komunikat, ponieważ program wstrzymuje dalsze działanie na podany okres.
NazwaStoiska. Zamiast numeru kasy program może wyświetlić opis tej kasy, np. spożywczy, chemia
itp.
MaxNazwa. .Maksymalna długość nazwy towaru przesyłana do kasy. Program ogranicza dłuższe
nazwy do podanej liczby znaków.
Vat22 Vat7 Vat0 VatZw. Określają przypisanie stawek VAT do grup w kasie.
KodWysylany. Do jakiej długości uzupełnić kod PLU zerami z lewej strony, np. dla N = 6 kod 102
zamieniany jest na 000102.
KodOdbierany. Dla N analogicznie jak poprzednie, ale po odbiorze. Jeżeli kasa odsyła 102 a w
programie jest 000102. Dla ujemnego usuwa zera sprzed odebranego kodu, jeżeli długość kodu jest
mniejsza lub równa N.
PlikBledow. Nazwa pliku zawierającego informacje o błędnym wykonaniu operacji. Plik taki tworzony
jest przez driver.
Rate. Określa szybkość transmisji do i z kasy fiskalnej. W większości driver ustala sam domyślną
wartość, dlatego parametr ten nie występuje. Występuje przykładowo przy współpracy z kasą Datecs.
Ustawienie opcji
Wywołać z menu: Inne | Opcje. Następnie ustawić się na opcjach zaczynających się Fiskalna kasa
Znajduje się tutaj kolka opcji dotyczących współpracy z kasami fiskalnymi.
Do numeru w importowanym paragonie. Po pobraniu wielkości sprzedaży z kasy program Faktury i
Magazyn tworzy na liście dokumentów paragon. Opcja a określa, co ma znaleźć się w polu "do
numeru" tego dokumentu.
Ceny towarów. Określa czy ceny towarów wysyłanych do kasy mają być pobrane z towaru czy
wyliczone według domyślnego cennika sprzedaży. Domyślnie wysyłana jest cena określona przy
towarze.
Działy towarów. Niektóre kasy, np. Sharp, rozróżniają stawki VAT poprzez podanie działu. Dział w
programie związany jest a grupą asortymentową. W większości kas parametr jest pomijany.
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Pomijanie. Pozwala ustawić jakie towary zostaną pominięte przy wysyłce do kasy lub przy pobieraniu
sprzedaży z kasy.
Przenoszona nazwa towaru. Program Faktury i Magazyn domyślnie wysyła nazwę towaru. Czasami
wygodnie wysłać jako nazwę treść zawartą w innym polu towaru lub składającą się z kilku członów.
Przykładowo, w celu zapewnienia unikalności nazwy na kasie łatwiej jest ustawić tę opcję na "Id +
nazwa" niż poprawiać i kontrolować wprowadzane nazwy do programu. Czasami dla jednoznacznej
identyfikacji drukowanych na paragonie nazw, które często posiadają jednakowy początek, można
ustawić opcję na "Kod + nazwa", jeżeli kod jednoznacznie określa towar.
Przenoszony kod kreskowy. Określamy, które pole w towarze zawiera kod kreskowy. Niektóre kasy
oprócz kodu krótkiego, pozwalają na podanie kodu kreskowego, np. Elzab, Sharp. Kasy "Optimus"
pozwalają na podanie albo kodu kreskowego, albo kodu krótkiego. Dla tych ostatnich opcja ta nie jest
wykorzystywana.
Współpraca poprzez. Poprawne ustawienie tej opcji decyduje o bezbłędnej współpracy z kasą. Opcja
ta określa które pole towaru zawiera kod, który jednoznacznie identyfikuje towar w programie oraz
będzie unikalny na kasie, tzn. nie powtórzy się towar o takiej samej nazwie ale innym kodzie.
Opcja ta ma decydujące znaczenie dla poprawnego odbioru wielkości sprzedaży i tworzenia
paragonu. Przy odbiorze kasa podaje kod towaru oraz wartość i ilość sprzedaży. Odebrany kod musi
być jednoznacznie przypisany do towaru w bazie towarów w programie Faktury i Magazyn. Kasa
często pomija zera przed numerem kodu, dlatego dla niektórych kas konieczne jest prawidłowe
ustawienie pól KodOdbierany i KodWysylany w konfiguracji programu.
Dla tych kas ustawiamy opcję Współpraca poprzez w tym samym polu towaru wpisujemy kod
kreskowy, jeżeli występuje, albo kod krótki jeżeli towar nie ma kodu kreskowego. Kasa automatycznie
rozróżnia który kod został przekazany do kasy. Zakres kodów krótkich zależy od typu kasy.
Konfiguracja modemu
Część ta dotyczy sytuacji, gdy transmisja do kasy odbywa się poprzez modem podłączony do linii
telefonicznej.
Modem po stronie kasy należy skonfigurować według zaleceń działu technicznego producenta lub
dystrybutora danej kasy.
Modem po stronie komputera nie wymaga szczególnych ustawień. Zalecamy ustawienie "na
sztywno" maksymalnej szybkości transmisji na 9600. Współpraca z kasą odbywa się na tej szybkości i
nie ma potrzeby, aby modemy "dogadywały" się na wyższych szybkościach. Ustawienie to zapewnia
pewniejszą transmisję przy słabszych łączach.
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Praca z kasami

Wysyłanie towarów do kasy
Aby wysłać towary do kasy należy z menu przejść na listę towarów Towary | Towary lub towarów w
grupie asortymentowej Towary | Towary asortymentami | Towary.
Następnie wywołujemy komendę Inne | Do kasy fiskalnej.
Program Faktury i Magazyn wysyła do kasy towary według następujących zasad:


Wszystkie



Zmienione



Zaznaczone

Program ogranicza wysyłanie towarów w zależności od opcji ustawionych przy towarze lub w opcjach
programu. Zobacz “Jak pominąć wysyłanie określonych towarów do kasy?” i “Ustawienie opcji”
Przed wysyłaniem towarów "wszystkich" lub "zmienionych" można założyć maskę.
Wysyłanie zmienionych towarów. Program Faktury i Magazyn zapamiętuje dokonanie zmiany na
towarze. Towar zostaje "zmieniony" jeżeli zostanie dopisany do bazy lub zostanie wykonana
komenda "Zmiana". Wysyłając towar do kasy program zaznacza, że do danej kasy towar został
wysłany. Oznacza to, że każda z ośmiu kas posiada niezależny znacznik pamiętany przez program.
Program odznacza znacznik "zmieniony" również wtedy, przygotował towary do wysłania ale
transmisja do kasy nie powiodła się.
Wysyłanie zaznaczonych towarów. Można ręcznie określić towary przeznaczone do wysłania. Będąc
na liście towarów używamy klawisza ~ (znajduje się najczęściej nad klawiszem Tab) w celu
zaznaczenia lub odznaczenia. Następnie postępujemy jak wyżej.
Odbiór sprzedaży z kasy
Aby odebrać sprzedaż z kasy należy wybrać z menu Urządzenia | Kasa fiskalna | Import sprzedaży.
Postępujemy według komunikatów programu.
Odbiór sprzedaży następuje w trzech etapach


Pobranie za pomocą drivera danych z kasy i zapisanie ich w pliku na dysku.



Analiza pliku z dysku, utworzenie dokumentu sprzedaży typu "paragon" i aktualizacja stanów
magazynowych.



Kasowanie sprzedaży na kasie, czyli wyzerowanie liczników sprzedaży.
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Niektóre drivery wykonują zerowanie liczników sprzedaż automatycznie w trakcie odbioru każdego
towaru. Dlatego dla niektórych kas etap trzeci nie występuje.
Powtórzenie ostatniego importu
Operacja wykonuje tylko drugi etap opisany wyżej.
Ta operacja nie łączy powoduje łączenia się z kasą, ale na podstawie ostatniego odbioru sprzedaży z
kasy tworzy dokument typu "paragon".
Aby powtórzyć tworzenie "paragonu" należy wybrać z menu Urządzenia | Kasa fiskalna |
Powtórzenie ostatniego importu.
Uwaga!
Program Faktury i Magazyn nie pozwala na powtórzenie przedostatniego importu, ale jedynie
ostatni.
Zobacz: “Czy jest możliwe odtworzenie wcześniejszej sprzedaży niż ostatnia?”
Kasowanie sprzedaży na kasie
Aby skasować sprzedaż na kasie należy wybrać z menu Urządzenia | Kasa fiskalna | Kasowanie
sprzedaży.
Uwaga!
Wykonanie kasowanie powoduje trwałe wyzerowanie liczników, a tym samym nie jest możliwe
odtworzenie wielkości sprzedaży na towarach a tym samym pobranie jej z kasy do komputera.

Pytania i uwagi

Jak ustawić konfigurację dla kilku kas?
Dla każdej kasy utworzyć osobną sekcję w konfiguracji: np. [KasaFiskalna1] i [KasaFiskalna2].
Jakie inne opcje ustawić w programie Faktury i Magazyn
Towary - sprawdzanie unikalności. pozwala zabezpieczyć się przed powtórzeniami kodu, poprzez
który program identyfikuje towary odbierane z kasy. Najlepiej ustawić takie pole unikalne jakie w
opcji kasy fiskalnej współpraca poprzez.
Stany - rozchody z magazynu na minus. Najlepiej ustawić opcję na "dopuszczalne po potwierdzeniu",
ponieważ w takiej sytuacji jeżeli nastąpi jakaś pomyłka przy sprzedaży na kasie, to "wyłapiemy" taką
sytuację, gdy więcej towaru zostanie sprzedane niż przekazane na kasę.
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Jak zabezpieczyć się przed powtórzeniem nazwy na kasie?
Najłatwiej ustawić opcję dla kasy fiskalnej: przenoszona nazwa towaru na "Id + nazwa". Wtedy przed
nazwę towaru wstawiany jest kilku cyfrowa liczba. Pole "Id" jest dla każdego towaru unikalne i w ten
sposób nie musimy kontrolować nazw towarów. Jeżeli opcji tej nie ustawimy, to użytkownik sam
musi zapewnić unikalność nazwy towaru przekazywanej do kasy.
Jak pominąć wysyłanie określonych towarów do kasy?
Należy w towarze ustawić opcję Nie wysyłany do kasy fiskalnej.
Jak prowadzić stany magazynowe kilku kas?
Należy nabyć wersję wielomagazynową programu Faktury i Magazyn i traktować każdą kasę jak
oddzielny magazyn.
Czy jest możliwe odtworzenie wcześniejszej sprzedaży niż ostatnia?
Program Faktury i Magazyn pozwala z menu powtórzyć ostatni import z kasy. Zobacz “Powtórzenie
ostatniego importu”. Powtórzenie wcześniejszych odczytów z kasy jest możliwe, ponieważ program
Faktury i Magazyn nie usuwa plików wymiany. Pliki te tworzone są w katalogu wskazywanym przez
zmienną systemową "TEMP". Należy odszukać odpowiedni plik i przekopiować go do katalogu
programu zmieniając nazwę według wzoru: kasN.sav, gdzie N oznacza numer kasy. Następnie
wywołać “Powtórzenie ostatniego importu”.
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Współpraca z kasami fiskalnymi Optimus
Informacje ogólne
Cel
Instrukcja opisuje zasady konfiguracji i współpracy programu komputerowego Faktury i Magazyn
firmy ERGO Software z kasami fiskalnymi "Optimus".
Dla kogo
Instrukcja przeznaczona jest dla serwisantów ERGO Software oraz instalatorów kas fiskalnych
"Optimus".
Inne dokumentacje
Bieżąca instrukcja jest uszczegółowieniem dokumentacji "Ogólne zasady współpracy z kasami
fiskalnymi", w której opisaliśmy ogólne zasady współpracy programu Faktury i Magazyn z kasami
fiskalnymi.

Konfiguracja połączenia

Instalacja oprogramowania
Pierwszą czynnością jest zainstalowanie oprogramowania, przy pomocy którego program Faktury i
Magazyn komunikuje się z kasami fiskalnymi. Oprogramowanie to dostępne jest na stronach
internetowych http://www.optimus-is.com.pl w części: Serwis | Pliki do pobrania.
Należy pobrać następujące oprogramowanie:


OIC_ECRLib_122.zip lub nowszą, która zawiera sterownik ATX do kas fiskalnych.



TangoDrv.exe dla Windows. Jest to program komunikacyjny korzystający ze sterownika.

Sterownik należy zainstalować przed wykonaniem jakichkolwiek operacji. Program TangoDrv.exe
należy skopiować do katalogu programu Faktury i Magazyn.
Przystosowanie programu Faktury i Magazyn, konfiguracja parametrów transmisji
Wywołujemy z menu: Inne | Konfiguracja.
Znajdujemy sekcję [KasaFiskalna1] lub z kolejnymi numerami i wypełniamy pola według
dokumentacji opisanej w "Instrukcji serwisowej". Przykładowe ustawienia zawiera poniższy przykład.
[KasaFiskalna4]
AddParam=mi=0 pn=0,,6621313 ct=10000
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CzasKomunikatu=1000
Field=59
MaxNazwa=18
NazwaStoiska=Spożywcze
PlikBledow=Tango_er.txt
Port=2
Precyzja=2
PreExeProgram=start.exe
PreExeParam=/w
Program=tangodrv.exe
Vat0=C
Vat22=A
Vat7=B
Vat3=D
VatZw=Z

[KasaFiskalna4]. określa parametry dla kasy fiskalnej numer 4.
AddParam. określa dodatkowe parametry przekazywane do programu komunikacyjnego. Tutaj
podane dwa parametry, które występują tylko przy transmisji modemowej do kasy. Jeżeli kasa
połączona jest bezpośrednio do komputera parametrów tych nie należy podawać.
Tutaj parametr "mi" oznacza identyfikator modemu z Panelu Sterowania. Domyślnie nie
występuje. Można podać nr modemu na liście modemów (pierwszy = 0, drugi = 1 itp.), lub jego
nazwę (musi być dokładnie taka, jak nazwano modem w Panelu Sterowania),
np. mi=1 mi="Generic SoftK56".
"pn" określa numer telefonu, pod który należy zadzwonić przed rozpoczęciem komunikacji z kasą.
Domyślnie nie występuje. Jeżeli podano parametr mi, to parametr pn jest wymagany i powinien
zawierać prawidłowy dla danego modemu ciąg znaków określający wybierany numer.
"ct" określa timeout w [ms].
Field. określa numer kodu ASCII dziesiętnie, który oddziela pola w pliku przekazywanym do programu
komunikacyjnego. Tutaj przyjęto wartość domyślną programu komunikacyjnego. Można go zmienić
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ustawiając odpowiedni parametr w sekcji "AddParam" na podstawie dokumentacji do programu
komunikacyjnego.
Port. określa numer portu COM pod którym znajduje się modem.
PreExeProgram. jest wymagany dla systemów Windows 95 i 98. Musi zawierać poprawną ścieżkę
oraz nazwę programu start.exe. Najczęściej znajduje się on w katalogu c:\windows\system Bez tego
programu sterowanie wraca natychmiast po wywołaniu do programu Faktury i Magazyn i
uniemożliwia prawidłową komunikację. Problem ten nie występuje w Windows 2000 i XP.
PreParamProgram. ma sens razem z "PreExeProgram" i określa dodatkowe parametry dla
przekazywane do tego programu. Dla programu sstart.exe konieczne jest podanie parametru /w.
Wywołaj program start aby zobaczyć pełną specyfikację parametrów.
Program. oznacza
plik
drivera.
np. c:\optimus\tangodrv.exe.

Można

podać

pełną

ścieżkę

do

programu,

Precyzja. Określa precyzję, czyli dokładność przesyłanych danych po przecinku. Domyślnie ustawiona
jest na 2.
Flagi. Dodatkowe flagi przesyłane wraz z towarem. Domyślnie przesyłana jest
flaga 01000 oznaczająca sztywną cenę towaru, tzn. podana cena musi być większa od zera a kasjer
nie może jej zmienić. Flaga musi zawierać dokładnie 5 cyfr. Szczegóły znaczenia poszczególnych cyfr
dostępne są w dokumentacji drivera.
Ustawienie opcji
Wywołać z menu: Inne | Opcje. Następnie ustawić się na opcjach zaczynających się Fiskalna kasaZnajduje się tutaj kolka opcji dotyczących współpracy z kasami fiskalnymi. Poniżej opiszemy każdą z
nich.
Konfiguracja modemu
Część ta dotyczy sytuacji, gdy transmisja do kasy odbywa się poprzez modem podłączony do linii
telefonicznej.
Modem po stronie kasy należy skonfigurować według zaleceń działu technicznego "Optimus".
Modem po stronie komputera nie wymaga szczególnych ustawień. Zalecamy ustawienie "na
sztywno" maksymalnej szybkości transmisji na 9600. Współpraca z kasą odbywa się na tej szybkości i
nie ma potrzeby, aby modemy "dogadywały" się na wyższych szybkościach. Ustawienie to zapewnia
pewniejszą transmisję przy słabszych łączach.
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Pytania i uwagi
Jak programować działy?
Program nie ma mechanizmu programowania działów, dlatego instalator kasy powinien
zaprogramować przynajmniej jeden dział o numerze 1. Jeżeli taki dział nie będzie zaprogramowany
na kasie, to mimo poprawnej transmisji towarów do kasy nie będzie można dokonać sprzedaży.
Zobacz "Ustawienie opcji" w dokumencie "Ogólne zasady współpracy z kasami fiskalnymi".
Czy program Faktury i Magazyn wymaga specjalnych ustawień pod Windows?
Aby spod programu DOS można wywołać program Windows, takim jest driver, należy sprawdzić we
właściwościach spod ikony wywołania programu Faktury i Magazyn, czy w zakładce Program i
wywołaniu Zawansowane nie jest ustawiona opcja "Zapobiegaj wykrywaniu systemu Windows przez
programy MS-DOS". Domyślnie Windows opcji tej nie zaznacza.
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Współpraca z kasami fiskalnymi Datecs
Informacje ogólne
Cel
Instrukcja opisuje zasady konfiguracji i współpracy programu komputerowego Faktury i Magazyn
firmy ERGO Software z kasami fiskalnymi "Datecs".
Dla kogo
Instrukcja przeznaczona jest dla serwisantów ERGO Software oraz instalatorów kas fiskalnych
"Datecs".
Inne dokumentacje
Bieżąca instrukcja jest uszczegółowieniem dokumentacji "Ogólne zasady współpracy z kasami
fiskalnymi", w której opisaliśmy zasady współpracy programu Faktury i Magazyn z kasami fiskalnymi.

Konfiguracja połączenia

Instalacja oprogramowania
Pierwszą czynnością jest wgranie oprogramowania, przy pomocy którego program Faktury i Magazyn
komunikuje się z kasami fiskalnymi. Oprogramowanie to dostępne jest na stronach
internetowych http://www.datecs-polska.pl w części: Pliki do pobrania.
Należy pobrać następujące oprogramowanie: datecs.exe
Program ten można również otrzymać mailem w ERGO Software.
Program datecs.exe należy wgrać do katalogu instalacyjnego programu Faktury i Magazyn.
Przystosowanie programu Faktury i Magazyn, konfiguracja parametrów transmisji
Wywołujemy z menu: Inne | Konfiguracja.
Znajdujemy sekcję [KasaFiskalna1] lub z kolejnymi numerami i wypełniamy pola według
dokumentacji opisanej w "Ogólne zasady współpracy z kasami fiskalnymi". Przykładowe ustawienia
konfiguracyjne.
[KasaFiskalna4]
Rate=4800
CzasKomunikatu=1000
123
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Faktury i Magazyn
Field=59
MaxNazwa=18
KodWysylany=14
NazwaStoiska=Spożywcze
CenaOtwarta=1
Port=2
Program=datecs.exe
Vat0=2
Vat22=0
Vat7=1
VatZw=6

[KasaFiskalna4]. określa parametry dla kasy fiskalnej numer 4. Jest to jednocześnie numer logiczny
kasy.
Rate. określa szybkość transmisji pomiędzy komputerem i kasą po łączu szeregowym.
Field. określa numer kodu ASCII dziesiętnie, który oddziela pola w pliku przekazywanym do
programu komunikacyjnego. Tutaj przyjęto wartość domyślną programu komunikacyjnego.
Port. określa numer portu COM do którego przyłączona jest kasa fiskalna.
Program. oznacza plik drivera. Driver otrzymany od przedstawiciela ma
CenaOtwarta. parametr pozwala ustawić opcję, że cena wysyłana do kasy jest otwarta, tzn. kasjer
może ją zmienić. Jeżeli ustawimy cenę sztywną, to kasjer nie ma możliwości jej zmiany. Dopuszczalne
wartości to "0" - cena sztywna (wartość domyślna), "1" - cena otwarta.
Ustawienie opcji
Wywołać z menu: Inne | Opcje. Następnie ustawić się na opcjach zaczynających się Fiskalna kasa
Znajduje się tutaj kolka opcji dotyczących współpracy z kasami fiskalnymi. Poniżej opiszemy każdą z
nich.
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Pytania i uwagi
Jakie mają być kody PLU i EAN?
Generalnie kody EAN (kreskowe) i PLU (krótkie) wpisane w programie nie mogą zawierać zer na
początku. Kody EAN i PLU wpisujemy do tego samego pola w towarze.

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:


Biuro biuro@ergo.pl tel. 61 662 13 13



Serwis pawel.panowicz@ergo.pl tel.606 523 583
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