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U W A G A

1.  Korzystanie  z  niniejszego  programu  nie  zwalnia   użytkownika   od   kontroli  i  akceptacji
dokumentów otrzymywanych przy  jego  użyciu.

2. W związku z występowaniem realnego zagrożenia dla  niniejszego  programu   "zakażeniem
wirusami   komputerowymi" należy  pamiętać o zainstalowaniu i aktualizowaniu skutecznego
programu antywirusowego. 

3. Celowe jest  stosunkowo  częste wykonywanie kopii  pliku  z  bazą  danych (ALFA_EM.FDB).
Pozwoli to na ewentualne odtworzenie danych  w przypadku awarii  komputera lub utraty plików.

4. Rozpowszechnianie w dowolnej formie kopii plików  składających  się na niniejszy program
oraz  instrukcji  obsługi,  powoduje naruszenie praw autorskich i jest prawem zabronione.
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1. WSTĘP 

Program  ALFA_NG przeznaczony jest  firm handlowych,  detalicznych i  hurtowych oraz
świadczących usługi.  System   zapewnia  kompleksową  obsługę  firmy  w  zakresie   fakturowania,
ewidencji stanów magazynowych, rozliczeń z kontrahentami. Program umożliwia wielodostęp do
danych, można go zatem użytkować jednocześnie na wielu stanowiskach.

Program jest dystrybuowany:
1. W wersji pełnej, obsługującej wszystkie dostępne, opisane w instrukcji funkcje, z wyjątkiem

przekazu JPK i niektórych funkcji specjalnych, które wymagają dodatkowej konfiguracji.
2. W wersji MINI, obsługującej jedynie fakturowanie. Taką wersję można następnie wzbogacić

o następujące moduły:
[M]  –  moduł  obsługi  magazynu  (stany  magazynowe,  przychody  z  cenami  zakupu,
remanenty,  zysk  ze  sprzedaży).  Moduł  pozwala  użytkownikowi  zdefiniować  do  100
magazynów.
[R]  –  moduł  rozliczeń,  pozwalający  kontrolować  rozliczenia  z  kontrahentami,  kasę

gotówkową,  przelewy,  obsługę  kart  płatniczych  i  inne  definiowane  przez  użytkownika
formy płatności.
[F]  – moduł  obsługi  drukarek fiskalnych,  pozwalający na automatyczne generowanie w
momencie sprzedaży paragonów fiskalnych.
[S] – moduł serwisu, wspomagający zarządzaniem usługami serwisowymi.

3. W  wersji  pracującej  w  trybie  Akwizytora,  która  nie  działa  autonomicznie  i  wymaga
powiązania z programem głównym w wersji pełnej, działającym stacjonarnie.

Funkcje programu (w wersji pełnej):
– prowadzenie ewidencji magazynowej w zakresie obsługi kartotek towarowych, dostaw 

(PZ, PW), wydań (WZ, RW), przesunięć MM wraz z generowanie odpowiednich 
wydruków,

– obsługę cennika usług, możliwość fakturowania usług wraz z towarami,
– możliwość zdefiniowania do 4 cen sprzedaż dla każdego towaru, cenniki indywidualne 

klientów,
– wykonywanie remanentów bieżących i otwierających na każdym zdefiniowanym 

magazynie,   
– prowadzenie ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego,  
– wprowadzanie dostaw towarów, możliwość integracji z systemami dostawców,
– wystawianie faktur VAT, korekt, dokumentów RW, MM, TAX-FREE, sprzedaży węgla, 

faktur eksportowych, z odwrotnym obciążeniem, w innych walutach,
– definiowanie zestawów sprzedawanych towarów,
– prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, obsługa płatności, kasa gotówkowa, dokumenty 

KP, KW, przelewy, obsługa kart płatniczych,
– lista kontrahentów z możliwością przyporządkowania im szeregu dodatkowych adresów 

odbiorców,
– możliwość definiowania operatorów programu i nadawania im uprawnień przez 

administratora systemu,
– zbieranie zamówień od klientów z możliwością przekształcenia w sprzedaż,
– analizy obrotu towarami, zysk, dynamika sprzedaży itp.
– generowanie i przekaz elektroniczny JPK (faktury i magazyn) – dodatkowo 
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konfigurowane.

Wymagana minimalna konfiguracja sprzętowa:    
– komputer PC,
– min. 2GB RAM (zalecane  4GB RAM),    
– monitor SVGA min. 1024x768 (zalecane 1680x1050),  
– dysk twardy o pojemności dostosowanej dla potrzeb firmy pod kątem obsługi systemu

(min. 1GB wolnego miejsca plus ok. 1/2kB na każdy zapis),    
– drukarka. 
– system MS Windows XP lub wyższy
– zalecane łącze internetowe dla łatwej aktualizacji oraz przekazu elektronicznego

Program  ALFA_NG   dostarczany   jest   w   formie  spakowanego pliku instalatora na
stronie internetowej producenta (www.alfa-lancut.com.pl) lub na dowolnym nośniku cyfrowym.  Po
zainstalowaniu program działa w trybie demonstracyjnym do czasu wprowadzenia programowego
klucza licencyjnego.  Okres działania w trybie demonstracyjnym to maksymalnie 90 dni  (okres
czasu pomiędzy pierwszym i ostatnim wystawionym dokumentem zakupu/sprzedaży).

System ALFA_NG napisany jest w sposób umożliwiający jego  obsługę  przez użytkownika
nie znającego zagadnień komputerowego przetwarzania danych.
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2. PRZECHOWYWANIE, OCHRONA I ZABEZPIECZENIE 
DANYCH  

Ze względu na  znaczenie  gromadzonych  danych,  szczególną  uwagę należy zwrócić  na
problemy  związane  z  przechowywaniem,  ochroną i zabezpieczeniem plików. Należy  zapewnić
ochronę przed spadkiem i zanikiem  napięcia,  przez stałe  eliminowanie przepięć  oraz  izolację  od
zakłóceń.  Należy również zadbać o regularne wykonywanie kopii zapasowych. Program oferuje w
tym  zakresie  funkcję  „Kopia  bazy  danych”  uruchamianą  na  życzenie.  Program może również
przypominać  użytkownikowi  o  potrzebie  wykonania  kopii  w  definiowanych  w  konfiguracji
programu odstępach czasu. 

2.1 Sposób zapisu wprowadzonych danych                           
Podstawowym nośnikiem danych jest twardy dysk. Zasadnicze dane przechowywane są w

pliku ALFA_EM.FDB, domyślnie  zlokalizowanym w podfolderze BAZA.  Dane pomocnicze są
przechowywane w plikach typu *.INI.

2.2 Zabezpieczenie danych przed osobami niepowołany mi
Ze względu na charakter i znaczenie przechowywanych danych,  zachodzi  konieczność  ich

ochrony  przed  działaniem  osób  postronnych.  Podstawowym  zabezpieczeniem  powinna  być

selekcja  osób  mających  dostęp  do  komputera  z  zainstalowanym  programem.  Odrębne
zabezpieczenie  posiada  program. Bezpośrednio po jego uruchomieniu należy podać login i hasło
identyfikacyjne. Wprowadzenie błędnego loginu/hasła powoduje przerwanie pracy programu. W
fazie wdrażania programu, tuż po instalacji, należy posłużyć się loginem „ADM”, hasło wejściowe
jest puste. Hasło administratora należy ustawić w menu  „Ustawienia / Operatorzy”. Można tam
również zdefiniować dodatkowych operatorów programu.

2.3 Wersja Źródłowa programu
Kod źródłowy programu został przygotowany w języku DELPHI Embarcadero RAD Studio.

Jego treść pozostaje w gestii producenta programu.
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3. INSTALOWANIE PROGRAMU
   Program ALFA_NG może być eksploatowany dopiero po zainstalowaniu go na dysku  twardym
komputera.   Przewiduje się dwa rodzaje instalacji: 

– zainstalowanie  systemu  przez osobę upoważnioną,
– zainstalowanie   systemu  przez  użytkownika z pliku instalacyjnego (np.  pobranego ze

strony www producenta). W trakcie instalacji programu należy ściśle wypełniać wskazania
procedury  instalacyjnej.  Do  pracy  programu  wymagany jest  zainstalowany  system
zarządzania relacyjnymi bazami danych Firebird. W trakcie instalacji programu, instalator
zaproponuje  jego  zainstalowanie.  Należy  potwierdzić,  chyba  że  Firebird  został  już
poprzednio  zainstalowany  (np.  w  związku  z  instalacją  innych  programów  z  niego
korzystających).

Po prawidłowej instalacji program powinien się uruchomić wyświetlając okienko logowania 
operatora: 

Przy pierwszym uruchomieniu zalogowanie do programu jest możliwe przez operatora „ADM”, bez
hasła.
Jeżeli zamiast okienka logowania operatora pojawi się „logowanie do BAZY DANYCH”, np. takie:

oznacza to, że program nie mógł się połączyć z bazą danych i nie może rozpocząć pracy. W takiej
sytuacji  należy  sprawdzić,  czy  na  pewno  zainstalowano  w  systemie  Firebirda  i czy  jest  on
uruchomiony. Jeżeli Firebird działa prawidłowo, należy upewnić się, czy wpisana lokalizacja bazy
(Host :  Baza) i  dostęp do bazy (Login i  Hasło) są  prawidłowe.  Połączenie z bazą  danych jest
niezbędne i  tego  kroku  nie  można  ominąć.  Dla  instalacji  na  jednym  komputerze,  domyślna
lokalizacja  bazy  to  „localhost:C:\ALFA\ALFA_NG\BAZA\ALFA_EM.FDB”.  W  przypadku
instalacji sieciowej, „localhost” należy zastąpić stałym adresem IP komputera, na którym działa
Firebird i jest umieszczona baza, a w dalszym ciągu podać pełną lokalną ścieżkę do bazy.
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3.1 Uruchomienie programu
Zainicjowanie  pracy  pracy  ALFA_NG,  pod  nadzorem   systemu  operacyjnego Win XP

lub  nowszej,  następuje  w  wyniku  wykonania  przez  system   operacyjny   polecenia
"ALFA_NG.EXE" w katalogu zawierającym pliki programu (domyślnie "C:\ALFA\ALFA_NG").
W celu łatwego uruchomienia programu instalator umieszcza na pulpicie skrót. Program ALFA_NG
rozpoczyna  pracę  od  wyświetlenia na ekranie monitora  okna programu z okienkiem logowania
operatora.  Dostęp  do  programu chroniony jest hasłem (o ile nie jest ono puste). W  przypadku
podania błędnego hasła program przerwie pracę.  W  odpowiedzi  na  prawidłowe hasło umożliwi
wykonanie  funkcji,  których  wykaz  zawiera   menu  programu  wyświetlone  w  górnym  wierszu
ekranu.  Częściej  używane  funkcje  można  również  uruchamiać  za  pomocą  przycisków
rozmieszczonych  w dolnej  lewej  części  okna programu.  Niektóre  z  nich  posiadają  dodatkowo
skróty klawiszowe, np. „Zakończenie programu” można zrealizować klawiszami [Alt-X].

3.2 Rozpocz ęcie pracy z programem.
     Pracę z programem należy zacząć od następujących czynności:

1. Wpisać dane firmy. Menu: Ustawienia / Dane firmy. 
„Dane  identyfikacyjne”  są  istotne  ze  względu  na  prawidłowe  rozpoznanie  licencji  na
użytkowanie  programu,  w  związku  z  tym  należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  ich
prawidłowe wprowadzenie. Błędne wpisanie danych może spowodować przejście programu
w tryb  demonstracyjny lub  po  przekroczeniu  okresu  działania  programu w tym trybie,
większość funkcji zostanie zablokowana.
„Dane  firmy”,  to  podstawowy  zestaw  danych  użytkownika,  wykorzystywany  np.  do
wydruku nagłówka faktur VAT.

2. Określenie nazw, numeracji i parametrów wystawianych dokumentów. Menu: Ustawienia /
Dokumenty i numeracja. 

3. Zdefiniowanie operatorów programu. Menu: Ustawienia / Operatorzy. Należy tutaj dodać
loginy  (np.  inicjały)  osób,  które  mogą  korzystać  z  programu.  Warto  też  ustawić  hasło
administratora.

4. Założyć potrzebne magazyny. Menu: Ustawienia / Magazyny. Każdemu można nadać nazwę
oraz numer. Dodatkowo przy większej ilości założonych magazynów, jeden z nich można
oznaczyć jako główny.

5. Przejrzeć menu: Ustawienia / konfiguracja i dostosować parametry programu do własnych
potrzeb.

6. Sprawdzić  i  w razie potrzeby zmodyfikować  definicje podłączonych drukarek w Menu:
Ustawienia / Drukarki.

7. W przypadku wcześniejszego użytkowania poprzedniej wersji systemu i chęci kontynuacji,
można skorzystać z funkcji migracji danych w Menu: ustawienia / Baza danych / Import ze
starej wersji.

Po wykonaniu tych operacji program jest gotowy do normalnej pracy.
UWAGA:  Tryb  „DEMO”  jest  w  pełni  funkcjonalny,  może  być  jednak  używany  jedynie
w ograniczonym  czasie.  Później  należy  wpisać  prawidłowy  klucz  licencyjny,  który  umożliwi
korzystanie z programu w zakresie wynikającym z typu zakupionej licencji. 
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4. FUNKCJE PROGRAMU
Program  ALFA_NG  realizuje  funkcje,  które  są  uruchamiane  poprzez  wybór  z  menu

głównego znajdującego się w górnej części okna aplikacji.

Niektóre, częściej używane funkcje, można uruchomić korzystając z przycisków szybkiego dostępu
zgromadzonych w lewej dolnej części okna aplikacji.
Menu główne programu składa się z następujących funkcji:

– OPERACJE  –  podstawowa  funkcja  programu,  służy  do  tworzenia  różnego  rodzaju
dokumentów, obsługi wpłat i wypłat, remanentów itp.

– TABELE – dostęp do głównych danych gromadzonych przez program w bazie danych
zwizualizowany w postaci tabel

– INFORMACJE – dostęp do różnego rodzaju zestawień danych sporządzanych na bieżąco
w oparciu o zgromadzone w bazie dane.  

– USTAWIENIA  –  funkcja  do  konfiguracji  pracy  programu,  definiowania  operatorów,
magazynów itp.

– INNE – funkcje pomocnicze, organizacyjne i serwisowe
– POMOC –  informacje o programie i pomoc zdalna
– AKCJA – wylogowanie lub zakończenie pracy z programem.

W dolnej części okna aplikacji znajduje się pasek stanu:

Umieszczono  na  nim  informacje  na  temat  stanu  połączenia  z  drukarką  fiskalną,  numer  stacji
roboczej  i  numer  sklepu,  wersję  programu  i  liczbę  stanowisk,  ograniczenia  licencji,  dane
zalogowanego operatora oraz lokalizację bazy danych.

4.1 Funkcja "Operacje"
     Służy do wykonywania podstawowych działań i zawiera następujące podfunkcje:     

– NOWE WYDANIE   -  utworzenie  i  następnie  edycja  nowego  dokumentu  wydania.  Po
utworzeniu, taki dokument jest w stanie otwartym i może być dowolnie modyfikowany do
chwili  zamknięcia,  kiedy  przyjmuje  postać  faktury  VAT,  paragonu,  WZki,  rozchodu
wewnętrznego lub przesunięcia międzymagazynowego.

– NOWE PRZYJĘCIE  -  utworzenie i  następnie edycja nowego dokumentu przyjęcia.  Po
utworzeniu, taki dokument jest w stanie otwartym i może być dowolnie modyfikowany do
chwili  zamknięcia,  kiedy  przyjmuje  postać  faktury  VAT,  PZki,  lub  przychodu
wewnętrznego.

– ZMIANY W MAGAZYNIE  –  dostęp  do  cennika  usług  i  magazynów  z  możliwością
dokonywania zmian, w szczególności przecen, poprawek w nazwach i atrybutach kartotek.

– ZAMÓWIENIA  –  możliwość  zarządzania  zamówieniami  od  klientów.  Również

przekształcanie zamówień w dokumenty sprzedaży.
– WPŁATY/WYPŁATY – obsługa płatności. Przyjmowanie wpłat od klientów za należności

odroczone. Wypłata należności wierzycielom.
– REMANENT – sporządzanie spisu inwentaryzacyjnego. Zatwierdzenie remanentu skutkuje

aktualizacją stanów magazynowych zgodnie ze sporządzonym spisem.
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– ZMIANA DATY – funkcja pomocnicza dla łatwego ustawienia domyślnej  daty bieżącej
(innej od daty systemowej) 

– DRUKARKA FISKALNA – zestaw poleceń do obsługi drukarki fiskalnej, np. wykonanie
raportu fiskalnego dobowego, innych raportów, korektę godziny w urządzeniu fiskalnym.

– AKWIZYTOR-TRANSMISJA –  uruchomienie  wymiany danych  z  główną  (stacjonarną)
bazą danych, jeśli program działa w trybie akwizytora.

– JPK-Przekaz  –  Uruchomienie  modułu  do  wygenerowania  i  elektronicznej  wysyłki
Jednolitych Plików Kontrolnych (JAK-FA, JPK_MAG).

4.1.1 Funkcja "Operacje / Nowe wydanie" 

Funkcja  może  zostać  uruchomiona  również  przyciskiem  znajdującym  się  na  pulpicie
programu [Wydanie]  lub klawiszem [=]  (znak równości).  Użycie  funkcji  powoduje  utworzenie
otwartego dokumentu wydania i otwarcie okienka „Nowa pozycja” w celu szybkiego rozpoczęcia
dodawania towarów lub usług do utworzonego dokumentu wydania. Program powiąże utworzony
dokument  z  cennikiem  usług  lub  jeśli  jest  zdefiniowany  magazyn  lub  więcej  magazynów,
z magazynem wybranym w konfiguracji jako „Mój magazyn” (domyślnie z magazynem głównym).

Funkcja  najlepiej  sprawdza  się  do  prowadzenia  szybkiej  sprzedaży  paragonowej
z magazynu głównego. 

Dokładny  opis  procesu  związanego  z  tworzeniem  dokumentu  wydania  jest  opisany  w
rozdziale Tabele/Wydanie-Sprzedaż. (patrz 4.2.2.1 Edycja WZki).

4.1.2 Funkcja "Operacje / Nowe przyj ęcie" 

Funkcja  może  zostać  uruchomiona  również  przyciskiem  znajdującym  się  na  pulpicie
programu [Przyjęcie]  lub klawiszem [\]  (znak backslash).  Użycie funkcji  powoduje utworzenie
otwartego  dokumentu  przyjęcia  i  oczekiwanie  na  podanie  danych  dostawcy.  Program powiąże
utworzony dokument z magazynem wybranym w konfiguracji  jako „Mój magazyn” (domyślnie
z magazynem głównym). 

Dokładny  opis  procesu  związanego  z  tworzeniem  dokumentu  przyjęcia  jest  opisany
w rozdziale Tabele/Przyjęcie. (patrz 4.2.3.1 Edycja PZki)

4.1.3 Funkcja "Operacje / Zmiany w magazynie" 

Funkcja otwiera tabelę z cennikiem lub (jeśli zdefiniowano) domyślnym magazynem. Pod
tabelą umieszczono szereg przycisków realizujących  różne działania. Grupa przycisków znajdująca
się  po  prawej  stronie  jest  dostępna  również  w  funkcji  Tabele/Magazyn  (patrz  4.2.1  Funkcja
"Tabele / Magazyn" ) i tam zostanie opisana.

Przyciski po lewej stronie okna służą do nanoszenia zmian w wyświetlonej tabeli. 
Są to:

1. Grupa trzech przycisków mających  za zadanie  umożliwienie  założenie  nowej  kartoteki.
Wykorzystuje się je w celu utworzenia i dodania do tabeli nowej kartoteki. Przycisk [Pusty
formularz] (lub klawisz [F3])  otwiera okno tworzenia nowej kartoteki z pustymi polami
edycyjnymi. Przycisk [formularz wypełniony] (lub klawisz [Alt-F3]) różni się tym, że pola
edycyjne nowej kartoteki są wypełnione danymi pobranymi z aktualnie wyróżnionej pozycji
w  tabeli.  Przycisk  [Ten  sam  model]  (lub  klawisz  [Ctrl-F3])  działa  w  ten  sposób,  że
umożliwia  utworzenie  nowej  kartoteki  na  podstawie  kartoteki  już  istniejącej,  pobranej
z aktualnie wyróżnionej pozycji w tabeli, w ten sposób, że obie kartoteki (wskazana i nowo
utworzona) będą  miały wspólną  część  zawartą  w ramce Model/Produkt.  Jest  to  sposób
tworzenia kartotek przydatny w przypadku wprowadzania różnych wariantów tego samego
towaru. Takie kartoteki powiązane ze sobą można w niektórych analizach traktować łącznie
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(jako de facto jeden produkt).
2. Przycisk [Popraw kartotekę] (lub klawisz (F4]) służy do korekty błędów popełnionych przy

zakładaniu kartoteki (np.  błędy literowe).  UWAGA: Należy tu zachować  rozwagę,  gdyż
naniesione poprawki będą się odnosić również do dokumentów na których dana kartoteka
występowała w przeszłości.

3. Przycisk [Skasuj pozycję] (lub klawisz [F8]) pozwala na oznaczenie wyróżnionej w tabeli
pozycji jako skasowanej. Będzie to możliwe tylko dla kartotek, których stan w magazynie
i na  ewentualnych  rezerwacjach  jest  zerowy.  Skasowana  kartoteka,  w  zależności  od
ustawienia konfiguracyjnego albo zniknie z tabeli, albo będzie wyświetlana nadal, jednak
przekreśloną czcionką.

4. Przycisk [Przecena] (lub klawisz [C]) pozwala na zmianę ceny wyróżnionej pozycji tabeli.
Na ekranie pojawi się  okienko „PRZECENA” umożliwiające wprowadzenie nowej ceny
ewidencyjnej  oraz  nowych  cen  pomocniczych  (w  zależności  od  ustawienia
konfiguracyjnego programu).

5. Przycisk  [Przecena hurt]  (lub  klawisz  [Ctrl-C])  pozwala  na zmianę  cen  większej  ilości
kartotek  towarowych  przy  wykorzystaniu  pliku  w  formacie  XLS.  Plik  taki  należy
przygotować programem zewnętrznym (np. MS Excel) zgodnie z zasadą:
- w pierwszej kolumnie określenie towaru, 
-  w  kolejnych  kolumnach:  nowa  ceny  ewidencyjna  i  następnie  opcjonalnie  ceny
pomocnicze.

4.1.4 Funkcja "Operacje / Zamówienia" 

Funkcja  może  zostać  uruchomiona  również  przyciskiem  znajdującym  się  na  pulpicie
programu [Zamówienia]. Otwiera ona okno składające się z:

Listy zamówień - W górnej części 
Treści wyróżnionego w górnej części okna zamówienia - Na dole ekranu
Panela z przyciskami nawigacji i zarządzania zamówieniami - Po prawej stronie na górze.

Po uruchomieniu funkcji, aktywne jest okno z listą zamówień. Dostępne są przyciski:

[Dopisz] (lub klawisz [F3]) – umożliwia utworzenie nowego zamówienia. Należy wybrać
klienta,  z którym  zamówienie  będzie  związane,  magazyn  oraz  opcjonalnie  wpisać  numer
zamówienia i skorygować daty utworzenia i ważności.

[Edytuj] (lub klawisz [F4]) – pozwala na zmianę danych zamówienia już utworzonego.
[Usuń] (lub klawisz [F8] lub [Del]) – Usuwa zamówienie z listy, jeżeli zamówienie nie jest

puste po dodatkowym potwierdzeniu.
[Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – drukuje tabelę z listą zamówień.
[Twórz Wzki] – Po potwierdzeniu przez operatora, automatycznie tworzy dokumenty WZ na

podstawie listy zamówień. Przed uruchomieniem tej funkcji, lista może zostać przefiltrowana w
celu ograniczenia liczby zamówień podlegających przekształceniu w Wzki. Powstałe w ten sposób
Wzki będą puste, natomiast wypełnienie ich treścią zamówień może odbyć się w czasie ich edycji
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(patrz 4.2.2.1 Edycja WZki).
[Koniec] (lub klawisz [Esc])  – Zamyka okno zamówień  i  powraca do głównego pulpitu

programu.
[Treść]  (lub  klawisz  [Enter])  –  Przechodzi  do  dolnego  okna  z  treścią  wyróżnionego

zamówienia. Panel z przyciskami będzie wówczas dotyczył treści wskazanego zamówienia:

[Dopisz] (lub klawisz [F3]) – Dodaje pozycję do zamówienia.
[Edytuj] (lub klawisz [F4] lub [Enter]) – Umożliwia zmianę pozycji już istniejącej.

Dodanie  i  edycja  pozycji  zamówienia  odbywa się  analogicznie  jak  w przypadku  WZki  (patrz
4.2.2.1 Edycja WZki).

[Usuń] (lub klawisz [F8] lub [Del]) – usuwa pozycję z zamówienia.
[Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – umożliwia wydruk treści zamówienia.
[Sumuj] (lub klawisz [L]) – sumuje zamówienie (ilości, wartość netto i brutto).
[Powrót do listy] (lub klawisz [Esc]) – zamyka treść zamówienia i wraca do listy zamówień.

Zamówienia  mogą  być  również  tworzone  automatycznie  na  podstawie  istniejących
dokumentów wydania. Zamówienie może być podstawą utworzenia dokumentu wydania; wówczas
towary będące na zamówieniu przenoszone są w ilościach dostępnych z magazynu na dokument
wydania i kasowane z zamówienia. Towary w danej chwili niedostępne w magazynie, pozostają na
zamówieniu.

4.1.5 Funkcja "Operacje / Wpłaty-Wypłaty" 

Funkcja może zostać uruchomiona również przyciskiem znajdującym się na pulpicie. Służy
do  zarejestrowania  operacji  finansowej,  najczęściej  wpłaty  lub  wypłaty  dotyczącej  faktury
z odroczonym terminem płatności.

Po  uruchomieniu  funkcji  w  pierwszym  kroku  jest  możliwość  wyboru  formy płatności:
Przelew  lub  Gotówka,  lub  domyślnie  pozostawienie  wyboru  formy  do  późniejszego  etapu
rozliczania.  Wybranie formy na tym etapie może ułatwić  seryjne wprowadzanie płatności  tego
samego typu, np. rozliczanie wpłat na podstawie wyciągu bankowego.

Następnie pojawia się lista kontrahentów w celu wyboru tego, którego wpłata/wypłata ma
dotyczyć. Jeżeli rozliczamy płatność, co do której nie mamy pewności, z którym kontrahentem jest
związana, możemy użyć przycisku [Rozliczenia] (lub klawisza [Ctrl R]) w celu wyświetlenia tabeli
płatności nierozliczonych, gdzie możemy wyszukać rozliczana płatność np. wg numeru dokumentu.

Po wskazaniu kontrahenta, na ekranie pojawi się okno na którym dokonujemy rejestracji
wpłaty-wypłaty.  Jeżeli  wskazany  kontrahent  posiada  zarejestrowane,  nierozliczone  płatności,
pojawią się one w tabeli, w górnej części ekranu. Istnieje możliwość podglądu treści związanej z
widniejącymi w tabeli pozycjami przy użyciu przycisku [Podgląd] (lub przycisk [F4]). Można też z
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tego miejsca wydrukować  wezwanie do zapłaty korzystając z przycisku [Druk wezwania]  (lub
klawisza [Ctrl P]).

W najczęstszych  przypadkach wystarczy wskazać  używając przycisku  [Wskazanie]  (lub
klawisza  [Enter])  te  płatności,  które  zamierzamy  rozliczyć.  Po  wskazaniu  płatności  jest  ona
usuwana z tabeli, a kwota dodawana do sumarycznej kwoty wpłaty/wypłaty w dolnej części okna.
W ten sposób możemy wskazać  do rozliczenia jedną  lub więcej  płatności.  Wskazanie  nie jest
jeszcze właściwym rozliczeniem, a jedynie przygotowaniem wskazanych płatności do rozliczenia.
Właściwe rozliczenie odbywa się po przejściu do dolnej części ekranu przyciskiem [Do rozlicz.]
(lub klawiszem [Tab]). Przejście do rozliczenia nastąpi automatycznie w przypadku wskazania w
tabeli wszystkich płatności. Przykładowe okno rozliczenia płatności może wyglądać następująco:

W pole „Nr'” można wpisać własny numer rozliczenia lub pozostawić pole puste, wówczas
numer  zostanie  nadany  automatycznie  zgodnie  ze  zdefiniowanym  schematem  numeracji
dokumentów (patrz 4.4.2 Funkcja "Ustawienia / Dokumenty i numeracja" ).

Wartość  w  polu  „Kwota”  wynika  ze zsumowania  wskazanych  do  rozliczenia  płatności.
Kwota ta może być  zmniejszona, wówczas po akceptacji rozliczenia program wykona właściwe
rozliczenie wskazanych do rozliczenia dokumentów (w kolejności ich wskazywania) do momentu
wykorzystania całej wpisanej kwoty. Wskazane do rozliczenia dokumenty, na rozliczenie których
zabrakło środków nie zostaną rozliczone lub ostatni z nich zostanie rozliczony częściowo. Jeżeli
kwota zostanie skorygowana na większą niż to wynikało ze wskazanych do rozliczenia płatności,
nadwyżka  zostanie  zapisana  jako  nadpłata  (przedpłata).  Nie  będzie  ona  skojarzona  z  żadną
dotychczas zarejestrowana płatnością.

Jeżeli forma płatności nie była ustalona na wstępie, należy ją określić tutaj poprzez wybór
dopuszczalnych  form  płatności  z  listy  rozwijalnej.  Jako  datę  rejestracji  rozliczenia,  program
proponuje bieżącą datę (dzisiejszą).

Ostatecznie całą procedurę kończymy używając przycisku [Zatwierdź] (lub klawisza [F9]
lub  [PgDn])  i  potwierdzając.  Wykonane  rozliczenia  można  wydrukować  (np.  w  postaci  KP)
korzystając z przycisku   [Drukuj]  (lub  klawisza [Ctrl  P]).  Jeżeli  rezygnujemy z  zatwierdzenia
rozliczenia, należy użyć przycisku [Anuluj] (lub klawisza [Esc]).

Będąc na etapie wyboru kontrahenta, możemy skorzystać z filtra, który wyświetli nam tylko
tych kontrahentów, którzy w danym momencie posiadają nierozliczone zobowiązania z określanym
w parametrach filtrowania terminem ich rozliczenia. 

Jest to funkcjonalność bardzo przydatna np. w sytuacji przygotowywania przelewów do wykonania
dla tych wierzycieli, wobec których istnieją nasze zobowiązania starsze niż podana data.
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4.1.6 Funkcja "Operacje / Remanent" 

Funkcja jest  przeznaczona do wykonania inwentaryzacyjnego spisu towarów.  W efekcie
zatwierdzenia  remanentu  uzyskujemy  zaktualizowanie  stanów  magazynowych  do  ilości
wynikających ze spisu lub potwierdzenie zgodności stanów ze stanem faktycznym.

4.1.6.1 Opis ogólny

Remanent można wykonywać na każdym z magazynów niezależnie. Wyboru magazynu, dla
którego ma być wykonywany remanent, dokonujemy poprzez wybór z listy rozwijalnej, w prawej
dolnej części okna. Nazwa wybranego magazynu pojawia się dla czytelności również w nagłówku
okna. W tabelę remanentową wchodzimy naciskając przycisk [Edytuj spis] umieszczony na panelu
„Spis towarów”. Jest do dyspozycji 9 tabel (ponumerowanych od 1 do 9), może to być pomocne
w przypadku wykonywania spisu z natury fizycznie w kilku miejscach. Sumaryczna ilość spisu jest
sumą  ilości wpisanych do wszystkich dziewięciu tabel.  Można oczywiście używać  tylko jednej
tabeli, pozostałe pozostawiając puste.

Tabela  remanentowa  zawiera  listę  towarów  będących  w  wybranym  magazynie  wraz
z ilościami wynikającymi z ewidencji – są to tzw. ilości teoretyczne. W tabeli znajduje się również
rubryka przeznaczona do uzupełnienia ilościami rzeczywistymi, wynikającymi ze spisu z natury.
W momencie zatwierdzania remanentu, to te ilości zostaną przyjęte jako faktyczne, a ewentualne
braki  lub  nadwyżki  zostaną  wprowadzone  do  magazynu  na  podstawie  wygenerowanego  spisu
z natury.  W przypadku  wdrażania  programu,  jeśli  bilans  otwarcia  towarów  wprowadzamy
remanentem, wszystkie stany teoretyczne będą zerowe, a całość towaru w magazynie pojawi się na
skutek zatwierdzenia remanentu. 

Jeżeli  mamy pewność,  że wszystkie ilości teoretyczne są zgodne ze stanem faktycznym,
możemy nie edytować spisu, tylko od razu przejść do zatwierdzenia remanentu, jednak w takim
wypadku należy wybrać wariant „Wg magazynu”. Więcej na temat zatwierdzenia, w podpunkcie
4.1.6.4 poniżej.

Dostęp do remanentów już zatwierdzonych można uzyskać wciskając przycisk [Remanenty
zatwierdzone – Archiwum]. Remanentu zatwierdzonego nie można już zmienić. Dostęp umożliwia
jedynie podgląd, podsumowanie, filtrowanie i wydruk. 
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4.1.6.2 Edycja tabeli

Naciśnięcie  przycisku  [Edytuj  spis]  powoduje  uaktualnienie  tabeli  remanentowej  na
podstawie bieżącego stanu magazynu.  W celu uniknięcia pomyłek i  nieporozumień,  zaleca się
zaprzestanie sprzedaży i  dostaw do wybranego magazynu na czas spisu remanentowego.  Jeśli
w trakcie  edycji  remanentu  jednocześnie  jest  prowadzona  np.  sprzedaż  z danego  magazynu,
wówczas  stany  teoretyczne  będą  się  aktualizować  przy  każdym  wejściu  w  tabelę  remanentu.
W takim przypadku należy ze szczególna uwagą kontrolować wpisane do tabeli stany rzeczywiste. 

Jeżeli istnieje potrzeba dopisania do tabeli nowych towarów (na etapie wdrażania programu
jest  to  sytuacja  normalna),  należy  skorzystać  z  grupy  przycisków  „Nowa  kartoteka”.  Opis
przycisków znajduje się w rozdziale 4.1.3.

Podstawową  operacją  wykonywana w tabeli jest uzupełnienie rubryki „Ilość  (tab. nr n)”
gdzie n jest numerem tabeli  od 1 do 9. Suma ilości wpisanych do rubryk 1-9 daje w rezultacie
„Ilo ść rzeczywistą”. Zmiany ilości w tabeli można wykonać na kilka sposobów:

1. Jeżeli  tabela zawiera towary z ilościami teoretycznymi, które są  w całości lub w
znacznej większości prawidłowe (tzn. odpowiadają ilościom rzeczywistym), można
skorzystać  na  wstępie  z przycisku  [kopiuj  teoret.->rzeczyw.].  Jego  użycie,  po
potwierdzeniu,  spowoduje  przepisanie  wartości  liczbowych  z rubryki  „Ilość
teoretyczna” do rubryk „Ilość (tab. nr n)”, tak że ilości rzeczywiste będą identyczne
z  teoretycznymi.  Następnie,  jeśli  zachodzi  taka  potrzeba  można  skorygować  te
pozycje dla których występuje niezgodność ze stanem faktycznym.

2. Przycisk [+] (lub klawisz [+] na klawiaturze numerycznej) powoduje zwiększenie
ilości rzeczywistej o jeden na wskazanej pozycji.

3. Przycisk [-]  (lub klawisz [-] na klawiaturze numerycznej) powoduje zmniejszenie
ilości rzeczywistej o jeden na wskazanej pozycji.

4. Przycisk [Popraw ilość] (lub klawisz [F4] lub [Enter], można również użyć klawiszy
od  [0]  do  [9],  które  od  razu  wstawiają  ilość)  –  wywołuje  okienko  dialogowe
umożliwiające wpisanie ilości na wskazanej pozycji, a dla tych pozycji dla których
ilość teoretyczna jest zerowa, również ceny zakupu i sprzedaży.

5. Przycisk [Zeruj ilości] – umożliwia wyzerowanie ilości w całej tabeli.
6. Przycisk  [Skreśl  towar]  (lub  klawisz  [F8])  –  umożliwia  oznaczenie  towaru  jako

skreślony. Działanie możliwe dla towarów o ilościach zerowych.
7. Przycisk [Skasuj wszystko] – kasuje wszystkie dane z tabeli. Może być pomocne

w sytuacji większych, trudnych do skorygowania pomyłek.
Dodatkowo pod tabelą dostępne są inne przyciski mogące ułatwić sporządzanie spisu:

1. [Sumuj] (lub klawisz [L]) – sumuje ilości i wartości teoretyczne i rzeczywiste oraz
wylicza różnicę między mini.

2. [Filtruj] (lub klawisz [F]) – filtruje tabelę w dowolny sposób (patrz 5.4 Filtrowanie
tabeli).

3. [PZki]  (lub klawisz [F7] – wyświetla informację  o pochodzeniu (historii  dostaw)
wskazanego towaru.

4. [Odśwież  tabelę]  (lub  klawisz  [Ctrl  R])  –  wczytuje  aktualny stan  tabeli  z  bazy
danych. Jest to funkcja przydatna w sytuacji pracy w sieci, na co najmniej dwóch
stanowiskach, dla zaktualizowania danych wprowadzonych na innych stanowiskach.

5. [Drukuj]  (lub klawisz  [Ctrl  P])  –  umożliwia  wydruk  tabeli  w postaci  określonej
przez  „Opcje  wydruku”.  Powstaje  wydruk  roboczy.  Wydruk  spisu
inwentaryzacyjnego  można  uzyskać  po  zatwierdzeniu  remanentu,  w  sekcji
Remanenty zatwierdzone – Archiwum.
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4.1.6.3 Zatwierdzenie remanentu

Po  sporządzeniu  remanentu  należy  go  zatwierdzić.  Służy  do  tego  przycisk  [Zatwierdź
remanent]. Po jego wciśnięciu pojawi się okienko dialogowe w celu ustawienia opcji i akceptacji.

Warianty zatwierdzenia:
Jeżeli został wybrany wariant „wg spisu” - zatwierdzenie remanentu spowoduje przyjęcie

wprowadzonych w tabeli spisu ilości rzeczywistych jako obowiązujące stany magazynowe. Warto
tu zwrócić  uwagę  na wyświetlane podsumowanie, które pokazuje ewentualne różnice pomiędzy
wartością teoretyczna i rzeczywista (spisową) przyjmowanego remanentu. 

Jeżeli  wybrano wariant  „wg magazynu”,  wówczas tabela spisowa zostanie  zignorowana
(w takim wypadku w ogóle nie ma potrzeby jej  edytować),  a  remanent zostanie utworzony na
podstawie aktualnych stanów magazynowych.

Remanent  może  być  ponadto  oznaczony  jako  „Otwierający”  lub  „Bieżący”.  Remanent
otwierający  -  jest  remanentem  rozliczeniowym.  Zamyka  okres  poprzedni  i  otwiera  następny.
Remanent  tego  typu  można  przyjąć  z  datą  równą  dacie  ostatniego  dokumentu  PZ/WZ  lub
późniejszą.  Po  przyjęciu  remanentu  nie  będzie  można  zamknąć  dokumentu  PZ/WZ  z  datą
remanentu  lub  wcześniejszą.  Dotyczy  to  również  otwartych  dokumentów  WZ  (rezerwacji).
Remanent bieżący nie wprowadza zamknięcia okresu, jego rolą jest jedynie skorygowanie stanów
magazynowych w przypadku zauważenia nieścisłości.

Można również  podać  datę  zatwierdzenia remanentu oraz nadać  mu własny numer. Jeśli
pole  z  numerem  pozostanie  puste,  program  nada  remanentowi  numer  kolejny  wg  licznika
dokumentów.

4.1.7 Funkcja "Operacje / Zmiana daty" 

Po  uruchomieniu  programu,  przyjmuje  on  datę  ustawioną  w  systemie  Windows,  jako
bieżącą datę dzisiejszą. Widać ją w prawym górnym rogu okna aplikacji. 
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Jest  ona  wstawiana  domyślnie  jako  data  wykonywanych  czynności,  takich  jak  np.
wystawienie faktury, przyjęcie płatności itp. Jeżeli mamy do wykonania kilka operacji z datą inną
niż systemowa, można ją tymczasowo zmienić. Data zmieniona w taki sposób obowiązuje tylko w
obrębie programu i nie wpływa na system ani na pozostałe aplikacje. 

Po zmianie jest ona wyświetlana dużą czerwoną czcionką, aby łatwo można zauważyć, że
nie jest to data systemowa. Powrót do daty systemowej można wykonać  przy użyciu tej  samej
funkcji lub klikając w wyświetloną na pulpicie programu datę.

4.1.8 Funkcja "Operacje / Drukarka fiskalna" 

Funkcja jest aktywna w przypadku współpracy programu z drukarką fiskalną, o ile program
po  uruchomieniu,  prawidłowo  skomunikował  się  z  urządzeniem.  Określenie  parametrów
współpracy z drukarką fiskalną należy określić w menu Ustawienia / Konfiguracja / Peryferia.

Funkcja „Drukarka fiskalna” umożliwia wykonanie następujących komend:

1. Wykonanie Raportu fiskalnego dobowego (po potwierdzeniu).

2. Wykonanie Raportu okresowego łącznego (po podaniu zakresu dat).

3. Wykonanie Raportu okresowego szczegółowego (po podaniu zakresu dat).

4. Zmianę godziny w drukarce fiskalnej, w zakresie w jakim zmiana jest dopuszczalna.

4.1.9 Funkcja "Operacje / Akwizytor<->Transmisja" 

Funkcja jest aktywna tylko w przypadku pracy programu w trybie „AKWIZYTORA”. Po
podłączeniu komputera akwizytora do sieci w której dostępna jest stacjonarna baza danych, funkcja
ta wykonuje wymianę danych pomiędzy akwizytorem a stacjonarna bazą danych w zakresie:

– transmisja dokumentów sprzedaży z komputera akwizytora

– transmisja zamówień od klientów z komputera akwizytora

– transmisja płatności przyjętych na komputerze akwizytora

– dopisanie do stacjonarnej bazy nowych kontrahentów z komputera akwizytora

– przesłanie  do  komputera  akwizytora  stanu  magazynowego  skojarzonego  z  danym
akwizytorem

– przesłanie do komputera akwizytora zaktualizowanych danych nt. kontrahentów i stanu
rozliczeń

Korzystanie z programu w trybie „AKWIZYTORA” wymaga dodatkowej konfiguracji w
menu Ustawienia / Akwizytor-konfiguracja.
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4.1.10 Funkcja "Operacje / JPK przekaz" 

Jest  to  funkcja  specjalna,  która  dla  każdej  wersji  JPK  wymaga  dodatkowego  klucza
programowego. Po jej  uruchomieniu na ekranie pojawi się  okno do zarządzania generowaniem
i elektroniczną wysyłką jednolitych plików kontrolnych.

Program obsługuje dwa typy plików: 

– faktury (JPK-FA)

– magazyn (JPK-MAG)

Wybór typu pliku dostępny jest w ramce na górze okienka. Po wybraniu typu pliku, należy
wcisnąć przycisk [Generuj plik] i  po podaniu zakresu dat zostanie utworzony tymczasowy plik,
którego zawartość zostanie wyświetlona poniżej przycisku. Jeżeli wygenerowany plik ma zostać
przekazany  elektronicznie,  należy  go  dodać  do  tabeli  zawierającej  pliki  przeznaczone  do
przekazania. Po wciśnięciu przycisku [Dodaj do przekazu], plik pojawi się w tabeli (w dolnej części
okienka).  Z  prawej  strony  tabeli  znajdują  się  przyciski  umożliwiające  zarządzanie  plikami
przeznaczonymi do wysyłki. Kluczową rolę pełni przycisk [Uruchom przekaz]. Aby przekaz mógł
zostać uruchomiony wymagana jest uprzednia instalacja zewnętrznego programu komunikacyjnego
PJPK,  którego  lokalizacja  musi  być  prawidłowo  podana  w  polu  dialogowym:  „Program
komunikacyjny,  lokalizacja”.  Z prawej  strony okna dialogowego znajduje  się  przycisk  [?]  pod
którym można znaleźć informację o źródle, z którego można pobrać program komunikacyjny.

Po  uruchomieniu  przekazu,  kontrolę  przejmuje  program  komunikacyjny  PJPK,  który
umożliwia podpisanie wysyłanego pliku zaufanym podpisem elektronicznym, który jest wymagany
dla przeprowadzenia transmisji.  Następnie realizowana jest  wysyłka,  a program komunikacyjny
zwraca status dotyczący przetworzenia pliku przez serwer MF. Po zakończeniu pracy programu
komunikacyjnego  informacja  o  ostatnim  statusie  wyświetlana  jest  tuż  nad  tabelą  z  plikami.
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Poprawnie wysłany i potwierdzony plik powinien otrzymać status Status nr 200, tj. „Przetwarzanie
dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO”.  Oczekiwanie na potwierdzenie trwa
zwykle od kilku do kilkunastu godzin. Przekaz dla danego pliku można uruchamiać wielokrotnie,
sprawdzając stan jego przetworzenia i związany z tym status.

4.2 Funkcja "Tabele"
Umożliwia  dostęp  do  głównych  danych  gromadzonych  przez  program  w  bazie  danych
zwizualizowanych  w postaci tabel. Zawiera następujące podfunkcje:     
– MAGAZYN -  Tabela zawierająca informacje o zawartości założonych magazynów oraz

cenniku usług. Tabela zawiera określenie kartoteki (towaru / usługi), tj. nazwę, ewentualnie
symbol, indeks, kod kreskowy oraz ceny sprzedaży, a w przypadku towarów również stan i
cenę zakupu.

– WYDANIE   -  Tabele  zawierające  informacje  dotyczące  wydania  (sprzedaży)  towarów
i usług wg dokumentów lub kartotek. 

– PRZYJĘCIE  - Tabele zawierające informacje dotyczące przyjęcia (zakupu) towarów wg
dokumentów lub kartotek. 

– KONTRAHENCI  –  Tabela,  w  której  zgromadzone  są  dane  kontrahentów  (dostawców
i odbiorców).

– SERWIS  –  Tabela  zawiera  zlecenia  serwisowe;  przyjęte  do  serwisu  urządzenia  i  stan
realizacji napraw.

– MAPOWANIE TOWARÓW – Tabela zawiera powiązania zewnętrznych oznaczeń towarów
z  używanymi  w  programie  kartotekami.  Powiązania  są  użyteczne  dla  automatycznego
wprowadzania dokumentów dostawy.

4.2.1 Funkcja "Tabele / Magazyn" 

Funkcja może zostać uruchomiona również przyciskiem znajdującym się na pulpicie (lub
klawiszem [F5]). Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawia się magazyn ustawiony jako „Mój
magazyn”,  domyślnie  jest  to  magazyn  główny.  Jeśli  nie  zdefiniowano magazynów,  pojawi  się

cennik usług. Po wyświetleniu tabeli, można korzystając z listy rozwijalnej w górnym lewym rogu,
przełączyć się na inny magazyn, na tabelę zawierająca dane z wszystkich magazynów lub na cennik
usług.

Jeżeli w konfiguracji zaznaczymy opcję „Pytać o wybór magazynu”, wówczas jeszcze przed
wyświetleniem tabeli jest możliwość wyboru magazynu, który pojawi się jako pierwszy.
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Na  zawartość  tabeli  mają  wpływ  ustawienia  konfiguracyjne  (patrz  4.4.5  Funkcja
"Ustawienia /  Konfiguracja"   /  Podstawowe /  Wyświetlanie  magazynu).  W wyświetlanej  tabeli
znajdziemy  informacje  nt.  towarów  i  usług.  Każda  kartoteka  jest  wewnętrznie  w  programie
rozpoznawana  poprzez  numer  identyfikacyjny,  zewnętrznie  jest  określana  przez  nazwę  i
opcjonalnie przez symbol, indeks i kod kreskowy. 

W magazynach towarowych są trzy rubryki dotyczące ilości:

– Stan – jest to ilość, którą możemy w danej chwili dysponować.

– W drodze – jest to ilość, która została już przyjęta na podstawie PZki, ale fizycznie jeszcze
nie dotarła.

– Rezerwacja – jest to ilość zdjęta ze stanu, ale jeszcze ostatecznie nie wydana.

Pod  tabelą  znajduje  się  szereg  przycisków  umożliwiających  uruchamianie  różnych
przydatnych funkcji. Należą do nich:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do określenia zakresu wydruku:

Można tu wybrać wydruk tabeli – wówczas przechodzimy do kolejnego okna, w którym
można zdefiniować szczegóły wydruku, m. in. wybrać rubryki, zakres stron itp. (patrz  6.
WYDRUK DOWOLNY).

2. [Sumuj] (lub klawisz [L]) – tylko dla magazynów towarowych – sumuje ilości i wartości
towarów w tabeli.

3. [Ruch towaru] (lub klawisz [R]) i [Ruch modelu] (lub klawisz [Ctrl R]) – wyświetla historię
obrotu  wskazanym  towarem (lub  modelem).  Dla  magazynów  towarowych  obejmuje  to
dostawy i wydania wraz z cenami zakupu i sprzedaży, dla cennika usług informacja jest
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zawężona i nie obejmuje dostaw.

4. [Sprzedaż info] (lub klawisz [Ctrl S]) – otwiera okienko w celu określenia jaką informacje o
sprzedaży  chcemy  uzyskać.  Podstawowy,  domyślny  wariant  wyświetla  informację  nt.
sprzedaży wskazanej pozycji w ciągu ostatniego roku, pogrupowana miesiącami.

W innym wariancie można uzyskać  informację o sprzedaży wszystkich pozycji w tabeli
pogrupowaną miesiącami i skumulowaną wg zadanego przez użytkownika kryterium.

5. [Ostatnia sprzedaż] (lub klawisz [Ctrl N]) – po podaniu daty granicznej, od której wykonana
będzie  analiza,  wykonane zostanie  zestawienie obejmujące informacje nt.  daty ostatniej
sprzedaży,  jak  również  ilości  sprzedanej  i  stanu  towarów  z  tabeli.  Zestawienie może
posłużyć do analizy, które towary sprzedają się słabo lub wręcz wcale i podjąć w związku z
tym stosowne decyzje.

6. [inne magazyny] (lub klawisz [A]) – szybki podgląd stanu wskazanego towaru w innych
magazynach.

7. [Podgląd kartoteki]  (lub klawisz [V]) – wyświetla formularz zawierający wszystkie dane
wskazanej kartoteki.

8. [Zamienniki] (lub klawisz [Ctrl Z]) –  zawęża wyświetlanie tabeli tylko do pozycji, które są
zdefiniowane jako zamienniki dla wskazanego towaru. Towary są traktowane jako zamienne
jeśli pole „Grupa zam.” w opisie kartoteki mają to samo oznaczenie.

9. [PZki] (lub klawisz [F7]) – tylko dla magazynów towarowych – pokazuje szczegóły dot.
dokumentów  przyjęcia  wskazanego  towaru.  Jest  to  użyteczne  w  sytuacji,  gdy  towar
pochodzi  z  różnych  dostaw.  Otrzymujemy  informację  nt.  dat  przyjęcia,  cen  zakupu,
dostawców i inne dane.

10. [Oznaczanie  włącz]  –  inicjuje  tryb  oznaczania  poszczególnych  pozycji  w  tabeli.  Po
naciśnięciu przycisku na ekranie pojawia się informacja opisująca procedurę  oznaczania.
Oznaczenie widoczne jest w rubryce „Oznacz.” w postaci cyfr od 1 do 9. Dana pozycja
może mieć być oznaczona więcej niż jedną cyfrą. Oznaczenie jest zapamiętywane. Może
być wykorzystywane np. do łatwego sformułowania warunku filtrowania.

11. [Wyróżnij] (lub klawisz [W] lub [Ctrl W]) – wyróżnienie powoduje zmianę koloru czcionki
w  rubrykach  „Nazwa”,  „Symbol”,  „Indeks”  i  „Kod  kreskowy”.  Kolor  można  zmienić
klikając w kolorowy kafelek na przycisku. Oznaczenie może dotyczyć pojedynczej pozycji,
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grupy lub całej tabeli.

12. [Odśwież]  (lub  klawisz  [F5])  –  powoduje  wczytanie  danych  do tabeli  z  bazy  danych.
Jakkolwiek dane w tabeli są aktualizowane samoczynnie na bieżąco, może zaistnieć sytuacja
w której potrzebujemy mieć pewność, że wyświetlane w danym momencie dane są aktualne.

13. [Więcej rubryk] (lub klawisz [F11]) – w przypadku gdy tabela zawiera podstawowy zestaw
rubryk, uruchomienie tej funkcji spowoduje wczytanie do tabeli poszerzonej informacji o
kartotekach. W przypadku dużych baz danych może to trwać kilkanaście sekund (lub nawet
dłużej).

4.2.2 Funkcja "Tabele / Wydanie (Sprzeda ż)" 

Funkcja może zostać uruchomiona również przyciskiem [Dokumenty wydania] znajdującym
się  na  pulpicie  (lub  klawiszem [F6]).  Po  uruchomieniu  funkcji  na  ekranie  pojawia  się  tabela
zawierająca listę dokumentów wydania. Lista zawiera domyślnie dokumenty z ostatnich 90 dni oraz
wszystkie  niezamknięte.  Domyślny  zakres  wyświetlanych  dokumentów  można  ustawić
w konfiguracji.  W celu wyświetlenia innego zakresu danych,  bez zmiany ustawień  domyślnych
służy przycisk  [Pobierz  dane]  (lub  klawisz  [Ctrl  F])  umieszczony pod tabelą.  Jego wciśnięcie
powoduje  wyświetlenie  okna  dialogowego  w  celu  określenia  zakresu  danych,  które  mają  być
pobrane z bazy danych w celu ich wyświetlenia.

Funkcja jest szczególnie przydatna np. w przypadku: 
– dostępu do wszystkich dokumentów związanych z konkretnym klientem
– podglądu listy dokumentów z konkretnego dnia lub z przedziału dat
– sprawdzenia niefakturowanych zamkniętych WZek, itp.

 
W zależności  od  statusu  aktualnie  podświetlonego  dokumentu  w  tabeli,  aktywują  bądź

dezaktywują się przyciski umieszczone pod tabelą. 
1. Przycisk [Nowy dokument] tworzy nowy dokument wydania, dopisuje go do tabeli z datą

bieżącą, ustawia magazyn domyślny jako związany z dokumentem oraz rozpoczyna edycję

(patrz 4.2.2.1 Edycja WZki). Można też użyć klawiszy
- [F3] – działa tak jak przycisk
- [+] lub [=] – działa jak [F3] i dodatkowo otwiera okno „Dodaj pozycję” do WZki
- [U] – działa jak [F3], ale zamiast magazynu ustawia cennik usług 

2. Przycisk  [Podgląd]  (lub  klawisz  [Enter]  lub  [F4])  –  w  przypadku  dokumentu  już
zamkniętego,  będzie  on  wyświetlony  w  trybie  podglądu,  w  przypadku  dokumentu
otwartego,  będzie  istniała  możliwość  jego  edycji  (patrz  4.2.2.1  Edycja  WZki).  Uwaga:
w trybie  pracy  wielostanowiskowej  w otwarty  dokument  można  wejść  tylko  na  jednym
stanowisku roboczym. Jest on blokowany do momentu wyjścia lub zatwierdzenia.

3. [Usuń  dok.]  (lub  klawisz  [Del]  lub  [F8])  –  przycisk  aktywny  dla  dokumentów
niezamkniętych. Po potwierdzeniu usunięcia, dokument jest kasowany z listy,  a jeżeli w
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jego treści były jakieś towary, są one zwracane na stan magazynu.
4. [Otwórz dokument] (lub klawisz [O]) – przycisk aktywny dla dokumentów zamkniętych, nie

MMek, które nie mają ustawionego znacznika fiskalności. Dodatkowo sprawdzane jest czy
do otwieranego dokumentu nie było wystawionych korekt lub księgowanych zapłat, gdyż
w takim przypadku otwarcie jest niemożliwe. Nie można również  otwierać  dokumentów
sprzed remanentu otwierającego i wcześniejszych niż ustawiona data zamknięcia okresu.
Dokument ponownie otwarty powraca do stanu sprzed zamknięcia,  można go ponownie
edytować. 

5. [Zmień  nagłówek]  (lub klawisz [Z])  –  przycisk aktywny dla dokumentów zamkniętych.
Umożliwia zmianę danych nagłówkowych dokumentu bez ingerencji w jego treść: towary,
usługi, ilości, ceny – pozostają bez zmian. Funkcja przydatna najczęściej w sytuacji:
- pomyłki w formie płatności dokumentu,
- pomyłki w przypisaniu nabywcy lub odbiorcy dokumentu,
- potrzeby wystawienia faktury do paragonu.

6. [Atr. fiskalności] – przycisk aktywny dla dokumentów zamkniętych. Za jego pomocą można
zmienić  (ustawić  lub  skasować)  oznaczenie  fiskalności  dokumentu.  Przy  niezakłóconej
współpracy  z  drukarka  fiskalną,  dokumenty  dla  których  został  wygenerowany paragon
fiskalny,  są  oznaczane  jako  fiskalne  (w  rubryce  „$”  wstawiany  jest  znak  $).  Użycie
przycisku  może  być  przydatne  w  sytuacji  awaryjnej,  jeśli  np.  wystawienie  paragonu
fiskalnego odbyło  się  z  opóźnieniem i  informacja  o  tym fakcie nie dotarła  na czas  do
programu.

7. [Ochrona  dokumentu]  (lub  klawisz  [Ctrl  T])  –  przycisk  aktywny  dla  dokumentów
otwartych. Za jego pomocą można ustawić poziom ochrony dokumentu przed skasowaniem.
Normalnie, dokument wydania po utworzeniu, a jeszcze nie zamknięty nie posiada ochrony
i można go usunąć. Dokument, który po zamknięciu został otwarty, posiada ochronę i w
przypadku  konieczności  usunięcia  takiego  dokumentu  lub  kasowania  jego  treści  należy
ochronę usunąć. Ustawienie ochrony na dokumencie, który jej nie posiada, zabezpiecza go
przed przypadkowym skasowaniem.

8. [Faktura do WZki] – przycisk aktywny tylko dla dokumentów zamkniętych jako „WZ”. Po
użyciu  przycisku  program  wyszukuje,  czy  istnieją  inne  zamknięte  dokumenty  WZ
wystawione dla danego klienta z tego samego magazynu i w razie ich znalezienia umożliwia
wystawienie  faktury  do  wskazanej  WZki  z  dołączeniem  WZek  wybranych  przez
użytkownika spośród wyszukanych.

9. [Magazyn]  (lub klawisz [F5])  – możliwość  szybkiego podglądu magazynu bez potrzeby
zamykania tabeli dokumentów wydania. Na wstępie wyświetlany jest ten magazyn, którego
dotyczy  aktualnie  wyróżniony  dokument.  (przeglądanie  magazynu,  patrz  4.2.1  Funkcja
"Tabele / Magazyn" )

10. [Korekta] (lub klawisz [Ctrl K]) – przycisk aktywny dla dokumentów zamkniętych. Aby
utworzyć  korektę należy po pierwsze wyszukać w tabeli dokument oryginalny, który ma
zostać skorygowany. Jeżeli do oryginału były już wcześniej utworzone i zamknięte korekty,
można wskazać również dowolną z nich. Jeżeli dokumentu oryginalnego nie ma w tabeli,
należy  posłużyć  się  przyciskiem  [Pobierz  dane]  (patrz  pkt.  Nr  1)  w  celu  pobrania
odpowiedniego  zestawu  danych.  Utworzona  korekta  będzie  uwzględniać  ewentualne
poprzednie korekty  (patrz 4.2.2.2 Edycja korekty).

11. [Sprzedano] (lub klawisz [Ctrl S]) – po podaniu interesującego nas zakresu dat i wskazaniu
klienta, wyświetlana jest tabela zawierająca zestawienie towarów/usług wraz z informacją

nt.  dokumentu  na  podstawie  którego  zostały  sprzedane.  Funkcja  szczególnie  przydatna
w sytuacji gdy klient zwraca towar, a nie mamy informacji kiedy i na podstawie jakiego
dokumentu klient  go zakupił.  Po odnalezieniu zwracanego towaru można od razu użyć
przycisku [Korekta] (lub klawisza [Ctrl K]) i utworzyć dokument korygujący.
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Ponadto pod tabelą  jest lista rozwijalna z dodatkowymi, rzadziej używanym funkcjami. W celu
uruchomienia danej funkcji, należy ją wybrać z listy i potwierdzić przyciskiem [Wybrana funkcja].
Są tutaj:

1. Oferta – umożliwia utworzenie WZki, na którą można dopisać towary bez ich zdejmowania
ze  stanu  magazynowego,  również  w  ilościach  większych  niż  dostępne  w  magazynie.
Dokument w takiej postaci można np. wydrukować jako proformę w celu przedstawienia
kalkulacji. Dokumentu takiego nie można zatwierdzić, kiedy będzie już niepotrzebny należy
go skasować. Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży towarów z tak utworzonej oferty, można
treść  dokumentu  dodać  do  zamówienia  klienta,  po  czym utworzyć  normalny dokument
sprzedaży i wczytać do niego treść dokumentu.

2. Korekta zbiorcza – pozwala na utworzenie dokumentu korekty zbiorczej,  dla wybranego
kontrahenta, za zadany okres. Nie jest związana w żaden sposób z obrotem towarami. 

3. Scal  WZki  –  należy podświetlić  w  tabeli  zamknięty  dokument  WZ i  po  uruchomieniu
funkcji oznaczy te wyszukane przez program WZki, które chcemy scalić  z podświetlona
Wzką.  Pozycje  z  WZek  scalanych  zostaną  dopisane  do  WZki  podświetlonej,  a  same
dokumenty usunięte. Uwaga: operacja jest nieodwracalna i nie można jej cofnąć.

4. Scal  rezerwacje  –  funkcja  analogiczna  do  wyżej  opisanej,  z  tym  że  dotyczy  WZek
niezamkniętych (rezerwacji).

5. Zwrot  TAX-FREE  –  należy  podświetlić  paragon  sprzedaży  do  którego  wystawiono
dokument TAX-FREE i po uruchomieniu funkcji potwierdzić zwrot całej kwoty VATu lub
wprowadzić  kwotę  faktycznie  zwracaną.  Po  zatwierdzeniu  zostanie  wygenerowany
stosowny dokument, a operacja zostanie uwidoczniona w rejestrze (patrz: 4.3.3.3 Zwrotów
TAX-FREE).

4.2.2.1 Edycja WZki

Po utworzeniu nowej  WZki  na ekranie pojawia  się  okno „WZ”.  W górnej  części  okna
znajduje się nagłówek WZki, poniżej tabela z treścią, a na dole zestaw przycisków funkcyjnych.
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W nagłówku określamy,  z  którego magazynu (lub z cennika usług)  będzie prowadzone
wydanie (sprzedaż).  Jeżeli zostanie wybrany cennik usług, wówczas treść  WZki może zawierać
wyłącznie pozycje z cennika. Jeżeli wybierzemy magazyn, wówczas treść WZki może zawierać
towary z tego magazynu plus opcjonalnie (jeśli zezwolono w konfiguracji) pozycje z cennika usług.

Poniżej wyświetlany jest automatycznie nadany przez program numer inicjujący, a pod nim
pole wybory szeregu cenowego. 

Następnie w ramce „Nabywca” jest miejsce na wpisanie nabywcy. Jeśli wpiszemy logo lub
numer NIP lub numer ID klienta, który zostanie odnaleziony w tabeli Kontrahenci, program wczyta
pozostałe  dane  kontrahenta  i  wyświetli  je.  Dla  sprzedaży  paragonowej  dane  nabywcy  należy
pozostawić  puste.  Jeśli  WZka przy zamknięciu będzie przekształcona w dokument przesunięcia
międzymagazynowego MM, dane nabywcy nie będą miały znaczenia. 

Poniżej jest ramka „Dane WZki”, w której można skorygować datę wystawienia WZki i
ewentualnie  nadać  jej  własny  numer.  Jeśli  pole  z  numerem  pozostanie  puste,  w  momencie
zatwierdzania dokumentu program nada numer kolejny automatycznie. Podobnie w ramce „Dane
faktury/paragonu/MMki” są pola daty i numeru. 

W prawej górnej części nagłówka jest ramka „Płatność”, w której można określić formę i
termin płatności oraz opcjonalnie zmienić płatnika. Dostępne formy płatności mogą się różnić w
zależności od ustawień konfiguracyjnych.  Dla MMki dane z ramki „Płatność” nie mają znaczenia.

Pod tabelą znajduje się dodatkowo pole edycyjne „Tekst przypisany do dokumentu”, którego
treść można edytować w przypadku dokumentów otwartych. Po zatwierdzeniu pole jest w trybie
podglądu. Wpisany tu tekst jest drukowany na dokumentach WZ i na fakturach.

Przyciski pod tabelą:

1. [Dodaj] (lub klawisz [F3]) – otwiera okienko w celu dodania nowej pozycji do WZki (tylko
dla  WZek  otwartych).  Jeżeli  wpisana  nazwa lub  symbol  lub  indeks  lub  kod kreskowy
zostanie  odnaleziony  w  magazynie/cenniku  usług,  wówczas  pozostałe  dane  o  kartotece
zostaną wczytane, a kursor przejdzie do pola z ilością (lub zależnie od konfiguracji pozycja
zostanie  dopisana w ilości  1  do  tabeli  z  treścią).  Jeżeli  wpis  nie  zostanie  odnaleziony,
wówczas  będzie  automatycznie  wyświetlona  tabela  magazyn/cennik  usług  w  celu
umożliwienia wyszukania i wskazania towaru/usługi. 

2. [Zmień] (lub klawisz [F4]) – otwiera okienko z zawartością wyróżnionej pozycji WZki w
celu zmiany ilości lub ceny (tylko dla WZek otwartych).

3. [Usuń]  (lub  klawisz  [F8]  –  kasuje  wyróżnioną  pozycję  WZki,  o  ile  na  WZkę  nie  jest
nałożona ochrona (patrz  4.2.2 Funkcja "Tabele / Wydanie (Sprzedaż)"  , pkt. 7) (tylko dla
WZek otwartych).

4. [Magazyn] (lub klawisz [F5]) – podgląd tabeli z magazynem.

5. [Opis pozycji] (lub klawisz [Alt N]) – pozwala na uzupełnienie nazwy wyróżnionej pozycji
WZki  o  dodatkowy  tekst,  który  w  przypadku  zamknięcia  WZki  jako  faktura,  będzie
drukowany pod nazwą towaru/usługi. Można tu dopisać, w zależności od wariantu, numer
seryjny, wycenę lub termin ważności (dla WZek zamkniętych – w ograniczonym zakresie).

6. [Zestawy] (lub klawisz [Alt Y]) – przycisk służy do definiowania zestawów złożonych z
pozycji na WZce (tylko dla WZek otwartych), które:

a. będą grupowane w jedną pozycję pod nową podaną nazwą

b. będą miały zmieniona stawkę VAT, przy zachowaniu nazw oryginalnych

Aby utworzyć „zestaw” należy użyć przycisku [Nowy zestaw] (lub klawisza [F3]), po czym
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w utworzonym zestawie określić jego zakres wg numerów „Lp.” pozycji WZki, a następnie
dla wariantu (a) wpisać „Nazwę zestawu” i pozostałe dane, lub dla wariantu (b) pozostawić
„Nazwę zestawu” pustą i skorygować stawkę VAT. 

7. [Podsumuj]  (lub  klawisz  [L])  –  sumuje  tabelę  WZki  w cenach zakupu,  sprzedaży oraz
podaje sumaryczną ilość.

8. [Rabat]  (lub  klawisz  [Ctrl  L])  –  pozwala  na  udzielenie  rabatu  dla  wszystkich  pozycji
w tabeli z treścią WZki (tylko dla WZek otwartych).

9. [Info] (lub klawisz [!]) – otwiera okienko wewnętrznego notatnika, w którym można zapisać
dowolny tekst  związany z  WZką.  Tekst  ten  nie  jest  nigdzie  drukowany.  Po wejściu  w
niezamkniętą WZkę jest on automatycznie wyświetlany na ekranie.

10. [Drukuj]  (lub klawisz [Ctrl  P])  – otwiera okienko umożliwiające określenie parametrów
wydruku. Rodzaj dostępnych wydruków jest zależny od stanu WZki, czy jest to dokument
otwarty, czy zamknięty, a jeśli tak to jaki jest jego rodzaj itp. Program oferuje wydruki w
postaci  Faktury,  Paragonu,  MMki,  WZki,  Proformy (z  dowolnym  tytułem dokumentu),
Karty gwarancyjnej lub Umowy lub Oświadczenia o terminie ważności, Formularza TAX-
Free, Dokumentu dostawy wyrobów węglowych, Biletów wstępu.

11. [Zmień  'Lp.']  – pozwala na przesunięcie wyróżnionej  pozycji  WZki na  inną  pozycję  w
tabeli, zmienia kolejność pozycji na WZce (tylko dla WZek otwartych).

12. [Poprz.  Ceny]  (lub  klawisz  [?])  -  pokazuje  ceny z  poprzednich  sprzedaży wyróżnionej
pozycji dla danego klienta.

13. [Przecena] – pozwala na uruchomienie przeceny wyróżnionego towaru w magazynie (tylko
dla WZek otwartych).

14. [PZki]  (lub  klawisz  [F7])  –  wyświetla  informację  o  pochodzeniu  (historii  dostaw)
wskazanego towaru.

15. [Fiskalizuj] – podejmuje próbę wystawienia paragonu fiskalnego, jeśli  dokument nie jest
oznaczony jako fiskalny oraz skonfigurowano połączenie z drukarką fiskalną.

16. [Skumuluj] – scala identyczne pozycje dokumentu, poprzez zsumowanie ilości.

17. [Zatwierdź] (lub klawisz [F9]) – otwiera okno pozwalające zatwierdzić dokument. Można,
w zależności od stanu WZki określić rodzaj dokumentu zamkniętego, który powstanie w
wyniku zatwierdzenia. Może to być faktura (typ 1 lub 2, patrz 4.4.2 Funkcja "Ustawienia /
Dokumenty i numeracja"  ), paragon, WZ, RW, faktura export, przesunięcie MM. Jeśli nie
określono klienta dostępny jest jedynie paragon i w przypadku zdefiniowanych więcej niż
jeden  magazyn,  przesunięcie  MM.  Ponadto  dla  faktur  można zmienić  walutę,  w  której
będzie ona wystawiona, zmienić stawkę VAT dla całego dokumentu i dookreślić typ faktury
jeśli konieczne.

18. [Wyjdź] (lub klawisz [Esc]) – zamyka okno i powraca do listy dokumentów wydania. Jeśli
dokument jest niezamknięty, wszystkie umieszczone na nim dane zostają zapisane, tak że po
powtórnym wejściu w niego, będzie on w takim samym stanie.

Ponadto pod tabelą  jest lista rozwijalna z dodatkowymi, rzadziej używanym funkcjami. W celu
uruchomienia danej funkcji, należy ją wybrać z listy i potwierdzić przyciskiem [Wybrana funkcja]. 

Są tutaj:

- Zapisz WZ do XML – zapisuje zawartość dokumentu wraz z nagłówkiem i treścią do pliku
typu XML pod dowolną nazwą. Z zapisu do pliku można wyłączyć ceny zakupu lub ewidencyjne
ceny sprzedaży. Taki plik może posłużyć jako źródło importu danych w celu utworzenia dokumentu
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przyjęcia (PZki) lub do utworzenia kolejnej identycznej WZki.

- Wczytaj WZ z XMLa – wczytuje WZkę z podanego pliku typu XML, o strukturze zgodnej
z plikami XML generowanymi przez program (tylko dla WZek otwartych).

- Zamówienie (klawisz [Z]) – wyświetla zamówienie klienta. Pozycje z zamówienia można
wciągnąć następnie na otwartą WZkę (tylko dla WZek otwartych).

- Dodaj do zam. (klawisz [Y]) – pozwala na dodanie wyróżnionej pozycji lub całej tabeli do
zamówienia klienta.

- Wydaj cały magazyn – dodaje do WZki wszystkie pozycje magazynu  (tylko dla WZek
otwartych). Po tej operacji magazyn będzie pusty!

4.2.2.2 Edycja korekty

Po utworzeniu nowej korekty, na ekranie pojawia się okno „Korekta”. W górnej części okna
znajduje się nagłówek korekty, poniżej tabela z treścią, a na dole zestaw przycisków funkcyjnych.

Treść korekty zawiera rubryki pokazujące stan sprzed i po zmianie. Można skorygować:

– ilość, tylko na minus

– cenę sprzedaży, domyślnie tylko na minus, po włączeniu możliwości zwiększania cen, także
na plus

– stawkę VAT, w zakresie całego dokumentu lub jego części

Efekt wykonanych zmian w postaci podsumowania kwoty do zwrotu, lub dopłaty jest na
bieżąco wyświetlany w prawym górnym rogu okna. 

Przyciski pod tabelą:

1. [Zmień] (lub klawisz [F4] lub [Enter]) – otwiera okienko w celu dodania korekty
wyróżnionej pozycji.

2. [Zestawy] (lub klawisz [Alt Y]) – otwiera okienko umożliwiające korektę w definicji
zestawów, o ile były one na fakturze oryginalnej.

3. [Zwrot z poz.] (lub klawisz [F8]) – pozwala szybko wyzerować ilość na wyróżnionej

30



pozycji tabeli.

4. [Zwrot  całości]  (lub  klawisz  [Ctrl  F8])  –  pozwala  szybko  wyzerować  ilości  na
wszystkich pozycjach tabeli (zwrot całości towaru).

5. [Podsumuj]  (lub klawisz [L])  – sumuje dokument w cenach zakupu i  sprzedaży,
wylicza również zysk lub stratę.

6. [Rabat] (lub klawisz [Ctrl L]) – ułatwia wykonanie korekty cenowej na wszystkie
pozycje tabeli.

7. [Drukuj]  (lub  klawisz  [Ctrl  P])  –  otwiera  okienko do  zdefiniowania  rodzaju
wydruku.

8. [Zmień  typ  wyliczenia VATu]  –  domyślnie  korekta przejmuje sposób wyliczania
VATu  z  faktury  oryginalnej  (poprzez  dodanie  do  wartości  netto  lub  odjęcie  od
wartości brutto). W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli przedmiotem korekty
jest stawka VAT, sposób naliczenia VATu musi zostać zmieniony.

9. [Akceptuj] (lub klawisz [F9]) – otwiera okno pozwalające zatwierdzić  dokument.
Można tu m. in. określić przyczynę korekty i ustalić formę płatności.

4.2.2.3 Faktura zaliczkowa

Szczególnym przypadkiem operacji „Wydanie” jest faktura zaliczkowa. Aby utworzyć nową
fakturę zaliczkową, należy użyć przycisku [Nowa FV zaliczkowa] znajdującego się pod tabelą „lista
dokumentów wydania”.  Zostanie  utworzony dokument  niemal  identyczny  jak  przy „normalnej
sprzedaży”, z tą różnicą, że w lewej części ekranu będą  dodatkowo dostępne pola edycyjne dla
wpisania kwoty zaliczki w odpowiedniej stawce VAT. 

Należy wstawić w nagłówku dane klienta oraz warunki płatności. W tabelę towarów i usług
należy wpisać pozycje będące specyfikacja faktury zaliczkowej. W przypadku towarów, domyślnie
nie  są  one  rezerwowane  (zdejmowane  ze  stanu  magazynowego),  a  tylko  wpisywane  w  celu
wypełnienia  wymogu  określenia  celu  zaliczki.  Towary  dopisane  do  dokumentu,  ale  nie
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rezerwowane w magazynie mają ilości wyświetlane w kolorze czerwonym. Towary zarezerwowane
mają ilości w kolorze czarnym. 

Faktura  zaliczkowa po zamknięciu,  wymaga kontynuacji,  w  sensie wystawienia  faktury
rozliczeniowej. Należy odnaleźć fakturę zaliczkową na liście dokumentów i wcisnąć przycisk [FV
zaliczkowa c.d.]. Można również wystawić kolejną (kontynuującą) fakturę zaliczkową. Do jednej
transakcji  można  wystawić  maksymalnie  9  faktur  zaliczkowych,  z  których  ostatnia  musi  być
rozliczeniowa. Faktura zaliczkowa spełnia wymogi faktury rozliczeniowej w dwóch przypadkach:

1. Wprowadzona  na  fakturze  zaliczka  jest  zerowa  –  wystąpi  dopłata  do  sumy  wartości
towarów/usług.

2. Suma zaliczek i  wartość  towarów/usług jest  zerowa (to  w przypadku rezygnacji  klienta
z zaliczkowanej uprzednio transakcji).

Na  fakturze  zaliczkowej  rozliczeniowej  mogą  być  tylko  towary  zdjęte  ze  stanu
magazynowego lub usługi. Jeżeli towar nie jest zarezerwowany, należy go poddać edycji (przycisk
[Zmień] lub klawisz [F4]) i potwierdzić rezerwację.

4.2.3 Funkcja "Tabele / Przyj ęcie (Zakup)" 

Funkcja  może  zostać  uruchomiona  również  przyciskiem  [Dokumenty  przyjęcia]
znajdującym się na pulpicie (lub klawiszem [F7]). Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawia się
tabela zawierająca listę dokumentów przyjęcia. Lista zawiera domyślnie dokumenty z ostatnich 90
dni oraz wszystkie niezamknięte.  Domyślny zakres wyświetlanych dokumentów można ustawić
w konfiguracji.  W celu wyświetlenia innego zakresu danych,  bez zmiany ustawień  domyślnych
służy przycisk  [Pobierz  dane]  (lub  klawisz  [Ctrl  F])  umieszczony pod tabelą.  Jego wciśnięcie
powoduje  wyświetlenie  okna  dialogowego  w  celu  określenia  zakresu  danych,  które  mają  być
pobrane z bazy danych w celu ich wyświetlenia.

Funkcja jest szczególnie przydatna np. w przypadku: 
– dostępu do wszystkich dokumentów związanych z konkretnym klientem
– podglądu listy dokumentów z konkretnego dnia lub z przedziału dat
– sprawdzenia niefakturowanych zamkniętych PZek, itp.

 
W zależności  od  statusu  aktualnie  podświetlonego  dokumentu  w  tabeli,  aktywują  bądź

dezaktywują się przyciski umieszczone pod tabelą. 
1. Przycisk [Nowy dokument] (lub klawisz [F3], [+] lub [\]) tworzy nowy dokument dostawy,

dopisuje  go  do  tabeli  z  datą  bieżącą,  ustawia  magazyn  domyślny  jako  związany  z
dokumentem oraz rozpoczyna edycję (patrz 4.2.3.1 Edycja PZki). 

2. Przycisk  [Podgląd]  (lub  klawisz  [Enter]  lub  [F4])  –  w  przypadku  dokumentu  już
zamkniętego,  będzie  on  wyświetlony  w  trybie  podglądu,  w  przypadku  dokumentu
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otwartego, będzie istniała możliwość jego edycji (patrz 4.2.3.1 Edycja PZki).
3. [Usuń  dok.]  (lub  klawisz  [Del]  lub  [F8])  –  przycisk  aktywny  dla  dokumentów

niezamkniętych. Po potwierdzeniu usunięcia, dokument wraz z treścią jest kasowany z listy.
4. [Otwórz dokument] (lub klawisz [O]) – przycisk aktywny dla dokumentów zamkniętych, nie

MMek. Dodatkowo sprawdzane jest czy do otwieranego dokumentu nie było księgowanych
zapłat,  gdyż  w takim przypadku otwarcie jest  niemożliwe.  Nie można również  otwierać
dokumentów  sprzed  remanentu  otwierającego  i  wcześniejszych  niż  ustawiona  data
zamknięcia  okresu.  Dokument  ponownie  otwarty  powraca  do  stanu  sprzed  zamknięcia
i można  go  ponownie  edytować,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  nie  można  zmniejszać  ilości
towarów jeżeli w międzyczasie zostały one sprzedane.

5. [Zmień  nagłówek]  (lub klawisz [Z])  –  przycisk aktywny dla dokumentów zamkniętych.
Umożliwia zmianę danych nagłówkowych dokumentu bez ingerencji w jego treść: towary,
ilości, ceny – pozostają bez zmian. Funkcja przydatna najczęściej w sytuacji:
- pomyłki w formie płatności dokumentu,
- pomyłki w przypisaniu dostawcy lub odbiorcy dokumentu,
- błędnie wprowadzonego numeru faktury, itp.

6. [Magazyn]  (lub klawisz [F5])  – możliwość  szybkiego podglądu magazynu bez potrzeby
zamykania tabeli dokumentów przyjęcia. Na wstępie wyświetlany jest ten magazyn, którego
dotyczy  aktualnie  wyróżniony  dokument.  (przeglądanie  magazynu,  patrz  4.2.1  Funkcja
"Tabele / Magazyn" )

7. [Faktura do PZki] – przycisk aktywny tylko dla dokumentów zamkniętych jako „PZ”. Po
użyciu  przycisku  program  wyszukuje,  czy  istnieją  inne  zamknięte  dokumenty  PZ
pochodzące  od  danego  dostawcy do  tego  samego  magazynu  i  w  razie  ich  znalezienia
umożliwia wystawienie faktury do wskazanej PZki z dołączeniem PZek wybranych przez
użytkownika spośród wyszukanych.

8. [Dostarczono]  –  przycisk  aktywny  dla  dokumentów  mających  status  „Dostarczono”
ustawiony „W drodze”. Po potwierdzeniu towar będący na PZce, zostanie w magazynie
przesunięty z rubryki „W drodze” do rubryki „Stan”, co pozwoli na jego sprzedaż.

4.2.3.1 Edycja PZki

Po utworzeniu nowej PZki na ekranie pojawia się okno „PZ”. W górnej części okna znajduje
się nagłówek PZki, poniżej tabela z treścią, a na dole zestaw przycisków funkcyjnych.

W  nagłówku  określamy,  do  którego  magazynu  będzie  wprowadzona  dostawa  (zakup
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towaru). Poniżej wyświetlany jest automatycznie nadany przez program numer inicjujący. 
Następnie  w  ramce  „Dostawca/Sprzedawca”  jest  miejsce  na  wpisanie  dostawcy.  Jeśli

wpiszemy logo lub numer NIP lub numer ID kontrahenta,  który zostanie odnaleziony w tabeli
Kontrahenci, program wczyta pozostałe dane i wyświetli je. PZka musi mieć określonego dostawcę.

Poniżej jest ramka „Dane PZki”, w której można wpisać datę PZki i ewentualnie nadać jej
własny numer.  Jeśli  pole  z numerem pozostanie puste,  w momencie  zatwierdzania  dokumentu
program nada numer kolejny automatycznie.  Podobnie w ramce „Dane faktury”  są  pola daty i
numeru. Jeżeli  numer faktury nie zostanie wypełniony,  wówczas PZkę  można zatwierdzić  jako
przyjęcie „bez faktury”. W takim przypadku nie określa się formy i terminu płatności. Jeżeli podano
numer faktury, aktywna staje się ramka „Płatność” w prawej górnej części nagłówka. Można w niej
określić formę i termin płatności oraz opcjonalnie zmienić płatnika. Dostępne formy płatności mogą
się różnić w zależności od ustawień konfiguracyjnych.

Przyciski pod tabelą:

1. [Dodaj] (lub klawisz [F3]) – otwiera okienko w celu dodania nowej pozycji do PZki (tylko
dla  PZek  otwartych).  Jeżeli  wpisana  nazwa  lub  symbol  lub  indeks  lub  kod  kreskowy
zostanie  odnaleziony  w  magazynie/cenniku  usług,  wówczas  pozostałe  dane  o  kartotece
zostaną wczytane, a kursor przejdzie do pola z ilością. Jeżeli wpis nie zostanie odnaleziony,
wówczas  będzie  automatycznie  wyświetlona  tabela  magazyn  w  celu  umożliwienia
wyszukania i wskazania towaru. Kartotekę można wyszukać również na innym magazynie
niż  ten,  do  którego  wprowadzamy  dostawę.  Jeżeli  w  magazynie  brak  kartoteki
odpowiadającej przyjmowanemu towarowi, należy kartotekę założyć, a następnie wskazać.

2. [Zmień] (lub klawisz [F4]) – otwiera okienko z zawartością wyróżnionej pozycji PZki w
celu zmiany ilości lub ceny (tylko dla PZek otwartych).

3. [Usuń] (lub klawisz [F8] – kasuje wyróżnioną pozycję PZki (tylko dla PZek otwartych).

4. [Magazyn] (lub klawisz [F5]) – podgląd tabeli z magazynem.

5. [Podsumuj] (lub klawisz [L]) – sumuje PZkę w cenach zakupu oraz w cenach sprzedaży z
podziałem na stawki VAT. Wylicza też narzut procentowy i kwotowy dla każdego szeregu
cen sprzedaży.

6. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – można zlecić wydruk

- PZ: wydruk nagłówka i treści dokumentu

- Metki: jeśli zdefiniowano drukarkę metek w konfiguracji 

- Etykiety: wydruk etykiet na podstawie szablonu z pliku tekstowego

7. [Metki] (lub klawisz [M]) – przechodzi bezpośrednio do wydruku metek

8. [Zmień 'Lp.'] – pozwala na przesunięcie wyróżnionej pozycji PZki na  inną pozycję w tabeli,
zmienia kolejność pozycji na PZce (tylko dla PZek otwartych).

9. [Info] (lub klawisz [!]) – otwiera okienko wewnętrznego notatnika, w którym można zapisać
dowolny tekst związany z PZką. Tekst ten nie jest nigdzie drukowany. 

Ponadto pod tabelą  jest lista rozwijalna z dodatkowymi, rzadziej używanym funkcjami. W celu
uruchomienia danej funkcji, należy ją wybrać z listy i potwierdzić przyciskiem [Wybrana funkcja]. 

Są tutaj:

- Wczytaj PZ do XML – wczytuje zawartość dokumentu wraz z nagłówkiem i treścią ze
wskazanego pliku typu XML w odpowiednim formacie. 
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- Zapisz PZ do XMLa – zapisuje dokument PZ do pliku XML.

-  Jeżeli  w  konfiguracji  zdefiniowano  format  plików  CSV z treścią  dla  importu  PZek,
pojawią  się  one na  liście  i  można,  po  wskazaniu  odpowiedniego pliku  CSV wczytać  z  niego
informacje o przyjmowanych towarach do tabeli.

4.2.4 Funkcja "Tabele / Kontrahenci" 

Funkcja może zostać uruchomiona również przyciskiem [Kontrahenci] znajdującym się na
pulpicie.  Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawia się  tabela zawierająca zgromadzone dane
kontrahentów. Dostęp do tabeli możliwy jest również z wielu innych miejsc programu, w celu np.
umożliwienia przypisania wskazanego kontrahenta do WZki, zlecenia serwisowego, wpłaty itp.

Pod tabelą umieszczono przyciski:
1. [Nowy kontr.] (lub klawisz [F3]) – pozwala na dopisanie do tabeli nowego kontrahenta.

Każdy  kontrahent  posiada  „logo”  -  skróconą  nazwę  dla  łatwiejszej  identyfikacji
i wyszukiwania. Nazwa i dane adresowe oraz dane z ramki Identyfikacja są wykorzystywane m. in.
przy wydruku faktur jako dane nabywcy.  Ramka Kontakt zawiera kolejne informacje związane
z kontrahentem.  W ramce  Płatności  można  określić  domyślna  formę  i  termin  płatności,  limit
kredytu (jeśli zero – brak limitu). Można ustalić domyślna grupę cen (ceny pierwsze ewidencyjne
lub ceny 2 do 4, o ile w konfiguracji zdefiniowano) oraz stały rabat od wybranej ceny. W ramce
Pozostałe dane na uwagę zasługuje pole Info2. Jeśli zaznaczono pole alarm, wówczas treść Info2
będzie  się  automatycznie  pojawiać  na  ekranie  w  momencie  utworzenia  nowej  WZki  dla
kontrahenta.  Poniżej  w  ramce  Odbiorcy,  można  zdefiniować  do  30  adresów  powiązanych  z
kontrahentem. Aby wpisany adres był dostępny, należy zaznaczyć pole Aktywny. Jeśli dodatkowo
oznaczymy pole Domyślny,  wówczas będzie on automatycznie proponowany przez program na
etapie ustalania nabywcy w procesie tworzenia WZki.

2. [Zmiana  danych]  (lub  klawisz  [F4])  –  umożliwia  poprawę  danych  kontrahenta
wyróżnionego w tabeli.

3. [Usuń dane] (lub klawisz [F8]) – kasuje dane wyróżnionego kontrahenta z tabeli. Operacja
dozwolona, o ile z danym kontrahentem nie są związane żadne dokumenty.

4. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl  P]) – otwiera okno, w którym można zdefiniować szczegóły
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wydruku, m. in. wybrać rubryki, zakres stron itp. (patrz 6. WYDRUK DOWOLNY).
5. [Odśwież] (lub klawisz [F11]) – powoduje powtórne wczytania treści tabeli z bazy danych.
6. [Podgląd  danych]  (lub  klawisz  spacji)  –  wyświetla  dane  wyróżnionego  kontrahenta  w

układzie formularza.
7. [Cennik indywidualny] – umożliwia zdefiniowanie dla wyróżnionego kontrahenta cennika

indywidualnego,  który  będzie  brany  pod  uwagę  w  trakcie  sprzedaży.  W  cenniku
indywidualnym  można  zdefiniować  ceny  proponowane  w  trakcie  sprzedaży  danemu
klientowi. 

Ceny można zdefiniować dla towarów z wybranego lub z wszystkich magazynów. 
Towary można określić  wg nazwy, symbolu indeksu lub kodu kreskowego podając albo
zakres „od-do” albo podając ciąg znaków, jakie dany towar ma zawierać, aby być aktywnym
elementem cennika.
Rabat można podać procentowo licząc od wskazanego szeregu cenowego.

4.2.5 Funkcja "Tabele / Serwis" 

Funkcja  może  zostać  uruchomiona  również  przyciskiem  [Serwis]  znajdującym  się  na
pulpicie. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawia się tabela zawierająca zgromadzone dane nt.
zleceń serwisowych. 
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Każde zlecenie ma jeden z czterech statusów:
– Przyjęte
– Rozpoczęte
– Zrobione
– Wydane

Każdy ze statusów, dla czytelności, oznaczono innym kolorem.
Pod tabelą znajduje się ramka, zawierająca pola wyboru z możliwością zaznaczenia jakiego typu (z
jakim statusem) zlecenia mają być widoczne w tabeli:

– Wszystkie
– Przyjęte
– Przyjęte lub Rozpoczęte
– Zrobione
– Wydane

Domyślny sposób wyświetlania tabeli „na wejściu”, można określić w Konfiguracji.
Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Nowe zlecenie] (lub klawisz [F3]) – otwiera formularz do wypełnienia danych nowego
zlecenia.  Należy  określić  rodzaj  przyjmowanego  sprzętu,  wpisać  dane  klienta  (poprzez
wybranie z listy kontrahentów) oraz umieścić opis usterki, ewentualnie inne dane i ustalenia.

2. [Zmiana danych] (lub klawisz [F4]) – otwiera wypełniony formularz wyróżnionego zlecenia
w celu zmiany, poprawy wpisanych uprzednio danych.

3. [Formularz] (lub klawisz spacji) – wyświetla formularz  wyróżnionego zlecenia w trybie
podglądu.

4. [Usuń] (lub klawisz [F8]) – kasuje  wyróżnione zlecenie.
5. [Drukuj]  (lub klawisz  [Ctrl  P])  –  uruchamia wydruk   wyróżnionego zlecenia.  Jeżeli  w

folderze roboczym programu umieszczono plik tekstowy o nazwie serwis.txt, treść zapisana
w pliku jest drukowana na wydruku zlecenia.

6. [e-Mail]  –  funkcja  specjalna.  Umożliwia  wysyłanie  wiadomości  e-mail  bezpośrednio  z
aplikacji  na  adresy  klientów.  Szablony  z  treścią  wysyłanych  wiadomości,  można
zdefiniować samodzielnie, dla każdego statusu zlecenia oddzielnie.

7. [Zmień status] (lub klawisz [Enter]) – pozwala na zmianę statusu wyróżnionego zlecenia.
Domyślnie  program sugeruje  zmianę  statusu  kolejno  (od  Przyjętego  do  Wydanego),  w
nietypowych sytuacjach można nadać status wg potrzeby.

8. [WZ do zlecenia] (lub klawisz [W]) – umożliwia utworzenie, edycję lub usunięcie WZki
związanej ze zleceniem. Do każdego zlecenia można utworzyć  maksymalnie pięć  WZek
(patrz  4.2.2.1  Edycja  WZki).  Sumaryczna  kwota  brutto  WZek  związanych  z  danym
zleceniem jest wyświetlana pod tabelą zleceń.

4.2.6 Funkcja "Tabele / Mapowanie towarów" 

Tabela  zawiera  wiązania  (mapowania)  oznaczeń  zewnętrznych  z kartotekami
funkcjonującymi  w programie.  Poprzez  oznaczenia  zewnętrzne  rozumiane  są  ciągi  znaków
jednoznacznie definiujące daną kartotekę w systemie dostawcy. Mapowania takie są używane na
etapie wprowadzania PZek korzystając z plików (najczęściej w formacie CSV) pochodzących od
dostawców.  Dzięki  wykonanym  mapowaniom,  program  rozpoznaje  przyjmowane  kartoteki  wg
oznaczeń zewnętrznych z pliku i zamienia je na kartoteki programu. Szczegółowy format plików
CSV można zdefiniować  w  konfiguracji  programu.  Dopuszczanych  jest  pięć  różnych  definicji
plików (patrz 4.4.5 Funkcja "Ustawienia / Konfiguracja"  / Zaawansowane / Mapowanie towarów).
Dostęp do tabeli,  w celu uzupełnienia brakujących mapowań  jest realizowany automatycznie na
etapie edycji PZki, po uruchomieniu wczytania pliku CSV, zawierającego jeszcze nie zamapowane
oznaczenia.  W  takim  wypadku  nowe  (niezamapowane)  oznaczenia  są  do  tabeli  dopisywane
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automatycznie,  a zawartość  tabeli  ograniczona  do  tych  właśnie  pozycji  w  celu  uzupełnienia
mapowań.

Pod tabelą dostępne są przyciski:

1. [Nowe oznaczenie] (lub klawisz [F3]) – umożliwia dopisanie do tabeli nowego oznaczenia.
Każe oznaczenie musi być unikalne i nie może się powtarzać.

2. [Mapuj do...] (lub klawisz [Enter]) – wyświetla tabelę Magazyn w celu wskazania towaru,
który ma zostać  zamapowany do wyróżnionego oznaczenia.  Jeżeli  towar nie występuje,
należy go dopisać, po czym wskazać.

3. [Usuń pozycję] (lub klawisz [Del]) – kasuje wyróżnione mapowanie z tabeli

4. [Usuń wszystko] – kasuje cała zawartość tabeli 

5. [W  opakowaniu]  –  pozwala  skorygować  domyślnie  przyjmowaną  wartość  1  (jeden),
w sytuacji jeśli towar przyjmowany jest w innych jednostkach miary niż wynika to z pliku
PZ. Np. jeśli towar na PZce jest w opakowaniach zbiorczych, a zamierzamy go sprzedawać

na sztuki, wówczas ustawiamy przelicznik na ilość równą zawartości opakowania.

4.3 Funkcja "Informacje"
Grupa  funkcji,  których  cecha  wspólną  jest  umożliwienie  dostępu  do  różnego  rodzaju

informacji gromadzonych przez program w czasie działania. Są tutaj raporty, zestawienia, rejestry
itp.

4.3.1 Funkcja "Informacje / Finanse" 

Uruchomienie funkcji rozwija kolejne podmenu:

4.3.1.1 Obroty

Funkcję  można  uruchomić  również  przyciskiem  [Obroty]  znajdującym  się  na  pulpicie
programu. W górnej części ekranu umieszczono 2 przyciski:

[Syntetycznie]  (lub  klawisz  [Ctrl  Enter])  –  przechodzi  do  kolejnego kroku  bez  wyboru
kontrahenta; pod uwagę będą brani wszyscy kontrahenci.

[Lista płatników] (lub klawisz [Ctrl Tab]) – otwiera tabelę kontrahenci w celu wskazania
jednego, wybranego kontrahenta. Jeżeli znany jest numer ID danego kontrahenta, można wpisać go
bezpośrednio w pole „ID płatnika” i zostanie on wskazany z pominięciem wyświetlenia tabeli.

W kolejnym kroku należy podać zakres dat, którego ma dotyczyć zestawienie obrotów. Po
zatwierdzeniu dat, na ekranie pojawi się tabela zawierająca dane z wybranego zakresu. W tabeli
pokazane są wszystkie dokumenty rozliczeniowe z zadanego okresu. 

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do konfiguracja wydruku.

2. [Sumuj] (lub klawisz [L]) – sumuje numeryczne rubryki tabeli.

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter] lub [F4]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu.

4. [Usuń] (lub klawisz [F8] lub [Del]) – kasuje wyróżniony dokument, o ile możliwe.

5. [Wylicz odsetki] – (tylko dla tabeli „Syntetycznie”) dodaje do tabeli rubrykę z orientacyjną
wysokością odsetek.
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Jeżeli  tabela  dotyczy  obrotów  z  jednym  kontrahentem,  pod  tabelą  dostępny jest  panel
umożliwiający wystawienie noty odsetkowej. 

Jeśli zaznaczymy pole „Wylicz odsetki”, wówczas w tabeli pojawią się dodatkowe rubryki: 

Odsetki  –  kwota  odsetek  wyliczonych  na  podstawie  Tabeli  odsetek  (patrz  4.4.5  Funkcja
"Ustawienia / Konfiguracja"   / Zaawansowane / Tabela odsetek) za okres począwszy od terminu
płatności  do dnia zapłaty w przypadku należności  już  zapłaconych  lub do dnia  dzisiejszego w
przypadku płatności jeszcze nie rozliczonych.

Naliczyć? – domyślnie, dla należności już zapłaconych program proponuje naliczenie odsetek, dla
należności  niezapłaconych  nie  proponuje  naliczenia.  Ustawienie  można  zmienić  ustawiając
podświetlenie w danej pozycji i wciskając przycisk [Naliczyć? Tak/Nie]. 

Naliczono – informacja, jaka kwota odsetek do danej pozycji została już naliczona.

Wciśnięcie  przycisku  [Wystaw  notę],  po  dodatkowym  potwierdzeniu,  powoduje
wygenerowanie  dokumentu  obciążającego  kontrahenta  naliczonymi  odsetkami  za  płatności
przeterminowane.

4.3.1.2 Rozliczenia

Funkcję można uruchomić również przyciskiem [Rozliczenia] znajdującym się na pulpicie
programu. W górnej części ekranu umieszczono 2 przyciski:

[Syntetycznie]  (lub  klawisz  [Ctrl  Enter])  –  przechodzi  do  kolejnego kroku  bez  wyboru
kontrahenta; pod uwagę będą brani wszyscy kontrahenci.

[Lista płatników] (lub klawisz [Ctrl Tab]) – otwiera tabelę kontrahenci w celu wskazania
jednego, wybranego kontrahenta. Jeżeli znany jest numer ID danego kontrahenta, można wpisać go
bezpośrednio w pole „ID płatnika” i zostanie on wskazany z pominięciem wyświetlenia tabeli.

W  lewym  górnym  rogu  można  również  skorygować  datę  określającą  na  jaki  dzień
(domyślnie dzisiejszy) ma zostać wyświetlona informacja o rozliczeniach.

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – umożliwia wybór wariantów wydruku:

- otwiera okienko do konfiguracja wydruku danych z tabeli.

- drukuje „Wezwanie do zapłaty”.

- drukuje „Potwierdzenie salda”.

2. [Sumuj] (lub klawisz [L]) – sumuje numeryczne rubryki tabeli.

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter] lub [F4]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu.

4. [Salda] (lub klawisz [V]) – (tylko dla tabeli „Syntetycznie”) wykonuje kumulację rozliczeń
wg kontrahentów. W efekcie powstaje tabela zawierająca skumulowane wartości należności
z poszczególnymi kontrahentami.

5. [Wylicz odsetki] – dodaje do tabeli rubrykę z orientacyjną wysokością odsetek.
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4.3.1.3 Kasa

Funkcję  można  uruchomić  również  przyciskiem  [Kasa]  znajdującym  się  na  pulpicie
programu. Należy podać zakres dat, którego ma dotyczyć  zestawienie. Po zatwierdzeniu dat, na
ekranie pojawi się tabela zawierająca dane dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych w wybranym
zakresie. W tabeli pokazane są wszystkie dokumenty gotówkowe z zadanego okresu. 

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do konfiguracja wydruku danych z tabeli.

2. [Licz]  (lub  klawisz  [L])  –  sumuje  numeryczne  rubryki  tabeli.  Pokazuje  również  stan
początkowy i stan końcowy kasy w wybranym okresie.

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu.

4.3.1.4 Przelewy

Należy podać zakres dat, którego ma dotyczyć zestawienie. Po zatwierdzeniu dat, na ekranie
pojawi się tabela zawierająca dane dotyczące zarejestrowanych w wybranym okresie przelewów
wychodzących i przychodzących.

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do konfiguracja wydruku danych z tabeli.

2. [Licz] (lub klawisz [L]) – sumuje numeryczne rubryki tabeli.

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu.

4.3.1.5 Karty, Bony, Inne formy

Funkcja działa analogicznie jak opisana powyżej, dotyczy jednak informacji o pozostałych
formach płatności.

4.3.2 Funkcja "Informacje / Zmiany / Przeceny" 

Uruchomienie funkcji, po podanie zakresu dat, skutkuje wyświetleniem tabeli zawierającej
listę dokumentów przeceny. Pod tabelą znajduje się m. in. przycisk [Pokaż szczegółowo] / [Pokaż
sumarycznie]  przełączający  wygląd  tabeli  pomiędzy  listą  dokumentów,  a  listą  przecenianych
towarów. Informacja szczegółowa zawiera dane na tema przecenionej ilości, starej i nowej ceny
oraz wartości przeceny.

Jeżeli przecena była skutkiem przyjęcia towarów na podstawie PZki/faktury ze zmianą ceny
sprzedaży,  wówczas  w  tabeli  pojawią  się  informacje  o  numerze  faktury  dostawy,  która  była
przyczyną danej przeceny.

4.3.3 Funkcja "Informacje / VAT rejestry" 

Uruchomienie funkcji, wyświetla podmenu złożone z trzech elementów.

4.3.3.1 Sprzeda ż (Rejestr Sprzeda ży VAT)

Funkcja dostępna również po wciśnięciu przycisku [Rej. Sprz. VAT] znajdującego się na
pulpicie programu. Po jej uruchomieniu należy podać zakres dat, którego rejestr ma dotyczyć. Na
ekranie pojawia się tabela zawierająca informacje o dokumentach sprzedaży z zadanego okresu:

– Data dokumentu
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– Nr dokumentu 

– Nabywca (nazwa, adres, NIP)

– Wartości (Netto, kwota VAT, Brutto oraz netto i VAT w rozbiciu na stawki)

Dodatkowo  w  tabeli  umieszczono  informacje  pomocnicze:  Zysk  ze  sprzedaży,  informacja  nt.
rozliczenia  sprzedaży,  typ  dokumentu  sprzedaży  i  ewentualne  powiązanie  ze  zleceniem
serwisowym.

Tabela  jest  tworzona  w  momencie  uruchomienia  funkcji,  na  podstawie  zamkniętych
dokumentów sprzedaży.

Pod tabelą dostępne są przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – drukuje rejestr sprzedaży

2. [Licz] (lub klawisz [L]) – sumuje dane liczbowe tabeli z rozbiciem na stawki VAT

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu

4. [Oznaczenie] (lub klawisz [*]) - ustawia lub kasuje znak „*” (gwizdka) w rubryce
„Ozn.”  Funkcja  pomocna  w  sytuacji,  jeśli  zaistnieje  potrzeba  np.  nietypowego
przefiltrowania danych.

4.3.3.2 Zakup (Rejestr Zakupu VAT)

Po uruchomieniu funkcji należy podać zakres dat, którego rejestr ma dotyczyć. Na ekranie
pojawia się tabela zawierająca informacje o dokumentach zakupu z zadanego okresu:

– Data dokumentu

– Nr dokumentu 

– Dostawca (nazwa, adres, NIP)

– Wartości (Netto, kwota VAT, Brutto oraz netto i VAT w rozbiciu na stawki VAT sprzedaży)

Tabela  jest  tworzona  w  momencie  uruchomienia  funkcji,  na  podstawie  zamkniętych
dokumentów zakupu.

Pod tabelą dostępne są przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – drukuje rejestr zakupu

2. [Licz] (lub klawisz [L]) – sumuje dane liczbowe tabeli z rozbiciem na stawki VAT
sprzedaży

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu

4. [Oznaczenie] (lub klawisz [*]) - ustawia lub kasuje znak „*” (gwizdka) w rubryce
„Ozn.”  Funkcja  pomocna  w  sytuacji,  jeśli  zaistnieje  potrzeba  np.  nietypowego
przefiltrowania danych.

4.3.3.3 Zwrotów TAX-FREE

Po uruchomieniu funkcji należy podać zakres dat, którego rejestr ma dotyczyć. Na ekranie
pojawia  się  tabela  zawierająca  informacje  dotyczące  wykonanych  zwrotów  podatku  VAT  w
zadanym okresie:

– Data i numer dokumentu sprzedaży
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– Kwoty netto, VAT i brutto dokumentu sprzedaży

– Kwotę zwrotu VAT

– Data i numer dokumentu zwrotu

Tabela  jest  tworzona  w  momencie  uruchomienia  funkcji,  na  podstawie  zamkniętych
dokumentów zwrotów TAX-FREE.

Pod tabelą dostępne są przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okno do określenia parametrów wydruku rejestru

2. [Licz] (lub klawisz [L]) – sumuje dane liczbowe tabeli z rozbiciem na stawki VAT sprzedaży

5. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – wyświetla zawartość wyróżnionego dokumentu

6. [Oznaczenie] (lub klawisz [*]) - ustawia lub kasuje znak „*” (gwizdka) w rubryce
„Ozn.”  Funkcja  pomocna  w  sytuacji,  jeśli  zaistnieje  potrzeba  np.  nietypowego
przefiltrowania danych.

4.3.4 Funkcja "Informacje / Wydanie" 

Uruchomienie funkcji, wyświetla podmenu złożone z trzech elementów.

4.3.4.1 Towary

Zestawienie wydania (sprzedaży) wg towarów (i usług). W pierwszym kroku należy podać
zakres dat,  którego ma dotyczyć  informacja.  Następnie pojawia się  okienko „Filtr  pobieranych
danych”.

Rolą tego filtra jest wstępne ograniczenie ilości danych pobieranych z bazy, co pozwala
przyspieszyć  całą  operację.  Można  również  pobrać  całość  danych,  a  ewentualne  filtrowanie
przeprowadzić już na etapie danych pobranych do tabeli, jednak w takim wypadku należy się liczyć
z wydłużeniem czasu potrzebnego na transfer danych z bazy i obciążenie pamięci operacyjnej.

Tabela  zawiera  szereg  informacji  o  towarach  (i  usługach)  wydanych  (sprzedanych)  w
podanym okresie. Tabela jest podstawą do wykonania szeregu analiz dotyczących obrotu towarami.

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Skumuluj]  –  Kumuluje towary (i  usługi)  zawarte w tabeli  wg kartotek,  można wybrać
towary lub modele.  Jeśli  zakres  wybranych uprzednio dat  jest  dłuższy niż  jeden dzień,
kumulacja może być dodatkowo wykonana dniami. Po kumulacji otrzymujemy sumaryczna
ilość i wartość sprzedaży poszczególnych kartotek.

42



2. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do określenia parametrów wydruku.

3. [Licz] (lub przycisk [L]) – sumuje rubryki numeryczne.

4. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – pokazuje dokument związany ze sprzedażą wyróżnionej
pozycji tabeli.

4.3.4.2 Dokumenty

Zestawienie   wydania  (sprzedaży)  wg  dokumentów.  W pierwszym kroku  należy podać
zakres dat,  którego ma dotyczyć  informacja.  Następnie pojawia się  okienko „Filtr  pobieranych
danych”.

Rolą tego filtra jest wstępne ograniczenie ilości danych pobieranych z bazy, co pozwala
przyspieszyć  całą  operację.  Można  również  pobrać  całość  danych,  a  ewentualne  filtrowanie
przeprowadzić już na etapie danych pobranych do tabeli, jednak w takim wypadku należy się liczyć
z wydłużeniem czasu potrzebnego na transfer danych z bazy i obciążenie pamięci operacyjnej.

Tabela zawiera szereg informacji o dokumentach wydania (sprzedaży) z podanego okresu. 

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do określenia parametrów wydruku.

2. [Licz] (lub przycisk [L]) – sumuje rubryki numeryczne.

3. [Podgląd]  (lub  klawisz  [Enter])  –  pokazuje  dokument  związany  ze  sprzedażą
wyróżnionej pozycji tabeli.

4.3.4.3 Zysk ze sprzeda ży zapłaconej

Zestawienie  obejmuje zysk ze sprzedaży liczony wg dat zapłaty. Należy podać zakres dat,
który  będzie  dotyczył  okresu  wpływania  zapłat  za  dokonaną  sprzedaż.  Wejdą  tu  z  automatu
dokumenty sprzedaży rozliczone w momencie  sprzedaży (np.  gotówką).  Dokumenty sprzedaży
z odroczonym terminem płatności pojawią się dopiero w momencie wpłynięcia zapłaty w pełnej
wysokości lub częściowo. W tabeli jest również informacja nt. terminowości zapłat.

4.3.5 Funkcja "Informacje / Przyj ęcie" 

Uruchomienie funkcji, wyświetla podmenu złożone z dwóch elementów.

4.3.5.1 Towary

Zestawienie dostaw (zakupu) wg towarów. W pierwszym kroku należy podać zakres dat,
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którego  ma  dotyczyć  informacja.  Następnie  pojawia  się  okienko  „Filtr  pobieranych  danych”
(analogicznie jak przy wydaniu, patrz 4.3.4.1 Towary).

Tabela zawiera szereg informacji o towarach przyjętych (zakupionych) w podanym okresie. 

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do określenia parametrów wydruku.

2. [Licz] (lub przycisk [L]) – sumuje rubryki numeryczne.

3. [Podgląd]  (lub klawisz  [Enter])  –  pokazuje  dokument  związany z dostawą  wyróżnionej
pozycji tabeli.

4.3.5.2 Dokumenty

Zestawienie  dostaw (zakupu) wg dokumentów. W pierwszym kroku należy podać zakres
dat, którego ma dotyczyć informacja. Następnie pojawia się okienko „Filtr pobieranych danych”
(analogicznie jak przy wydaniu, patrz 4.3.4.2 Dokumenty).

Tabela zawiera szereg informacji o dokumentach dostawy (zakupu) z podanego okresu. 

Pod tabelą umieszczono przyciski:

1. [Drukuj] (lub klawisz [Ctrl P]) – otwiera okienko do określenia parametrów wydruku.

2. [Licz] (lub przycisk [L]) – sumuje rubryki numeryczne.

3. [Podgląd] (lub klawisz [Enter]) – pokazuje dokument związany ze zakupem wyróżnionej
pozycji tabeli.

4.3.6 Funkcja "Informacje / Magazyn w dniu" 

Po  wybraniu  magazynu  i  określeniu  daty,  program  na  podstawie  aktualnego  stanu
magazynu, poprzez odjęcie wykonanych dostaw oraz dodanie wydań, które wystąpiły po podanej
dacie, generuje stan na wskazany dzień. Operacja może trwać stosunkowo długo przy magazynie
zawierającym dużą liczbę pozycji oraz dla odległych dat. Otrzymujemy stan na koniec wskazanego
dnia. Otrzymana tabelę można podsumować i wydrukować.

4.3.7 Funkcja "Informacje / Zestawienie w ęglowe" 

Po  wprowadzeniu  zakresu  dat  określających  okres  jakiego  zestawienie  ma  dotyczyć,
program tworzy tabelę na podstawie utworzonych w tym okresie dokumentów wydania wyrobów
węglowych  umożliwiając  wgląd  w  treść  dokonanych  wpisów.  Wygenerowane  w  ten  sposób
zestawienie  jest  ostateczne  i  nie  ma  możliwości  wykonywania  w  nim  jakichkolwiek  zmian,
w szczególności:

– zapewniona jest ochrona zgromadzonych danych przed zniekształceniem lub utratą.

– niemożliwe jest dokonywanie korekty danych

– niemożliwe jest usuwanie wpisów

Zestawienie może zostać  wydrukowane w porządku chronologicznym. W tym celu należy użyć
przycisku [Drukuj] umieszczonego pod tabelą (lub klawisza [Ctrl P]).

4.3.8 Funkcja "Informacje / Transakcje" 

Po wprowadzeniu zakresu dat określających okres jakiego zestawienie ma dotyczyć  oraz
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typu  dokumentów:  Faktury  lub  PZ/WZ,  otrzymujemy  tabelę  zawierającą  odpowiedni  zestaw
danych. Tabela może być sumowana i drukowana.  Otrzymujemy na jej podstawie szereg cennych
informacji handlowych.

4.4 Funkcja "Ustawienia"
     Służy do wprowadzenia ustawień  i  konfiguracji  programu.  W skład wchodzą  następujące
elementy:     

– DANE FIRMY – nazwa, adres, NIP i inne dane, również klucze licencyjne programu
– DOKUMENTY i  NUMERACJA – ustawienia nagłówków generowanych dokumentów i

liczniki numeracji dokumentów
– OPERATORZY – lista osób obsługujących, wraz z hasłami dostępu i poziomem uprawnień
– MAGAZYNY LISTA – lista zdefiniowanych magazynów towarowych
– KONFIGURACJA – ustawienia programu
– DRUKARKI – ustawienia drukarek
– BAZA DANYCH – lokalizacja bazy danych programu
– AKWIZYTOR KONFIGURACJA – ustawienia konfiguracyjne dla trybu Akwizytor

4.4.1 Funkcja "Ustawienia / Dane firmy" 

Funkcja  umożliwia  wprowadzenie  i  ewentualną  modyfikację  danych  Użytkownika
programu. Dane podzielone są na segmenty:

1. Dane  identyfikacyjne.  Aby  wykonać  zapisu,  należy  odblokować  segment,  który  jest
domyślnie chroniony przed zapisem. Są tu takie pola jak:

-  Miasto  (punkt  sprzedaży)  –  miejscowość,  która  będzie  drukowana  jako  miejsce
wystawiania generowanych dokumentów

- NIP – numer NIPu firmy, jeśli firma ma prawo do posługiwania się NIPem europejskim,
należy zaznaczyć pole „PL”

- Nr punktu sprzedaży – numer identyfikujący punkt sprzedaży w obrębie firmy

- Ilość stanowisk – liczba stanowisk na jaką zakupiona jest licencja 

- Numer akwizytora – w normalnym trybie pracy, należy wpisać zero, w trybie Akwizytora
należy podać  właściwy numer,  identyfikujący akwizytora i  związana z nim konfigurację
programu

-  Klucz  licencyjny  –  klucz  programowy  określający  rodzaj  posiadanej  licencji  na
użytkowanie programu

- Klucze dodatkowe – pole na wpisanie dodatkowych kluczy programowych potrzebnych do
aktywacji funkcji specjalnych

2. Dane  firmy (sprzedawcy).  Pełna  nazwa  firmy,  adres,  dane  uzupełniające,  numery  kont
bankowych. Wpisane tu dane będą drukowane m. in. na fakturach VAT jako sprzedawca.

3. Dane wystawcy, jeśli  inne niż dane sprzedawcy. Jeżeli zaznaczono i wpisano, dane będą
drukowane również na fakturach VAT.

4. Adres serwisu. Dane drukowane na potwierdzeniach przyjęć serwisowych.

5. Adres  magazynu.  Dane  drukowane  m.  in.  na  dokumentach  dostarczenia  wyrobów
węglowych.

6. Dane do celów JPK. Trafiają do plików kontrolnych.
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Dodatkowo  w  górnej  prawej  części  okna  jest  ramka,  w  której  wyświetlany  jest  plik
zawierający graficzne logo firmy. Jest on drukowany również na fakturach VAT. Plik musi mieć
nazwę logof.jpg i musi być umieszczony w folderze roboczym programu. Pliki o niestandardowych
proporcjach  będą  automatycznie  formatowane  (zmniejszane),  tak  aby  zmieścić  się  w
przewidzianym obszarze.

4.4.2 Funkcja "Ustawienia / Dokumenty i numeracja" 

Funkcja  umożliwia  zdefiniowanie  nazw  poszczególnych  rodzajów  dokumentów  oraz
zarządzaniem  licznikami.  Wymienione  rodzaje  dokumentów  jako  „Opis  dokumentu”  mogą
otrzymać własne nazwy zgodnie z rubryką  „Tytuł dokumentu” . 

Faktury, paragony, WZki i dok. RW mogą mieć zdefiniowany sposób naliczania VATu. Jeśli
oznaczono pole „VAT od wart. netto”, wówczas pozycje dokumentów są sumowane wg wartości
netto w poszczególnych stawkach, a następnie doliczany jest VAT w stosownej stawce. Jeżeli pola
nie oznaczono, wówczas pozycje są sumowane wg wartości brutto, a VAT jest wyliczany poprzez
odjęcie stosownej kwoty od wartości brutto. Obydwa sposoby wyliczania VAT, w związku z innym
sposobem zaokrąglenia na etapie przeliczania, mogą w efekcie różnić się nieznacznie otrzymaną
sumą całkowitą. 

Faktury i paragony mogą być oznaczone jako przeznaczone do fiskalizacji, wówczas przy
zatwierdzaniu program będzie generował paragon fiskalny.

Każdy z dokumentów posiada własny licznik. W przypadku, gdy numer dokumentu jest
nadawany automatycznie, program zwiększa wartość liczbową licznika o jeden i następnie tworzy
numer dokumentu zgodnie z regułą określoną w prawej części okna. Można tam zdefiniować układ
numeracji, wymusić automatyczny dodatek oznaczenia miesiąca lub roku itp. Ponadto numeracja
faktur może być  prowadzona w maksymalnie 60 szeregach numeracyjnych. Dodatkowe szeregi
numeracyjne  można  powiązać  z  numerem  miesiąca,  numerem  magazynu  lub  identyfikatorem
loginu.  Jeśli  powiązania  nie  zdefiniowano,  wówczas  przy każdym pobieraniu  numeru  faktury,
program zapyta, z którego  szeregu utworzyć numer.

4.4.3 Funkcja "Ustawienia / Operatorzy" 

Tabela zawiera spis (listę) osób mogących korzystać z programu. Bezpośrednio po instalacji
programu  jedynym  operatorem  jest  Administrator  –  login  ADM,  bez  hasła.  Po  uruchomieniu
programu należy ustawić hasło dla administratora. Jeżeli program będzie obsługiwany przez więcej
osób, administrator powinien dla każdej założyć osobny login (przycisk [Dopisz] lub klawisz [F3]).
Dane operatora można zmienić pod przyciskiem [Zmień]  lub klawiszem [F4]. Administrator ma
możliwość kasowania operatorów (przycisk [Usuń] lub klawisz [Del]). Operator skasowany nadal
figuruje na liście, jednak jego login jest nieaktywny i nie może on zalogować się do programu.
Operatorzy, po zalogowaniu mają możliwość zmiany swojego hasła. 

W  trakcie  działania  programu  z  każdym  loginem  związane  są  niektóre  elementy
konfiguracyjne, np. kolejność rubryk w niektórych tabelach itp. Administrator z założenia posiada
wszystkie uprawnienia do obsługi programu. Natomiast dodani operatorzy mogą uprawnienia mieć
ograniczone.  Definicje  uprawnień:  patrz  4.4.5  Funkcja  "Ustawienia  /  Konfiguracja"   /
Administrator / Uprawnienia.

4.4.4 Funkcja "Ustawienia / Magazyny lista" 

 Funkcja umożliwia definiowanie magazynów. Po zainstalowaniu programu, istnieje tylko
jeden „magazyn” o identyfikatorze zerowym. Jest to tzw. „Cennik usług”. Nie obsługuje on stanów.
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Magazyny „towarowe” użytkownik musi założyć samodzielnie (przycisk [Nowy] lub klawisz [F3]).
Program obsługuje do 1000 magazynów. Jeden z magazynów może być oznaczony jako główny.
Każdy  z  magazynów  może  zostać  zablokowany  (przycisk  [Zablokuj/Odblokuj]),  wówczas
niemożliwe są związane z nim operacje towarowe, aż do momentu ponownego odblokowania. Dane
magazynów można modyfikować (przycisk [Zmiana danych] lub klawisz [F4). Jeżeli magazyn jest
pusty i nie są z nim związane żadne dokumenty, może zostać usunięty (przycisk [Usuń dane] lub
klawisz [F8]).

4.4.5 Funkcja "Ustawienia / Konfiguracja" 

Funkcja  wyświetla  okienko  umożliwiające  skonfigurowanie  niektórych  parametrów
programu. Ustawienia zgrupowane są na czterech zakładkach. 

W zakładce ustawienia „podstawowe” umieszczono następujące ramki:

1. Tworzenie WZki (sprzedaż). Są tu ustawienia ważne na etapie prowadzenia sprzedaży. 

2. Wyświetlanie  magazynu.  Możliwość  zdefiniowania  sposobu  wyświetlania  magazynu.
Długość  nazwy  i  atrybutów  ma  znaczenie  na  etapie  pobierania  danych  z  bazy  i ich
wyświetlania w tabeli, zawsze jednak dostępne dla użytkownika są pełne długości.

3. Wyświetlanie tabel. Indywidualne ustawienia wyglądu wszystkich tabel.

4. Tabele  „Dokumenty”.  Można  określić  ilość  pobieranych  domyślnie  dokumentów  i
wyświetlanie niektórych dodatkowych rubryk.

5. Wydruki WZ, FV i inne. Szereg ustawień wpływających na kształt wydruku dokumentów
typu faktury i WZki. 

6. Wydruki PZ. Ustawienia wpływające na kształt wydruku PZek.

7. Inne ustawienia. Pozostałe ustawienia konfiguracyjne.

8. Zdjęcia produktów. Po włączeniu funkcji, obok tabeli Magazyn, WZka, Spis remanentowy
program  wyświetla  zdjęcia  produktów,  jeśli  odpowiadające  im  pliki  typu  JPG zostaną
znalezione w zdefiniowanym folderze. Aby zdjęcie zostało prawidłowo przyporządkowane
do produktu,  należy określić  wg jakiego  elementu  (symbol,  indeks  czy kod kreskowy)
będzie identyfikowana jego nazwa.

Zakładka „zaawansowane” zawiera ramki:

1. Stawki  VAT.  Można zdefiniować  do dziesięciu stawek,  każda maksymalnie do czterech
znaków. Stawki określone jako „rez.” (rezerwa) nie są przetwarzane. Poniżej wyświetlane są
stawki, identyfikowane jako odwrotne obciążenie.

2. Formy płatności. Istnieją cztery predefiniowane formy płatności: gotówka, przelew, karta
i bon. Oprócz tego użytkownik ma możliwość zdefiniowania szesnastu dodatkowych form.
Do każdej formy płatności przypisane jest określenie, czy rozlicza ona transakcje zakupu
i sprzedaży w przypadku jeśli  termin płatności jest równy dacie wystawienia obciążenia.
Ponadto, jeśli do danej płatności określono płatnika (poprzez zaznaczenie i wpisanie numeru
ID płatnika) wówczas stosując tę formę płatności, zobowiązanie jest przypisywane do tego
płatnika. Jest to użyteczne zwłaszcza w przypadku płatności kartą  płatniczą lub np. przy
sprzedaży ratalnej lub za pobraniem.

3. Kopia bezpieczeństwa. Można ustawić częstotliwość powiadamiania o potrzebie wykonania
kopii bezpieczeństwa oraz zdefiniować docelowy folder na plik kopii. 

4. Czy wyświetlać  Ids. Określa czy pokazywać w tabelach wewnętrzne identyfikatory bazy
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danych. Pomocne w przypadkach awaryjnych dla prześledzenia problemu.

5. Opcje sprzedaży. Ustawienia wariantów dla sprzedaży.

6. Nowe kartoteki. Ustawienie typu generowanych symboli i kodów kreskowych w przypadku
użycia opcji „Twórz automatycznie” przy zakładaniu nowej kartoteki.

7. Odwrotne  obciążenie.  Definiowanie  oznaczeń  towarów  podlegających  odwrotnemu
obciążeniu  VAT.  Dla  towarów,  którym definicja  ta  odpowiada  można  półautomatycznie
zmieniać stawkę VAT na etapie sprzedaży, po wejściu w funkcję Zestawy i tworząc zestaw
przy użyciu przycisku [Odwr. Obc.] (lub klawisz [Ctrl F3]). Wszystkie towary podlegające
odwrotnemu  obciążeniu  zostaną  przypisane  do  utworzonego  zestawu  i  może  im  być
zmieniona stawka VAT.

8. Tekst związany z towarem. Dla wybranych towarów, których ID zostanie dopisane do listy
można wybrać  plik tekstowy, w którym zawrzeć  informację. Zostanie ona wydrukowana
pod fakturą, jeśli w treści faktury będzie użyty choć jeden ze zdefiniowanych towarów.

9. Przycisk [Artybuty modeli]. Uruchamia okno umożliwiające definiowanie „list atrybutów”.
Każda lista posiada zestaw złożony z 50 atrybutów. Każda kartoteka może mieć przypisaną
listę atrybutów. Można wówczas dla kartoteki określać wartości poszczególnych atrybutów
z przypisanej listy.

10. Przycisk [Konfiguracja serwisowa]. Otwiera okienko szczegółowych ustawień, które mogą
określać indywidualizowane ustawienia programu.

11. Serwis. Określa ustawienia dotyczące modułu obsługi serwisu.

12. Tabela  odsetek.  Umożliwia  zdefiniowanie  tabeli  odsetek  potrzebnej  do  wyliczania
wysokości odsetek ustawowych.

13. Lista  j.m.  Sprzedawanych  wg  wartości.  Można  tu  umieścić  listę  jednostek  miary.  Dla
towarów, które w swej definicji będą miały jednostkę miary z tejże listy możliwa będzie
sprzedaż poprzez podanie wartości brutto zapłaconej za towar (nie tylko poprzez podanie
ilości).

14. Finanse. Określa ustawienia finansowe.

15. Mapowanie  towarów.  Pozwala  na zdefiniowanie  pięciu różnych  formatów plików CSV,
których treść zawiera informacje o towarach przyjmowanych do magazynu na podstawie
PZki. Każdemu formatowi można nadać własna nazwę. W definicji formatu należy podać
m.in.  na której  pozycji  w pliku znajdują  się  informacje o ilości  i  cenie przyjmowanych
towarów. Zdefiniowane formaty plików mogą  być  użyte na etapie tworzenia PZki (patrz
4.2.3.1 Edycja PZki).

Zakładka „peryferia” pozwala na skonfigurowanie urządzeń zewnętrznych.

1. Urządzenie fiskalne. Należy tu podać typ i parametry połączenia drukarki fiskalnej. Program
obsługuje urządzenia fiskalne zgodne z protokołem Elzabu i Novitusa.

2. Synchronizacja czasu. Pozwala na zdefiniowanie adresu IP komputera w sieci wewnętrznej
z którym będzie wykonywana próba zsynchronizowania czasu.

3. Drukarka metek. Pozwala na wprowadzenie ustawień  związanych z drukarką  realizującą
wydruki metek.

W zakładce „Administrator” można zdefiniować następujące ustawienia:

1. Data zamknięcia.  Określa kiedy program ma blokować  dostęp do zmiany danych. Dane
sprzed „Daty zamknięcia” są chronione przed modyfikacją.
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2. Uprawnienia.  Można tu  zdefiniować  własne poziomy uprawnień,  które  muszą  posiadać
zalogowani  operatorzy,  aby wykonać  różnego rodzaju operacje.  Każda z wymienionych
operacji wymaga określonego poziomu uprawnień. Natomiast operator posiada poziom, jaki
został mu nadany (patrz 4.4.3 Funkcja "Ustawienia / Operatorzy" ).

3. Ceny  minimalne.  Można  określić  przy  jakim  poziomie  rabatu  lub  narzutu  generować
ostrzeżenie.

4. Funkcje  specjalne.  Ustawienia  dedykowane dla  konkretnego  wdrożenia  programu –  nie
należy ich zmieniać.

Aby wprowadzone zmiany odniosły skutek, należy je zapisać:

– [Zastosuj] – zapisuje

– [OK] (lub klawisz [PgDn]) – zapisuje i zamyka okno

Można również zakończyć bez zapisu: [Anuluj] (lub klawisz [Esc])

4.4.6 Funkcja "Ustawienia / Drukarki"

Funkcja pozwala na zdefiniowanie trzech typów drukarek (A, B i C) wykorzystywanych
przy każdym zleconym wydruku. Dla każdego typu można określić, czy jest to drukarka 

1. „Windowsowa” - zainstalowana w systemie i widoczna w panelu sterowania, czy

2. „Igłowa” - przypięta bezpośrednio do portu LPT. 

3. Można również oznaczyć dany typ jako „nieaktywny”. 

Jeśli ustawiono więcej niż jeden typ aktywny, wówczas po zleceniu dowolnego wydruku program
zapyta, którego typu drukarki użyć. 

4.4.7 Funkcja "Ustawienia / Baza danych"

Funkcja używana praktycznie tylko na etapie instalowania programu, w przypadku instalacji
zaawansowanej  lub  w  przypadku  potrzeby  importu  danych  z  poprzedniej  wersji  programu
(ALFA-EM). 

1. Lokalizacja bazy danych (patrz:  3. INSTALOWANIE PROGRAMU). Funkcja służy do
wskazania  lokalizacji  bazy  danych  oraz  loginu  i  hasła  dostępu.  UWAGA:  Wpisanie
nieprawidłowych wartości spowoduje brak dostępu do bazy i co za tym idzie niemożność
pracy z programem.

2. Import ze starej wersji. Funkcja istotna dla użytkowników poprzedniej wersji programu.
Pozwala  na  przeniesienie  danych  zgromadzonych  przy  użyciu  programu  ALFA-EM
w zakresie  listy  kontrahentów,  rozliczeń,  stanów  magazynowych,  rezerwacji.  Nie  są
migrowane faktury zakupu i sprzedaży.

4.5 Funkcja "Inne"
     Zgromadzono tu funkcje pomocnicze programu:     

– EKSPORTUJ DANE – umożliwia wykonanie zapisu danych do plików zewnętrznych.
– KOPIA BAZY DANYCH – możliwość wykonania kopii „na życzenie”.
– AKTYWNE STACJE – lista komputerów (hostów) zalogowanych do bazy programu.
– SPRAWDŹ AKTUALIZACJE – sprawdzenie dostępności nowszej wersji programu.
– KURSY WALUT – internetowy odczyt kursów walut ogłaszanych przez NBP w tabeli A.
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– FUNKCJE SERWISOWE -  dla użycia w przypadku konieczności naprawy danych.

4.5.1 Funkcja "Inne / Eksportuj dane"

Można tu zlecić wykonanie eksportu danych w następujących formatach:

– jako DBF (na potrzeby transferu do ALFA-KP i ALFA-FK w starszej wersji)

– jako TXT (na potrzeby transferu do oprogramowania COMARCH)

– jako XML (dla dowolnych zastosowań, również do przenoszenia danych do ALFA-KP_NG
i ALFA-FK w nowej wersji)

4.5.2 Funkcja "Inne / Kopia bazy danych"

Można tu zlecić wykonanie kopii bazy danych. Po potwierdzeniu wykonywana jest kopia do
foldera  określonego  w  konfiguracji,  (patrz:  4.4.5  Funkcja  "Ustawienia  /  Konfiguracja"  /
Zaawansowane / Kopia bezpieczeństwa). 

4.5.3 Funkcja "Inne / Aktywne stacje"

Użycie funkcji wyświetla informację o nazwach komputerów, na których uruchomiony jest
program. Podawana jest  również  informacja o zalogowanych użytkownikach.  Jest  to użyteczne
w przypadku korzystania z programu przez kilka osób jednocześnie.

4.5.4 Funkcja "Inne / Sprawd ź aktualizacje"

Funkcja  łączy  się  ze  stroną  internetową  producenta  www.alfa-lancut.com.pl i  sprawdza
dostępność  nowej wersji programu. W przypadku dostępności,  użytkownik może zdecydować  o
pobraniu instalacyjnego pliku aktualizacji. Po zakończeniu pobierania wyświetlana jest informacja
o nazwie  i lokalizacji pobranego pliku. Przed rozpoczęciem aktualizacji  należy zakończyć  pracę
z programem  na  wszystkich  komputerach.  Zaleca  się  uruchomienie  instalatora  aktualizacji  na
komputerze,  który służył  do  pierwszej  instalacji  programu,  gdyż  lokalizacja  foldera  roboczego
programu jest zapisywana w rejestrze systemu i może zostać użyta automatycznie przy aktualizacji.
W innym wypadku należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe podanie foldera zawierającego
program.

Aktualizacja  jest  bezpłatna  w  przypadku  zgodności  pierwszych  dwóch  cyfrowych
segmentów  numeru  wersji  (np.  1.01),  różnica  może  występować  w  segmencie  trzecim  oraz
ewentualnie w końcowej literze.

4.5.5 Funkcja "Inne / Kursy walut"

Funkcja umożliwia sprawdzenie kursu walut z tabeli A ogłaszanej przez NBP. Wymagane
jest połączenie z internetem. Po wywołaniu funkcji należy podać kod waluty (lub wybrać z listy
rozwijalnej) oraz datę interesującego nas kursu. Po wciśnięciu przycisku [Pobierz kurs], zostanie
podana wartość kursu oraz numer tabeli kursowej wraz z datą jej obowiązywania.
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Data tabeli będzie równa wymaganej, a w przypadku gdy w danym dniu kurs nie był ogłaszany,
data zostanie ustawiona na wcześniejszą.

4.5.6 Funkcja "Inne / Funkcje serwisowe"

Funkcje  te  przeznaczone  są  dla  naprawy  nieprawidłowości  w  działaniu  programu  lub
spójności danych zgromadzonych w bazie. 

1. Odtworzenie  bazy  z  kopii.  Umożliwia  odzyskanie  pliku  bazy  danych  na  podstawie
wskazanego przez operatora pliku kopii bazy. 

2. Testy serwisowe. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w danych można uruchomić
test i w razie potrzeby zlecić automatyczne naprawienie wykrytych błędów.

3. Funkcje  pomocnicze.  Specjalizowane  funkcje  do  wykorzystania  na  etapie  wdrażania
programu, tylko po konsultacji z producentem oprogramowania.

4. Funkcja „Service-grid”. Jest przeznaczona do naprawy nietypowych uszkodzeń bazy danych
i może  być  użyta  tylko  przez  osobę  uprawnioną  do  serwisowania  programu.
Nieodpowiedzialne użycie tej funkcji może skutkować utratą danych.

4.6 Funkcja "Pomoc"
     Zgromadzono tu funkcje informacyjne i pomocnicze programu:     

– O PROGRAMIE – informacje.
– CO NOWEGO – informacja o zmianach.
– ŁATWY START – krótkie wprowadzenie.
– INFO SYSTEM -  informacje systemowe.
– POMOC ZDALNA – umożliwia zdalne połączenie serwisu

4.6.1 Funkcja "Pomoc / O programie"

Funkcja  wyświetla  informacje  o  wersji  programu  oraz  kontakt  do producenta/serwisu
oprogramowania.

4.6.2 Funkcja "Pomoc / Co nowego"

Funkcja wyświetla informacje o zmianach wprowadzanych w kolejnych wersjach programu.
Informacja dotyczy poszerzania programu o nowe funkcje, jak również usuniętych usterek.

4.6.3 Funkcja "Pomoc / Łatwy start"

Funkcja wyświetla skróconą instrukcję rozpoczęcia pracy z programem. Instrukcja jest w
dwóch  wariantach:  dla  posiadaczy  starszej  wersji  programu  (ALFA-EM)  oraz  dla  nowych

51



użytkowników.

4.6.4 Funkcja "Pomoc / Info system"

Funkcja wyświetla informacje o lokalizacji programu, bazy oraz o wersji systemu. Mogą
być one pomocne w przypadku działań serwisowych.

4.6.5 Funkcja "Pomoc / Pomoc zdalna"

Użycie funkcji, po potwierdzeniu przez użytkownika otwiera sesję  umożliwiającą  zdalny
dostęp  do  komputera.  Funkcja  jest  przewidziana  w  celu  umożliwienia  zdalnego  serwisowania
programu przez osobę upoważnioną. Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się okienko z numerem
ID,

który należy podać  serwisantowi w celu umożliwienia mu dostępu do komputera użytkownika.
Wciśnięcie przycisku [Anuluj] rozłącza sesję pomocy zdalnej.

4.7 Funkcja "Akcja"
     Funkcja służy do zakończenia pracy z programem i zawiera dwie podfunkcje:
– WYLOGUJ 
– ZAKOŃCZ 

4.7.1 Funkcja "Zako ńczenie / Wyloguj"  

Funkcja  wylogowuje  użytkownika,  blokując dostęp do  programu.  Wyświetlone  zostanie
okienko logowania, a program będzie oczekiwał na ponowne zalogowanie: podanie loginu i hasła.
Funkcję  można wywołać  klawiszem [F12]  z poziomu głównego okna aplikacji. Po ponownym
zalogowaniu program załaduje ustawienia związane z operatorem.

4.7.2 Funkcja "Zako ńczenie / Zako ńcz"  

Funkcja  kończy  działanie  programu  i  przekazuje  sterowanie  do  systemu  operacyjnego.
Funkcję  można wywołać  klawiszem [Alt-X] z poziomu głównego okna aplikacji  lub wciskając
przycisk [Zakończ program] znajdujący się w prawym dolnym rogu głównego okna aplikacji.
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5. OPERACJE NA TABELACH

Większość danych w programie wyświetlana jest w formie tabel, np. magazyn, lista faktur,
rejestr  kasowy,  kontrahenci  itp.  Każda  tabela  zawiera  rubryki  opisane  nagłówkami  oraz
odpowiednią ilość wierszy. 

Dla zwiększenia efektywności przeglądania tabel i uzyskiwania w sposób szybki możliwie
różnorodnej informacji przewidziano pewne dodatkowe operacje. O możliwości skorzystania z tych
operacji w danej chwili informują aktywne przyciski pod tabelą. 

5.1 Zmiana wygl ądu i uporz ądkowania
Użytkownik  może  określić  wielkość  czcionki  używanej  do  wyświetlania  tabel  poprzez

użycie funkcji  konfiguracja (patrz:   4.4.5 Funkcja "Ustawienia /  Konfiguracja"  /  Podstawowa /
Wygląd  tabel).  Usunięcie  fajeczki  z  pola  „Wyświetlać  zera”  powoduje,  że  w  polach  tabel
zawierających liczbową wartość zero wyświetlane jest puste pole (bez cyfry).

Rubryki  we wszystkich  tabelach  można poszerzać  lub zwężać  w zależności  od  potrzeb
poprzez  uchwycenie i przeciągnięcie myszką prawej krawędzi nagłówka. Ustawiona w ten sposób
szerokość rubryki zostaje zapamiętana. Szerokość rubryk jest związana ze stanowiskiem roboczym.

W  większości  tabel  można  zmieniać  kolejność  rubryk  poprzez  uchwycenie  myszką

nagłówka rubryki  i  przeciągnięcie w inne położenie. Ustawiona w ten sposób kolejność  rubryk
zostaje zapamiętana. Układ rubryk jest związany z zalogowanym operatorem.

W większości tabel można zmieniać  uporządkowanie wierszy poprzez kliknięcie myszką
w nagłówek  rubryki  wg  której  chcemy uporządkować  tabelę.  Powtórne  kliknięcie  w nagłówek
rubryki wg której jest ustalony porządek, odwraca uporządkowanie. Ustawione uporządkowanie nie
jest zapamiętywane.

5.2 Nawigacja w tabeli
Na ekranie monitora może nie mieścić się całość tabeli, tak jest zazwyczaj. Możliwe jest

jednak przeglądanie całej tabeli poprzez przemieszczanie kursora. Służą do tego celu odpowiednie
klawisze klawiatury lub paski przewijania z prawej i w dolnej części tabeli.

Klawisze używane podczas przeglądania tabel:
Klawisz Przeznaczenie

Strzałka w prawo Jedna rubryka w prawo

Strzałka w lewo Jedna rubryka w lewo

Home Pierwsza kolumna tabeli

End Ostatnia kolumna tabeli

Strzałka w dół Następny wiersz

Strzałka w górę Poprzedni wiersz
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Klawisz Przeznaczenie

PgDn Następna strona

PgUp Poprzednia strona

Ctrl - PgUp Pierwszy wiersz strony

Ctrl - PgDn Ostatni wiersz strony

Ctrl - Home Pierwszy wiersz tabeli

Ctrl - End Ostatni wiersz tabeli

5.3 Szukanie pozycji w tabeli
Funkcja przeznaczona jest do szybkiego wyszukiwania pozycji w tabeli. Można wyszukiwać

dowolne dane zapisane w tabeli dotyczące np. numeru faktury, nazwy firmy, kwoty sprzedaży, itp.
Do obsługi wyszukiwania służą dwa przyciski: [Szukaj] (lub klawisz [S]) oraz [Kontynuuj] (lub
klawisz [K]). Kontynuacja szukania staje się aktywna dopiero po użyciu funkcji „Szukaj”. 

Wyszukiwanie  dotyczy  zawsze  tylko  jednej  wybranej  rubryki.  Aby  rozpocząć  szukanie
należy zatem w pierwszym kroku  ustawić  kursor  w odpowiedniej  rubryce.  Następnie  wcisnąć
przycisk [Szukaj] i w wyświetlonym okienku wpisać poszukiwaną wartość. Może to być fragment
tekstu, liczba lub data, w zależności od typu danych, które zawiera wybrana rubryka. Kliknięcie
przycisku   [Szukaj]  lub  użycie  klawisza  [Enter]  lub  [PgDn]  rozpocznie  wyszukiwanie.
W przypadku  odnalezienia  poszukiwanej  wartości  w wybranej  rubryce,  kursor  zostanie
przemieszczony do odpowiedniego wiersza. W przeciwnym razie pod tabelą znajdzie się komunikat
„Nie ma ...”

Po udanym wyszukiwaniu, uaktywniony zostaje przycisk [Kontynuuj], którego użycie (lub
wciśnięcie klawisza [K])   spowoduje wyszukanie następnego wiersza zawierającego poszukiwaną
wartość. 

5.4 Filtrowanie tabeli
Funkcja  przeznaczona  jest  do  ograniczania  ilości  danych  zawartych  w  tabeli  do  tych

wierszy, które spełnią zdefiniowany przez użytkownika warunek (lub warunki) filtrowania. Funkcję

filtrowania wywołuje się  przyciskiem [Filtruj]  (lub wciskając klawisz [F]). Zostaje wyświetlone
okienko definiowania warunku.

Niektóre tabele mają zdefiniowane warunki filtrowania, które można wybrać z rozwijalnej
listy  znajdującej  się  w  dolnej  części  okienka  (lub  uaktywnić  wciskając  klawisz  z  cyfrą
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odpowiadającą położeniu warunku na liście, w powyższym przykładzie [1], [2] lub [3]). 

Jeżeli  dana tabela nie ma warunków zdefiniowanych lub chcemy określić  inny (własny)
warunek, należy rozpocząć od wyboru „Nagłówka rubryki” z listy rozwijalnej, na której znajdują
się  nagłówki wszystkich rubryk tabeli.  Następnie należy określić  relację.  Dla niektórych typów
rubryk  może  być  dostępne opcjonalne  pole  „Zaprzeczenie”.  Na  koniec  należy  podać  wartość.
Format wpisywanej wartości będzie różny w zależności od typu wybranej rubryki. 

Kolejnym  krokiem jest  użycie  przycisku  [Filtruj]  (lub  wciśnięcie  klawisza  [PgDn]),  co
rozpoczyna operację filtrowania tabeli. W przypadku wpisywania własnego warunku filtrowania,
można dodatkowo użyć przycisku [Lub...], który umożliwia podanie następnego warunku będącego
sumą  logiczną  z poprzednim. Jeżeli  chcemy zastosować  iloczyn  logiczny warunków, należy po
prostu posłużyć się funkcją filtrowania po raz kolejny.

Użycie filtra skutkuje wyświetleniem w tabeli tylko tych wierszy, które spełniają zadany
warunek filtrowania. Tabela przefiltrowana jest wyświetlana na ekranie nieco niżej niż pierwotna, a
nad nią pojawia się opis użytego warunku filtrowania.

Aby usunąć filtry i powrócić do pełnej (pełniejszej) postaci tabeli należy również skorzystać
z przycisku [Filtruj] pod tabelą, ale w przypadku tabel przefiltrowanych na wyświetlonym okienku
filtrowania pojawią się dodatkowo przyciski [Usuń filtry] (lub klawisz [Ctrl-F8]) i [Usuń ostatni
filtr]  (lub  klawisz  [F8]),  które  umożliwiają  usunięcie  zastosowanych  uprzednio  filtrów,
odpowiednio wszystkich lub ostatniego. 

Przykłady filtrów:

1. Wpłata > 1000 lub Wypłata > 900

2. Faktura zawiera '/2017'

3. Adres nie zawiera 'Łańcut'

5.5 Przegl ądanie w układzie formularza
Użycie przycisku [Formularz] (lub wciśnięcie klawisza spacji) wyświetla dany wiersz tabeli

w układzie formularza,  tzn.  w oddzielnym oknie pokazane zostają  wartości  wszystkich rubryk
wiersza.  Korzystając z przycisków [Poprzednia]/[Następna]  pozycja (lub odpowiednio klawiszy
[PgUp]/[PgDn]) możemy przeglądać w ten sposób zawartość sąsiednich wierszy tabeli.

5.6 Eksport tabeli
Użycie przycisku [Export] (lub wciśnięcie klawisza [X]) umożliwia utworzenie na dysku

pliku zawierającego dane z wyświetlanej tabeli. Zostanie wyświetlone okienko

w którym można określić nazwę pliku docelowego oraz typ pliku. Do wyboru są formaty XLS,
CSV i XML.
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5.7 Menu podr ęczne
Klikni ęcie prawym klawiszem w pole tabeli  zawierające dane,  otwiera podręczne menu

kontekstowe. 

Pozwala ono na:

– skopiowanie zawartości pola do schowka

– w przypadku  rubryk  numerycznych  otwarcie  „Kalkulatora”  (patrz:  7.  KALKULATOR)
z jednoczesnym wstawieniem klikniętej w tabeli liczby 

– wyświetlenie zawartości pola w oddzielnym okienku (np. w celu skopiowania do schowka
części tekstu)

– ustawienie własnego koloru tła dla wskazanej kolumny. Ustawiony kolor jest związany z
operatorem.

Klikni ęcie prawym klawiszem na niektórych tekstach (wartościach liczbowych) również
powoduje  wywołanie  menu  kontekstowego  z  możliwością  skopiowania  treści  do  schowka  lub
w przypadku liczb, otworzenia kalkulatora.
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6. WYDRUK DOWOLNY
Niektóre  wydruki  danych  zgromadzonych  w  tabelach  użytkownik  może  zdefiniować

samodzielnie.  W takim przypadku na ekranie wyświetla się  okienko pozwalające na określenie
postaci wydruku, np.:

W lewej górnej części okna wyświetlana jest lista rubryk tabeli „Rubryki do wydruku”. Dla rubryk
numerycznych istnieje możliwość ich sumowania na wydruku. Użytkownik może zaznaczyć, które
rubryki zostaną wydrukowane i ewentualnie zsumowane. Dla rubryk znakowych można również
skorygować szerokość rubryk.

W dolnej części umieszczono pola edycyjne, których treść  będzie drukowana odpowiednio nad
i pod tabelą.

W prawej górnej części okna znajduje się  ramka „Szablony rubryk” umożliwiająca zarządzanie
wydrukami.  Ustalone  zestawy  rubryk  można  tutaj  zapisywać  (przycisk  [Zapisz  nowy])  pod
dowolnymi nazwami (w powyższym przykładzie jest to „Raport kasowy”), tak aby w przyszłości
można było przywołać zapisany układ wybierając go z listy rozwijalnej i wciskając przycisk [Użyj].
Zapisany szablon, który nie będzie już potrzebny można skasować z listy szablonów przyciskiem
[Skasuj].
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7. KALKULATOR
W trakcie działania programu, dostępny jest „ALFA-Kalkulator”. 

Można go uruchomić poprzez użycie przycisku umieszczonego w prawej górnej części na
głównym oknie aplikacji, wciskając klawisz [F2] w dowolnym momencie lub z menu podręcznego
w numerycznych rubrykach tabel i niektórych opisów. Dostępne są cztery podstawowe działania
oraz wyliczanie procentów.

Wywołanie kalkulatora z większości numerycznych pól edycyjnych powoduje podstawienie
wartości takiego pola jako liczby startowej do obliczeń kalkulatorze. Z kolei, jeżeli wynik obliczeń
można wstawić zwrotnie do edytowanego pola, z którego kalkulator został wywołany, uaktywniany
jest  przycisk  [Wstaw]  (oraz  klawisz  [PgDn]),  którego  użycie  zamyka  kalkulator,  a  wyliczona
wartość wstawiona.

Dostępne są również przyciski [Kopiuj] (lub  klawisz [Ctrl C]) oraz [Wklej] (lub klawisz
[Ctrl V]) ł ączące kalkulator ze schowkiem systemowym. Ponadto zaznaczenie trybu „Incognito”
ukrywa wprowadzane z klawiatury kalkulatora znaki.

_______________________________________________________________________
"Alfa" Systemy Komputerowe sp. j. zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji
programu nie opisanych w powyższej instrukcji, zmierzających do podniesienia jego
walorów użytkowych.
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