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1. Księgowość

1.1 Księga główna
W tym miejscu znajduje się zestawienie kont wraz z obrotami.

1.1.1

Księga główna- zmiana wyświetlania

Korzystając z opcji zmień można wyfiltrować konta, które chce się zobaczyć.

Filtrowanie może polegać na podaniu numeru konta dla którego chce się obejrzeć obroty, bądź też
wybraniu interesującego nas okresu.

Po zapisaniu tej decyzji, pojawi się wyfiltrowana lista prezentująca interesujące nas elementy.
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1.1.2

Księga główna- wydruki

Program umożliwia drukowanie różnych dokumentów, w zależności od tego w jakiej zakładce w
danej chwili znajduje się użytkownik. Wydruk dokumentów ma ikonę drukarki oraz opis stosowny
do pliku, który może zostać wydrukowany. W przypadku księgi głównej jest to księga lub księga +
obroty.

Po kliknięciu w ikonę pojawia się okno zapisu dokumentu.

Kiedy już dokument zostanie zapisany, można go otworzyć i wydrukować.
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1.2 Polecenia PK
Księgowanie to jeden z najważniejszych elementów programu. Służy ono do wprowadzania PK,
raportów kasowych, raportów bankowych, rejestrów VAT i ich księgowania. Należy pamiętać, że do
czasu zaksięgowania dokumentu PK znajduje się on niejako poza programem i można go edytować.
W chwili księgowania jakiekolwiek zmiany stają się niemożliwe.

1.2.1 Dopisanie PK
W celu dopisania PK należy skorzystać z opcji dopisz.

Wówczas pojawi się okno w którym należy uzupełnić niezbędne informacje.

W ten sposób zostanie dopisany nagłówek niezatwierdzonego (czarnego) dokumentu.

Teraz należy przejść do pozycji dokumentu.
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Tam również korzystasz z opcji dopisz, a następnie uzupełnij wszystkie niezbędne dane w oknie,
które się pojawi.

1.3 Deklaracje VAT
W tym miejscu możesz wygenerować i wydrukować deklaracje VAT zgodnie z wcześniej podanymi
wytycznymi. Tak jak w przypadku księgi głównej możesz skorzystać z ikony zmień, aby określić
sposób filtrowania.

W ten sposób generuje się lista, którą oczywiście można wydrukować, korzystając z ikon
znajdujących się w górnej belce.

1.4 Okresy księgowe
W tym miejscu określasz czy dany okres ma być otwarty czy też zamknięty. Wystarczy, że
skorzystasz z ikony modyfikuj znajdującej się w górnej belce.
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Po tej czynności pojawi się okno, w którym decydujesz czy okres ma być otwarty czy też zamknięty.

Po zapisaniu zmian w tabeli, w polu otwarty jest napisane „nie”, co oznacza, że interesujący nas
okres jest zamknięty.

1.5 Polecenia BO
Bilans otwarcia wprowadzany jest na początku każdego roku. Dzięki temu możliwe jest
kontrolowanie wszystkich należności i zobowiązań firmy.

1.6 Plan kont
Jest to miejsce w którym możesz dopisywać, modyfikować, usuwać i drukować konta. To właśnie
tutaj możesz zdefiniować grupę analityczną, a także czy konto ma mieć saldo dwustronne, ma być
kontem walutowym czy aktywnym. Te elementy możesz uzupełnić zarówno podczas dopisywania,
jak i modyfikowania dokumentu.
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Jeśli chodzi o grupę analityczną to istnieją konta syntetyczne, które ze względu na swoją syntetykę
muszą zakładać rozbudowane analityki. Takim przykładem jest konto rozrachunkowe (rozliczenia z
dostawcami i odbiorcami), a także konta rozliczeń z pracownikami. Grupa analityczna jest
dwuznakowym identyfikatorem.
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Środki trwałe

3 Sprzedaż

3.1 Odbiorcy
W tym miejscu znajduje się

zastawienie wszystkich odbiorców firmy wraz z ich danymi

adresowymi i limitem kredytowym.

3.1.1

Dopisanie odbiorcy

W celu dopisania odbiorcy należy skorzystać z ikony dopisz znajdującej się w górnym pasku.
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Następnie pojawi się okno w którym należy uzupełnić wszystkie niezbędne informacje.

3.1.2

Modyfikacja odbiorcy

Pierwszym krokiem jest zaznaczenie interesującego nas odbiorcy, a następnie wybranie modyfikuj z
górnego paska.

Wówczas pojawi się nam okno, takie same jak w przypadku dopisywania dokumentu i to właśnie
tam należy dokonać wszelkich niezbędnych zmian.

Oczywiście wprowadzone zmiany od razu są widoczne w tabeli.
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3.1.3

Założenie blokady odbiorcy

Kliknij w odbiorcę, którego blokada będzie dotyczyła, a następnie wybierz opcję blokada PLN

Po tej czynności pojawi się okno w którym należy wybrać interesujący nas rodzaj blokady.

Po zatwierdzeniu blokady pojawi się komunikat.

Oczywiście wszelkie zmiany widoczne są też w tabeli.

3.1.4

Dodawanie załącznika

Skorzystaj z ikony załącznik i dodaj interesujący plik, przypisując go do konkretnego odbiorcy.
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Po kliknięciu w załącznik pojawi się okno w którym należy wybrać plik do wgrania.

3.1.5

Usuwanie odbiorcy

Program umożliwia usunięcie odbiorcy, jednakże tylko w sytuacji, jeśli nie jest on już powiązany z
żadnymi dokumentami.

Wystarczy tylko kliknąć w ikonę usuń i kontrahent zniknie z listy

odbiorców.

Później pojawi się komunikat informujący o wykonaniu czynności.

3.2 Faktury netto
W tym miejscu masz możliwość wprowadzania i zarządzania fakturami.
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3.2.1

Dopisanie faktury

Dopisanie faktury należy rozpocząć od kliknięcia w ikonę dopisz.

Wówczas pojawi nam się okno w którym należy uzupełnić wszystkie niezbędne informacje.

Po dopisaniu nagłówka, należy przejść do pozycji dokumentu.

Tam również po skorzystaniu z ikony dopisz pojawi się okno, które należy uzupełnić.

Po zapisaniu pozycji wracamy do nagłówka i zatwierdzamy nową fakturę.
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Status dokumentu zmienił się na niebieski, co oznacza, że został on zatwierdzony.

3.2.2

Odblokowanie i usuwanie dokumentu

Należy pamiętać, że zanim jakikolwiek zatwierdzony dokument zostanie usunięty, należy do na
początku odblokować korzystając z ikony znajdującej się w belce.

Po tej czynności dokument zmieni kolor z niebieskiego na zielony (odblokowany dokument).

Teraz można z górnego paska wybrać opcję usuń.
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3.2.3

Księgowanie i księgowanie zbiorcze

Istnieją dwa rodzaje księgowania dokumentów: księgowanie do bufora i księgowanie tradycyjne. W
pierwszym przypadku dokument będzie przybierał kolor fioletowy, a w drugim pomarańczowy. Jeśli
chodzi o ikonę księgowania, oznacza ona księgowanie pojedynczego dokumentu, które w tym
programie jest zawsze księgowane do bufora. Oznacza to, że dokument można jeszcze
modyfikować.

Jak widać z chwilą zatwierdzenia czynności, kolor dokumentu się zmienia.

Jeśli chodzi o księgowanie zbiorcze to po kliknięciu w ikonę pojawia się okno w którym należy
uzupełnić niezbędne informacje.
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W ten sposób wszystkie zatwierdzone dokumenty zostały zaksięgowane.

3.2.4

Duplikat faktury

Pierwszym krokiem jest skorzystanie z ikony duplikat.

Kolejnym krokiem jest określenie daty wystawienia dokumentu oraz zamieszczenie ewentualnych
uwag.

Aby zobaczyć wystawiony dokument należy przejść do zakładki duplikaty.
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3.2.5

Kopiowanie dokumentu i zmiana kontrahenta

Kopiowanie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia w interesujący nas dokument, a następnie w
kopię znajdującą się w górnym pasku.

Następnie należy dopisać datę dokumentu, który jest kopiowany.,

W tak zatwierdzonym nagłówku możesz dokonać zmiany kontrahenta na którego ma zostać
wystawiona faktura.

Po kliknięciu w ikonę kontrahent pojawi się okno w którym należy zdefiniować nowego kontrahenta
na którego ma zostać wystawiona faktura.
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Po zatwierdzeniu czynności zmienia się kontrahent na którego faktura została wystawiona.

Jeśli pozycje nie wymagają zmian, wystarczy zatwierdzić nagłówek.

3.2.6

Sumowanie faktur

Sumowanie kolumn to nic innego jak podanie łącznej wartości wszystkich faktur z podziałem na ich
wartość netto, brutto oraz VAT. Wystarczy skorzystać z ikony znajdującej się w górnym pasku.

Po kliknięciu w ikonę pojawi się okno podsumowujące.

3.2.7

Raportowanie, faktura i wz

Jeśli chodzi o ikonę raportu, to po jej kliknięciu pojawia się okno w którym są widoczne błędy jakie
pojawiły się podczas użytkowania programu. Z kolei dwie kolejne ikony drukarek oznaczają
wydruki, dokładnie takie jak opis znajdujący się przy ich ikonie, tak więc w tej sytuacji są to faktury
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i dokumenty wz. Po kliknięciu w nie, można je zapisać w dowolnym miejscu na dysku, a następnie
wydrukować.

4 Zakupy

4.1 Dostawcy
W tym miejscu znajdziesz wszystkie podstawowe informacje o dostawcach z którymi firma
współpracuje. Od tej pory wszystkie niezbędne informacje będziesz miał w zasięgu ręki.

4.1.1

Dopisanie dostawcy

W celu dopisania dostawcy należy skorzystać z ikony znajdującej się w belce. Jest to analogiczna
sytuacja jak w przypadku wcześniej dopisywanych dokumentów lub kartotek.

Teraz pojawi się okno w którym należy uzupełnić podstawowe informacje.
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4.2 Faktury netto- preliminarz
Po dopisaniu faktury netto istnieje możliwość przekazania jej do preliminarza płatności. Wystarczy
skorzystać z ikony znajdującej się w górnym pasku.

Po wykonaniu tej czynności pojawi się komunikat informujący o wykonaniu zadania.

5 Koszty

5.1 Kontrahenci
W tym miejscu znajduje się zestawienie wszystkich kontrahentów w ramach faktur kosztowych.
Dopisywanie, modyfikowanie, usuwanie, a także dodawanie załączników przebiega w takim sam
sposób jak we wcześniejszych przykładach.

5.2 Koszty
W tym miejscu masz możliwość zdefiniować rodzajów kosztów firmy, a także przyporządkować je
do poszczególnych kont.

5.2.1

Dopisanie kosztu

W celu dopisania kosztu należy skorzystać z ikony dopisz znajdującej się w górnym pasku. Po tej
czynności pojawi się okno w którym należy wpisać niezbędne dane.
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Modyfikowanie i usuwanie kosztów przebiega podobnie jak we wcześniejszych przykładach.

6 Płatności

6.1 Raporty bankowe
W tym miejscu prowadzisz rejestr wpłat bankowych, które bezpośrednio łączysz ze zobowiązaniami
kontrahentów. Raporty bankowe możesz również księgować.

6.1.1 Dopisywanie raportu bankowego i definiowanie kont księgowań
Dopisanie raportu bankowego rozpoczynamy od skorzystania z ikony dopisz i uzupełnieniu
nagłówka raportu bankowego. Podczas pierwszego dopisywania raportu należy podać BO raportu,
natomiast później jest to zbędne, ponieważ program automatycznie pobiera BZ poprzedniego raportu
jako BO kolejnego raportu.

Po zapisaniu nagłówka przybiera on kolor zielony- niezatwierdzony. Kolejnym krokiem jest
przejście do pozycji, aby dopisać zapłaty.
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Tam również należy skorzystać z ikony dopisz i wprowadzić dane poszczególnych wpływów na
konto.

Po zapisaniu pozycji możesz zdefiniować konto księgowań.

Wystarczy, że w pojawiającym się oknie podasz numer konta.
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Teraz wracasz do nagłówka i zatwierdzasz dokument.

Zatwierdzony dokument zmienia kolor na niebieski.

7 Kartoteki

7.1 Asortyment
W tym miejscu możesz prowadzić rejestr asortymentu, który posiadasz. Podobna sytuacja ma
miejsce w stosunku do kontrahentów, jak i usług.

7.1.1

Dopisanie asortymentu

Po kliknięciu w dopisz znajdujące się w górnej belce pojawi się okno, którego pola należy
uzupełnić.
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Nowy asortyment automatycznie pojawi się w tabeli. Oczywiście można go modyfikować, usuwać,
bądź też dodawać załączniki.

8 Słowniki

W tym miejscu dopisujesz stałe elementy, które będą pojawiały się w rozwijanych listach programu.
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