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1. Wstęp








Program MR FAKTURY PRO jest zaawansowanym programem do obsługi firmy związanej z wystawianiem
dokumentów sprzedaży ( faktury ) i wszystkiego co jest z tym związane, a także innych dokumentów np.
reklamacji, zamówień itp. Główną uwagę przy projektowaniu programu poświecono na to by obsługa programu
była stosunkowo prosta nawet dla niedoświadczonego użytkownika. Istotnym czynnikiem jest także
bezpieczeństwo danych. Dlatego program został oparty na stosunkowo niezawodnej bazie danych NexusDB
wyposażonej w mechanizmy transakcji. Prostota i duże możliwości wydruków zapewnia system FastReport na
bieżąco aktualizowany. Dzięki czemu użytkownik ma możliwość samodzielnego i łatwego modyfikowania
wydruków.
Pierwsza wersja programu powstała w roku 2000 i bazowała na programie MR_SKLEP. Była to wersja
bezpłatna MR_FAKTURY przeznaczona dla systemu Windows Bardzo szybko powstała wersja komercyjna,
która wkrótce została wzbogacona o gospodarkę magazynową. Od tego czasu program przeszedł duże zmiany choć nie uległa zmianie filozofia działania. Każdy kto używał starszych wersji szybko przystosuje się do
nowszych.
Program jest przeznaczony dla małych i średnich firm handlowych także tych prowadzących gospodarkę
magazynową. Praktycznie nie posiada ograniczeń co do wielkości bazy danych.
Jako że programy MR FAKTURY START oraz MR FAKTURY są "obciętymi" wersjami programu MR
FAKTURY PRO to ten podręcznik jest przydatny dla użytkowników tamtych programów - choć nie wszystkie
funkcje jakie występują w MR FAKTURY PRO dostępne są w tamtych programach. Są tez drobne różnice
związane z tym iż program MR FAKTURY START nie ma obsługi użytkowników.
Wszelkie uwagi na temat podręcznika - dostrzeżone błędy itp. proszę przesyłać na adres poczta@faktury-ok.pl
Wymagania sprzętowe programu
System Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8, 8.1 i Windows 10
Dzięki programowi Wine pogram także będzie pracował w systemach Linux oraz iMac
Procesor Pentium 200 MHz lub nowszy
Pamięć zgodnie z wielkością wymaganą przez Microsoft dla danego systemu
Minimum 50 MB wolnej przestrzeni na dysku.
Karta graficzna o rozdzielczości minimum 800 na 600
Jak widać wymagania nie są wygórowane i każdy przeciętny komputer a nawet i trochę starszy spełnia te
wymagania. Program został tak zaprojektowany żeby można było uruchamiać go z dysków przenośnych na
różnych komputerach. Istnieje też wersja sieciowa programu. Jedna baza danych jest obsługiwana przez szereg
komputerów za pomocą specjalnego programu serwera dodawanego do takiej wersji.

Producent :
MR_FLASH Mirosław Rogula
42-677 Czekanów
ul. Sadowa 9B
telefon 502 107 188
Zalecane jest choćby przeglądniecie niniejszego podręcznika ze względu na dużą ilość opcji, które są dostępne
dopiero po włączeniu tak by nie przeszkadzać innym użytkownikom, którzy takowych nie potrzebują a co mogło
by rozpraszać w codziennej pracy. Z doświadczenia piszącego ten podręcznik wynika też iż wielu
użytkowników programu nie ma pojęcia często o funkcjach, które są w programie - a które przydały by się im w
codziennej pracy.
Życzę miłej lektury.
Mirosław Rogula
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2. Instalacja i uaktualnienia programu
Uwaga wszystkie wersje programu są podpisane cyfrowo ze względów bezpieczeństwa. Dlatego też jeśli
ściągamy wersję programu z innych stron niż strony firmowe Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy na plik
instalatora i wybierzemy z menu Właściwości zobaczymy następujące okienko :

Powinna pojawić się zakładka z napisem Podpisy cyfrowe i podpis taki jak na obrazku powyżej. Tu też mamy
możliwość stwierdzenia kiedy dana wersja instalatora została utworzona. W podobny sposób podpisany jest
plik wykonywalny mr_faktury_pro.exe. Jeśli plik jest podpisany to mamy pewność że nikt i nic nie zmieniło
instalatora.
W następnych podpunktach opiszemy jak zainstalować program z różnych źródeł.

2.2 Instalacja uaktualnienie z Internetu
Program MR_FAKTURY_PRO jest dostępny na stronie http://www.faktury-ok.pl/index.php/pobierz Pobieramy
tam pierwszą dostępną instalację do pobrania. Wszystkie dostępne tam wersje instalują się jako wersje testowe
jeśli nie mamy licencji. W przypadku kiedy mamy licencję to instaluje się nam jako wersja pełna. Aktualną
licencję zawsze możemy wprowadzić do programu żeby zmienić status programu z próbnej na pełną. Uwaga :
wersje próbne przestają pracować po okresie próbnym. Dlatego ważne jest aby przed tym okresem wprowadzić
kody licencji do programu gdyż nie będziemy mieli dostępu do wprowadzonych wcześniej danych.

Możemy tu zapisać plik na dysku żeby go później uruchomić lub od razu go uruchomić. Oczywiście na każdej
przeglądarce będzie wyglądało to trochę inaczej. Ponadto programy antywirusowe dodatkowo zabezpieczają
instalacje dodatkowo pytając użytkownika czy na pewno chce zainstalować program. Tu zainstalowany jest np.
Symantec i pokazuje po naciśnięciu Uruchom następujący obrazek :
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Oczywiście klikamy tu na przycisk Zezwól na ten plik i pokaże się nam okienko :

Tu wybieramy ok. Oczywiście u nas na komputerze to uruchomienie instalatora może przebiegać trochę inaczej.
Wszystko zależy od zainstalowanej przeglądarki oraz programu antywirusowego.
Po naciśnięciu przycisku OK pokaże się nam okienko

Oprócz numeru wersji istotna też jest data wydania. Nowsze wersje z tego samego wydania np. tu 3.15
posiadają często poprawione jakieś dostrzeżone błędy w funkcjonowaniu lub udoskonalone działanie funkcji
programu. Dlatego też warto jest używać zawsze najnowszej wersji instalatora pobranej ze strony. Mamy tu
zaznaczone szereg opcji - ostatnia opcja dotyczy tylko i wyłącznie uaktualnienia. Przy instalacji najlepiej mieć te
wszystkie opcje włączone.
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Możemy tu wybrać sobie katalog gdzie chcemy zainstalować nasz program. Proponowana lokalizacja jest
najlepsza i wskazane jest aby nie zmieniać tej lokalizacji. Instalator po naciśnięciu przycisku Instaluj powinien
zgłosić iż nie istnieje katalog gdzie chcemy zainstalować program i czy ma go utworzyć. Po naciśnięciu na
przycisk Tak dokończy instalację. Powinna ona trwać stosunkowo krótko.
Uwaga bez posiadania licencji program będzie pracował w trybie próbnym przez 90 dni od chwili
zainstalowania. Przed końcem terminu próbnego należy albo wykupić licencję albo skasować katalog z
programem. Po tym terminie program się zablokuje i jedyną czynnością jaką można wykonać jest wpisanie
kodów licencji, co odblokowuje wszystkie funkcje programu.
Uwaga !
Program nie może być zainstalowany w katalogu na pulpicie, A także w systemach Vista, Windows 7 i Windows
8, 10 nie należy go instalować w katalogu PROGRAM FILES.
Program może być jednakże zainstalowany np. na Pendrive lub jakimś dysku przenośnym i uruchamiany na
różnych komputerach bez instalacji.

2.3 Uaktualnienie
Program od wersji 2.52 ma możliwość bezpośredniego uaktualnienia z programu. Jeśli nie wyłączyliśmy
mechanizmu sprawdzania co 7 dni czy jest nowa wersja a mamy na danym komputerze dostęp do Internetu to
jeśli pojawi się nowa wersja to przy uaktualnianiu pliku program pokaże następujące okienko :

Jest to wygodny mechanizm kiedy chcemy wiedzieć czy są nowe wersje programu. Sam program nie wysyła na
serwer żadnych danych tylko pobiera mały plik w którym zawarta jest informacja na temat aktualnej wersji i
daty wydania. Jeśli chcemy uaktualnić nasz program wystarczy nacisnąć na przycisk Pobierz nową wersję i
pokaże się nam okienko :

Tu należy nacisnąć na przycisk Pobierz uakt. Może się na pokazać po tym okienko
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Tu naciskamy na przycisk Zezwalaj na dostęp. I zacznie się nam ściągać instalator programu w najnowszej wersji
:

Po pobraniu instalatora uruchomi się i pokaże nam :

Nie mamy tu możliwości wybrania katalogu bo program wie gdzie ten katalog jest. Jeśli nie wyłączymy ostatniej
opcji to program wykona kopie zapasową całego katalogu i danych przed uaktualnieniem do katalogu
wymienionego na dole na czerwono. Oczywiście możemy ręcznie sami wykonać kopię zapasową o odznaczyć
opcję jej automatycznego wykonania.
W przypadku kiedy chcemy wykonać uaktualnienie automatyczne w danej chwili z jakiegoś powodu - to
możemy to wykonać z menu Pomoc -> Uaktualnij program.
W przypadku kiedy na danym komputerze nie ma Internetu albo z jakiś powodów chcemy "ręcznie" uaktualnić
program wówczas możemy pobrać ze strony www.faktury-ok.pl instalatora (może być do wersji próbnej) i
zapisać go na jakimś nośniku - jeśli chcemy uruchomić instalatora na innym komputerze lub uruchomić i
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rozpocząć proces instalacji. Wówczas konieczne będzie wskazanie katalogu gdzie zainstalowany jest program
gdyż na danym komputerze może być zainstalowanych szereg programów.
Istotne jest przy ręcznym uaktualnieniu jest wyłączenie programu MR FAKTURY PRO gdyż zablokuje nam to
możliwość instalacji uaktualnienia. Dla własnego bezpieczeństwa proszę nie odznaczać tworzenia kopii
bezpieczeństwa gdyż w razie problemów można skorzystać ze starej wersji. Dopiero gdy sprawdzimy że
uaktualniony program pracuje poprawnie możemy skasować tę kopię zapasową.
Możemy tez wymusić aktualizację w dowolnej chwili. Należy wejść do menu Pomoc -> O programie. Pokaże się
nam okienko

Tu wystarczy nacisnąć na Pobierz nową wersję i dalej postępować tak jak pokazano wcześniej.

Uwaga !
Uaktualnienie polega na tym iż nasze dane zostaną uaktualnione do najnowszej wersji i będą dostępne w nowej
wersji programu. Każda z wersji programu oprócz nowych funkcji zawiera także pewne poprawki do błędów
jakie zostały zauważone w międzyczasie. Dlatego też warto uaktualniać program.

2.4 Instalacja wersji sieciowej i internetowej
Oprócz wersji jednostanowiskowej program MR FAKTURY PRO można zainstalować także tak by pracował w
sieci. Program pracuje w architekturze klient - serwer. Tj. każdy z programów na poszczególnych komputerach
kontaktuje się z specjalnym programem serwera a na jednym z komputerów który to obsługuje naszą bazę
danych. Naszą instalację zaczniemy od zainstalowania bazy danych i programu serwera. Wszystkie instalacje
wersji sieciowej dokonujemy za pomocą jednego programu instalatora. Jego nazwa zawsze zawiera numer
wersji np. instalator_3.15_s.exe Literka s oznacza iż jest to wersja sieciowa. Należy więc ściągnąć program ze
strony i najpierw uruchamiamy go na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera.
Starajmy się zawsze uruchamiać instalatora serwera z uprawnieniami administracyjnymi. Czyli klikamy prawym
przyciskiem myszy na plik np.: instalator_3.13_s.exe Pokaże się nam menu i z niego wybieramy Uruchom jako
administrator. Tak jak na rysunku :
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Jeśli pobieramy plik instalatora z Internetu wówczas jest on na ogół dostępny w c:\Użytkownicy i tu katalog z
nazwą użytkownika a potem Pobrane. Użycie Uruchom jako Administrator związane jest z tym iż serwer będzie
instalowany jako tzw. serwis. Po uruchomieniu się pokaże się nam obrazek :

Instalator uruchamia się zawsze z aktywną opcją Instaluj Końcówkę dlatego pierwszą czynnością jaką należy
wykonać to jest naciśnięcie na przycisk Ustawienie bazy. Pokaże się nam obrazek jak poniżej.
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Mamy tu informację o IP lokalnym komputera. Jest to ważna informacja, którą powinniśmy zapisać gdyż przyda
nam się przy instalacji końcówki, gdzie należy podać ten numer tak by końcówka wiedziała gdzie szukać
serwera. Mamy też domyślny katalog gdzie będzie instalowany serwer a także baza danych. Najlepiej go nie
zmieniać gdyż wówczas nie mamy problemu po jakimś czasie gdzie szukać serwera i gdzie są nasze dane. Ale
gdybyśmy chcieli zmienić położenie katalogu z instalacją serwera to nie może być to katalog Program Files i
katalog na pulpicie.
Uwaga :
Instalację serwera najlepiej wykonywać na użytkowniku Administrator lub jego odpowiedniku.
Program serwera będzie zainstalowany jako tzw. serwis. Polega to na tym że program serwera włącza się sam
razem z włączeniem komputera. Nie musimy nic uruchamiać. Do obsługi serwera potrzebny jest użytkownik i
hasło. Może to być użytkownik Administrator i jego hasło lub inny użytkownik specjalnie utworzony do obsługi
tego programu. Jeśli wpiszemy tam użytkownika i hasło do niego, którego nie ma w systemie to zostanie ono
utworzone przez program instalatora.
Uwaga - gdy instalujemy program w wersji internetowej musimy posiadać licencję na wersję internetową. Różni
się ona tym od wersji sieciowej że na komputerze serwera będzie zainstalowany dodatkowy program który
będzie pośredniczył w zapisie wszystkich transakcji jakie będą się odbywały poprzez końcówki zainstalowane w
wersji internetowej. Instalacja ta wymaga jednak posiadania licencji na wersję sieciową internetową. A także
posiadanie tzw. zewnętrznego numeru IP tak by komputer pełniący role serwera był widoczny dla komputerów
pełniących rolę końcówek a znajdujących się poza siecią lokalną. Jeśli zaznaczymy wersja Internet to pokaże
nam się takie okienko jak poniżej.
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Należy tu dodatkowo wpisać Użytkownika i hasło jakie da nam dostęp do serwera. To dodatkowe
zabezpieczenie jest wymagane po to by nie upoważnione osoby nie mogły włamać się nam na serwer
bezpośrednio gdyż serwer jest dostępny dla wszystkich, którzy znają jego zewnętrzny numer IP. Ten użytkownik
jest użytkownikiem serwera nexusdb a nie Windows-a. W dalszej części instrukcji jest opisane jak należy go
zdefiniować na samym serwerze. Należy zadbać o to by hasło było odpowiednio skomplikowane - tj. zawierało
przynajmniej małe i duże litery a także cyfry. Ta definicja tutaj służy stworzeniu pliku mr_faktury_pro.ini na
serwerze - tak by program mr_invoice_svr.exe miał dostęp do serwera.
Po naciśnięciu na przycisk Instaluj rozpocznie się instalacja programu serwera. Program w pierwszej kolejności
poprosi o wpisanie licencji. Jeśli ją posiadamy to najlepiej zrobić to teraz. Żeby się nie pomylić najlepiej jest
skopiować 4 linijki licencji tj. : nazwa firmy, adres, kod 1 i kod 2 bezpośrednio z maila bez jakichkolwiek zmian.
Każda pomyłka skutkuje tym iż program poinformuje iż to nie jest właściwa licencja. Przy wpisywaniu tej
licencji ręcznie - należy pamiętać że ważne są małe i duże litery a także znaki kropki czy przecinka.
Można jednakże nie wprowadzać kodów licencji wówczas program zostanie zainstalowany jako wersja próbna
90 dniowa. Potem po zainstalowaniu serwera i danych należy ustawić serwer do pracy. Jest to stosunkowo łatwe
co pokażemy poniżej. W razie problemów z przeglądarką w której ustawiamy parametry pracy serwera możemy
uruchomić serwer w trybie tzw. interaktywnym za pomocą zlecenia w linii komend
c:\mr_faktury_server\nxserver.exe /interactive
Oczywiście jeśli zainstalowaliśmy serwer w innym katalogu to należy podać tu właściwy katalog.
To robimy tylko w sytuacji awaryjnej - dla normalnego trybu powinna się nam pojawić w prawym dolnym rogu
ekranu tam gdzie Windows wyświetla godzinę beczułka z zieloną kropką - coś takiego jak:

Zielona kropka oznacza że serwer pracuje. Czerwona kropka oznacza że serwer został zatrzymany. Oczywiście
serwer może też schować się w elemencie trzecim z kolei (trójkącik) na który należy kliknąć i wtedy pojawi się
okienko z różnymi programami uruchomionymi jako serwisy i będzie tam nasza beczułka z zieloną kropką.
Teraz możemy albo kliknąć na tę beczułkę dwukrotnie albo kliknąć prawym przyciskiem myszy na nią i otworzy
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się nam okienko gdzie możemy wybrać Server Configuration (Konfiguracja serwera) Pokaże się nam w
przeglądarce następujący obrazek :

Tu możemy ustawić nasz serwer do pracy. Praktycznie jeśli serwer używany jest w sieci bez dostępu do
Internetu to wystarczy tylko dać tzw. aliasa do serwera. Czyli klikamy na lewą stronę menu tam gdzie jest
napis Aliases Pokaże się nam okienko :

Tu możemy dodać miejsce gdzie mieści się nasza baza danych. Aliasy są tu potrzebne albowiem końcówka nie
ma pojęcia gdzie są dane. Ona posługuje się nazwą (aliasem) bazy danych i to w serwerze jest zapisane że dana
nazwa aliasa ma taką lokalizację. Program serwera może bowiem obsługiwać szereg baz o różnych aliasach. Tu
posłużymy się standardową nazwą aliasa mr_sklep która to nazwę wpisujemy do pola Name a do pola
Path(ścieżka) wpisujemy lokalizację naszych danych. Standardowo jest to c:\mr_faktury_server\dane Za pomocą
klawisza Add Alias (dodaj alias) powodujemy dodanie tego aliasa Koniecznie należy także potem nacisnąć
przycisk Save Changes (Zachowaj zmiany) I to w zasadzie wystarczy choć możemy ustawić jeszcze inne
ustawienia w serwerze.
W przypadku kiedy chcemy skorzystać z bezpiecznego serwera (kiedy serwer jest używany na sieci z dostępem
do Internetu) to wówczas należy wejść w menu Server Engine (Silnik serwera) i ustawić tam opcję IsSecure (jest
bezpieczny)
Pokaże się nam okienko :
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Opcja ta zabezpiecza nasz serwer przed dostępem z innych programów gdy mamy zewnętrzny numer IP na
serwerze. Wówczas za pomocą innych narzędzi można by się dostać do naszych danych. Dzięki
opcji IsSecure serwer za każdym razem wymaga logowania i hasła i nie można dostać się do baz serwera bez
zalogowania. Program MR_FAKTURY_PRO czyni to automatycznie korzystając z zapisów w
MR_FAKTURY_PRO.INI (zaszyfrowanych) Użytkownicy i hasła tu używane są niezależne od haseł i
użytkowników w mr_faktury_pro.
Aby wprowadzić tę zmianę musimy w pierwszej kolejności wyłączyć silnik serwera. Czyli odznaczamy
zaznaczenie Active (aktywny) i naciskamy na klawisz Save Changes (Zapisz zmiany) Teraz możemy zaznaczyć
opcję IsSecure oraz opcję Active jednak aby skorzystać z tej opcji musimy zdefiniować nowego użytkownika. W
tym celu musimy wybrać z menu Users (Użytkownicy) Za pierwszym razem pokaże się nam okienko gdzie
musimy podać nazwę użytkownika i hasło. Po zainstalowaniu serwera jest tworzony użytkownik Administrator i
hasło NexusDB i to należy podać. Hasło NexusDB ze względów bezpieczeństwa musimy zmienić na inne po
zalogowaniu. Oczywiście należy to hasło sobie zapisać. Tak by potem nie było problemów z dostępem do
użytkowników serwera.
Po zalogowaniu pokaże się nam obrazek :

Aby zmienić hasło użytkownika Administrator klikamy na przycisk Edit i wtedy pojawi się nam w
pozycji Name (Nazwa) Administrator oraz w pozycji Tokens ARW Czyli uprawnienia Administracyjne do
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zapisu i do odczytu. Wpisujemy nasze nowe hasło, które mamy zapisane w bezpiecznym miejscu I naciskamy na
przycisk Add User (Dodaj Użytkownika) Program spyta się Item exists. Do you want update it ? (Użytkownik
istnieje. Czy chcesz go uaktualnić ?) Naciskamy na OK i potem jeszcze Save Changes (Zapisz Zmiany) Teraz
definiujemy nowego użytkownika, który będzie obsługiwał naszą bazę W polu użytkownika wpisujemy nazwę
np obslugafaktury (choć może być to dowolna nazwa) w polu Token wpisujemy RW (uprawnienia do odczytu i
zapisu)I teraz do pola Passwords (Hasło) wpisujemy jakieś nasze hasło. Teraz Naciskamy na Add User a potem
na Save Changes. Użytkownika my wpisanego. Teraz jeszcze musimy włączyć protokół TCP/IP bo został on
wyłączony przy wyłączenia Silnika serwera.
Klikamy więc do menu TCP/IP Transport i tam zaznaczamy opcję Active a potem Save Changes i menu będzie
teraz nam pokazywało się na zielono co oznacza że opcja jest aktywna.
Dla wersji internetowej należy pamiętać o tym że aby można było uruchomić końcówkę oprócz serwera musi na
komputerze serwera pracować także program mr_invoice_svr.exe, który jest pośrednikiem transakcji Aby ten
program był zawsze uruchamiany możemy go dodać do linii autostartu. Na Windows 10 wykonujemy to w
następujący sposób - naciskamy klawisze Windows + R pokaże się nam okienko uruchamiana i tam
wpisujemy shell:common startup - dzięki czemu pokaże się nam folder Startup dla wszystkich użytkowników.
Następnie na pulpicie tworzymy skrót do programu mr_invoice_sve.exe i ten skrót przenosimy do folderu
startup. Teraz po zalogowaniu każdego użytkownika na tym komputerze uruchomi się nam program
mr_invoice_svr.exe. Należy pamiętać że praca na końcówkach internetowych będzie możliwa dopiero po
uruchomieniu tego programu. Istnieje jeszcze jeden sposób w na automatyczne uruchamianie programów w
Windows 10 a także wcześniejszych wersjach Windows. To utworzenie zadania w harmonogramie zadań. W
Windows 10 sięgamy do Panelu sterowania potem wybieramy narzędzia administracyjne i tu mamy
Harmonogram Zadań. Wchodzimy tu w menu Akcje -> Utwórz zadanie. W nazwie możemy wpisać
mr_invoice_sve Na dole wybieramy "Uruchom niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany".
Następnie przechodzimy do zakładki Akcje. Tu naciskamy na przycisk Nowa. Pokaże się nam okienko gdzie
naciskamy na przeglądaj aby wybrać nasz program mr_invoice_svr.exe Ten sposób uruchamiania jest lepszy
gdyż nie musimy nawet być zalogowani aby serwer zadziałał.

Zapisujemy sobie jeszcze na kartce numer IP serwera i możemy przystąpić do
Instalacja Końcówki
Po uruchomieniu instalatora na komputerze końcówce (Może być to także komputer na którym zainstalowany
jest program serwera) Pojawi się nam okienko jak pokazano na pierwszym obrazku na tej stronie. Przede
wszystkim wybieramy tu numer kasy. Każdy z komputerów końcówek musi mieć unikalny numer Dla wersji 3
stanowiskowej mamy do wyboru 1, 2, i 3. Drugą rzeczą, którą musimy tu wpisać jest numer IP komputera
serwera. To jest ten numer IP który był pokazywany przy instalacji serwera. Teraz możemy wybrać katalog
gdzie zostanie zainstalowana końcówka - najlepiej zostawić go takim jaki jest proponowany. Jeśli chcemy go
zmienić na inny katalog należy pamiętać by nie był to katalog C:\Program Files lub pulpit
W przypadku gdy włączyliśmy opcję IsSecure Serwera należy tu zaznaczyć opcję Włącz. Pojawią się nam dwa
pola z użytkownikiem i hasłem. Wystarczy teraz wpisać tam użytkownika i hasło to samo co wprowadziliśmy na
serwerze. I nacisnąć przycisk instaluj aby całość się zainstalowała. Po naciśnięciu na odnośnik na pulpicie
program powinien się uruchomić.
Może się jednak okazać że przy próbie uruchomienia program daje komunikat iż nie może się połączyć z
serwerem. Przyczyn może być klika. Często jest tak iż podaliśmy zły numer IP. Musi to być koniecznie numer
IP serwera. Należy też sprawdzić czy serwer nie jest blokowany przez Firewall serwera. Komputery od wersji
XP mają wbudowane firewall'y, które blokują niechciany ruch na zablokowanych portach. Wystarczy dodać
program nxServer.exe który jest w katalogu gdzie zainstalowaliśmy program serwera do wyjątków firewall'a by
odblokować ruch jaki generuje serwer i mieć do niego dostęp. Czasem też zainstalowany program antywirusowy
ma własnego firewall'a. Wówczas należy dodać go do wyjątków firewall'a programu antywirusowego. Częstym
błędem jest też zapomnienie o dodaniu aliasa.
W razie naprawdę konkretnych problemów można zadzwonić na numer pomocy, który podany jest na stronie.
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2.5 Uaktualnienie wersji sieciowej
Przed uaktualnieniem bazy danych i serwera należy wyłączyć serwis i wyjść z programu nxServer.exe Należy
kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonce serwera jaka pokazuje się na w prawym dolnym rogu okienka.
Może być ona w trójkąciku (pokaż ukryte ikony) Pokaże się nam :

Tu z menu wybieramy opcję Stop aby zatrzymać program serwera. Windows może spytać się nas czy
zatwierdzić zmiany i należy kliknąć na na tak. Otrzymamy też informację że serwis został zatrzymany

Ikonka serwera będzie miała teraz czerwoną kropkę oznaczającą że serwis nie jest aktywny. Teraz wystarczy
znowu kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę serwera by uaktywnić menu i wybrać pozycję Exit.
Uwaga ! W przypadku aktualizacji z wersji 2.xx na wersję 3.xx należy koniecznie oprócz zatrzymania serwera odinstalować go. Czyli po operacji zatrzymania serwera wybieramy na nowo prawym klawiszem menu serwera
(tym razem serwer powinien wyświetlać się z czerwoną kropką oznaczającą ze jest nieaktywny) Z tego menu
wybieramy opcję Uninstall Service co oznacza odinstalowanie serwisu Program powinien nam potwierdzić że
serwis został odinstalowany. Dopiero wówczas wybieramy z menu serwera pozycję Exit co powoduje iż ikona
serwera znika z paska zadań i możemy przystąpić do dalszych czynności.
Teraz możemy przystąpić do uruchomienia instalatora wersji sieciowej. Dobrze jest uruchomić go jako
Administrator. Czyli prawy przycisk myszy klikamy na plik instalatora i wybieramy z menu jakie się pokaże
Uruchom jako Administrator. Musimy teraz przejść na przycisk Ustawienie bazy i wybrać katalog gdzie
zainstalowany jest program serwera. Jeśli nie zmienialiśmy tego katalogu przy instalacji serwera to wystarczy
teraz nacisnąć na przycisk uaktualnij. Jeśli jest zainstalowany w innym katalogu to należy najpierw wybrać ten
katalog a później dopiero nacisnąć na przycisk Uaktualnij. Nie wpisujemy już tu użytkownika i Hasła bo te nie
będą potrzebne gdyż usługa jest już zainstalowana.
Po uaktualnieniu serwis powinien być automatycznie uruchomiony i serwer powinien być gotowy do działania.
W przypadku uaktualnienia z wersji 2.xx na wersję 3.xx jako że serwer zostaje zainstalowany na nowo należy
wejść do ustawień serwera tak jak zostało to opisane w procesie instalacji i ustawić go na nowo gdyż
poprzednie ustawienia są utracone.

Uaktualnienie końcówki
Końcówkę uaktualniamy podobnie jak przy instalacji. Dla zaawansowanych użytkowników - wystarczy przegrać
plik mr_faktury_pro.exe z nowej wersji (może być z wersji jednostanowiskowej) na końcówkę.
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2.5.1 Uaktualnienie za pomocą wersji jednostanowiskowej.
W przypadku kiedy uaktualniamy wersję sieciową 3.x możemy to także uaktualnić za pomocą wersji
jednostanowiskowej. Wystarczy że w katalogu np.: c:\fak zainstalujemy wersje jednostanowiskową wyłączając
przy instalacji oczywiście wszystkie zaznaczenia (tworzenie skrótów itp.) Następnie dla bezpieczeństwa
zatrzymujemy serwis za pomocą opcji stop jak to opisano powyżej.
Teraz przegrywamy wszystkie dane z katalogu dane serwera do katalogu dane gdzie jest zainstalowana nasza
wersja jednostanowiskowa np. c:\fak\dane Uruchamiamy teraz instalatora wersji jednostanowiskowej i po
odznaczeniu wszystkich opcji (tworzenia skrótów itp.) uaktualniamy tę wersję jednostanowiskową. Po
uaktualnieniu wgrywamy całość katalogu dane wersji jednostanowiskowej do katalogu dane wersji serwerowej
i uruchamiamy serwer. Z wersji jednostanowiskowej pobieramy plik mr_faktury_pro.exe i kopiujemy go na
wszystkie końcówki do właściwych katalogów - tam gdzie mamy zainstalowaną wersję sieciową. I sprawę
aktualizacji mamy już załatwioną. Prezentacja w postaci filmu znajduje się https://youtu.be/sd00lg_jktc.

3. Pierwsze kroki - konfiguracja programu
Po zainstalowaniu programu możemy go uruchomić. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się nam okienko :

Mamy tu do dyspozycji możliwość zarejestrowania programu jeśli posiadamy już licencję lub korzystania z
programu w wersji testowej. Jeśli mamy licencję to warto nacisnąć tu na Mam licencję bo powyższe okienko na
się już nie pojawi i zaoszczędzimy na tym trochę czasu. Pełna informacja jak wpisać dane licencji do programu
znajduje się w rozdziale 17 Rejestracja programu. Po rejestracji lub wybraniu opcji Kontynuuj bez licencji
pokaże się nam komunikat "Musisz ustawić nagłówek swojej firmy dla wydruków" Wpisujemy tam dane naszej
firmy jakie będą pokazywały się w nagłówku faktur i innych dokumentów. Jest to dokładnie opisane w
rozdziale 3.2
W następnym kroku program spyta się nas "Czy będziesz używał magazynów (stany magazynowe) ? "
Odpowiedź Tak na to pytanie spowoduje włączenie obsługi stanów magazynowych. Czyli przy sprzedaży
towarów program będzie automatycznie ściągał z magazynu sprzedawaną ilość towaru. Jeśli program będzie
działał w typowej firmie usługowej gdzie obsługa magazynu nie jest potrzebna wówczas wybieramy opcję Nie.
Obsługa magazynu może być zawsze ustawiona w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Dostawa.
W końcu pojawi się nam winieta programu :
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Na górze okienka widoczne jest menu oraz pasek ikon. Klikając w daną ikonkę uruchamiamy określoną funkcję
programu co opisane jest w rozdziale 4 Mamy też włączony mechanizm uruchamiania poszczególnych funkcji
za pomocą klawiszy. Służy to do szybkiego uruchamiania funkcji przy użyciu klawiatury. Jest to bardzo
przydatne przy obsługiwaniu programu tylko z klawiatury. Jak samemu ustawić listę funkcji, które będziemy
obsługiwać bezpośrednio z klawiatury jest pokazane w rozdziale
Na dole mamy też przycisk Rejestruj program ( widoczny tylko w przypadku kiedy program nie jest jeszcze
zarejestrowany oraz Pokaż jak używać. Ten ostatni zaprowadzi nas na stronę z prezentacjami jak wykonać
podstawowe funkcje w programie. Warto obejrzeć sobie choć raz te filmiki aby zaoszczędzić sobie czasu z
poznawaniem programu.

3.1 Ustawienia systemowe
Tu ustawiamy wszystkie główne funkcje programu. Nie wszystkie są włączone przy pierwszym uruchomieniu
programu. Chodzi o to żeby nie zaciemniać obsługi programu. Wiele z tych funkcji potrzebne jest niewielu
użytkownikom - jednak program jest bardzo uniwersalny i dlatego warto przejrzeć wszystkie funkcje szczególnie
te nie włączone aby się przekonać czy nie będą nam przydatne w codziennej pracy.
Funkcję tę uruchamiamy za pomocą menu Administracja -> Ustawienia Systemowe.
Pokaże się na okienko

22

U góry okienka znajdują się zakładki, które tematycznie dzielą nam różne opcje programu. Program pokazuje
nam aktualny rok. Po 31grudnia program nam przypomni że zmienił się rok i należy wyzerować liczniki poprzez
naciśnięcie na przycisk Nowy Rok znajdujący się na dole okienka. Spowoduje to zapamiętanie danego roku i
wyzerowanie numeracji faktur itp.
Program umożliwia także włączenie numeracji miesięcznej gdzie numery są co miesiąc zerowane. Nie jest to
zalecana numeracja ze względu na przepisy podatkowe, które mówią że numeracja powinna być ciągła i
postępująca w ciągu roku.

3.1.2 Zakładka "Sprzedaż"
W tej zakładce ustawiamy opcje które związane są ze sprzedażą.












Wystawiaj faktury sprzedaży RR- Po włączeniu tej opcji będzie możliwe wystawianie faktur RR dla rolników
ryczałtowych. Gdy nie będą wystawiane takie faktury najlepiej gdy ta opcja jest wyłączona.
Dod. tow. podczas sprzedaży - opcja ta umożliwia dodawanie towaru ( usługi ) do listy towarów w trakcje
wystawiania dokumentu sprzedaży. W przypadku kiedy opcja ta nie jest włączona - dodanie towaru lub usługi
możliwe jest tylko w menu Zestawienia -> Towary/Usługi lub w dostawie towarów.
Ceny bierz z cennika - Jeśli opcja ta jest włączona to wszystkie ceny będą brane z cennika. Przy wyłączonej
tej opcji użytkownik sam będzie musiał wprowadzać ceny przy sprzedaży.
Sprzedaż krajowa w walucie - Opcja ta umożliwia wystawianie faktur krajowych w walucie. Jednak aby
zadziałała musi być zdefiniowana inna waluta niż złoty w menu Ustawienia -> Waluty
Inny nabywca i płatnik w sprzedaży - Jeśli zachodzi potrzeba wystawienia faktur gdzie będzie inny nabywca i
inny płatnik, wówczas należy włączyć tę opcję. Będzie można wówczas oprócz nabywcy wskazać także
płatnika. Także na fakturze pojawi się ta informacja.
Razem numeracja fak. i fak. eksport UE - Jeśli chcemy by wszystkie faktury miały jednolitą numerację zarówno eksportowe jak i krajowe to należy zaznaczyć tę opcję. Nie zaznaczenie tej opcji spowoduje że
faktury eksportowe i krajowe będą miały osobną numerację jeśli oczywiście mamy włączoną numerację
automatyczną.
Osobna numeracja fak. I (razem fak ex i UE) - Faktury krajowe będą miały osobną numeracje w stosunku do
faktur UE i eksportowych, które tę numerację będą miały wspólną.
Osobna numeracja fak. eksport UE - Włączenie tej opcji spowoduje że będzie osobna numeracja faktur
wewnątrzwspólnotowych, faktur eksportowych oraz krajowych.
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Włącz rabaty indywidualne dla firm - umożliwia łatwe nadawanie rabatów dla danej firmy. Dzięki tej opcji
można nadawać rabaty nie tylko ogólnie dla firmy ale także dla poszczególnej grupy towarowej czy dla
poszczególnego towaru. Szczegółową informację na ten temat można znaleźć w rozdziale 4.3
Licz VAT z sum netto - Włączenie tej opcji spowoduje że dla faktur liczonych od wartości netto liczona jest
wartość sumaryczna wartości dla danej stawki VAT i na postawie tej kwoty obliczana jest wartość VAT dla
poszczególnych stawek. W przypadku nie włączonej tej opcji stawki podatku liczone są osobno dla każdej
linii faktury a dopiero potem sumowane - nie jest to zgodne z przepisami - dlatego ta opcja powinna być
zawsze włączona.
Nazwa firmy obsługującej karty kredytowe - Możemy wybrać firmę z listy firm, która będzie obsługiwać
płatności realizowane za pomocą kart kredytowych. Jeśli wybierzemy jakąś firmę wówczas całość długów z
faktur i paragonów płaconych za pomocą kart kredytowych będzie na konto właśnie tej firmy. Jeśli nie
wpiszemy tam nic wówczas dług nie będzie tworzony.
VAT licz od ceny jednostkowej towaru/usługi - Nie jest zalecane by włączać tę opcję. Powstała ona na
wyraźne życzenie części użytkowników - ale jest niezgodna z przepisami. Włączenie tej opcji powoduje iż
VAT jest liczony od jednostkowej wartości a nie od wartość towaru * ilość i od tej kwoty dopiero liczony jest
VAT. Ma to znaczenie dla dużej ilości towaru.



Używam kategorii w sprzedaży- opcja ta może służyć do wielu celów. Jednym z nich jest możliwość
automatycznego księgowania faktur przy wykorzystaniu specjalnie wykonanego programu, który uwzględni te
kategorie przy księgowaniu. Można to także wykorzystać do rozliczenia sprzedawców. Wystarczy przypisać
daną kategorię do danego sprzedawcy i możemy się dowiedzieć za jaką kwotę wystawił faktury za dany okres.



Faktury VAT wystawiane wg wartości - Możemy tu ustalić w jaki sposób będą wystawiane dokumenty
sprzedaży. Chodzi o sposób liczenia VAT.
opcja - netto – wartość faktury liczona jest jako cena netto * ilość = wartość netto, i na podstawie tej wartości
obliczany jest podatek VAT, i po dodaniu go do wartości netto otrzymujemy wartość brutto. Wybór tej opcji
może nastąpić tylko wtedy kiedy nie wystawiamy paragonów gdyż te muszą być wystawiane od wartości brutto
gdyż tak pracują kasy fiskalne oraz drukarki fiskalne.
opcja - netto-osoby fizyczne -> brutto – dla osób fizycznych liczona jest wartość brutto, dla firm wartość netto,
jest to opcjonalna opcja i najczęściej stosowana.
opcja - brutto - wszystkie dokumenty wystawiane są wg wartości brutto tj. cena brutto * ilość = wartość brutto,
i z tego obliczany jest podatek i wartość netto. Opcja ta standardowo jest wykorzystywana na stacjach
benzynowych itp.



Wydruk sumy słownie - Na fakturach są drukowane kwoty do zapłaty podane słownie. Tu można określić jak
będą drukowane grosze na takich fakturach.
Wydruk sumy groszy pełny – wówczas na wydrukach grosze będą drukowane w pełnej postaci, np.
„dwadzieścia dwa grosze”.
Suma groszy ułamkowo – wówczas grosze będą drukowane jako ułamek złotówki, np. „22/100”.







Drukuj paragony podczas sprzedaży - Włączenie tej opcji spowoduje iż paragony, podobnie jak faktury będą
drukowane na zwykłej drukarce automatycznie po wystawieniu. W normalnej pracy ta opcja powinna być
wyłączona gdyż wydruk paragonów zapewniać powinna drukarka fiskalna.
Drukuj formę płatności z nazwy - Jeśli włączona (nie zalecane) to drukowana jest forma płatności tak jak to
zdefiniowaliśmy w nazwie płatności. Czyli np. wydrukowane będzie Forma płatności : Przelew 30 dni, Jeśli
nie jest zaznaczone Forma płatności : Przelew
Druk przeterminowań- Częstą formą delikatnego przypomnienia kontrahentowi iż ma jakieś zaległości w
płatnościach jest możliwość wydruku na fakturze na jej dole zestawienia przeterminowanych faktur. Ta opcja
właśnie to umożliwia. Włączenie jej spowoduje że każdorazowo przed wydrukiem faktury operator jest pytany
czy program ma drukować przeterminowania ( tj. faktury nie opłacone w terminie) Jeśli sami projektowaliśmy
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wydruk faktury a chcemy skorzystać z tej opcji to należy nie zapomnieć o dodaniu napisu [przeterminowania]
na formacie wydruku faktury. Musi być tam też ustawiona czcionka Curier tak by wydruki równo się
ustawiały, gdyż jest to czcionka stałopozycyjna. Możemy jednakże zmienić wielkość czcionki.
 W przeterminowaniach drukuj odsetki - Dodatkowo oprócz przeterminowanych faktur możemy zawrzeć
dodatkową informację odnoście należnych odsetek jakie są należne od przeterminowanych faktur. Odsetki te
liczone są w zależności od tego co jest wpisane do programu odnośnie stawek za odsetki. Standardowo przy
instalacji wpisywana jest informacja o odsetkach ustawowych, jednak możemy to zmienić jeśli posługujemy
się innym zestawem kar umownych. Można też tej informacji nie dołączać jeśli nie chcemy straszyć naszych
niezbyt rzetelnych klientów.
Forma wydruku – tutaj użytkownik może wybrać tryb wydruku faktur opcja ma już bardziej znaczenie do
zwiększania lub zmniejszania ilości drukowanych kopii faktury jako że od 2013 roku obowiązuje zasada nie
drukowania na fakturach napisu oryginał kopia. Standardowo te napisy zostały usunięte z formatów wydruku
ale jak ktoś bardzo chce to może sobie je przywrócić :
Oryginał i n kopii – drukowany jest oryginał i wybrana liczba kopii, opcja przydatna w przypadku
stosowania drukarek atramentowych i laserowych.
Bez napisu (wydruk jednokrotny) – faktura jest drukowana tylko raz, opcja przydatna przy wydrukach na
drukarkach igłowych oraz w przypadku dodrukowywania pojedynczych faktur.
o

Oryg./kopia – powoduje jednokrotny druk faktury z napisem ORYGINAŁ/KOPIA.







Wystawiaj paragony dla wszystkich faktur sprzedaży - Nie jest to zalecana opcja ale niektóre księgowe nie
radzą sobie i jest to dla nich wygodna opcja. Ma ona niestety też swoje konsekwencje. Wszystkie faktury
wystawiane są wówczas od wartości brutto gdyż tak wystawiane są paragony na drukarkach fiskalnych.
Program ma jednak możliwość bardzo różnorodnych wydruków nawet dla pełnej księgowości w menu
Sprzedaż -> Wydruki -> Ewidencja sprzedaży. Dodatkowym minusem tej opcji jest konieczność podpinania
paragonów do wszystkich kopii wystawionych faktur.
Zezwalaj na faktury o wartości zero - wybranie tej opcji spowoduje iż możliwe jest wystawienie faktury,
której kwota do zapłaty wynosi zero.
Częściowa spłata faktury terminowej gotówką- Opcja ta wykorzystywana jest przy wystawianiu faktur gdzie
część płacona jest gotówką a część płacona jest za pomocą przelewu terminowego. Oczywiście istnieje
możliwość spłaty od razu części faktury za pomocą KP - ale dla wielu użytkowników ta opcja programu jest
wygodniejsza. Na fakturze jest informacja ile zapłacono gotówką i ile jest jeszcze do zapłaty.
Możliwość wyboru daty ważności towaru przy włączonej opcji używam daty ważności - włączenie tej opcji
umożliwia wybór towaru przy sprzedaży o określonej serii lub daty ważności jeśli jest włączona opcja
używam daty ważności.

3.1.3 Zakładka Dostawa
W tej zakładce zgromadzono opcje związane z działaniami na magazynie :


Używam magazynu (stany magazynowe) - włączenie obsługi działania magazynu umożliwia właśnie ta opcja.
Pytanie o włączenie obsługi magazynu podczas instalacji programu włącza właśnie tę opcję. Umożliwia ona
śledzenie stanów magazynowych a także szereg funkcji z tym związanych.



Używam wielu magazynów - włączenie tej opcji spowoduje iż będziemy mogli używać wielu magazynów.
Będzie też dostęp do funkcji przesunięć pomiędzy magazynami. Opcja ta wymaga włączenia
poprzedniej Używam magazynu Jeśli nie jest to nam konieczne potrzebne to lepiej nie włączać tej opcji gdyż
komplikuje ona operacje związane z magazynem.



Używam daty ważności lub numeru seryjnego – Towary mogą posiadać numery seryjne bądź też daty
ważności. Jeśli jest to dla nas ważne by sprzedawać konkretne towary i by ta informacja była na fakturze to
należy włączyć tę opcję. Opcja ta działa wyłącznie z opcją Używam magazynu. Przydaje się ona w przypadku
np. sprzedaży leków.
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Faktury skupu wg wartości - Tu mamy wpływ w jaki sposób będą wystawiane faktury skupu. Możemy tak jak
przy sprzedaży wybrać odpowiednie opcje.



Dodaj cenę usługi do cen dostawy - Jeśli na fakturze dostawy pojawi się usługa, która ma zaznaczoną
opcję Dodaj tę usługę do cen dostawy ( Zakładka Dodatkowe ) w danych tego produktu wówczas wartość
netto tej usługi zostanie dodana proporcjonalnie do każdej z pozycji dostawy do ceny aktualnej, dzięki czemu
program będzie pokazywał cenę dostawy uwzględniającą dodatkowe koszty np. przy ustalaniu ceny sprzedaży
a także przy pokazywaniu marży sprzedaży. Oczywiście aby to działało musi być włączona ta opcja. Na samej
fakturze dostawy jednak nie będzie tego widać = po to żeby ewidencja faktur dostaw miała poprawne
wartości.
Cenę dostawy bierz z cennika dostawa - przy włączonej tej opcji nie może być aktywna opcja Używam
magazynu. Przy włączonej tej opcji program pokazuje zamiast ceny dostaw - ceny ze specjalnego cennika
dostawa.
Włącz wystawianie faktur z stanami zerowymi... Zdarzają się takie sytuacje kiedy mamy towar a nie mamy
jeszcze faktury. No i nie można sprzedać towaru bo program pisze że brak takiego towaru na magazynie.
Włączenie tej opcji spowoduje możliwość sprzedaży towaru gdy nie ma go na magazynie. Program za każdym
razem przy wystawianiu faktury spyta się wówczas czy ma wystawić taką fakturę. Gdy wystawimy taką
fakturę zawsze możemy wykonać później sprzedaż magazynową poprzez menu Sprzedaż -> Sprzedaż
magazyn gdzie mamy faktury z nie wykonaną sprzedażą magazynową.







Przyjęcie dostawy w walucie - Jeśli współpracujemy z firmami zagranicznymi to często otrzymujemy faktury
dostaw w walucie. Ta opcja umożliwia nam przyjęcie takiej faktury bez konieczności ręcznego przeliczania
kwot na używaną przez nas walutę.



Drukuj faktury dostawy - Normalnie nie ma potrzeby drukowania faktury dostawy - bo ją otrzymujemy od
firmy, która dostarczyła nam towar. Jednak czasem jest potrzeba drukowania takich faktur. Wystarczy więc
włączyć tę opcję.

3.1.4 Zakładka Różne
W tej zakładce obecne są różne ważne ustawienia programu.


Włącz obsługę długów - opcja włączona domyślnie. Rejestruje ona wszystkie płatności faktur jakie są
wystawione z płatnością, która ma w swojej definicji zaznaczone że nie wpływa na kasę. Są to wszystkie
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faktury z odroczonym terminem płatności. Warto mieć tę opcję włączoną nawet jeśli używamy innego
programu do tego celu gdyż podwójna kontrola zwiększa nasze bezpieczeństwo.
Obsługa długów dla paragonów - włączenie tej opcji spowoduje przypisanie płatnika do danego paragonu w
przypadku płatności terminowej. Dzięki temu paragony takie pojawią się nam w ewidencji długów danego
płatnika. Będzie można je obsłużyć podobnie jak fakturę. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wówczas
paragony z płatnością terminową nie będą rejestrowane w długach.

Nie używam drukarki fiskalnej - Jeśli nie zamierzamy używać drukarki fiskalnej to ta opcja powinna być
zaznaczona. Standardowo po zainstalowaniu programu ta opcja jest włączona. Jeśli chcemy używać drukarki
fiskalnej lub będziemy jej używać w niedalekiej przyszłości to opcja ta powinna być wyłączona. W
przeciwnym razie nie zobaczymy menu Administracja -> Kasa gdzie możemy ustawić drukarkę fiskalną.
Używam kasy fiskalnej (znacznik FP) -Jeśli używamy kasy fiskalnej do wystawiania paragonów zamiast
drukarki fiskalnej program nie ma możliwości wykryć czy dana faktura jest tworzona z paragonu czy tez nie.
Dlatego też musimy wówczas ręcznie zaznaczyć to w okienku gdzie możemy poprawić znaczniki dla faktury.
Musi być jednak zaznaczona opcja iż używamy kasy fiskalnej. Gdyż tylko wtedy będzie możliwość zmiany
stanu tego znacznika. Jeśli wpisujemy wszystkie paragony do programu i używamy funkcji zamiany paragonu
na fakturę wówczas nie ma takiej konieczności gdyż znacznik zostanie wpisany do faktury automatycznie.
Ilość znaków nazwy dla drukarki fisk. Standardowo nazwy towarów mogą mieć do 110 znaków jednak
drukarki fiskalne nie obsługują tak dużej ilości znaków. A nazwy towarów dla drukarki fiskalnej muszą być
unikalne. W związku z tym standardowo ustawione jest tam 28 znaków gdyż większość drukarek fiskalnych
obsługuje taką ilość znaków. Są jednak drukarki fiskalne, które potrafią obsłużyć więcej znaków w nazwie
towaru. Dlatego też tu możemy zwiększyć tę ilość aż do 40 znaków. Dzięki czemu zwiększymy czytelność
nazw towarów. Nie należy zwiększać jednak tej wielkości powyżej ilość znaków jaka jest obsługiwana przez
drukarkę fiskalną.
Nie używam symboli w opisie towarów/usług - Po instalacji opcja jest wyłączona. Program daje możliwość
oprócz nazw używania własnych symboli. Ma to na celu przyspieszenie sprzedaży. Jednak wiele firm
szczególnie usługowych nie potrzebuje symboli, które dodatkowo są o tyle kłopotliwe że muszą być unikalne.
Dlatego wtedy warto uruchomić tę opcję. Nie widzimy wówczas symboli choć program sam automatycznie je
nadaje. Jego nazwa to s$n gdzie n jest numerem wewnętrznym towaru/usługi.
Obsługa nazw towarów/usług powyżej 70 znaków - jeśli jest włączona możemy zwiększyć ilość znaków jakie
są używane do nazwy powyżej 110 znaków. Opis może być bardzo długi. Jednak używamy tego tylko w
przypadku kiedy ta nazwa towaru ma być zawsze taka sama na wydruku. Jeśli tak nie jest wygodniej jest użyć
nazw jednorazowych.
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Włącz rejestrację gotówki do kasy - Standardowo opcja włączona przy instalacji. Powoduje ona że każda
wpłata gotówkowa jest dodatkowo rejestrowana w specjalnej bazie. Dzięki czemu możemy rozliczyć kasę za
dany okres a także zobaczyć jak wchodziła gotówka do kasy w menu Rozliczenia -> Kasa -> Ewidencja.
Włącz używanie opakowań zwrotnych - Opcja ta umożliwia śledzenie rozchodu opakowań zwrotnych.
Zarówno własny opakowań jak i obcych.
Włącz podanie odbierającego - Opcja ta umożliwia wydrukowanie na fakturze Imienia i nazwiska osoby
odbierającej fakturę. Należy pamiętać iż wówczas na fakturze należy dodać na formacie faktury napis
[nazwisko_odbierajacego]
Nazwa firmy do rozchodu wewnętrznego - Tu musimy wprowadzić nazwę naszej firmy. Do ewidencji firm
dodajemy dane naszej firmy i wybieramy tu tę firmę z listy firm. Program obecnie domaga się tego na
początku przy instalacji. Ma to także związek z JPK_FA - program potrzebuje danych naszej firmy do
wygenerowania tego pliku. Obecnie najłatwiej jest wpisać swój NIP do świeżo otworzonego okienka przy
dodawaniu firmy i pobraniu danych za pomocą przycisku <ustaw>.
Dodaj zero na początku gdy dl. EAN13 = 12 - Włączenie tej opcji spowoduje że gdy czytnik odczyta z kodów
kreskowych kod który ma 12 znaków program automatycznie dopisze zero na początku liczby umożliwiając
znalezienie towaru na podstawie kodu EAN.
Daty bierz z systemu jeśli to możliwe - System wówczas pobiera daty z systemu na którym jest zainstalowany.
Użytkownik aby zmienić daną datę musi mieć przydzieloną możliwość zmiany daty w Administracja ->
Użytkownicy. Jest to bardzo dobra opcja jeśli chcemy by nie było przypadkowych zmian daty przez
pracownika.
Podstawę zwolnienia wpisuj osobno - Jeśli na fakturze pojawi się towar lub usługa ze stawka zw. to należy
podać podstawę prawna tego zwolnienia. Jest ona standardowo doklejana do opisu dodatkowego faktury (jeśli
ta opcja nie jest aktywna) Jeśli zaznaczymy tę opcję wówczas podstawa prawna zwolnienia będzie
umieszczana w polu [podstawa_prawna_zw] na formacie wydruku faktury. Dzięki czemu oba napisy
(podstawa zwolnienia oraz opis dodatkowy) mogą być w różnych miejscach.
Używam drukarki igłowej - Jeśli używamy drukarki igłowej to opcja ta zmienia sposób działania drukarki.
Przełącza się ona z drukowania w trybie graficznym na drukowanie w trybie znakowym co bardzo przyspiesza
samo drukowanie.
Numer rejestracyjny na fakturze - Według nowych przepisów numer ten nie musi być już na fakturach - ale
czasem ułatwia on rozliczenie pojazdów. Aby numer rejestracyjny był widoczny na fakturach należy włączyć
tę opcję a także na formacie wydruku faktury musi się znaleźć napis [rejestracja]
Numer rejestracyjny na fakturze eksportowej - włączenie drukowania numeru rejestracyjnego pojazdu na
fakturze eksportowej.
Model zmianowy - występuje on wszędzie tam gdzie rozliczamy zamiast poszczególnej kasy daną zmianę.
Szczególnie jeśli występuje praca w systemie 24 godzinnym. Np na stacjach benzynowych gdzie zmiana
pracuje np. 12 godzin i później przychodzi następna zmiana.
Użycie kart punktowych - W przypadku stosowania kampanii promocyjnych firmy stosują czasem karty
punktowe. System pozwala na ich obsługę co zostało opisane w rozdziale 10.
W korektach drukuj tylko zmiany - Włączenie tej opcji spowoduje że zamiast wszystkich pozycji sprzedaży w
korekcie będą drukowane tylko te pozycje na których nastąpiły jakieś zmiany.
Włącz przeszukiwanie według fragmentu - Opcja ta powoduje że towary można przeszukiwać według
początku wyrazów jakie znajdują się w nazwie towarów. Jest to przydatne w przypadku kiedy nie pamiętamy
dokładnie jak się nazywał towar ale wiemy że w jego nazwie był określony wyraz.
Na fakturze w podsumowaniu drukuj tylko niezerowe stawki VAT - Po zaznaczeniu tej opcji w
podsumowaniach faktur będą drukowane tylko te stawki VAT które są niezerowe tj. występują na fakturze.
Włącz możliwość indywidualnego ustawienia towaru usługi - Bardzo ważna opcja w przypadku gdy program
jest wykorzystywany do wystawiania faktur z usługami - szczególnie gdy nazwy usług są dosyć długie.
Umożliwia nam ona wystawianie usług jednorazowych. Np. Definiujemy sobie usługę o nazwie Usługa na
liście towarów i usług i w trakcie wystawiania faktury wybieramy tę usługę i tam gdzie wpisujemy ilość i cenę
możemy uzupełnić nazwę usługa o dodatkową informację, która będzie drukowana w linii faktury. Np Usługa
i tu dodajemy "transportowa wykonana zgodnie z umową WZG 123/2014" Dzięki czemu w tabeli towarów i
usług nie będą nam przybywać usługi, które użyjemy tylko raz.
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Pamiętaj faktury pro forma - Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona dokumenty proforma nie są pamiętane. Jeśli jest
zaznaczona pamiętane są wszystkie dokumenty proforma i możemy wykonywać na nich dodatkowe funkcje
jak drukowanie z ewidencji zamiana na fakturę itp.
Używam noty odsetkowej - Program ma możliwość używania noty odsetkowej. Tj. możemy wystawiać noty
odsetkowe za przeterminowane faktury. Włączenie tej opcji umożliwia tę funkcjonalność.
Ustaw walutę wydania - W programie mamy możliwość przyjmowania waluty innej niż złoty. Jednak nie
zawsze mamy możliwość wydawania reszty w tej samej walucie. Ta opcja umożliwia nam wskazanie w jakiej
walucie będzie wydawana reszta. Możemy zdefiniować więcej walut niż jedną. Np złoty oraz Euro. Jeśli
wydajemy tylko w zł to nie ma potrzeby ustawić tu cokolwiek.
Sortuj na fakturach produkty wg nazwy przed zapisem - Jeśli faktura zawiera wiele pozycji wówczas czasem
jest wygodnie aby po zakończeniu jej wystawiania tuż przed zapisem była możliwość uporządkowania
towarów według nazw alfabetycznie. Ułatwia to potem znalezienie danej pozycji na fakturze. Ta opcja właśnie
realizuje taką funkcję. Opcja ta nie zadziała dla faktur dla osób fizycznych dla których wystawiany jest
paragon fiskalny.
Włącz obsługę zezwoleń dla firm - Opcja ta jeśli jest włączona kontroluje wystawiającego czy dana firma ma
możliwość otrzymania faktury terminowej lub WZ-ki. Jeśli dana firma nie ma ustawionego zezwolenia
wówczas faktura terminowa nie będzie mogła być wystawiona. Opcja ta może mieć zastosowanie w
przypadku firm zatrudniających pracowników w przypadku kiedy właściciel nie chce by pracownik mógł
wystawiać faktury terminowe pewnym osobom.
Zezwalaj na edycje podczas podglądu wydruku - Jeśli włączymy tę opcję wówczas będzie możliwość poprawy
każdego wydruku na specjalnym widoku podglądu przed samym wydrukiem. Należy pamiętać że wszelkie
zmiany jakie są dokonane nie są pamiętane w bazie. Więcej szczegółów w rozdziale 9.
Po ostatniej pozycji sprzedaży wyjdź z zapisem - Dotyczy to okienka gdzie wprowadzamy ilość towaru oraz
cenę w trakcie sprzedaży. Zamiast naciskać na przycisk zapisz lub F2 - po włączeniu tej opcji wystarczy na
ostatniej edytowalnej pozycji nacisnąć Enter i pozycja ta zostanie zapisana. Bardzo to przyspiesza
wprowadzanie dokumentów sprzedaży.
Poniżej tej liczby używaj pomocniczego formatu wydruku dla sprzedaży - często sprzedając niewiele pozycji
na fakturze jest dużo miejsca. Dla oszczędności papieru można by drukować oryginał i kopię na jednej kartce
papieru. I tu z pomocą przychodzi funkcja, która włącza taką opcję. Należy tylko doświadczalnie określić ile
maksymalnie się nam linii towarowych zmieści na fakturze by drukowały się oryginał i kopia na jednej kartce.
Tę liczbę wpisujemy do okienka edycji i od tej chwili faktury, które będą miały do max ilości linii będą
drukowały się na jednej kartce a te które będą miały powyżej będą drukowały się tradycyjnie na dwóch
kartkach.
Numer portu kolektora danych - tu podajemy numer portu kolektora danych jeśli jest używany. Obecnie
program przystosowany jest do użycia z jednym kolektorem produkcji ELZAB-u.
Przy uruchomieniu sprawdzaj czy jest nowa wersja - Przy włączonej opcji program raz na 7 dni sprawdza czy
jest nowa wersja programu. Przy czym sprawdza nie tylko czy jest wersja różniąca się numerem ale także
wersje różniące się datą. Zawierają one bowiem często ważne uaktualnienia. Gdy na komputerze na którym
jest program nie ma Internetu lub gdy ta opcja jest wyłączona nie jest wykonywane takie sprawdzenie.
Używam wielu formatów wydruku - dla niektórych wydruków mamy możliwość użycia wielu formatów
wydruku Jest to czasem przydatne kiedy chcemy np. wydrukować duplikat faktury to ta opcja musi być
włączona. Możemy też mieć tę opcję włączoną gdy chcemy np. wybierać format wydruku faktury np. Zwykłe
i z pozycją rabatu lub z zdefiniowanym przelewem na fakturze. Opcja ta jest automatycznie włączona dla
wydruków na kopercie.
Faktury wystawiane w różnych językach - Opcja ta włącza nam mechanizm pozwalający na definiowanie
nazw towarów w innych językach. Możemy tez później drukować faktury w których będzie nazwa towaru w
tym języku lub w dwóch językach. Na formacie faktury musimy dodać wówczas tam gdzie znajduje się napis
[nazwa_towaru] dodatkowy napis - jeśli zdefiniowaliśmy język angielski to wówczas będzie to
[nazwa_towaru_angielski] Jeśli skasujemy napis [nazwa_towaru] wówczas będzie drukowana tylko nazwa
angielska towaru.
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3.1.5 Zakładka Wyd. Zew.
W zakładce tej ustawiamy wszystkie opcje jakie są związane z wydaniem zewnętrznym. Przy czym
oznaczenie wz - tyczy się wydań zewnętrznych z których później tworzymy faktury sprzedaży a wydanie
zewnętrzne to są takie z których nie będzie tworzona faktura.
















Cenę dla wydania zewnętrznego pobieraj z ceny dostawy - przy włączonej tej opcji cena pokazywana przy
towarze będzie ceną jaka występowała na dostawie tego konkretnego towaru. Nie włączenie tej opcji
spowoduje iż będzie pokazywana cena z cennika.
Grupuj towary przy sprzedaży z WZ jeśli jest to możliwe - jeśli to włączymy to wówczas przy tworzeniu
faktury z WZ-ki lub WZ-tek program będzie się starał pogrupować towary według nazw i te same nazwy
towarów zostaną zsumowane i wykazane jako jedna pozycja o ile nie będą różniły się ceną.
Grupuj towary na WZ w trakcie sprzedaży - te same towary na WZ-tce w trakcie wystawiania będą
grupowane razem i wystawiane jako jedna pozycja.
Cena z WZ ustalana w dniu sprzedaży - Standardowo towary z WZki przy zamianie na fakturę otrzymują ceny
takie jakie były na WZ-ce. Jednak jeśli włączymy tę opcję wówczas towary będą miały cenę zgodną z
cennikiem na daną chwilę wystawiania faktury. Czyli jeśli kiedyś np. była cena 2.50 na dany towar i tak
została wystawiona WZ-ka a obecnie cena wynosi 2.80 to dla tej opcji faktura zostanie wystawiona z ceną
2.80.
Używam WZ gotówka - Jeśli włączymy tę opcję wówczas będzie można wystawiać WZ-ki za które klient
będzie płacił od razu przy odbiorze towaru.
Poniżej tej liczby używaj pomocniczego formatu wydruku dla WZ podobnie jak dla faktur czasem występuje
konieczność wystawiania WZ-tek oryginału i kopii na jednej kartce papieru jeśli WZ-ka zawiera niewiele
pozycji. Tu możemy wprowadzić ile maksymalnie zmieści się linii WZ-ki aby zmieścił się oryginał i kopia na
jednej kartce. W przypadku gdy linii będzie więcej niż wartość max to będzie drukowana tradycyjna faktura.
Nie zezwalaj na wybór WZ-tek przy zamianie na fak.- Przydatna jeśli zatrudniamy pracownika i chcemy aby
przy zamianie WZ-tek na fakturę wystawiane były wszystkie WZ-ki bez wyjątku wówczas należy włączyć tę
opcję. Nie będzie wówczas możliwości wyboru, które wybrać do tworzenia faktury.
Włącz obsługę długów dla wydania zewnętrznego - Możemy śledzić długi jakie powstają przy wystawianiu
Wydania Zewnętrznego.
WZ z możliwością wystawienia w walucie - po włączeniu możemy wystawiać WZ-ki w walucie. Co ułatwia
później wystawianie faktur w walucie.

3.1.6 Zakładka Dodatkowe
Tu ustawiamy różne dodatkowe ustawienia programu.
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Zmniejszaj wielkość dłuższego boku obrazka w opisie towaru (0 – nie zmniejszaj) - Program ma możliwość
prezentacji zdjęć towarów przy sprzedaży. Aby pokazać te zdjęcia trzeba je wprowadzić do bazy programu.
Jeśli zdjęcia są dużych rozmiarów to żeby je zmniejszyć należało by zmniejszyć ich wymiary. Ta opcja
właśnie służy do tego celu. Zmniejsza ona automatycznie dłuższy bok obrazka do wartości wskazanej w tej
opcji zachowując jego proporcje. Jeśli jest nie ustawiona obrazek zostanie zapamiętany w takim rozmiarze jaki
jest wczytany.
Otwieraj pomoc z Internetu (rekomendowane) – Podręcznik na stronie internetowej jest aktualizowany na
bieżąco o wiele częściej niż ten dołączony do programu. Dlatego też lepiej jest używać tego przy korzystaniu z
pomocy. Jeśli jednak nie mamy dostępu do Internetu na komputerze na którym jest program to wówczas ta
opcja powinna być wyłączona.
Waluta księgowania - będzie można wybrać walutę księgowania jeśli jest włączona opcja Do użytku poza
Polską.
Do użytku poza Polską - Program ma możliwość pracy poza Polską. W zawiązku z tym iż format faktury jest
w pełni edytowalny a na terenie Unii czy np. Australii obowiązuje VAT tylko ewentualnie inaczej się nazywa
- można łatwo przystosować program do wystawiania faktur w innych językach i poza Polską. Włączenie
opcji - ułatwia wprowadzenie zmian w działaniu programu. Np umożliwia wprowadzenie kodów pocztowych,
które w różnych państwach wyglądają różnie. Można też ustawić sobie walutę w jakiej będą wystawiane
faktury.
Wielkość czcionki menu - Dla polepszenia czytelności menu - szczególnie w dużych rozdzielczościach
możemy zwiększyć używaną czcionkę dla menu - Najlepiej wprowadzić wartość eksperymentalnie (Zalecana
wielkość to 10 lub 12 )
Różne oddziały i nagłówki na dokumentach - włączenie tej opcji spowoduje że możemy dla wersji sieciowych
bądź internetowych definiować różne nagłówki dla sprzedaży. Jeśli nasza firma korzysta z jednej bazy w
różnych lokalizacjach (np. w różnych miastach) to możemy zdefiniować różne nagłówki wydruków tak by
odpowiadały one rzeczywistemu adresowi danego sklepu czy oddziału.
Numeracja dokumentów zależna od numeru kasy - Możemy po włączeniu tej opcji posiadać szereg numeracji
automatycznych.
Firma wystawiająca faktury nie jest podatnikiem VAT - opcja ta powinna być włączona w przypadku firm,
które nie podlegają podatkowi VAT w tym przypadku zamiast typowych faktur generowane są faktury, które
odpowiadają dawnych rachunkom. Nie ma na takich fakturach podsumowania stawek VAT a także
wykazywana jest tylko kwota brutto.
Program ma tez możliwość użycia menu angielskiego zamiast polskiego.

31

3.1.7 Zakładka email
Tu mamy ustawienia poczty email w przypadku kiedy chcemy skorzystać z opcji wysyłania maili z programu. Np
poczty z fakturami czy płatnościami do klientów.

Aby maile były wysyłane należy uzupełnić dane jakie są wymagane dla połączenia się z serwerem mailowym.
Program może także wysyłać maile z serwerów, które stosują szyfrowanie SSL. Jednak tu aby się to udało należy
ściągnąć odpowiednią bibliotekę i sobie ją zainstalować na komputerze. Na
stronie http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html znajduje się instalator biblioteki Win32 OpenSSL
v1.0.1g Light
Gdyby program dał komunikat że nie została zainstalowana biblioteka Microsoftu - Microsoft Visual C++ 2008
Redistributable - to należy przerwać instalację i w pierwszej kolejności zainstalować tę bibliotekę. Instalator do
niej można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
Dobrze jest jeszcze zainstalować SP1 do tego pakietu a potem powrócić do instalacji pakietu z Win32OpenSSL
Po tej instalacji program powinien poprawnie wysyłać maile do klientów.

3.2 Ustawienie nagłówka wydruku

Jeśli nagłówek nie został ustawiony w trakcie instalacji programu to możemy go ustawić bądź zmienić w
menu Administracja -> Nagłówek. Będzie on drukowany na większości dokumentów. z naszego programu.
Mamy tu do dyspozycji pięć linii, które możemy wykorzystać w dowolny sposób. Tradycyjnie można to ustawić
w następujący sposób
1 pierwsza linia - nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby
2 druga linia
3 trzecia linia

- kod i nazwa miasta, adres firmy
- kod NIP

4 czwarta linia - nazwa banku oraz jego numer
5 piąta linia

- adres email, adres strony, telefon
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Gdybyśmy chcieli mieć np. na fakturze więcej informacji w nagłówku lub gdyby ilość potrzebnych linii była
większa niż te 5 linii przygotowanych tutaj to należy do formatu faktury dodać potrzebną informację tam gdzie
są napisy [naglowek1] .. [naglowek5]
Czasem problemem jest to iż na fakturach krajowych ma być inny numer konta niż na fakturach eksportowych.
Rozwiązanie tego problemu nie jest zbyt skomplikowane. Wystarczy poprawić format faktury eksportowej w
ten sposób iż kasujemy z formatu wydruku faktury eksportowej linię z bankiem dla danych przykładowych
będzie to linia 4 [naglowek4] i w to miejsce wprowadzamy napis bez nawiasów klamrowych [] z numerem
naszego banku lub dodatkową informacją. Np napis : Bank - 38 1234 1234 6543812345123434
Jak poprawić format znajdziesz informację w rozdziale 11.2 Komponowanie wyglądu wydruków

3.3 Ustawienie drukarki fiskalnej
Jeśli mamy zamiar używać drukarki fiskalnej to należy zaraz po instalacji programu odznaczyć opcję "Nie
używam drukarki fiskalnej" w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Różne. Można to też zrobić w
każdej chwili używania programu, kiedy musimy zainstalować drukarkę fiskalną. Wówczas będą się nam
pokazywały nazwy towarów dla drukarki fiskalnej i będziemy musieli je dodatkowo ustawiać. Zaoszczędzi nam
to pracy później kiedy tę drukarkę będziemy musieli zainstalować. Bo program zamiast nazw towarów wstawia
nazwy f$n gdzie n jest numerem towaru. Dopiero gdy opcja ta jest wyłączona to pokaże się nam
menu Administracja -> Kasa gdzie możemy przyłączyć drukarkę fiskalną do programu. Jeśli klikniemy w to menu
pokaże się nam okienko

W polu nazwa drukarki możemy wpisać dowolną nazwę. Identyfikuje ona jedynie daną kasę. Dla wersji
sieciowej możemy wpisać tu napis np. KASA 3, która będzie oznaczała 3 stanowisko.
Z listy Typ drukarki należy wybrać jeden z protokołów jakie obsługuje drukarka fiskalna. Numer portu drukarki
określa na jakim porcie COM jest podłączona drukarka fiskalna. Jeśli używamy portu USB do podłączenia
drukarki fiskalnej to ona także ma przydzielony określony port COM, który należy tu wybrać. Jeśli nie mamy
pojęcia jaki to może być port możemy spróbować przetestować wszystkie możliwości. W pole numer
unikalny nie wpisujemy nic. To drukarka jeśli się prawidłowo połączy z programem powinna podać swój numer
unikalny.
Po zaznaczeniu opcji Używam drukarki fiskalnej zatwierdzamy zmiany przyciskiem Zapisz. Jeśli nastąpi odczyt
numeru unikalnego program nam powie aby wyjść z programu i znowu go uruchomić aby ustawiły się
prawidłowo stawki VAT zgodnie z tym co zapisane jest w drukarce fiskalnej.
Może zdarzyć się sytuacja iż program nam powie że nie są zdefiniowane jakieś stawki na drukarce fiskalnej.
Wówczas należy albo skasować te stawki z programu - albo zdefiniować je na drukarce fiskalnej za pomocą
odpowiedniego programu dołączonego do drukarki fiskalnej.
Uwaga dla drukarki Farimex Farex Topaz ( dawniej Elemis GIGA) należy wprowadzić hasło na drukarce za
pomocą programu serwisowego na 001 przed rejestracją drukarki w programie.
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Uwaga dla użytkowników drukarek Posnet i kompatybilnych np Vento Optimus oraz EMAR duo, EMAR printo
Nowe drukarki Posnet oferują dwa protokoły komunikacja Posnet oraz starszy Posnet Thermal. Należy włączyć
drukarkę w ten starszy tryb transmisji Posnet Thermal.
W pierwszej kolejności w programie wybieramy dla tych drukarek typ drukarki Thermal Posnet. Jeśli on zadziała
nie musimy czynić innych kroków. Jeśli nie będzie chciał z jakiś powodów pracować to należy ściągnąć ze strony
bibliotekę Kontrolka Active-X dla drukarki Posnet Thermal i zainstalować ją na naszym komputerze. Biblioteka
ta musi być zainstalowana na prawach Administratora. Wykonujemy to w ten sposób iż po jej ściągnięciu
klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę instalatora i wybieramy z menu Uruchom jako Administrator.
Dopiero po instalacji tej biblioteki możemy wybrać typ drukarki Posnet. Ta biblioteka obsługuje wszystkie
drukarki firmy Posnet a także kompatybilne z nimi Vento Optimus oraz EMAR duo, EMAR printo.
W przypadku problemów z tą kontrolką ActiveX w przypadku kiedy drukarka jest podłączona za pomocą
interface'u USB należy wejść do Panelu sterowania → Menadżer urządzeń tam znajdujemy porty COM i jeśli ten
port COM jest powyżej 9 należy go zmniejszyć tak by był on jednocyfrowy.
Pozostałe dostępne tu opcje :








Paragony drukowane na bieżąco - Opcja zalecana. Paragon jest drukowany na bieżąco linia po linii tak jak jest
wystawiany. Ta opcja jest zalecana gdyż przyspiesza proces wystawiania paragonu. Jednak czasem może się
zdarzyć iż proces wystawiania paragonu jest dosyć długotrwały i może on przekroczyć czas w jakim drukarka
musi zakończyć drukowany paragon i będzie on automatycznie anulowany przez drukarkę. Wówczas możemy
odznaczyć tę opcję i paragony będą drukowane dopiero po ich zapisie w programie.
Używam czytnika kodów kreskowych - Jeśli używamy czytnika kodów kreskowych to ta opcja powinna być
zaznaczona w związku z tym iż program dostosowuje swoje działanie do takiego czytnika. Automatycznie jest
szukany symbol lub kod kreskowy zamiast nazwy towaru.
Przyjęcie gotówki w walucie - Zezwala kasie na przyjmowanie zapłaty w różnych walutach niekoniecznie
takich na jakie opiewa dokument sprzedaży. Jest to opcja szczególnie istotna dla wersji sieciowej bo dotyczy
ona danego stanowiska.
Stawka dla obsługi dok VAT marża - tu należy wybrać stawkę, która będzie obsługiwała paragony VAT
marża. Stawka ta powinna być ustawiona na tzw. techniczne zero. Nie powinna to być standardowa stawka 0 chyba że nie sprzedajemy żadnego towaru o stawce 0. Więcej informacji w rozdziale o sprzedaży marża.

3.4 Ustawienie stawek VAT
W przypadku kiedy zachodzi konieczność dodania stawki VAT lub jej usunięcia czy zmiany mamy do dyspozycji
w programie w menu Administracja -> Stawiki VAT specjalne okienko gdzie możemy to zrobić.

Możemy tu zdefiniować dodatkowo stawki n.d. (nie dotyczy ) a także stawkę '-' (kreskę) dotyczącą VAT-u
odwróconego gdzie nabywca płaci podatek VAT. Wystarczy wpisać określony napis w okienku z nagłówkiem
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Stawka podatku VAT % i nacisnąć przycisk Dodaj <F3>. Można też na fakturach mieć zamiast nazwy n.d. nazwę
n.p. (nie podlega) poprzez zaznaczenie takiej opcji w tym okienku. Dobrze jest też usunąć z listy stawek tych,
których nie będziemy używać. Np jeśli nie będziemy używać stawek 5 i 7 % to najlepiej je skasować poprzez
wejście na daną pozycję stawki a następnie naciśnięcie przycisku Kasuj <F4> Dzięki takiemu zabiegowi nie
używane stawki nie będą niepotrzebnie pokazywały się na fakturach. W każdej zresztą chwili skasowane stawki
można przywrócić do programu poprzez dodanie ich na nowo. Nie używane stawki muszą być koniecznie
skasowane w przypadku użycia drukarki fiskalnej na której nie ma ich zdefiniowanych.
Dodatkowy klawisz Zmień <F6> ma służyć zmianie jednej stawki na inną z jednoczesną zmianą stawek na
poszczególnych towarach czy usługach. Np. zostanie zmieniona stawka VAT z 23% na 22% wówczas ustawiamy
się na stawce 23% w okienku wpisujemy 22% i naciskamy na klawisz Zmień. Wszystkie towary, które miały
stawkę 23% zostaną automatycznie ustawione na stawkę 22%. Bardzo ułatwia to wszelkie zmiany w stawkach
VAT.
Należy pamiętać aby po zmianach w stawkach VAT koniecznie uruchomić na nowo program tak by mógł on
przeczytać nowe ustawienia.
Dalsze pozycje menu jakie znajdują się w menu Administracja zostaną opisane w innych rozdziałach tego
podręcznika.

4. Zaczynamy pracować z programem
Po uruchomieniu programu pokaże się nam winieta na której u samej góry będziemy mieli tradycyjne menu a
niżej ikonki służące do szybkiego uruchamiania poszczególnych opcji programu za pomocą myszki. Poniżej na
winiecie będą widoczne napisy będące pomocą przy uruchamianiu poszczególnych opcji za pomocą klawiatury.

Menu uruchamiania opcji za pomocą klawiszy jest w pełni definiowalne. Zostanie to omówione w menu
Użytkownicy. Dzięki temu np. naciskając na klawisz F1 od razu przystępujemy do wystawienia faktury bez
konieczności wyboru tego z menu. Opcje z ikonkami nie są definiowalne.

Opis poszczególnych ikon:
Wystaw fakturę VAT ( patrz rozdział 5.1)

Wystaw paragon ( patrz rozdział 5.2)

Ewidencja sprzedaży ( patrz rozdział 5.4)
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Ewidencja sprzedaży dla firmy ( patrz rozdział 5.4)

Popraw dokument sprzedaży ( patrz rozdział 5.5)

Cofnij dokument sprzedaży ( patrz rozdział 5.6)

Ewidencja firm ( patrz rozdział 4.3)

Ewidencja towarów ( patrz rozdział 4.2)

Ewidencja cen ( patrz rozdział 4.5)

Oprócz tego warto wiedzieć że wiele okienek można powiększać i ustawiać sobie kolumny według naszej
wygody. Te ustawienia powinny być pamiętane tak że dla danego użytkownika będą one zawsze takie jakie
sobie ustawił podczas pracy z programem.

4.1 Ustawienia
W menu ustawienia możemy zdefiniować wiele ważnych ustawień odnośnie programu.

Należy pamiętać że menu Kategorie będzie widziane dopiero po włączeniu opcji Używam kategorii w
sprzedaży.

4.1.1 Ustawienia cenników
Po instalacji programu mamy zdefiniowany jeden cennik detaliczny. Tak jak na obrazku poniżej.
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Program umożliwia jednak zdefiniowanie do 253 cenników w zależności od potrzeb firmy. Na ogół firmy używają
jednego cennika dając ewentualnie rabaty dla tych co kupują więcej. W programie istnieje możliwość znacznego
rozbudowania możliwości rabatów. Jednak czasami wygodne jest aby używać większej ilości cenników. Aby dodać
taki nowy cennik należy wejść do menu Ustawienia -> Cenniki i następnie nacisnąć na klawisz Dodaj <F3> i pokaże się
okienko :

U góry w puste pole wpisujemy nazwę naszego cennika. Możemy też wybrać walutę w jakiej będzie cennik. Jeśli
mamy zdefiniowane w programie waluty to możemy ustalić cennik np. w Euro. Ceny będą automatycznie
przeliczane według aktualnego kursu na złote jeśli będziemy wystawiać fakturę w złotych. Oczywiście jeśli
chcemy ustawić cennik w walucie, której nie mamy na liście walut używanych w programie to należy najpierw
ją zdefiniować. Jak to uczynić jest opisane w rozdziale 4.15. Jeśli mamy włączoną obsługę magazynu to możemy
ustalić marże z jaką będzie ustalana cena w danym cenniku przy przyjmowaniu faktury z dostawy. Należy ją tu
wpisać i będzie ona ustawiała cenę. Marżę podajemy w procentach.
Oczywiście możemy także poprawić dany cennik. Za pomocą klawisza Popraw <Enter> możemy zmienić marżę
lub nazwę cennika. Należy jednak zauważyć że marża dla istniejących już cen w cenniku się nie zmieni. Będzie
ona miała znaczenie dla cen ustalanych od chwili zmiany jej wartości.
Możemy także skasować dany cennik razem z zdefiniowanymi cenami. W przypadku kiedy dany cennik nie jest
już potrzebny jest to bardzo dobra opcja by utrzymać porządek w bazie danych. Kasowanie cennika realizujemy
za pomocą klawisza Kasuj - skasuje on po naciśnięciu na niego cennik, który jest aktualnie wskazany. Program
Zapyta się nas czy aby na pewno chcemy skasować ten cennik i ostrzeże nas że zostaną także skasowane ceny
należące do tego cennika.

4.1.2 Ustawienia jednostek miar
Po wybraniu menu Ustawienia -> Jednostki pokaże się nam okienko :

Na początku zdefiniowana jest tylko jedna jednostka Szt. (Sztuka) Oczywiście jeśli potrzebujemy innych jednostek to
możemy sobie je zdefiniować w programie. Do tego celu służy przycisk Dodaj <F3> Istotne jest iż nazwa jednostki
może mieć tylko do 4 znaków oraz pole ilość miejsc po przecinku może przyjmować wartości od 0 do 4. Pole ilość
znaków po przecinku jest bardzo ważne. Pozwala nam ono bowiem na wprowadzanie ilości towaru zgodnie z tym jak
zapisana jest ilość po przecinku. Dla tak zdefiniowanej jednostki szt. nawet jeśli wprowadzimy dany towar jako 1.4 to
zgodnie z definicją zostanie on zaokrąglony do ilości 1. Dla jednostki kg jeśli wprowadzimy 2.344 to zostanie on

37

zaokrąglony do 2.34 czyli do 2 miejsc po przecinku. To zaokrąglenie będzie zarówno w dostawie jak i w sprzedaży.
Ma ono na celu eliminowanie przypadkowych błędów.

4.1.3 Ustawienia płatności
Płatności są to sposoby zapłaty za wystawione dokumenty sprzedaży i dostawy. Płatności możemy zdefiniować
sobie w menu Ustawienia -> Płatności. Po wybraniu tego menu pokaże się nam okienko :

Mamy tu zdefiniowane płatności takie jakie istnieją po instalacji programu. Oczywiście jeśli sprzedajemy coś w
płatnościach odroczonych to tu zdefiniowane płatności mogą nam nie wystarczyć. Ale wystarczy nacisnąć na
klawisz Dodaj <F3> aby zdefiniować nową potrzebną nam płatność. Pokaże się nam okienko :

Mamy tu dostępne szereg opcji, które opiszemy poniżej. W nazwie płatności wpisujemy nazwę, która będzie
identyfikowała naszą płatność - powinna ona być unikalna tzn. ta sama nazwa nie powinna się powtórzyć.
Właśnie ta nazwa będzie dostępna przy wyborze płatności dlatego powinna ona być tak dobrana byśmy
wiedzieli o jaką płatność chodzi. Następnie mamy pozycję rodzaj płatności. Ta nazwa pojawia się standardowo
na fakturach sprzedaży. Do wyboru mamy wiele opcji : Gotówka, Czek, przelew, kredyt, karta płatnicza, inne,
sprzedaż ratalna, zaliczenie pocztowe, kompensata. Musimy odpowiednio dobrać rodzaj płatności. W ilości dni
do zapłaty należy wpisać ilość dni jakie dajemy kupującemu na zapłacenie danego dokumentu. Jeśli płatność
jest natychmiastowa np. gotówka wpisujemy tam 0. Na podstawie tej ilości dni oraz daty wystawienia system
sam określa datę płatności - chyba że zaznaczone jest pole data płatności ustawiana ręcznie - wówczas to my
będziemy musieli ręcznie wprowadzić datę płatności na dokumencie. Jest to bardzo wygodne przy
wprowadzaniu dostaw.
Bardzo ważnym polem jest wybór Wpływa na Kasę - Na Tak - gotówka ustawiamy go w sytuacji kiedy płatność
jest gotówkowa. Na fakturze jest wówczas napis Zapłacono - jeśli ustawimy Wpływ na kasę na Nie dług wówczas na fakturze będzie napis Do zapłaty. Także dla wszystkich płatności, które mają ustawione Nie dług - znajdą się one na liście długów jeśli włączyliśmy obsługę długów. Jest jeszcze jedna możliwość
wyboru Nie - nic wówczas na fakturze będzie napis Zapłacono jednak ten dokument nie będzie wpływał na kasę
a także nie będzie wchodził w obsługę długów. Taka możliwość może być przydatna gdy na przykład
wystawiamy fakturę do przelewu który otrzymaliśmy. A także gdy na przykład jest to płatność kartą płatniczą
gdzie nie ma potrzeby nadzorowania długu.
Płatność dla paragonu - jeśli jest zaznaczona wówczas pojawi się ona przy wyborze płatności dla paragonu. Jeśli
nie jest zaznaczona ta płatność nie będzie tam dostępna.
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Naciśnięcie na klawisz OK <F2> Zapisze daną płatność. Za pomocą przycisku Popraw <F6> możemy poprawić
daną płatność. Jeśli chodzi o samą nazwę to nie jest to większy problem - jednak jeśli zmienimy typ płatności to
należy pamiętać że zostanie on zmieniony na wszystkich wystawionych już fakturach z tym typem płatności.
Dlatego z możliwości poprawy płatności należy postępować bardzo ostrożnie. Często lepszym rozwiązaniem
jest skasowanie danej płatności i zdefiniowanie jej na nowo. Dana płatność jest usuwana z listy jednak nie znika
z bazy dzięki czemu faktury z wystawioną tą płatnością nadal są poprawnie wyświetlane.
Kasowanie płatności możemy dokonać za pomocą przycisku Kasuj. Skasowane płatności pokazują się tu na
czerwono.

4.1.4 Ustawienia grup towarowych
Grupy towarowe są to zbiory towarów lub usług o podobnych cechach czy zastosowaniach, np. artykuły
elektryczne czy nawozy. W programie można zdefiniować wiele takich grup.
Aby ustawić nową grupę towarową lub zmienić nazwę istniejącej należy wejść do menu Ustawienia -> Grupy
dla produktów - pokaże się nam okienko :

W nowo zainstalowanym programie istnieje tylko grupa główna. Aby utworzyć nową grupę należy nacisnąć na
przycisk Dodaj <F3> i pojawi się nam okienko gdzie możemy wpisać nową grupę towarową. Istotne jest żeby
grupa towarowa miała unikalną nazwę na liście grup towarowych. To znaczy że nie może się ta nazwa
powtórzyć na tej liście. Istnieje oczywiście opcja poprawy nazwy grupy towarowej. Za pomocą przycisku Popraw
<Enter> możemy poprawić jej nazwę. Jeśli dana grupa towarowa nie jest używana przez jakiś towar to możemy
także skasować taką grupę za pomocą przycisku Kasuj <F4>.
Grupy towarowe mogą mieć wiele zastosowań. Generalnie służą do pogrupowania towarów tak by można było
uzyskać jakieś dane odnośnie całej grupy towarowej. Może to nam pomóc np. przy analizie sprzedaży itp.

4.1.5 Ustawienie grup dla firm
Firmy można pogrupować w grupy o wspólnych cechach. Definiujemy grupy w Ustawienia -> Grupy dla firm. Po
wybraniu tego menu pokaże się nam okienko :
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Grupy dla firm mają zastosowanie głownie w programie MR USŁUGI CYKLICZNE. Grupuje się firmy w grupy,
które mają płacić identyczne kwoty za jakiś abonament lub płatność. Wówczas można łatwo dodać co miesiąc
usługę o konkretnej cenie dla wszystkich firm, które mają taką płatność. Wówczas za pomocą paru przyciśnięć
mamy ustawione wiele firm do wystawienia faktur za dany miesiąc. Więcej szczegółów można znaleźć w
podręczniku do obsługi programu MR USŁUGI CYKLICZNE. Samo przypisanie danej firmy do grupy realizujemy w
danych firmy.

4.1.6 Ustawienie walut
Program ma możliwość zdefiniowania wielu walut, mogą one być używane, jeśli chcemy definiować cenniki w
innych walutach niż polski złoty lub wystawić fakturę w innej walucie. Istnieje też możliwość ściągania kursów
walut z NBP.
Aby zdefiniować walutę lub ustawić jej kurs w stosunku do złotówki należy wejść do menu Ustawienia ->
Waluty. Pokaże się nam okienko :

Aby dodać walutę do ewidencji walut przez nas używanych należy nacisnąć na klawisz Dodaj pokaże się
wówczas pokaże się nam okienko :
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W polu nazwa waluty wpisujemy pełną nazwę waluty. W polu skrót wpisujemy skrót waluty np dla Dolara jest
to $ a dla euro mała literka e. W polu kod wpisujemy kod zgodnie z tabelą NBP. Kod jest bardzo ważny gdyż na
jego podstawie ściągane są kursy walut z serwera NBP dla euro kod powinien mieć nazwę EUR a dla dolara
USD. Podobnie inne waluty należy znaleźć ich kod tak jak jest prezentowany w tabeli kursów NBP. Możemy
przy okazji definicji od razu podać kurs dla danego dnia. Aby zapisać należy nacisnąć na przycisk Zapisz <F2>
Możemy podobnie uczynić jeśli chcemy dokonać jakiejś poprawki Naciskamy na liście walut przycisk Popraw.
Należy pamiętać aby nie zmieniać waluty na inną gdyż wówczas już wystawione faktury w walutach zmienią
także walutę wystawienia na tę nową.
Jeśli mamy połączenie z Internetem na danym komputerze to najłatwiej jest ustawić kurs waluty za pomocą
przycisku NBP. Po jego przyciśnięciu pojawi się nam

Po lewej stronie mamy datę kursu jaką możemy zmienić aby pobrać kurs na dany dzień. Należy pamiętać ze
NBP nie wydaje tabel z kursami na dnie wolne od pracy i podanie takiego dnia zaowocuje kodem błędu.
Pobieranie tu kursów walut jednakże będzie bardzo rzadkie gdyż program potrafi automatycznie pobierać te
kursy gdy mu są potrzebne np. przy wystawianiu faktury. Proszę pamiętać że gdy komputer nie ma dostępu do
Internetu należy zaznaczyć to w Administracja -> Użytkownicy zakładka Administracja Brak dostępu do
Internetu Program nie będzie generował błędów przy próbie automatycznego odczytu kurów walut.
Jeśli nie mamy dostępu do Internetu możemy kursy walut wpisać ręcznie. Po naciśnięciu na klawisz Ustaw kursy
<F7> pokaże się nam okienko z zakresem dat. Podajemy tu datę początkową na jaką chcemy ustawić kurs
waluty. Pojawi się nam okienko :

W tym okienku możemy zmienić lub ustawić kurs dla danej waluty za dany dzień. Poprzez naciśnięcie na
przycisk Dodaj <F3> Możemy dodać nowy kurs waluty. W dole okienka pojawi się nam
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Tu należy podać datę, kurs oraz tabelę z jakiej wzięliśmy ten kurs. Aby ułatwić sobie działanie możemy nacisnąć
na klawisz NBP <F7> co otworzy nam stronę NBP z kursem średnim walut na dany dzień i stamtąd możemy
przekopiować kurs oraz numer tabeli. Przyciskiem Zapisz <F2> zapisujemy dany kurs waluty.

4.1.7 Kategorie
Kategorie używane są do różnych celów. Menu Ustawienia -> Kategorie będą widoczne jeśli użyjemy ustawienia
Używam kategorii w sprzedaży z Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka sprzedaż. Po uruchomieniu
menu pokaże się nam tabelka gdzie będziemy mogli zdefiniować kategorie. Mogą one posłużyć nap do eksportu
danych dokumentów do programów księgowych aby zaznaczyć iż dana pozycja faktury lub cała pozycja faktury
musi być inaczej zaksięgowana niż inne pozycje – np. pozycja koszt przesyłki w sprzedaży towarów za pomocą
poczty. Można kategorie także wykorzystać do rozliczenia sprzedających - jeśli są oni na jakiejś prowizji od
sprzedaży bądź aby zobaczyć jaka jest wydajność poszczególnych sprzedawców. Wystarczy że zdefiniujemy
kategorie np. od nazwisk sprzedawców i żeby oni później przy każdej wystawianej fakturze wpisywali swoją
przypisaną kategorię

4.1.8 Ustaw Odsetki
Odsetki ustawowe należą do najłatwiejszej i najpowszechniejszej formy odszkodowania w przypadku kiedy
kontrahent nie zapłacił nam świadczeń pieniężnych. Wybierając menu Ustawienia -> Odsetki
ustawowe możemy ustawić odsetki od interesującego nas okresu, bądź jeśli zastrzegliśmy na fakturach że
obowiązują kontrahenta odsetki inne niż ustawowe możemy to zmienić w tym miejscu. Program po instalacji
automatycznie dodaje odsetki ustawowe jakie obowiązują od 15.12.2008 Jeśli chcemy by algorytm liczył starsze
przeterminowane płatności należy wprowadzić tutaj stawkę i datę obowiązywania starszych odsetek
przeciwnym wypadku algorytm będzie liczył według ostatnio zdefiniowanej stawki.

Wstawienie nowej stawki jest banalnie proste - wybieramy datę od której obowiązuje nowa stawka i
wprowadzamy w pole poniżej stawkę odsetek w procentach po czym naciskamy na przycisk Dodaj. Odsetki są
liczone także w przypadku gdy kwota należności jest spłacana częściowo.

4.1.9 Ustaw języki dla towarów
Program ma możliwość zdefiniowania dodatkowych języków dla nazw towarów. Dzięki czemu możemy
opracować format faktury dla danego języka. Może to być bardzo przydatne w przypadku faktur eksportowych.
Aby było to możliwe w menu Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka Różne musi być zaznaczone
Faktury wystawiane w różnych językach. Wówczas będziemy mieli dostęp do menu Ustawienia -> Języki faktur
gdzie będziemy mogli zdefiniować sobie języki jakie będziemy używali
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Tu w tym okienku mamy zdefiniowany dodatkowy język angielski. Dzięki temu w Definicji towaru pokaże się
nam zakładka języki gdzie będziemy mogli dodać nazwę towaru dla tego języka.

4.2 Lista towarów/usług
W programie istnieje lista towarów (usług, opakowań, kompletów) di której możemy się dostać poprzez
wybranie menu Zestawienia -> Towary/usługi. Tam możemy dodawać, poprawiać dane towarów i usług jakie
znajdą się na naszych fakturach i innych dokumentach. Można także dostać się do listy za pomocą ikonki
zaznaczonej tu na czerwono :

Po wybraniu menu lub ikonki pokaże się nam okienko :

Okienko takie z pełną ilością opcji pokaże się nam jeśli mamy włączoną opcję używania magazynów oraz w
Administracja -> Użytkownicy mamy włączone używanie kompletów oraz kasowanie towarów. W przeciwnym
wypadku te przyciski i zaznaczenia, które się z tym wiążą będą niewidoczne.
W głównej części okna mamy zestawienie towarów i usług za pomocą oznaczenia R (rodzaj) możemy
zorientować się z czym mamy do czynienia. T - Towar, U - Usługa, K- Komplet, OO- Opakowanie obce, OW opakowanie własne. Mamy też podaną ilość towaru jaka znajduje się na magazynie oraz ostatnią cenę dostawy.
Oczywiście te dwie ostatnie kolumny są wyświetlane tylko przy włączonej obsłudze magazynu. Ostatnią
kolumnę z ceną można wyłączyć - jeśli nie chcemy by np. sprzedawca znał nasze ceny dostawy. Zamiast tego
można mu włączyć kolumnę z ceną sprzedaży. To wszystko można zmienić w Administracja -> Użytkownicy.
Produkt (towar, usługę, komplet itd.) możemy znaleźć na wiele sposobów. Tu mamy aktywny klawisz nazwa
<F7> Dzięki czemu wpisując początkowe litery naszego produktu program odnajduje automatycznie wszystkie
towary których początek jest zgodny z tym co napisaliśmy. Jeśli używamy kodów kreskowych lub symboli
wówczas musi być włączona opcja symbol <F8> Symbole na ogół ułatwiają znajdowanie towarów bo są krótsze
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- jednak przy używaniu usług raczej się z nich nie korzysta. Wówczas bardzo wygodna może być opcja znajdź.
Jest ona wygodna także jeśli nie pamiętamy dokładnie jak się nazywa nasz towar czy usługa a posiadając 10 czy
20 tys towarów można nie pamiętać. Jeśli naciśniemy na opcję znajdź wówczas pokaże się nam okienko :

Tutaj znaleźliśmy wszystkie towary, które zawierają wyraz szybki w swojej nazwie. Oczywiście możemy zawęzić
lub poszerzyć przeszukiwanie bazy towarów poprzez na przykład dodanie nowego fragmentu nazwy w polu
nazwa lub w polu opisu. Możemy też wprowadzić ograniczenie cenowe. Możemy też przeszukiwać określony
rodzaj produktu (np. tylko towary) Dzięki temu jesteśmy w stanie w szybki sposób znaleźć ten produkt o który
nam chodzi. Za pomocą klawisza Szczegóły <F8> możemy zobaczyć szczegóły wybranego produktu. A jeśli
naciśniemy na przycisk Wybierz <Enter> wówczas dany produkt zostanie wybrany i ustawiony na liście
towarów.
Za pomocą przycisku wybierz grupa <F11> ogranicza poszukiwania do danej grupy towarowej.
Jeśli włączyliśmy opcję Włącz przeszukiwanie towaru wg fragmentu w Administracja -> Ustawienia systemowe
wówczas pokaże się nam także dodatkowy przycisk Szukaj wg części który ułatwi nam szybkie szukanie towaru
według początku nazwy wyrazu jaki występuje w nazwie. Na przykład jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy towaru
ale wiemy że w jego nazwie był symbol LKV30 wówczas wpisanie tej nazwy może znaleźć nam towar który
może nazywać się np. Łożysko specjalne LKV30
Możemy także ustawić cenę danego towaru. Poprzez naciśnięcie na przycisk Ustaw Cenę <F10> pokaże się nam
okienko wybierz cennik gdzie możemy wybrać odpowiedni cennik a następnie ustawić cenę towaru - zostało to
opisane w rozdziale 4.5
Jeśli chcemy dodać jakiś towar do listy musimy nacisnąć na przycisk Dodaj produkt <F3> Pokaże się nam
wówczas okienko :
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W polu nazwa towaru wpisujemy nazwę naszego produktu. Może ona zwierać do 110 znaków. Należy mieć na
uwadze iż wtedy kiedy dwa towary różnią się ceną mimo iż są podobne - należy im nadać dwie różne nazwy
gdyż inaczej będzie problem z ich rozróżnieniem podczas sprzedaży. Także gdy sprzedajemy towar ten sam ale
w różnych wielkościach to musimy zdefiniować go dwa razy na przykład
Cement 10 kg
Cement 20 kg
Uwaga !
Jeśli mimo wszystko chcemy aby na fakturach była jedna nazwa dla różnych produktów wówczas to co ma być
drukowane na fakturze musi być przed znakiem ~ a to co za tym znakiem jest tzw. wyróżnikiem dzięki, któremu
możemy rozróżnić oba towary - bo na fakturach będzie drukowane wszystko do znaku ~. Np : jeśli mamy dwa
towary :
Woda mineralna ~ Aqua
Woda mineralna ~ Crystal
To wydrukuje się nam tylko Woda mineralna.
W wyborze Rodzaj możemy wybrać czy mamy do czynienia z towarem, usługą, kompletem, opakowaniem
własnym czy opakowaniem obcym. To praktycznie działa tylko w przypadku włączonej obsługi magazynu. W
przeciwnym wypadku wszystkie te rodzaje produktu traktowane są podobnie jak usługi.
W polu dodatkowy opis możemy wpisać dodatkową nazwę towaru w przypadku gdyby nie zmieściła się na 110
znakach. Dodatkowy opis jest drukowany na fakturach. Aby było możliwe takie działanie należy zaznaczyć
opcję Obsługa nazw towarów/usług powyżej 110 znaków w menu Administracja -> Ustawienia systemowe. Nie
należy jednak tej opcji stosować do usług gdy są one jednorazowe. Do tego służy inna opcja która pozwala na
dopisanie do nazwy towaru dowolnego ciągu znaków w trakcie wpisywania pozycji faktury i jest ona pamiętana
na tej fakturze.
Pole nazwa dla drukarki fiskalnej będzie widoczne jeśli mamy wyłączoną opcję nie używam drukarki fiskalnej w
Administracja -> Ustawienia systemowe. Pole to zostało wprowadzone dlatego że drukarki fiskalne nie
obsługują nazw towarów większych niż na ogół 28 znaków. Niektóre potrafią drukować do 40 znaków. Niestety
ta nazwa musi być unikalna w zakresie nazw fiskalnych dla drukarki. Gdyby bowiem zdarzyło się że nazwy są
takie same dla towarów o różnych stawkach VAT to taki towar zostanie zablokowany przez drukarkę fiskalną
zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych. Jeśli drukarka fiskalna obsługuje inną ilość znaków niż 28 to
możemy w Administracja -> Ustawienia systemowe w Zakładce Różne podać właściwą ilość znaków jaka jest
obsługiwana przez naszą drukarkę. Jeśli używamy wersji sieciowej programu i kilku różnych drukarek fiskalnych
należy podać długość jaka jest obsługiwana przez drukarkę która jest w stanie wydrukować najkrótszą
maksymalnie ilość znaków. Tak by była ona poprawnie obsługiwana.
Uwaga :
Jeśli pole Nie używam drukarki fiskalnej jest zaznaczone tak jak jest to w przypadku świeżo zainstalowanego
programu to wówczas pole Nazwa dla drukarki fiskalnej jest niewidoczna. Jako nazwa wpisywany jest symbol
f$n gdzie n jest numerem wewnętrznym produktu. Dlatego też lepiej sobie tę opcję wyłączyć by nadawać te
nazwy gdyż w przypadku kiedy wyłączymy tę opcję będziemy musieli nadać wszystkim dotychczas wpisanym
towarom.
W polu Symbol wpisujemy symbol danego towaru. (Może być to kod kreskowy). Jeśli nie chcemy używać kodów
możemy wtedy zaznaczyć opcję Nie używam symboli w opisie towarów/usług w Administracja -> Ustawienia
systemowe i ten symbol nie będzie się nam pokazywał. Należy wziąć pod uwagę iż symbol musi być unikalny w
obrębie symboli. Symbole mogą być dowolne - także literowo cyfrowe. W wielu firmach stosuje się symbol w
postaci litery oznaczającej np. grupę towarową i cyfr - ale tu mamy dowolność. Należy wypracować sobie
najwygodniejszą metodę.
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W polu Nazwa grupy możemy ustawić grupę towarową dla tego produktu. Jest ona przydatna dla różnego
rodzaju statystyk.
W polu jednostka wpisujemy jednostkę w jakiej będziemy sprzedawać dany produkt a w polu Stawka
VAT odpowiednią stawkę VAT w jakiej będziemy sprzedawać dany produkt. Należy zawsze ustawiać tu stawkę
VAT w jakiej będzie sprzedawany towar a nie w jakiej jest przyjmowany na magazyn w dostawie. Tam istnieje
bowiem możliwość zmiany stawki VAT na właściwą.
Pole SWW/PKWiU obecnie jest prawie nie używane. Jeśli stawka VAT towaru jest różna od 23% wówczas
według starych przepisów należało wpisać symbol PKWiU. Program będzie się tego domagał - jednak możemy
wpisać tam znak odstępu.
Jeśli będzie zaznaczona opcja Nie uwzględniaj w wydrukach cenników, to dany towar nie pojawi się na
zestawieniu cenników. Opcja ta przeznaczona jest dla towarów, które są sprzedawane jednorazowo lub nie są
dostępne na stałe i nie chcemy by pojawiały się w naszych cennikach. Mogą być to też usługi, których ceny nie
są stałe.
Opcja Kwota sprzedaży dowolna pozwala na ustawieniu dowolnej ceny przy sprzedaży nawet gdy dany
operator programu nie ma uprawnień do zmiany ceny towaru. Można tego użyć np w przypadku wystawiania
faktur zaliczkowych gdzie kwota zaliczki może być dowolna.
Opcja Towar znajduje się na liście załącznika nr 15 - podzielona płatność powoduje iż dany towar jest
obsługiwany według tego komu go sprzedajemy. Jeśli jest to firma wówczas jeśli faktura przekracza 15000 zł
wówczas do faktury zostanie dodany znacznik MPP - Płatność podzielona. Musi być taka faktura wystawiona na
przelew by umożliwić realizację takiej płatności.
Oznaczenia GTU Pozwala nam na oznaczenie poszczególnych towarów znacznikiem GTU - bądź wstawienie że
ten towar jest spoza listy GTU. Dzięki temu możemy przy sprzedaży towaru automatycznie dodawać symbol
GTU do danej faktury jeśli wybierzemy towar, który ma dane Oznaczenia GTU.
W przypadku kiedy w Administracja użytkownicy mamy włączoną opcję w zakładce sprzedaz_dod Użycie
czytnika kodów kreskowych wówczas na winiecie okienka pokaże się nam napis Kod kreskowy główny a poniżej
będzie pole z tymże kodem. Jeśli ta opcja nie jest włączona wówczas nie będzie widoczny ten napis oraz pole z
kodem. To pole jest tylko wyświetlane i jeśli do danego towaru jest przypisanych szereg kodów to wyświetlany
jest pierwszy z listy. Tego okienka nie można edytować - ale można skopiować ten kod gdyby była taka
potrzeba.
Po kliknięciu na zakładkę dodatkowe pokaże się na okienko
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Opcja Dodaj tę usługę do cen w dostawie powoduje że jeśli mamy włączoną opcję Dodaj cenę usługi do cen
dostawy w Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka dostawa wówczas wartość tej usługi jest dzielona
na ilość towarów i dodawana do cen aktualnych dla tej dostawy. Może to być np. usługa transportowa itp.
Możemy tu dodać lub usunąć kody kreskowe jakie można przypisać do danego towaru. Kod kreskowy może być
przypisany do symbolu towaru ale także może występować tutaj gdyż często się zdarza iż jednemu towarowi
jest przypisanych szereg kodów kreskowych. Kody kreskowe można też przypisywać w menu Zestawienia ->
Sprawdź symbole. Musi być jednak włączona opcja w administracja -> Ustawienia systemowe zakładka
Różne Użycie czytnika kodów kreskowych
Jeśli mamy włączoną opcję Używam kategorii w sprzedaży w menu Administracja -> Ustawienia systemowe
zakładka Sprzedaż wówczas możemy zobaczyć przypisaną kategorię temu produktowi. Jednak aby zmienić tę
kategorię należy mieć włączoną opcję Możliwość zmiany kategorii w sprzedaży w Administracja -> Użytkownicy
i tu należy poprawić danego użytkownika (np. Admin) i w Zakładce Sprzedaż dod. zaznaczyć wymienioną tu
opcję. Kategoria może służyć np. do eksportu faktur do programów księgowych tak aby program rozróżniał
towaru czy usługi, które ma zaksięgować w inny sposób.
Ostatnią zakładką jest Opis :

W opisie towaru możemy zamieszczać różne informacje, które jednak nie będą drukowane na fakturze. Czasem
mogą one pomóc w zidentyfikowaniu danego towaru.
Adres internetowy może posłużyć do przechowywania np adresu w jakim jest opisany dany towar.
Program ma także możliwość dodania zdjęć towaru by pomóc w trakcie sprzedaży zidentyfikować dany
produkt. Zdjęcia nie są drukowane ma fakturze. W opcjach istnieje możliwość obcięcia danego zdjęcia do
określonych rozmiarów tak żeby zmniejszyć ilość miejsca jaka jest potrzebna do obsługi.
Przycisk Zapisz <F2> zapisuje nam dany produkt do bazy i od tej chwili możemy z niego korzystać poprzez wybór
z listy towarów.
Jeśli mamy włączoną opcję Faktury wystawiane w różnych językach w Administracja -> Ustawienia Systemowe
zakładka Różne wówczas jeśli edytujemy (poprawiamy) dane towaru pojawi się nam okienko gdzie będzie
można wybrać zakładkę Języki :
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Jeśli zdefiniowaliśmy jakiś język, lub języki możemy tu ustawić sobie nazwy towaru(usługi) jakie będą
drukowane na fakturach w danym języku. Standardowy opis nazwy towaru na formacie wydruku to
[nazwa_towaru] dla danego języka to [nazwa_towaru_angielski] tu dla zdefiniowanego języka angielski.
Wystarczy więc umieścić taki napis na formacie wydruku i będzie tam drukowana nazwa w języku angielskim.
Nazwę towaru w danym języku zawsze tworzymy poprzez dodanie do napisu nazwa_towaru_ dodajemy napis
z definicji języka.

4.2.1 Dodatkowe
Jeśli naciśniemy na przycisk Dodatkowe <F12> w ewidencji towarów pokaże się nam okienko :

Możemy tu wyeksportować dane listy towarów do pliku typu csv. Plik ten może być odczytany przez programy
Excell, OpenOffice czy LibreOffice a także wykorzystany do innych celów. Przy czym możemy posłużyć się tu
dwoma sposobami tego eksportu. Albo skorzystać z gotowej listy z możliwością drobnej modyfikacji lub
poprzez zaznaczenie Wybierz opcję definiowalną.
Jeśli wybierzemy pierwszą opcję to możemy zawęzić eksport do grupy towarowej (działa to także dla wersji
definiowalnej) Możemy także dołączyć do tego eksportu cenę z wybranego cennika lub dodać wszystkie ceny.
Możemy też zmienić nazwy stawek vat w pliku csv do takich jakie by nam odpowiadały. Jeśli zaznaczona jest
opcja Wybierz opcję definiowalną to po naciśnięciu na klawisz Wykonaj <F6> pojawi się nam okienko wyboru
formatu :
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Możemy tu samodzielnie przygotowywać eksporty do plików csv zawierające różne dane i różną kolejność
danych.
Przyciskiem Dodaj <F3> możemy dodać format eksportu do listy. Pokaże się nam wówczas okienko z
zapytaniem o nazwę formatu - należy wybrać taką, która by się nam jednoznacznie kojarzyła z zawartością
takiego pliku. A następnie pokaże się nam okienko gdzie możemy wpisać definicję takiego eksportowanego
pliku :

W pierwszej linii takiej definicji wpisać możemy nazwy kolumn jakie powinny się pokazać w pliku. Na przykład:
Nazwa towaru;Rodzaj;Symbol towaru;Ilość;Cena ostatniej dostawy;Cena detaliczna
Poszczególne pola powinny być rozdzielone takim samym separatorem jak będzie podany przy eksporcie do
csv. Na ogół jest to znak średnika - ale programy mają różne znaki separatora - na ogół można je ustalić przed
eksportem - w innym przypadku dane nie będą ładnie rozdzielane na kolumny.
Po pierwszej linii następują linie z nazwami definicji poszczególnych pól jakie będą występowały w pliku.
Możemy użyć nazwa takich jak w podanym tu przykładzie. Przy czym
nazwa - jest nazwą towaru - jeśli chcielibyśmy użyć nazwy w jakimś zdefiniowanym przez nas języku zamiast
nazwy w polskim wówczas musimy podać nazwa_angielski jeśli zdefiniowaliśmy język angielski i chcemy by w
tym języku była eksportowana ta nazwa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by były tam nazwy w różnych
językach w jednym pliku. Tworzymy nazwę pola wówczas poprzez podanie nazwa_ i tu nazwa zdefiniowanego
języka np. : nazwa_włoski
r - jest typem produktu np. T, U, K, OW, OO
symbol - jest symbolem towaru
ilosc - - jest ilością aktualnie dostępną na magazynie
cena_dostawy - podana jest tu ostatnia cena dostawy
cena_NazwaCennika - jest ceną z konkretnego cennika. Zamiast NazwaCennika należy podać nazwę cennika jaki
chcemy wyeksportować.
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4.2.2 Komplety
Pojęcie kompletów w programie MR FAKTURY PRO oznacza grupę towarów, które razem tworzą komplet
stanowiący całość przy sprzedaży.
Jeśli w definicji towaru wybierzemy typ Komplet wówczas pojawi się nam nowa zakładka w definicji towaru
oznaczona jako Składniki. W zakładce tej będziemy mogli zdefiniować z jakich towarów składa się nasz
komplet.

Po lewej stronie mamy przyciski Dodaj Kasuj i Zmień. Możemy dowolnie zdefiniować komplet - należy
pamiętać jednak że komplet może być zmieniany do czasu pierwszego jego użycia - to jest Zmontowania
kompletu. Potem zmiany w danym komplecie nie są możliwe. Poniżej mamy okienko z dodawaniem towaru do
kompletu :

Mamy już tu zdefiniowany jeden towar i dodajemy następny poprzez naciśnięcie na przycisk Dodaj. Pokaże się
nam okienko z listą towarów z której musimy wybrać następny towar do kompletu. Po jego wybraniu pokaże
się nam okienko :
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Tu podajemy ilość danego towaru jaka wchodzi do danego kompletu. Po naciśnięciu na zapisz pojawi się nam
okienko :

gdzie mamy zdefiniowany komplet w skład którego wchodzą dwa towary. Zdefiniowanie kompletu nie skutkuje
na magazynie żadnymi zmianami. Dopiero operacja Zmontowania lub rozmontowania kompletu powoduje
skutek magazynowy. Operacja zmontowania powoduje że program na podstawie definicji pobiera z magazynu
odpowiednią ilość towaru zmniejsza ich ilość o ilość pobraną a zwiększa ilość kompletów.
Aby opcja Zmontuj i rozmontuj była widoczna w ewidencji towarów i usług musimy nadać użytkownikowi, który
będzie to wykonywał odpowiednie uprawnienia, które nadamy w Administracja -> Użytkownicy i tu przycisk
Popraw - wybieramy zakładkę Dostawa i tam na samym dole mamy Możliwość tworzenia kompletów co
musimy zaznaczyć. Dzięki temu na liście towarów będziemy mieli przyciski Zmontuj i Rozmontuj obok przycisku
Dodaj Produkt. Po naciśnięciu na przycisk Zmontuj, który służy do utworzenia kompletu pojawi się nam okienko
:
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Po naciśnięciu na przycisk zapisz z magazynu zostanie odjęty jeden towar o nazwie Obudowa i jeden o nazwie
Płyta główna NX254 a także zostanie zwiększona o 1 ilość kompletu o nazwie Komputer Standardowy. Możemy
oczywiście wskazać więcej kompletów by się zmontowało. Jedynym warunkiem jest to żeby była odpowiednia
ilość towaru na magazynie. Jeśli nie ma tyle towaru program zgłosi błąd. Po zmontowaniu komplet zachowuje
się jak zwykły towar - można go sprzedawać, korygować itp. Przy sprzedaży jego ilość zmniejsza się na
magazynie jak dla zwykłego towaru.

4.2.4 Sprawdź symbole - kod kreskowy
Jeśli chcemy posługiwać się czytnikiem kodów kreskowych to należy jeśli nie używamy drukarki fiskalnej wejść
do menu Administracja -> Ustawienia systemowe i tam w zakładce Różne odznaczyć opcję "Nie używam
drukarki fiskalnej" po to by dostępna była pozycja w menu Administracja -> Kasa. Nie ma to żadnych
konsekwencji oprócz tego że będzie widoczne menu Administracja -> Kasa. Tam też należy włączyć
opcję Używam czytnika kodów kreskowych. Po włączeniu wówczas możemy posługiwać się w programie
czytnikiem kodów kreskowych, który działa na zasadzie symulatora klawiatury. Jeśli nie mamy takiego czytnika
możemy zobaczyć jak to działa symulując jego działanie wpisując za pomocą klawiatury te symbole i kończymy
to znakiem ENTER. Kod kreskowy można wprowadzić do programu bezpośrednio do każdego towaru w
ewidencji towarów. Ale jest to dosyć kłopotliwe i dłużej trwa. Aby przyspieszyć ten proces i przy okazji żeby był
jakiś sposób sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia kodu kreskowego wprowadzono specjalne menu
wybierane z Zestawienia -> Sprawdź symbole.

Jednemu towarowi może być przypisane szereg kodów kreskowych - jednak dany kod kreskowy nie może być
przypisany do dwóch towarów. Jak działa wprowadzanie kodów do programu ? Po pierwsze należy odczytać
kod kreskowy towaru. Program sprawdzi czy taki kod kreskowy już istnieje w systemie. Jeśli istnieje to pokaże
dany towar i przypisane do niego kody. Jeśli nie istnieje to pojawi się odpowiedni komunikat.

Teraz wystarczy za pomocą przycisku Przyporządkuj <F6> wybrać odpowiedni towar z listy i ten kod zostanie
przyporządkowany do tego towaru. Przy czym jeśli mamy włączoną opcję Zamień symbol główny jeśli nie kod
kr. wówczas jeśli symbol towaru nie jest kodem kreskowym to ten kod kreskowy zostanie wpisany do symbolu
towaru. W przeciwnym wypadku kod kreskowy zostanie przypisany do dodatkowej bazy. Dzięki takiemu
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rozwiązaniu możemy bardzo szybko przypisać kody kreskowe do towarów. W przypadku kiedy jest złe
przypisanie to możemy za pomocą przycisku Kasuj <F4> skasować dane przypisanie.
Uwaga !!!
Jeśli używamy symbolu towaru do innych celów niż kod kreskowy należy odznaczyć opcję Zamień symbol
główny jeśli nie kod kr. Kody kreskowe będą wówczas zawsze zapamiętywane jako symbole dodatkowe.

4.3 Odbiorcy i dostawcy (ewidencja firm)
Aby zobaczyć lub zdefiniować nowego klienta w programie możemy posłużyć się menu Sprzedaż -> Ewidencja
odbiorców lub Dostawa -> Ewidencja dostawców lub użyć ikonki na winiecie programu.

Tu na obrazku powyżej mamy zaznaczoną na czerwono ikonkę wyboru listy firm. Po wybraniu odpowiedniej
opcji pokaże się nam okienko :

Jego wygląd i ilość przycisków może odbiegać od tego co widzimy na rysunku powyżej gdyż to zależy od
włączonych w danej chwili opcji. Gdy zaczynamy pracę z programem nie mamy zdefiniowanych żadnych firm.
Aby dodać jakiegoś klienta do listy należy kliknąć na przycisk Dodaj firmę lub klawisz funkcyjny F3. Po tym
pokaże się nam okienko :

53

Musimy w tym okienku wpisać przynajmniej wszystkie dane wystarczające do wystawienia faktury. W
polu Nazwa firmy (nazwisko i imię ) wprowadzamy nazwę firmy dla firm lub imię i nazwisko dla osób fizycznych.
W polu tym możemy wpisać do 70 znaków. To czy jest to firma czy osoba fizyczna wybieramy w polu Typ VAT.
Jest to bardzo ważne bo od tego zależy jaka faktura zostanie wygenerowana. Ponadto w przypadku firm
obowiązkowe jest wpisanie NIP-u podczas gdy dla osób fizycznych nie wpisujemy tam nic. Standardowo też dla
firm faktury są wystawiane od wartości netto a dla osób fizycznych od wartości brutto.
Nazwa firmy musi być unikalna (nie może się powtarzać) w bazie danych. Jednak może się zdarzyć że firma a
częściej osoba fizyczna nazywa się tak samo. Wówczas możemy skorzystać z prostego mechanizmu dodawania
znaku ~ a po nim możemy dodać jakiś wyróżnik w postaci np. adresu. Np mamy już zdefiniowanego Jana
Michalskiego - wówczas jeśli chcemy zdefiniować następnego możemy wpisać w polu nazwa firmy : Jan
Michalski ~ Duża 15 Wszystko co znajduje się po tyldzie nie bezie drukowane na fakturze a nam łatwiej będzie
zidentyfikować tego Jana Michalskiego po nazwie i adresie.
W polu Nazwa dodatkowa możemy wpisać wszystko to co nie zmieściło się nam w nazwie firmy. W przypadku
firm czasem są dosyć długie nazwy i dlatego można wpisać je właśnie tutaj. Ponadto można tu wpisać cały
adres firmy. Nie jest to jednak opcja zalecana. Wówczas musi być zaznaczone Nie sprawdzaj kodu. Program
wtedy nie będzie sprawdzał poprawności wpisania adresu do programu. Opcja ta jest przydatna przy szybkim
kopiowaniu danych firmy. Jednak z doświadczenia wynika że oszczędność czasu nie jest duża a ten sposób może
wprowadzać problemy.
W polu Skrót nazwy możemy wprowadzić skrót nazwy firmy, który ułatwi nam wyszukiwanie firmy po krótkiej
nazwie. Zazwyczaj stosuje się to rozwiązanie w przypadku jakiś stałych klientów, którym często wystawia się
dokumenty. Pole to ograniczone jest do 12 znaków.
Pole Numer firmy pokazuje nam komputerowy numer firmy jaki nadawany jest firmie w momencie jej
utworzenia. Skład się on zawsze z nazwy NK00 następnie jest numer w komputerze po czym dwie ostatnie cyfry
to suma kontrolna. Tym numerem można posługiwać się i przekazywać go klientom np. w przypadku faktur
terminowych. Jeśli klient umieści go także w swoim przelewie to program MR PRZELEWY może automatycznie
łatwo zidentyfikować danego klienta. Numer ten może być drukowany też na fakturach.
W polu Adres firmy musimy wpisać dane adresowe naszego klienta. Program posiada możliwość
automatycznego odgadywania miejscowości na podstawie kodu pocztowego. Możemy także naciskając
przycisk Ust. wybrać daną miejscowość i zdefiniować ją w naszej bazie danych jeśli jej nie ma na liście - tak by
nie było potrzeby za następnym razem jej wpisywać i by była ona automatycznie sama wpisywana po podaniu
kodu.
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Musimy też zaznaczyć czy dany klient jest Dostawcą lub/i Odbiorcą Wówczas firma ta będzie pojawiała się na
odpowiedniej liście Dostawców lub Odbiorców.
W polu NIP musimy wprowadzić NIP naszego odbiorcy. Zasada ta nie obowiązuje dla osób fizycznych bądź
rolników. Program ma wbudowany algorytm sprawdzania numerów NIP. W przypadku nieprawidłowego
numeru NIP program zwraca uwagę na nieprawidłowy numer NIP. W nielicznych przypadkach numer ten może
być jednak prawidłowy. Jeśli program przy zapisie danych zapyta się nas Czy chcemy poprawić dane wówczas
należy nacisnąć na Nie i dana firma zostanie zapisana.
W przypadku firm spoza Polski musimy wybrać w pierwszej kolejności kraj po to by można było wpisać NIP a
także adres firmy (kod pocztowy nie zawiera wtedy restrykcji jakie są przewidziane dla Polski - 5 znaków)
Naciskamy wówczas na przycisk oznaczony <F6> - pokaże się nam okienko z listą krajów. Po wybraniu
odpowiedniego kraju możemy już wprowadzić NIP jaki obowiązuje w danym kraju - lub dla kraju spoza Unii jakiś
inny obowiązujący tam identyfikator bądź pozostawić to pole puste.

Wpisując do pola Szukaj wg nazwy znaki znajdujące się w kraju - program wyfiltruje nam kraje, które zawierają
te znaki. Szybko możemy znaleźć szukany kraj. A w danych firmy pokaże nam się nazwa i skrót wybranego kraju.
Program sam też ustawi odpowiednio czy jest to kraj należący do Unii czy też spoza. Zmieni się też zestaw
prezentowanych danych Pokaże się nam dodatkowa informacja, która w momencie wystawiania faktury
posłuży programowi do decyzji jaką fakturę ma wystawić - krajową, wewnątrzwspólnotowa dostawa czy faktura
eksportowa. Dzięki czemu wystarczy jedno menu do wystawiania faktur.

Ulica tu wpisujemy nazwę ulicy razem ze skrótem np.: ul. Mała 12/5 Po naciśnięciu przycisku <Enter> program
sam rozdzieli numer domu i numer mieszkania i umieści je w osobnych polach. Dlatego też należy używać znaku
"/" jako znaku separatora pomiędzy numerem domu a mieszkania jeśli występuje w adresie numer mieszkania.
Nie należy używać symbolu "m." jako symbolu mieszkania bo program tego nie rozróżni.
W polach Telefon, Fax Nazwa banku, numer konta możemy wpisać odpowiednie informacje które byłyby nam
przydatne np. przy płaceniu za faktury terminowe od naszych dostawców gdyby przypadkowo informacja o
koncie nie była dostępna na ich fakturach. Warto wpisywać numery telefonów dla osób fizycznych bo możemy
znajdować daną firmę po numerze telefonu co jest o tyle wygodne że na ogół każdy pamięta swój numer
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telefonu.
Nazwa cennika - tu wybieramy cennik jakie będzie obowiązywał dla tej firmy. Mamy do dyspozycji do 253
cenników. Program zawsze pobiera ceny z cennika tu ustawionego dla tej firmy. Jeśli naciśniemy na przycisk
<..> wówczas pojawi się nam lista cenników i możemy wybrać ten jaki będzie obowiązywał naszą firmę.
Domyślnie zawsze ustawiany jest cennik pierwszy (domyślny).
Płatność - możemy zmienić sposób płatności jaki będzie obowiązywał daną firmę. Po naciśnięciu na przycisk <..>
pojawi się nam okienko z listą zdefiniowanych przez nas płatności. Wybieramy nas interesująca i możemy
ustawić ją dla tej firmy.
Rabat - tu ustalamy rabat jaki będzie obowiązywał dla tej firmy na wszystkie towary - chyba że mamy
włączony Rabat Indywidualny - wówczas może on modyfikować rabat dla poszczególnej grupy lub towaru.
Więcej informacji na temat tego rabatu znajduje się w rozdziale 4.3.1
Uwagi - Tu możemy wpisać dowolny tekst będący uwagą na temat tej firmy. Np odnośnie płatności itp.
Email - można wpisać tu adres email i za pomocą przycisku <...> wywołać domyślnego klienta poczty i program
sam wpisze ten adres do tego klienta aby wysłać email. To pole powinno być wypełnione jeśli chcemy
automatycznie wysyłać maile z programu.
Następną zakładką jest Dane dodatkowe. Po kliknięciu na nią pokaże się nam okienko

U góry mamy dane które są konieczne do wpisania w przypadku tworzenia faktur RR. Żeby wypisywać faktury
RR należy włączyć sobie w Administracja -> Ustawienia systemowe Wystawiaj faktury sprzedaży RR. Dany
kontrahent musi też mieć zaznaczone pole Rolnik i należy uzupełnić dane właściciela dowodu osobistego.
W przypadku kiedy adres firmy jest inny niż adres korespondencyjny możemy Zaznaczyć opcję Do adresowania
kopert użyj tego adresu i uzupełnić adres korespondencyjny Mamy tu też dostęp do odrębnego maila, który
skojarzony jest z adresem korespondencyjnym.
Uwagi o firmie - możemy tu wpisać dowolne uwagi na temat firmy.
Mamy też zakładkę Cechy - po jej wybraniu okienko będzie wyglądało następująco :
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Cechy to są napisy jakie możemy przypisać do danej firmy. Można je wykorzystać przy wystawianiu
dokumentów WZ. Na przykład firma ma różne zakłady, które rozliczają się osobno. Można wtedy rozdzielić
zamianę WZ na fakturę tak by wystawić osobne faktury dla poszczególnych zakładów i umieścić informację na
fakturze nazwę danej cechy, która tu będzie nazwą zakładu.
Możemy także przypisać dla danej firmy specjalny format wydruku faktury. Na przykład dla niektórych firm
chcemy drukować faktury wraz z wydrukiem przelewu. I tu możemy wybrać zamiast standardowego wydruku wydruk z przelewem.
Grupa dla firm jest obecnie używana w Usługach Cyklicznych. Poprzez przydzielenie danej firmy do grupy
możemy wówczas dokonywać operacji dla wszystkich firm z danej grupy.
Ostatnią zakładką jest zakładka Płatności

W polu Płatność mamy zdefiniowaną formę płatności jaka będzie obowiązywała dla tej firmy. Możemy sobie ją
zmienić za pomocą przycisku <...>. Jeśli wystawiamy fakturę ta płatność pojawi się nam na fakturze.
Jeśli mamy włączoną opcję Włącz obsługę zezwoleń ( w Administracja -> Ustawienia systemowe ) dla firm
możemy w łatwy i szybki sposób ustalać restrykcje na firmę odnośnie wystawiania faktur terminowych.
Pierwsze pole jednorazowe - oznacza że firma uzyskuje jednorazowo możliwość otrzymania faktury kredytowej
lub WZ-ki kredytowej o ile jedno z pól poniżej jest zaznaczone. Po wystawieniu faktury terminowej wszystkie
pola tutaj są zerowane i wystawienie następnej faktury terminowej lub WZ-ki jest niemożliwe. W przypadku
nie zaznaczenia pola jednorazowe a zaznaczeniu pola Kredyt - faktury terminowe mogą być wystawiane bez
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ograniczeń. Podobnie jest z WZ kredyt. To rozwiązanie jest bardzo wygodne w przypadku zatrudniania
personelu do wystawiania faktur a właściciel chce mieć pełną kontrolę nad tym kto dostaje fakturę terminową.
Zakaz płatności terminowej – blokuje sprzedaż terminową dla danej firmy. Możliwa jest tylko sprzedaż
gotówkowa. Opcja ta jest prostsza niż ta opisana powyżej.
Maksymalna wartość kredytu - możemy określić jaką wartość kredytu może osiągnąć dana firma. Jeśli poziom
ten jest przekroczony wówczas nie będzie możliwe wystawienie faktury z odroczoną płatnością. Jeśli wartość
tam ustawiona wynosi 0 oznacza to iż nie została ustalona i brak restrykcji w tym zakresie.
Maksymalna liczba dni spóźnienia - tu możemy określić do jakiej liczby dni przekraczającej termin zapłaty są
jeszcze wystawiane faktury terminowe. Jeśli mamy ustawione - 1 oznacza to iż nie ma restrykcji w tym
względzie. Jeśli jest powyżej to po przekroczeniu limitu dni nie będzie możliwe wystawienie nowej faktury
terminowej.
Nie twórz not odsetkowych dla tej firmy - nie będzie tworzona nota odsetkowa dla tej firmy. Niektóre firmy
mimo iż spóźniają się z płatnościami to jednak są dla nas cenne i nie ma potrzeby ich dodatkowo zniechęcać.
Dla takich firm jest ta opcja.
Za pomocą przycisku Zapisz <F2> zapisujemy dane firmy na listę naszych kontrahentów.
Oczywiście program także dostarcza mechanizmy szybkiego dotarcia do szukanego kontrahenta. Poniżej listy z
firmami mamy szereg przycisków, za pomocą których możemy ustawić w jaki sposób chcemy szukać daną
firmę. Jeśli wybierzemy przycisk wg nazwy <F7> To wpisując początek nazwy program będzie pokazywał listę
kontrahentów, których początek nazwy jest taki sam jaki wpisaliśmy. Identycznie można szukać firmy po skrócie
nazwy czy wg NIP-u. Możemy także jeśli mamy włączoną obsługę rejestracji samochodowych szukać daną firmę
po rejestracji samochodowej. (Wg Rejestr<F10>) Oznaczenie Num daje nam możliwość szukania według
numeracji jaką dla firmy ustalił program. Jednak często to nie wystarcza choćby dlatego iż firmy mają podobne
nazwy - w szczególności początki nazw. Dla takich przypadków istnieje opcja Znajdź. Jeśli wybierzemy ten
przycisk pokaże się nam okienko :

Tu w tym przykładzie szukaliśmy firmy, która mieści się w Gliwicach i Zawiera fragment nazwy Kow. Możemy tu
wprowadzić dwa fragmenty nazw, miasto i adres pod jakim mieści się firma. Oczywiście jeśli chodzi o adres
wystarczy podać część adresu. Wyszukane firmy są prezentowane w okienku gdzie możemy także naciskając na
przycisk Szczegóły <F9> zobaczyć bardziej szczegółowe dane firmy. Wybór firmy następuje po naciśnięciu
przycisku Wybierz <Enter>.
Przycisk <csv> służy nam do wyeksportowania danych kontrahentów do pliku typu csv, który może być łatwo
odczytany przez Excel lub inny arkusz kalkulacyjny np. darmowy z LibreOffice.
Jeśli mamy ustawioną opcję z Administracja -> Użytkownicy i tu w danych użytkownika Kasuj
odbiorcę/dostawcę wówczas w okienku wyświetlany jest także przycisk Kasuj, którym możemy "skasować"
daną firmę. Polega to na tym iż nie będzie ona widoczna na liście - chyba że zaznaczymy Pok. skasowane
wówczas te skasowane firmy będą widoczne na czerwono. Możemy także odkasować daną firmę poprzez próbę
jej skasowania gdy jest widoczna na czerwono. Dobrą praktyką jest jeśli firma zmienia adres skasować ją i
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wprowadzić na nowo z nowym adresem. Wówczas z ewidencji faktur będzie się nam ona poprawnie
wyświetlała na starych fakturach.

4.3.1 Rabat indywidualny dla firm.
Głównym celem projektowania tej funkcji było dostarczenie użytkownikowi łatwego narzędzia dodawania
rabatów dla danej firmy - tak by za pomocą niewielu wpisów osiągnąć to co chcemy czyli rabaty nawet na
poszczególne towary czy grupy towarów. Korzystając z tej opcji warto sobie przemyśleć z jakich towarów
powinny się składać nasze grupy towarowe. W programie możemy bowiem nadać rabat dla danej firmy na
wszystko - dla danej grupy towarowej na wszystkie towary jakie należą do danej grupy a także na poszczególne
towary. Przy czym program sprawdzając rabaty sięga zawsze od dołu do góry. Czyli zawsze najpierw sprawdzi
czy jest nadany rabat dla danej firmy. Jeśli jest nadany to go użyje. Jeśli rabat nie jest nadany to sprawdzi czy dla
grupy towarowej do której należy dany towar nie jest ustawiony rabat. Jeśli jest ustawiony to go użyje - jeśli nie
to sprawdzi czy jest ustawiony rabat dla firmy. Dzięki temu nie musimy nadawać rabatów dla każdego towaru
tylko dla tych, które tego wymagają.
Ustawienie tego rabatu jest stosunkowo proste. Musimy mieć włączoną opcję Włącz rabaty indywidualne dla
firm w Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka Sprzedaż wówczas będziemy mieli do dyspozycji
przycisk Rabat Ind. w Danych głównych firmy. A także możliwość zaznaczenia w danej firmie iż program
powinien używać rabatu indywidualnego. Jeśli go nie zaznaczymy to mimo iż mamy włączoną stosowną opcję i
ustawione rabaty dla tej firmy - będzie uwzględniany tylko rabat najwyższy - czyli ten, który jest ustawiony na
karcie Dane główne w pozycji Rabat. Daje nam to możliwość szybkiego manipulowania rabatami – np.
wstrzymania na jakiś okres dawania rabatów dla daje firmy (np. w wyniku opóźnień w płatnościach) a potem
wznowienia w przypadku uregulowania długów.
Po naciśnięciu na przycisk Rabat ind. Pokaże się na okienko :

Tu mamy już ustawiony rabat dla grupy główna na 5 procent dla wszystkich płatności oraz 10 procent dla
Komputera standardowego ale tylko dla płatności gotówkowej. Wybór towaru lub grupy dokonujemy za
pomocą przycisków po lewej dolnej stronie okienka. Za pomocą przycisków Dodaj <F3>, Zmień <F6> oraz Kasuj
<F4> możemy dodać zmienić lub skasować dany ustawiony rabat. Jeśli naciśniemy na przycisk Dodaj pokaże się
nam okienko :

Możemy tu wprowadzić rabat procentowy jak i kwotowy. Rabat kwotowy jest przeznaczony dla towarów.
Często stosowany jest wówczas kiedy chcemy dać określoną niewielką kwotę rabatu na dany towar, którą
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ciężko byłoby ustawić za pomocą rabatu procentowego. Np. na stacjach benzynowych rabat dla firm, który jest
dawany w groszach na litr. Trudno byłoby go ustalić procentowo. Możemy także ustalić dla jakiego typu
płatności dany rabat ma obowiązywać.

4.4 Przyjmowanie towarów na magazyn
Jeśli zależy nam na tym aby w trakcie sprzedaży towar jaki znajduje się na fakturze zmniejszał swoją ilość na
magazynie to musimy mieć włączoną obsługę magazynu w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka
Dostawa i tu Używam magazynu (stany magazynowe) Przyjęcie towaru na magazyn odbywa się za pomocą
faktury dostawy. Wszystkie produkty z tej faktury, które zostały zdefiniowane jako towar lub opakowanie
zostaną automatycznie wprowadzone na magazyn. Produkty zdefiniowane jako usługi nie zostaną
wprowadzone na magazyn. Na fakturach dostawy nie powinno tez być produktów zdefiniowanych jako
komplet. Opis tego w jaki sposób przyjmujemy fakturę dostawy znajduje się w rozdziale 6.1 niniejszego
podręcznika. W przypadku kiedy zaczynamy używać programu a prowadziliśmy działalność musimy wprowadzić
cały nasz towar do magazynu za pomocą przyjęcia zewnętrznego - co w tym przypadku pełni zwykła faktura
dostawy gdzie dostawcą jest firma wpisana w rozchodzie zewnętrznym (czyli nasz firma) Możemy podzielić całe
przyjęcie na szereg dokumentów gdzie jako numerację można wpisać remanent 1, remanent 2 itd. Musimy
wpisać orientacyjne ceny zakupu towarów gdyż będzie to potrzebne czy do remanentu czy do określenia marży
sprzedaży. Podczas przyjmowania takiej faktury dobrze jest od razu ustalać ceny sprzedaży - co nam zmniejszy
ilość pracy później przy sprzedaży.

4.5 Ustawienie cen w cennikach
Aby ustawić cenę danego towaru lub towarów w cenniku należy wybrać menu Zestawienia -> Ceny lub kliknąć
w ikonkę tak jak pokazano to w rozdziale 4. Pokaże się nam wówczas okienko :

Tu możemy wybrać rodzaj cennika, w którym chcemy ustawić ceny lub je zmienić. Po wyborze cennika pokaże
się na główne okienko zmiany cen.

Mamy tu prezentowane okienko w którym są nazwy towarów oraz odpowiadające im ceny. Aby zmienić cenę danego
towaru należy najpierw go znaleźć wpisując pierwsze litery nazwy towaru lub symbol towaru w zależności od
wybranej opcji. W przypadku kiedy nie pamiętamy dokładnie jak się nazywa nasz towar możemy posłużyć się
opcją Wybrane <F9> Tu identycznie jak to opisano w rozdziale 4.2-lista-towarow-uslug możemy znaleźć dany towar
na podstawie nazwy częściowej, ceny lub opisu towaru. Po wybraniu danego towaru i naciśnięciu na przycisk Zmień
<Enter> pokaże się nam okienko :
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Mamy tu szereg informacji, które ułatwią nam ustawienie ceny. Przede wszystkim jeśli używamy magazynu
wówczas mamy dostępną tu ostatnią cenę dostawy. A także starą cenę przed dokonywaną akurat zmianą. Za
pomocą przycisku Zmień o procent <F6> możemy zmienić daną cenę wskazywaną w polu Nowa cena o
określony procent podany obok przycisku. Przy czym jeśli naciśniemy na ten przycisk drugi raz to cena się nie
zmieni.
Możemy też pobrać cenę z dostawy za pomocą przycisku Pobierz z dostawy <F8> Pobierana jest wówczas
ostatnia cena dostawy. Możemy oczywiście zmienić ją o określony procent jak to opisano powyżej a także
doprecyzować cenę ręcznie wpisując w pole Nowa cena netto lub Nowa cena brutto wartość jaką sobie
życzymy. Jeśli naciśniemy na przycisk Zapisz <F2> cena ta zostanie wprowadzona do cennika.
Mamy tu też do dyspozycji menu dodatkowe gdzie możemy wykonać szereg dodatkowych czynności z
cennikiem. Po naciśnięciu tego przycisku mamy okienko :

Możemy tu wydrukować cały cennik lub cennik dla konkretnej grupy towarowej. Zaznaczamy odpowiednią
opcję i naciskamy na przycisk Wykonaj <F2>. Możemy też wyeksportować dany cennik do formatu csv, który
łatwo może być przeczytany przez jakiś arkusz kalkulacyjny. Po wybraniu Zrzut cennika do pliku csv pokaże się
nam okienko :

Możemy tu wybrać nazwę pliku do jakiego zostanie wyeksportowany cennik a także wybrać znak separatora dla
poszczególnych pól. W pierwszej linii mamy nazwy pól
"nazwa_towaru";"symbol_towaru";"cena_netto";"cena_brutto" a w następnych liniach odpowiednie nazwy
towarów i ich wartości. Możemy także zaimportować z takiego pliku. Należy jednak zapewnić identyczny
format pliku do tego jaki jest eksportowany. Dzięki temu możemy np. ceny ustalać sobie w jakimś innym
zewnętrznym programie – np. arkuszu kalkulacyjnym.

5. Sprzedaż
Tu zostaną opisane wszystkie informacje związane ze sprzedażą.
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5.1 Wystawienie faktury sprzedaży
Generalnie zwykłą fakturę sprzedaży możemy wystawić za pomocą menu Sprzedaż -> Sprzedaż faktura. Lub za
pomocą ikonki znajdującej się na winiecie programu tu zaznaczonej na czerwono.

Po wybraniu menu lub ikonki pokaże się nam standardowe okienko z wyborem firm.

Tu zgodnie z opisem w 4.3-Ewidencja firm możemy dodać firmę na listę firm lub wybrać ją z istniejących na
liście. Należy pamiętać tylko że wystawiamy tu za pomocą tego menu faktury zwykłe krajowe. Inne rodzaje
faktur wystawiane są za pomocą odpowiedniego menu. Wybór firmy w tym okienku ułatwiają nam liczne
przyciski z opcjami. Dzięki nim możemy szybko i łatwo wybrać firmę spośród nawet wielu tysięcy będącej na
liście. Po wybraniu firmy pokaże się nam okienko :

U góry mamy Symbol faktury. Jeśli nic nie zmienialiśmy w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka
numeracja to mamy włączoną numerację automatyczną. Symbol faktury pojawi się nam na szaro i nie będziemy
mogli go zmienić. Jeśli chcemy mieć wpływ na numerację wówczas należy we wcześniej wspomnianym menu
zmienić ustawienie na ręczne. Nie jest to zalecane ze względu na to iż łatwo jest się wówczas trochę pogubić w
numeracji. Mamy też tu datę wystawienia i datę zakończenia dostawy. Obie daty mogą być wyświetlane na
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szaro jeśli nie mamy odpowiednich uprawnień do tego by je zmieniać. Jeśli chcemy jednak mieć możliwość
zmiany tych dat to należy sięgnąć do Administracja -> Użytkownicy i tam poprawić dane naszego użytkownika .
W ustawieniach głównych należy zaznaczyć Możliwość zmiany daty. To umożliwi nam teraz możliwość zmiany
dat wspomnianych wcześniej.
Poniżej okienka z listą towarów jakie znajdują się na tej fakturze mamy przyciski Dodaj <F3>, Zmień <F6>, i
Kasuj <F4> Za pomocą tych przycisków możemy modyfikować listę towarów jakie znajdują się na naszej
fakturze. Po naciśnięciu na przycisk Dodaj <F3> pokaże się nam okienko :

Możemy tutaj wybrać produkt, który chcemy umieścić na fakturze. Oczywiście w przypadku kiedy nie mamy
włączonej obsługi magazynu nie będzie wyświetlana tutaj kolumna ilość a także kolumna cena dostawy. Tę
ostatnią kolumnę możemy też wyłączyć lub włączyć dla danego użytkownika w Administracja -> Użytkownicy i
tu poprawa danego użytkownika i wchodzimy do zakładki Sprzedaż dod. i tu opcja Pokaż wartość ostatniej
dostawy przy sprzedaży. Więcej na temat tego okienka można znaleźć w 4.2 lista towarow usług Po naciśnięciu
klawisza Wybierz <ENTER> pokaże się nam okienko :

W tym okienku możemy podać ilość sprzedawanego produktu - określić cenę sprzedaży a także dodać
ewentualny dodatkowy opis do produktu. W okienku mamy też dodatkową informację o ile włączyliśmy sobie
odpowiednie opcje w Administracja -> Użytkownicy. W skrajnym przypadku kiedy nie chcemy by operator
obsługujący program miał zbyt duże uprawnienia - może on wprowadzić tylko cenę oraz dodatkowy opis. Jeśli
jest włączona opcja Administracja -> Użytkownicy Ceny bierz z cennika wówczas program będzie sięgał
automatycznie do odpowiedniego cennika żeby pobrać cenę dla towaru. Jeśli mamy tam włączoną jeszcze
opcję Edycja cen w trakcie sprzedaży wówczas daną cenę w trakcie sprzedaży możemy zmienić - jeśli nie ma
ustawionego znacznika w danych towaru Kwota sprzedaży dowolna wówczas nie będziemy mogli zmienić
kwoty sprzedaży.
Włączenie opcji w Administracja -> Użytkownicy zakładka Sprzedaż dod. Możliwość zmiany stawki VAT przy
sprzedaży umożliwi nam zmianę stawki VAT dla towaru czy usługi. Jest to wykorzystywane sporadycznie przy
sprzedaży usług razem z towarem gdzie na towar wówczas może być użyta stawka obniżona. Jeśli ta opcja nie
jest włączona nie ma możliwości zmiany stawki VAT i jest ona niewidoczna.
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Bardzo ważną funkcją jest opis indywidualny. Będzie on standardowo włączony w świeżo zainstalowanym
programie. Możemy to włączyć lub wyłączyć w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Różne i tu
Włącz możliwość indywidualnego opisu towaru. Jest ona bardzo przydatna w przypadku wystawiania faktur
usługowych. Pozwala ona na dopisanie opisu do danej usługi. Mamy tu Usługa malowania i możemy za
pomocą przycisku Indywid. opis <F6> dopisać dowolny tekst który będzie pamiętany dla tej linii faktury. Dzięki
temu nie musimy zwiększać ilość usług na liście produktów - szczególnie jeśli dana usługa jest wykonywana
jednorazowo.
Jeśli mamy uprawnienia do zmiany ceny to wystarczy że wpiszemy w pole cena netto lu cena brutto
odpowiednią kwotę i program sam obliczy resztę wartości. Jeśli mamy uaktywnioną opcję rabatu dla linii możemy tu podać procent rabatu jaki będzie obowiązywał dla tej linii. Przy czym rabat jest liczony od ceny
podanej w okienku cena netto.
Za pomocą przycisku Zapisz <F2> możemy zapisać daną linię faktury.
Za pomocą przycisków Zmień <F6> w głównym oknie sprzedaży możemy zmienić zawartość danej linii co do
ceny, opisu i rabatu. A za pomocą przycisku Kasuj <F4> skasować daną linię jeśli np. przez pomyłkę wybraliśmy
nie ten produkt.
Po lewej stronie okienka głównego mamy ustawienia związane z płatnością danej faktury. Przy wystawianiu
faktury program sam ustawi płatność domyślną dla danej faktury. Możemy ją zmienić za pomocą przycisku
oznaczonego <F8> Po naciśnięciu klawisza <F8> pojawi się nam okienko takie jak w 4.13 ustawienia płatności W
przypadku kiedy wybierzemy płatność gdzie zdefiniowano data płatności ustawiana ręcznie wówczas musimy
sami podać termin płatności faktury. W przeciwnym wypadku będzie on sam obliczany automatycznie na
podstawie daty wystawienia oraz ilości dni jakie zdefiniowaliśmy w danej płatności.
Przycisk Rabat linia <F7> jest widoczny w przypadku gdy mamy włączoną opcję w Administracja -> Ustawienia
systemowe Zakładka Sprzedaż Możliwość rabatów ustawianych dla pozycji. Przed wprowadzeniem
jakiejkolwiek pozycji na fakturze należy wcisnąć ten przycisk gdy zamierzamy dawać rabaty dla poszczególnych
pozycji faktury. Nie działa wówczas rabat ogólny jaki możemy udzielić wszystkim pozycjom na fakturze po
prawej stronie okienka głównego. Jeśli nie włączymy rabatu indywidualnego wówczas mamy możliwość
wprowadzania rabatu dla całości faktury. Przy czym rabat może być procentowy lub kwotowy.
Pod przyciskiem Zapisz <F2> mamy wyświetlaną informację czy są jakieś zaległe faktury dla tej firmy. Jeśli napis
jest na czerwono i teść jego brzmi faktury zaległe, wówczas firma ta ma zaległe faktury, których nie opłaciła w
terminie. Aby zobaczyć jakie są to zaległości wystarczy kliknąć na napis i pokaże się nam zakres dat. Tu
wystarczy wybrać odpowiedni i pokaże się na m tabelka z listą przeterminowanych faktur.
Mamy też tu przycisk Imp. który służy do importu towarów do faktury. Po jego naciśnięciu pojawi się nam
okienko gdzie możemy wybrać źródło z jakiego będziemy importować pozycje faktury. Czy będzie to kolektor
danych czy plik tekstowy.

Plik, który chcemy zaimportować musi mieć rozszerzenie imp Np może to być plik fak.imp W pierwszej linii
takiego pliku musi znaleźć się napis
[Dane import sprzedaż]
W następnych liniach powinny być linie z towarami o następującym formacie
symbol_towaru ; ilość_towaru ; cena_towaru
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Poszczególne kolumny muszą być rozdzielone średnikami. Każda pozycja towarowa znajduje się w nowej linii.
Przykład zawartości takiego pliku
[Dane import sprzedaż]
B432 ; 3 ; 3.56
K123 ; 2 ; 123.00
50101102334221 ; 1 ; 35.00
Zdefiniowano tu 3 pozycje towarowe
Jeśli zaznaczymy opcję Dla importu cena z pliku wówczas nie będzie brana cena z cennika tylko cena
przekazywana w pliku z danymi jakie importujemy. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona wówczas program
sprawdza czy cena wynikająca z cennika zgadza się z tą podaną w pliku i sygnalizuje błąd w przypadku różnic.
W przypadku kiedy mamy włączone w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Sprzedaż
opcję Używam kategorii w sprzedaży wówczas jeśli w uprawnieniach danego użytkownika będzie włączone
Możliwość zmiany kategorii - pokaże się nam w sprzedaży następujący obrazek :

Możemy tu zmienić za pomocą przycisku Ust. Kategorię jaka będzie przydzielona do tej sprzedaży. Kategorie są
wygodną metodą np. do rozliczania operatorów ze sprzedaży jeśli pracują oni jednocześnie na tym samym
komputerze. Wówczas sprzedający może być przypisany do danej kategorii i możemy w łatwy sposób później
rozliczyć sprzedaż jakiej dokonali w danym okresie. Jeśli dany użytkownik nie ma uprawnienia do zmiany
kategorii wówczas nie pojawi się przycisk Ust. i będzie przypisywana kategoria domyślna przydzielona danemu
użytkownikowi.
W programie istnieje też możliwość wystawiania faktur krajowych w walucie. Wówczas będzie możliwość
wybrania waluty za pomocą klawisza <F10>. Pokaże się na wówczas trochę inny obraz głównego okienka
wystawiania faktury

Pokazywane jest okienko waluta i dodatkowo pokazywana jest data kursu. Zgodnie z przepisami data kursu
powinna być brana z poprzedniego dnia roboczego od daty wystawienia faktury wg średniego kursu NBP. W
przypadku wybrania waluty program sam ustawi właściwą datę kursu i zażąda podania wartości kursu na ten
dzień Możemy skorzystać tu z przycisku NBP, który automatycznie otworzy stronę NBP gdzie będzie
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prezentowany kurs średni walut. Jeśli kurs waluty na ten dzień został już wprowadzony program nie będzie
żądał wprowadzenia kursu. Oczywiście aby wybrać daną walutę jako podstawę wystawienia faktury musi być
ona wcześniej zdefiniowana w systemie na liście walut. 4.16 ustawienia walut
Przed zapisem możemy sprawdzić czy ustawienia znaczników dla tej faktury są poprawne za pomocą
przycisku Znacznik GTU. Pokaże się nam wówczas okienko jak poniżej :

Jeśli towary miały przypisane odpowiednie znaczniki to będą zaznaczone odpowiednie znaczniku w tym okienku
jeśli chodzi o GTU. Resztę musimy uzupełnić sami. Zgodnie z tym co jest podane Oznaczenia GTU. Znaczniki GTU
nie mają wpływu na wydrukowaną fakturę jednak są wygodne jeśli chodzi o przekazywanie danych do
księgowości. Nie trzeba uzupełniać każdej faktury o ewentualne odpowiednie znaczniki w księgowaniu. Ale
wymaga to od wystawiającego daną fakturę pewnej wiedzy.
Zapis faktury następuje po naciśnięciu przycisku Zapisz <F2>. Faktura zostanie zapisana w bazie danych oraz
wydrukowana według ustawionego formatu wydruku. Formaty wydruku mogą być zmieniane przez
użytkownika co zostanie opisane w rozdziale 11. Wydruki.

5.2 Wystawienie paragonu
Program oprócz wystawiana faktur ma możliwość wystawienia paragonów. Aby wystawić paragon należy
wybrać z menu Sprzedaż -> Sprzedaż paragon lub kliknąć na ikonkę oznaczoną na czerwono:

Pokaże się nam wówczas okienko podobne jak przy wystawianiu faktury:
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Obsługa tego okienka jest identyczna jak w przypadku faktury. W przypadku kiedy mamy włączoną opcję w
Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka Różne - Obsługa długów dla paragonów - pojawi się nam
dodatkowy przycisk pozwalający na przypisanie płatnika dla danego paragonu. Ułatwia to czasem rozliczanie
paragonów na towary przesyłane za pomocą poczty itp. Przycisk Zmień płatnik pojawi się wówczas w górnym
lewym rogu okienka. W przypadku wystawienia paragonu z odroczoną płatnością oraz ustawieniem płatnika
ten paragon pojawi się na liście długów. Jeśli nie podamy płatnika wówczas ten paragon mimo włączonej opcji
nie pojawi się na liście długów.
Także i w tym przypadku możemy przypisać kategorie do danego paragonu.

5.3 Wystawienie faktury eksportowej lub wewnątrzwspólnotowej.
Wystawienia faktury eksportowej lub wewnątrzwspólnotowej dokonujemy za pomocą menu Sprzedaż ->
Sprzedaż eksport. Aby to było możliwe należy mieć włączoną opcję w Administracja -> Ustawienia systemowe
Zakładka Sprzedaż i tu opcja Używam faktury eksportowej. Wystawienie takiej faktury jest niemal identyczne
jak faktury krajowej. Po wybraniu z menu pokaże się nam lista firm. Wybranie odbiorcy determinuje jaki rodzaj
faktury zostanie wystawiony. Jeśli w danych firmy mamy wybrany kraj unijny i podany odpowiedni do tego NIP
wówczas wystawiana jest faktura wewnątrzwspólnotowa. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiona
faktura eksportowa. Po wybraniu firmy pokaże się nam okienko :

W zasadzie wystawienie faktury jest identyczne jak w przypadku faktury krajowej. Jedyną różnica jest tu iż po
naciśnięciu na przycisk Dodaj <F3> Mamy możliwość zmiany stawki VAT na inną z domyślnie ustawionej tu 0%
bez względu jak ustawiona jest stawka VAT dla tego produktu na liście produktów.

Jak widać w pozycji Stawka VAT istnieje możliwość jej zmiany. Możemy tez dodać opis dodatkowy do usługi
(towaru) za pomocą przycisku Indywid. opis <F6> Oczywiście faktura eksportowa może być wystawiona w
walucie.
W przypadku faktury eksportowej po zapisie pojawi się okienko wydruku
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Możemy tutaj wybrać format wydruku - albo w języku polskim bądź w angielskim.

5.4 Wystawienie faktury VAT marża
Program umożliwia wystawianie faktur marża jednak po zainstalowaniu programu należy włączyć opcję w
Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Sprzedaż Używam faktury VAT marża. Wówczas pojawi się w
menu Sprzedaż pozycja Faktura VAT marża. Aby wystawić taką fakturę należy wybrać z menu Sprzedaż ->
Faktura VAT marża -> Wystaw fakturę. Wówczas pojawi się nam okienko z listą firm i tu należy wybrać
konkretną firmę na jaką będzie wystawiona ta faktura. Po czym pojawi się nam okienko :

W zasadzie jest ono prawie identyczne jak w przypadku wystawiania faktury opisanej w 5.1.0 wystawienie
faktury sprzedaży. Główną różnica jest to iż musimy ustalić tu procedurę marży, którą należy wybrać z wyboru
po prawej dolnej części okienka. Mamy tu do wyboru różne procedury : Biuro podróży, Towary używane, dzieła
sztuki, przedmioty kolekcjonerskie. Należy wybrać właściwą dla swojej działalności opcję.
Różnica pomiędzy zwykłą fakturą a marża jest głównie przy wprowadzaniu towaru na fakturę. Możemy bowiem
tutaj przy dodaniu towaru wskazać jego dostawę tak by program sam obliczył marżę i podatek do zapłacenia,
bądź zrezygnować z tej usługi lub ją odroczyć na później. Także za każdym razem pokaże się nam okienko :

gdzie możemy wybrać dostawę danego towaru lub odroczyć ten moment. Czasem warto nie odkładać na
później przypisania gdyż zaoszczędza to nam pracy później przy obliczaniu należnych podatków.
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Możemy także wystawić paragon marża. Należy jednak ustawić stawkę do obsługi dokumentu VAT marża tak
jak opisano to w 3.30 ustawienie drukarki fiskalnej.

5.5 Faktury zaliczkowe
Faktury zaliczkowe - są to faktury poświadczające wpłatę określonych środków w związku z otrzymaniem
wcześniejszej zapłaty za wydanie towaru lub wykonanie usługi. Od roku 2014 obowiązuje zasada iż fakturę
zaliczkową wystawia się Nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedawca
otrzymał zaliczkę lub przed otrzymaniem zaliczki, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed tym terminem. Ważne
jest iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania faktury.
W następnych rozdziałach dowiemy się jak wystawić taką fakturę.

5.5.1 Wystawienie faktury zaliczkowej
Przede wszystkim aby wystawić fakturę zaliczkową, musimy mieć zdefiniowaną usługę o nazwie "Zaliczka" lub
"Zadatek" na liście produktów. Oba te produkty powinny być zdefiniowane jako usługi o stawce podstawowej A
(obecnie 23 % ) Należy też na wszelki wypadek zaznaczyć w tej usłudze opcję kwota sprzedaży dowolna co
zabezpieczy nas przed problemami gdy mamy włączoną opcję ceny bierz z cennika i jako operator nie możemy
wprowadzić dowolnej ceny.
Następnie wybieramy z menu programu Sprzedaż -> Sprzedaż zaliczkowa -> Sprzedaż faktura VAT zaliczka. Na
fakturze powinna pojawić się pozycja wspomniana już wcześnie "Zaliczka" lub "Zadatek" dzięki temu program
będzie w stanie automatycznie rozpoznawać nam odpowiednie pozycje i poprawnie wystawiać fakturę
końcową. Ponadto ten jeden wymóg faktura zaliczkowa niczym się nie różni od zwykłej faktury. Jak ją wystawić
opisano w 5.1. wystawienie faktury sprzedaży
Jeśli chcemy żeby określić za co jest dana zaliczka lub zadatek wówczas musimy zawrzeć to w indywidualnym
opisie usługi. Dzięki czemu na fakturze możemy mieć w polu napis np. : "Zaliczka za meble Forte" - przy czym
napis "za meble Forte" znajduje się w indywidualnym opisie usługi. Nie należy umieszczać tego napisu w
dodatkowym opisie usługi gdyż zwiększa to wówczas niepotrzebnie ilość usług na liście towarów i usług.

5.5.2 Wystawienie faktury końcowej
Jeśli dostarczyliśmy towar lub wykonaliśmy usługę a wcześniej za to wystawiliśmy fakturę zaliczkową to należy
wystawić fakturę zaliczkową końcową. Po wybraniu z menu Sprzedaż -> Sprzedaż zaliczkowa -> Sprzedaż
faktura VAT końcowa pojawi się nam okienko wyboru zakresu dat. Należy wybrać zakres dat w jakim
wystawiane były faktury zaliczkowe. Po wyborze zakresu dat pojawi się nam okienko :
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Tu możemy wybrać faktury zaliczkowe jakie wejdą do faktury końcowej. Każda pozycja z nazwą "Zaliczka" lub
"Zadatek" zostanie dodana do tworzonej faktury końcowej z tym iż wartość tej pozycji zostanie zarejestrowana
ze znakiem ujemnym tak by można było wprowadzić na fakturze właściwe ceny towarów lub usług. Należy
jednak pamiętać aby sumaryczna kwota faktury końcowej była nie mniejsza niż 0 zł. Za pomocą
przycisku Szczegóły <F7> możemy zobaczyć jak wyglądała dana faktura zaliczkowa a przyciskiem Zmień wybór
<Enter> zmieniamy czy dana faktura ma być wybrana czy nie do wystawienia faktury końcowej.

Jak widać na obrazku powyżej wybraliśmy tu jedną zaliczkę i dodaliśmy usługę malowania na kwotę 400 zł
netto. W sumie faktura końcowa została podsumowana na 123 zł do zapłaty. Jak już wcześniej wspomniano
ważne jest aby kwota faktury nie była ujemna z prostej przyczyny gdyż jak wystawiamy fakturę dla osób
fizycznych i używamy drukarki fiskalnej - to te niestety nie będziemy w stanie zarejestrować takiego paragonu,
który obowiązkowo jest drukowany do takiej faktury gdyż drukarki fiskalne nie rejestrują kwot ujemnych.
Dlatego też program nie dopuści do takiej sytuacji.
Program sam doda do dodatkowego opisu faktury obowiązkowy opis takiej faktury, gdzie muszą się znaleźć
numery i daty wystawienia wszystkich faktur zaliczkowych jakie wchodzą w skład faktury końcowej.

Na obrazku powyżej mamy wydrukowany przykład takiej faktury końcowej. Są na niej wszystkie obowiązkowe
elementy jakie powinny się znaleźć dodatkowo na takiej fakturze

5.6 Ewidencja sprzedaży
W programie mamy bogatą możliwość ewidencji wystawionych faktur. Możemy je zobaczyć z dwóch ikonek na
winiecie programu :
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Pierwsza z zaznaczonych ikon pozwala nam na zobaczenie na liście ewidencji wszystkich dokumentów
sprzedaży (faktur i paragonów) a druga ikonka pozwala na ewidencję faktur wystawionych dla konkretnej firmy
dla danego okresu.
Możemy się też posłużyć wyborem z menu wówczas mamy do dyspozycji więcej możliwości filtrowania tej
ewidencji dokumentów sprzedaży. Wybierając z menu Sprzedaż -> Ewidencja sprzedaży mamy do wyboru teraz
następujące menu







Faktury VAT - wyświetli nam ewidencję wystawionych faktur według daty wystawienia
Paragony - ewidencja wystawionych paragonów.
Paragony karta - pokaże ewidencję wystawionych paragonów z płatnością na kartę płatniczą.
Dla firmy - Pokaże wszystkie faktury dla wybranej firmy.
Faktury i paragony - wyświetli wszystkie faktury i paragony
Wg daty zakończenia - wyświetli ewidencję dla wszystkich dokumentów sprzedaży wg daty zakończenia
dostawy towaru/usługi
 Faktury eksportowe - zostanie wyświetlona lista faktur eksportowych.
Wszystkie ewidencje są według daty wystawienia, oprócz jednej opcji menu gdzie jest to ewidencja wg daty
zakończenia dostawy. Po wybraniu konkretnego menu wyświetli się na okienko :

Oczywiście zawartość listy będzie inna. Omówimy tu poszczególne przyciski. Pierwszy Znajdź firmę
<f6> pozwala nam na ustawienie konkretnej firmy i wyświetlenie wszystkich faktur dla tej właśnie firmy.
Następny przycisk Drukuj <F5> pozwala na wydrukowanie ewidencji sprzedaży. Ważne jest to iż gdy wybrana
jest opcja Automaty (domyślnie) program sam sprawdzi jakie są używane stawki VAT na tej liście i ustawi
odpowiednią ilość kolumn. W przypadku odznaczenia tej opcji ilość kolumn będzie stałą i będą one drukowane
nawet gdy nie będzie znajdować się w nich nawet jedna pozycja.
Następnym przyciskiem jest przycisk Kasuj <F4> Będzie on widoczny tylko wówczas kiedy jeśli ustawimy sobie
takie uprawnienie dla użytkownika, którego używamy w Administracja -> Użytkownicy. Tu poprawiamy dane
danego użytkownika i w zakładce ustawienia główne zaznaczamy Kasowanie faktur sprzedaży. Spowoduje to że
przycisk Kasuj będzie widoczny. Należy jednak pamiętać iż kasować można tylko dokumenty z danego miesiąca
a także iż po kasowaniu dokumentu sprzedaży powstanie tzw. dziura w numeracji. Np mamy numer faktury
101, 102 i 103. Jeśli skasujemy fakturę 102 to będziemy teraz mieli 101, 103 co jest niezgodne z przepisami gdyż
numeracja faktur powinna być ciągła. Ponadto ze względów bezpieczeństwa lepiej mieć tę opcję na stałe
wyłączoną i włączać tylko wtedy kiedy jest nam ona potrzebna po czym od razu ją wyłączyć.
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Mamy też u przycisk Bez cofnięć. Po jego naciśnięciu nie będą wyświetlane dokumenty, które zostały cofnięte.
Możemy tu też wyfiltrować dokumenty o określonej cesze - jeśli używamy cech dla wystawianych faktur. Za
pomocą przycisku wb cecha możemy wybrać określoną cechę i po zaznaczeniu dla cechy program wyświetli
tylko te faktury, które mają cechę którą wybraliśmy. Może to służyć np. do rozliczania sprzedawców.
Za pomocą przycisku Wybierz możemy zobaczyć szczegóły danego dokumentu sprzedaży i go wydrukować.

5.6.1 Wystawianie duplikatów faktur sprzedaży.
Duplikat faktury jest wystawiany na żądanie kontrahenta i zasadniczo jego wygląd jest podobny do zwykłej
faktury z tym iż powinien mieć wydrukowane słowo DUPLIKAT a także datę wystawienia duplikatu. System
MR_FAKTURY_PRO umożliwia wystawienie duplikatu faktur na wiele sposobów. Możemy mieć włączoną opcję
w Administracja -> Użytkownicy i tu dla danego użytkownika możemy ustawić w jego uprawnieniach w zakładce
Sprzedaż dod opcję Drukuj duplikat z ewidencji sprzedaży. Wówczas wszystkie wydruki z ewidencji sprzedaży
będą drukowane jako duplikaty. Jeśli nie chcemy takiej opcji to możemy włączyć sobie opcję o jeden niżej od
poprzedniej Wiele formatów wydruku dla sprzedaży kl. Alt wówczas wystarczy wejść w ewidencję sprzedaży
faktur wybrać odpowiednią fakturę i na okienku ze szczegółami konkretnej faktury nacisnąć na lewy
klawisz ALT razem z klawiszem funkcyjnym F5 wówczas pojawi się nam okienko gdzie będziemy mogli wybrać
format faktury duplikat i otrzymać żądany wydruk. Jeśli mamy włączoną opcję Używam wiele formatów
wydruku to program automatycznie będzie nam pokazywał okienko z formatami wydruku do wyboru.

5.7 Poprawa faktur sprzedaży
Program umożliwia poprawę wystawionych faktur. Aby poprawić fakturę należy wybrać z menu Sprzedaż ->
Poprawa faktury lub nacisnąć na ikonkę zaznaczoną niżej na obrazku z winiety programu.

Generalnie powinno się poprawiać tylko faktury ostatnio wystawione. Jednak program umożliwia poprawę
dowolnej faktury. Po wybraniu menu pojawi się okienko wyboru zakresu dat. Po wybraniu odpowiedniego
zakresu dat pojawi się nam lista faktur z tego zakresu. Po wybraniu odpowiedniej faktury naciskamy na przycisk
Wybierz Po jego naciśnięciu pokaże się nam okienko z danymi faktury, które możemy niemal dowolnie
poprawić. Można też zmienić nawet numer faktury mimo iż mamy włączoną numerację automatyczną.
Wystarczy przed zmianą faktury wyłączyć automatyczną numerację i wtedy dopiero wejść do poprawy faktury.
Po zakończeniu całej tej operacji należy na nowo włączyć automat numeracji.

5.8 Korekty dokumentów sprzedaży
W przypadku kiedy zachodzą jakieś sytuacje, kiedy towar zostaje zwrócony lub chcemy dać klientowi
dodatkowy rabat za wcześniejsze spłacenie faktury wówczas zachodzi konieczność wykonania korekty faktury
lub jej cofnięcia. Program posiada możliwość wystawienia takich dokumentów zarówno dla faktur jak i
paragonów.
Wybierając menu Sprzedaż -> Korekta -> Faktur Pokaże się nam okienko z wyborem trzech opcji
1.
2.
3.

Korekta
Cofnięcie faktury
Zmiana o procent
W zasadzie to wszystkie z tych opcji są korektami faktury tylko ich działanie jest podyktowane większą wygodą
dla użytkownika. Pierwsza opcja jest to korekta. Po wyborze tej opcji pokaże się nam okienko wyboru zakresu
dat w jakim została wystawiona dana faktura. Po wybraniu zakresu dat pokaże się nam okienko z listą
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wystawionych wówczas faktur. Musimy wybrać fakturę, którą chcemy skorygować. Po naciśnięciu
przycisku Wybierz pokaże się nam okienko :

Za pomocą przycisku Zmień <F6> możemy zmienić wartości danej linii faktury. Po naciśnięciu na ten przycisk
pokaże się nam okienko :

Możemy w nim zmienić ilość towaru jaka zostanie zwrócona a także cenę towaru. Nie ma tu możliwości zmiany
stawki VAT. Tę dokonujemy na liście towarów i usług. Jeśli wystawiliśmy towar ze złą stawką VAT to należy na
liście towarów i usług zmienić stawkę VAT na właściwą. Wówczas przy otwarciu okienka korekty program da
komunikat iż nastąpiła zmiana stawki VAT dla usługi/towaru i poniżej będzie wymieniona nazwa towaru. Po
czym będzie pytanie Czy mam wziąć nowe stawki z definicji towarów/usług ? Jeśli naciśniemy na tak wówczas
stawka VAT dla tego towaru/usługi na tej fakturze zostanie automatycznie skorygowana.
Za pomocą przycisku Kasuj na głównym okienku korekty możemy zwrócić towar/usługę z danej wskazywanej
linii w całości. Możemy ręcznie wpisać podstawę korekty dla tef faktury korekcyjnej bądź wybrać ją z linii
wyboru Inne standardowe możliwości kor. <F8>. Możemy także zmienić sposób płatności za pomocą wyboru
<F9> Przycisk Zapisz <F2> zapisuje daną fakturę korekcyjną. Istotna uwaga jest taka iż możemy dokonywać
szereg korekt do danej faktury sprzedaży. Za każdym razem będą uwzględniane wcześniej dokonane korekty
także jeśli zwrócono już np. część towaru z danej linii to w następnej korekcie można zwrócić tylko tę różnicę,
która pozostała na fakturze. Nie można zwrócić znowu całości ilości z danej linii faktury.
Kiedy chcemy dokonać cofnięcia całej faktury to jest wszystkie towary/usługi wracają do klienta, wówczas
najwygodniej jest skorzystać z opcji drugiej Cofnięcie faktury. Szczególnie jeśli faktura zawiera dużą ilość
pozycji. Bo nie musimy klikać w poszczególne linie czy używać przycisku <F4> Cofnięcie także bierze pod uwagę
wcześniejsze korekty jakie mogły być dokonane na tej fakturze.
Wygodną opcją w sytuacji gdy chcemy dokonać korekty faktury o jakiś określony procent bo na przykład taką
mamy umowę gdy klient zapłaci w terminie wówczas możemy skorzystać z 3 opcji menu Zmiana o procent.
Mamy tu do dyspozycji tylko jedną opcję jak na obrazku poniżej :
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Obok przycisku Zmień <F6> mamy pole w które możemy wpisać procent o jaki wszystkie pola zostaną
zmniejszone.
Możemy także w ten sam sposób korygować paragony. Należy wybrać opcję Sprzedaż -> Korekta -> Paragonów
i tu mamy dwie opcje do wyboru Korekta paragonu lub cofnięcie paragonu. Korzystamy z nich w zależności od
tego co chcemy zrobić. Jeśli chodzi o zmianę wartości sprzedaży poszczególnych linii bądź oddanie jednego lub
więcej towarów - ale nie wszystkich wówczas korzystamy z opcji pierwszej (korekta) Jeśli chcemy anulować
wszystkie sprzedaże z paragonu wówczas stosujemy opcję drugą (cofnięcie).
W przypadku cofnięcia paragonu mamy do dyspozycji jeszcze jedną opcję :

Tą opcją jest pole do zaznaczenia Błędnie wystawiona sprzedaż. Umożliwia to późniejsze wydrukowanie listy
takich błędnie wystawionych paragonów.

5.8.1 Zamiana paragonu na fakturę
Jeśli wystawiamy paragony to może zajść przypadek że klient zażąda od nas zamiany wystawionego mu
paragonu na fakturę. Zgodnie z przepisami może on to zrobić do 3 miesięcy od chwili wystawienia paragonu.
Program obsługuje taką sytuację za pomocą menu Sprzedaż -> Korekta -> Zamiana na fakturę.
Po wybraniu tej opcji pokaże się nam lista firm z której należy wybrać tę na którą będzie wystawiana faktura.
Dokonujemy tego za pomocą przycisku Wybierz. Pokaże się nam okienko gdzie możemy wybrać paragony jakie
będą się składały na fakturę.
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Za pomocą przycisku Dodaj <F3> dodajemy paragon do listy z jakiej tworzona będzie faktura. Przycisk Kasuj
<F4> usuwa z listy dany paragon. Przyciskiem Twórz <F6> Tworzymy fakturę. Po jego naciśnięciu pokaże się
nam okienko :

Możemy tu już tylko zrezygnować z zapisu faktury poprzez naciśniecie przycisku Rezygnuj lub zapis faktury
poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz <F2>. Program automatycznie dokona korekty (cofnięcia) paragonów
wchodzących w skład faktury i zapisze dane faktury.

5.9 Ewidencja korekt sprzedaży
W programie istnieją bogate opcje przeglądania korekt i cofnięć sprzedaży. Korzystając z menu Sprzedaż ->
Ewidencja korekt -> Całość po podaniu okresu jaki nas interesuje pokaże się nam okienko ze wszystkimi
korektami.

Za pomocą przycisku Drukuj <F5> możemy wydrukować cała listę korekt. Przy czym w przypadku zaznaczonej
opcji Automat program sam sprawdza jakie stawki VAT są używane na tej liście korekt i sam dołącza
odpowiednie kolumny ze stawkami VAT. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona wydruk generowany jest ręcznie i

75

należy mieć przygotowany format wydruku z odpowiednimi kolumnami. Dlatego też polecana jest opcja
Automat.
Mamy tu też przycisk Kasuj <F4> Pozwoli on na skasowanie danej korekty w przypadku kiedy jest ona np.
błędnie wystawiona. Przycisk ten pojawi się jednak tylko wtedy kiedy mamy odpowiednie uprawnienie nadane
w menu Administracja -> Użytkownicy i tu Przycisk Popraw na danym użytkowniku. W ustawieniach głównych
musi być zaznaczona opcja Ustaw kasowanie faktur korekcyjnych. Proszę jednak pamiętać że jeśli kasujemy nie
ostatnią korektę - to powstanie nam tzw. dziura. Co jest niezgodne z przepisami. Należy zadbać o to żeby w
miejsce tej korekty wstawić jakąś inna korektę.
Możemy tez zobaczyć i wydrukować poszczególną korektę za pomocą przycisku Wybierz <Enter> otworzy się
nam wówczas okienko ze szczegółami korekty. Możemy tam zobaczyć dane korekty bądź za pomocą klawisza
Drukuj <F5> wydrukować .
Mamy też do dyspozycji W menu Sprzedaż -> Ewidencja korekt -> Faktur i tu 4 opcje





Całość
Cofnięcia
Korekty
Dla firmy
Podobnie w przypadku kiedy wybierzemy z menu Sprzedaż -> Ewidencja korekt -> Paragonów i tu mamy







Całość
Cofnięcia
Korekty
Błędnie wystawione paragony
Zamiana na fakturę
W pierwszym przypadku zostaną pokazane wszystkie korekty paragonów. Dla drugiej opcji pokazane zostaną
tylko cofnięcia paragonów. Dla trzeciej opcji pokazane zostaną korekty paragonów. Z kolei przedostatnia opcja
pokaże nam błędnie wystawione paragony tj. te które zostały oznaczone podczas tworzenia cofnięcia opcją
Błędnie wystawiona sprzedaż. Ostatnia opcja pokaże nam wszystkie korekty paragonów, które są związane z
zamianą paragonów na fakturę.

5.10 Rozchód wewnętrzny
Rozchód wewnętrzny - to dokument potwierdzający wydanie materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa, a więc
głównie na potrzeby własne lub na cele produkcji. Dokument ten ułatwia rozliczenie VAT i dokumentuje różne
użycie zakupionych towarów nie przeznaczonych do bezpośredniej sprzedaży. Za jego pomocą możemy np.
dokumentować zużycie środków czystości na potrzeby naszej firmy, takie środki jak żarówki, długopisy, papier
do drukarki itp. Można także nim dokumentować braki na magazynie a także w przypadku kiedy chcemy
"ręcznie" zmontować jakiś towar składający się z innych podzespołów. Np komputer na który składa się
obudowa, płyta dysk itd. (W programie mr_faktury_pro do tego celu służy obecnie kompletowanie) Dobrze jest
zamieszczać w rozchodzie informację o tym do jakiego celu przeznaczone są dane towary.
Na rozchodzie wewnętrznym ceny towarów podawane są zawsze wg cen zakupu. Typowy dokument powinien
zawierać takie elementy :









numer kolejny dokumentu,
datę wystawienia,
datę wydania i przyjęcia towaru/materiału,
zapis skąd pobrano i dokąd przekazano towar/materiał (np. Magazyn A -> Hala Produkcyjna A),
symbol identyfikujący towar lub nazwę towaru/materiału,
ilości towaru/materiału: żądanego i wydanego wraz z jednostką,
cenę jednostkową i wartość w zł będącą ceną zakupu.
podpisy: osoby upoważnionej do wystawiania RW, dostawcy i odbierającego.
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Program MR_FAKTURY_PRO w pełni spełnia te postulaty a także można w nim dowolnie zmienić format
wydruku rozchodu wewnętrznego dostosowując go do specyfiki firmy.

5.10.1 Wystawienie dokumentu rozchodu wewnętrznego
Aby wystawić dokument dla rozchodu wewnętrznego należy wybrać z menu Sprzedaż -> Rozchód wewnętrzny > Rozchód. Należy pamiętać jednak aby w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Różne była
ustawiona firma do rozchodu wewnętrznego. Robimy to w ten sposób iż na listę firm wpisujemy firmę z danymi
naszej firmy.
Po wybraniu z menu pokaże się nam okienko

Za pomocą przycisku Dodaj <F3> możemy dodać towary na dokument rozchodu. Przycisk Zmień <F6> pozwala
nam na zmianę ilości towaru a przycisk Kasuj <F4> Pozwala na usunięcie z listy towarów znajdujących się na
dokumencie rozchodu. Bardzo ważny jest przycisk <F9> gdyż pozwala on na dodanie opisu do dokumentu
rozchodu wewnętrznego. Zapis dokumentu dokonujemy za pomocą przycisku Zapisz <F2> Z lewej strony
okienka pokazuje się nam całkowita ilość towarów jakie znajdują się na danym dokumencie rozchodu. Po
wykonaniu zapisu wydrukuje się nam dokument rozchodu wewnętrznego.

5.10.2 Ewidencja rozchodu wewnętrznego
Aby przeglądnąć lub wydrukować dokumenty dla rozchodu wewnętrznego należy wejść do menu Sprzedaż ->
Rozchód wewnętrzny -> Ewidencja rozchodu. Po podaniu zakresu interesującego na okresu pojawi się okienko :

Dzięki temu możemy za pomocą przycisku Drukuj <F5> wydrukować całą listę rozchodu wewnętrznego w cenach
dostawy. Opcja Automat powoduje że program sam sprawdzi jakie stawki VAT są używane dla tego wydruku i wstawi
tylko te kolumny do wydruku, które będą potrzebne.
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Za pomocą przycisku Kasuj <F4> możemy skasować wskazany przez listę dokument rozchodu wewnętrznego. Aby ten
przycisk był widoczny musimy mieć nadane uprawnienie w Administracja -> Użytkownicy i tu poprawa danego
użytkownika lub użytkownika admin w zakładce głównej opcja Kasowanie rozchód wewnętrzny
A za pomocą przycisku Szczegóły możemy zobaczyć jak w szczegółach wygląda dany dokument i wydrukować go raz
jeszcze jeśli będzie taka potrzeba.
Korzystając z menu Sprzedaż -> Rozchód wewnętrzny -> Poprawa rozchodu możemy także poprawić dany dokument
rozchodu.

5.11 Wydruki dla sprzedaży
W tym rozdziale przestawiono bogatą ofertę wydruków różnego rodzaju ewidencji sprzedaży. Wydruki te są
dodatkowo dodane do programów i są nieco inne niż te oferowane standardowo przy różnego rodzaju
ewidencjach w programie.

5.11.1 Wydruk ewidencji sprzedaży
Program ma możliwość wydruku ewidencji sprzedaży, która może pełnić także funkcje ewidencji VAT sprzedaży.
Za pomocą menu Sprzedaż -> Wydruki -> Ewidencja sprzedaży możemy wykonać różnorodne wydruki.

W tym okienku można ustalić jakiego typu wydruk będzie drukowany i co na nim się pojawi a także za jaki
okres.
Po lewej stronie okienka mamy typy dokumentów jakie możemy włączyć do wydruku. Zaznaczenie danego typu
dokumentu spowoduje jego pojawienie się na wydruku. Pośrodku okienka mamy możliwość włączenia
filtrowania dla tych wydruków. Po lewej stronie środka okienka mamy do wyboru pole Płatność gdzie możemy
wybrać czy mają być wybrane dokumenty z płatnością gotówkową, przelewowe czy na kartę płatniczą. W
przypadku gdyby chodziło nam o konkretną płatność możemy wybrać Płatność wg typu. Wówczas pokaże się
nam przycisk Płatność i możemy za jego pomocą wybrać określoną płatność z zdefiniowanej przez nas listy
płatności np. "Płatność 14 dni przelew" i wówczas tylko te dokumenty które zostały wystawione z tym rodzajem
płatności zostaną wybrane.
Możemy także zdecydować czy mają być drukowane dokumenty dla osób fizycznych i dla firm.
Możemy też zdecydować by były drukowane dokumenty o określonych cechach. Działa to tylko wówczas kiedy
używamy cech przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Jeśli zaznaczymy opcję Filtruj wg cechy Tylko te
dokumenty będą wybrane których cecha zgadza się z wybraną cechą za pomocą przycisku Cecha.
Możemy zdecydować na formę w jakiej będą drukowane dokumenty. Po prawej stronie mamy do wyboru 3
opcje.
Dzienny - każdy dzień osobno - wówczas każdy dzień będzie drukowany osobno a także podsumowanie
dokumentów będzie do każdego dnia osobno. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona wówczas wydruk obejmuje cały
okres wybrany przez nas i podsumowanie dotyczy tego okresu.
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Każda faktura drukowana osobno - Jeśli jest zaznaczone wówczas każda faktura jest drukowana osobno. Jeśli to
pole nie jest zaznaczone wówczas wszystkie faktury za dany dzień są zliczane do jednej pozycji i w ten sposób
prezentowane.
Każdy paragon drukowany osobno - Podobnie jak dla opcji powyżej tyle że dotyczy paragonów. Jeśli opcja jest
zaznaczona paragony są drukowane osobno. Jeśli nie jest zaznaczona wówczas za dany dzień są zbijane do
jednej pozycji. (Dla celów Ewidencji VAT ta opcja powinna nie być zaznaczona)
Poniżej mamy też okres wydruku. Program jest przygotowany do tego iż na ogół wydruk dokonywany jest jako
rejestr sprzedaży - dlatego tez ustawiany jest domyślnie do wydruku za cały zeszły miesiąc. Oczywiście okres
wydruku łatwo możemy zmienić. Przycisk miesiąc <F8> służy generalnie do wydruków które obejmują cały
miesiąc. Przycisk od..do <F9> to swobodny okres wydruku. Możemy tu wybrać dowolny okres.
W polu Nagłówek wydruku należy wpisać krótki nagłówek jaki powinien opisać dany wydruk. Na ogół będzie to
napis "Ewidencja sprzedaży" ale jeśli obejmuje ona także korekty to możemy dodać "Ewidencja sprzedaży i
korekt" Program sam doda do tego nagłówka jaki okres obejmuje wydruk. Dobrze jest po wpisaniu nagłówka
nacisnąć na przycisk Zapisz gdyż wówczas dany nagłówek zostanie zapamiętany dla aktualnie ustawionych opcji
i nie trzeba będzie następnym razem wpisywać tego nagłówka.
Przycisk Drukuj <F5> spowoduje pokazanie podglądu wydruku ewidencji sprzedaży. Zaznaczenie Automat
spowoduje że program sprawdzi jakie są potrzebne do tego wydruku stawki VAT i umieści tylko te kolumny,
które są używane w tym okresie.
Przykładowy wydruk mamy poniżej :

5.11.2 Wydruk marż sprzedaży
Program umożliwia wydruk marż sprzedaży. Marża sprzedaży jest to różnica pomiędzy ceną dostawy a ceną
sprzedaży. Wydruki te mają więc sens w przypadku kiedy używamy magazynu. Gdyż w przypadku kiedy
drukowana jest wartość dla usługi - nie mamy dostawy. Wówczas podawana jest pełna wartość usługi. Aby
wykonać taki wydruk należy wybrać menu Sprzedaż-> Wydruki-> Wydruk marż sprzedaży. Pokaże się nam
okienko :
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Możemy tu wybrać czy wydruk będzie dotyczył wszystkich towarów czy też dla całych grup towarowych jakie
zdefiniowaliśmy. Możemy też określić okres jakiego ma dotyczyć ten wydruk. Jeśli wybierzemy okres miesiąc
wówczas okres będzie dotyczył całego miesiąca wybranego poniżej. W przypadku wybrania przycisku od..do
wówczas możemy dowolnie określić okres raportu. Przycisk Drukuj <F5> spowoduje obliczenie i pokazanie
podglądu wydruku.

5.11.3 Wydruki sprzedaży
W związku z tym iż program umożliwia dosyć bogate możliwości wydruków i czasem szczególnie w przypadku
pełnej księgowości jest potrzeba wydrukowania szeregu wydruków sprzedaży, które co miesiąc co takie same aby zaoszczędzić pracy operatorowi programu została dodana funkcja programu, która pozwala na
zdefiniowanie wydruków i potem już wystarczy jedna prosta czynność przyciśnięcia przycisku aby wydrukować
te wszystkie wydruki. Wybierając z menu Sprzedaż -> Wydruki -> Wydruki sprzedaży pojawi się nam okienko:

Tu mamy zdefiniowane dwa wydruki. Oczywiście możemy zdefiniować dowolną liczbę potrzebnych nam
wydruków. Aby dodać wydruk do listy należy wybrać przycisk Dodaj <F3> Pokaże się nam wówczas okienko
podobne do tego pokazanego w rozdziale 5.11.1 Możemy tam zaznaczyć opcje o jakie nam chodzi dla danego
wydruku a także należy określić nagłówek wydruku, który pokaże się nam na liście. Skasować definicję wydruku
możemy za pomocą przycisku Kasuj <F4> Możemy ja także zmienić za pomocą przycisku Zmień <F6> Czasem
dany wydruk nie jest wykonywany za każdym razem z okazji wykonywania wydruków. Dlatego dodano przycisk
Aktywny <F7> który pozwala na wyłączanie i włączanie danego typu wydruku w razie potrzeb. Jeśli jakiś wydruk
nie jest włączony wówczas nie będzie on drukowany. Mamy też możliwość wybrania okresu wydruku. Na ogół
wykonywane są za okres miesiąca i co miesiąc, dlatego też domyślnie jest tu ustawiony wydruk za miesiąc
poprzedni do aktualnego, Dzięki temu na ogół wystarczy nacisnąć na przycisk Drukuj <F5> i zostaną
wydrukowane wszystkie potrzebne nam wydruki.

5.11.4 Druk faktur
W przypadku niektórych firm wydruk faktur następuje raz w ciągu miesiąca. Dla takich właśnie firm została
przygotowana funkcja, która dostępna jest z menu Sprzedaż -> Wydruki -> Druk faktur. Po jej wybraniu i
wybraniu okresu jaki ma obejmować obsługa tego okienka pokaże się nam okienko :
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Umożliwia ono wykonanie szereg czynności automatycznie bez dużej ilości klikania po menu. U góry okienka
mamy listę faktur wystawionych w okresie wskazanym po wybraniu menu. Lista ta może być sortowana za
pomocą przycisków u góry okienka wg daty, wg ulicy, wg nazwy. Jest to wygodne kiedy chcemy wydrukować
faktury, które potem zostaną rozniesione do klientów przez pracownika. Bo sortujemy wg ulicy i wydrukowane
faktury są już posortowane i nie musimy tego robić ręcznie.
Poniżej mamy przyciski wyboru. Wybierz wszyst. - Wybierze nam wszystkie faktury do wykonania
czynności. Usuń wszyst. spowoduje ustawienie na nie pozycji wybrane. Naciśnięcie na Wybierz spowoduje
wybranie danej wskazywanej przez linię wyboru faktury i ustawienie jej na Tak w pozycji wybrane. Przycisk
Usuń ustawia na Nie pozycję wybrano. Możemy także wybrać numery faktur z dowolnego zakresu jakie są na
liście. Wystarczy wpisać do pozycji od konkretny numer i podobnie do pozycji do a następnie nacisnąć na
przycisk Wybierz od nr. Wszystkie faktury, które mieszczą się w zakresie numeracji będą miały ustawione Tak w
polu wybrane.
Mamy tutaj szereg funkcji jakie możemy wykonać. Przede wszystkim można wysłać email z fakturą w postaci
załącznika w formacie pdf do klienta jeśli w jego danych został podany adres email. Służy do tego funkcja Wyślij
email..
Możemy także wydrukować oryginał faktury na drukarce - jeśli zaznaczymy tę opcje to zostaną wydrukowane
wszystkie oryginały faktur dla pozycji oznaczonych na Tak. Podobnie jest z opcją Drukuj kopię na drukarce.
Drukuj potwierdzenie nadania - jeśli wybierzemy te opcję to wszystkie firmy jakie są na liście wybranych faktur
zostaną dodane do listy okienka Potwierdzenie nadania i pokazane w tym okienku tak że można wydrukować
listę z potwierdzeniami nadania. Szczególnie to jest przydatne jeśli wysyłamy za pomocą poczty faktury czy
jakieś towary. Nie mogą być jednak w tym przypadku wybrane inne opcje.
Możemy także wybrać Drukuj adresy na kopertach - niektóre drukarki drukują bez problemu koperty podając je
w zwykłych podajnikach. Wówczas możemy zaznaczyć Opcję dla kopert ten sam format.
Zaznaczenie Wszystkie wydruki bez podglądu powoduje iż wydruki nie będą generowały podglądów tylko
bezpośrednio kierowane do drukarki. Jest to szczególnie wygodne w przypadku kiedy np. drukowane są duże
ilości faktur i generowanie podglądów niepotrzebnie tylko dodają nam pracy w postaci dodatkowego klikania.
Naciśnięcie na przycisk Wykonaj spowoduje wykonanie wybranych funkcji.

81

5.12 Faktura proforma
Faktura proforma stanowi swoistego rodzaju potwierdzenie złożenia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, o ile określa istotne
postanowienia tej umowy. Ułatwia ona zawarcie transakcji sprzedaży gdyż zawiera ona podobne informacje jak
standardowa faktura. Tak że przedsiębiorca odbiorca owej faktury może stwierdzić ile ma zapłacić i za co.
Obecnie w wyniku zmian w przepisach od 2013 roku bezpieczniej jest posługiwać się nazwą Dokument
proforma i nie nadawać mu wszystkich cech faktury gdyż w przeciwnym wypadku niektóre urzędy skarbowe
mogły by wziąć taki dokument za fakturę mimo iż jest tam wyraźnie użyty wyraz proforma. Dlatego w
programie MR_FAKTURY_PRO obecnie taki dokument nazywa się Dokumentem proforma. Nie ma on tez
wszystkich cech faktury mimo iż zawiera wszystkie potrzebne przedsiębiorcy informacje.
Aby wystawić taki dokument należy wejść do menu Sprzedaż -> Faktura proforma -> Wystaw. Proces
wystawiania takiego dokumentu niczym się nie różni od wystawienia normalnej faktury co zostało opisane
w 5.1.0-wystawienie faktury sprzedaży
Po wybraniu menu a następnie firmy na jaką będzie opiewać ten dokument pojawi się nam okienko :

Jak widać możemy wystawić tu proformę krajową a także przeznaczoną na eksport. Możemy także wybrać
walutę w jakiej będzie wystawiony ten dokument. Wszystkie dodatkowe elementy takiego dokumentu typu
płatności zasady dostawy itp. należy zapisać w dodatkowym opisie faktury gdzie zostanie on zapamiętany i
wydrukowany na dokumencie.
Dokumenty proforma mogą nie być pamiętane w bazie jako że nie są to dokumenty księgowe. Jeśli odznaczymy
opcję W Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Różne Pamiętaj faktury proforma to wówczas nie
będą one pamiętane - ale też nie będzie dostępu do dodatkowych funkcji jakie daje nam program w przypadku
kiedy są one pamiętane.
Przede wszystkim za pomocą menu Sprzedaż -> Faktury proforma -> Ewidencja możemy zobaczyć ewidencję
dokumentów proforma za dany okres :
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Możemy tutaj wykasować dany dokument proforma za pomocą przycisku Kasuj <F4> a także zobaczyć jak on
wygląda i co zawiera wybierając przycisk Szczegóły <ENTER> Pokaże się nam wówczas dokument proforma
gdzie możemy zobaczyć wszystkie pozycje a także wydrukować go ponownie jeśli jest to nam potrzebne.
Możemy także poprawić dany dokument proforma. Jest to wygodne kiedy np. nasz klient do otrzymanego
dokumentu proforma chce dobrać parę dodatkowych towarów lub zrezygnować z niektórych. Łatwo więc za
pomocą menu Sprzedaż -> Faktury proforma -> Poprawa dokumentu możemy zmienić zawartość takiego
dokumentu i wydrukować go na nowo.
Bardzo wygodną funkcją jest zamiana dokumentu proforma na fakturę. Wybieramy go z menu Sprzedaż ->
Faktury proforma -> Zamień na fakturę. Po wybraniu okresu w jakim została wystawiona interesująca nas
proforma pokaże się nam okienko :

Możemy zobaczyć tu szczegóły wybranego dokumentu proforma jak i za pomocą przycisku Zamień <F2>
spowodować początek procesu zamiany na fakturę. Po jego naciśnięciu pojawi się nam okienko z fakturą
gdzie będziemy mogli ewentualnie dodać jakieś pozycje lub zmienić ich zawartość. Doda jakiś opis itp.
Postępujemy tu tak samo jak przy poprawie faktury. Przycisk Zapisz <F2> Zapisze nam fakturę. W
przypadku kiedy dany dokument proforma był już zamieniony na fakturę dostaniemy komunikat na etapie
wyboru dokumentu do zamiany na fakturę z informacją iż ten dokument został już zamieniony na fakturę.

13. Wydanie zewnętrzne
Dokument WZ czyli “wydanie zewnętrzne” jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie
materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta. Często zdarza się sytuacja w
mniejszych firmach handlowych że firmy otrzymują przez cały miesiąc towar by na koniec miesiąca otrzymać
fakturę za pobrane towary. Wydanie zewnętrzne właśnie dokumentuje owe pobieranie towaru. Od roku 2014
możliwa jest już taka sytuacja gdyż nie jest wymagane wystawienie faktury w ciągu 7 dni od otrzymania faktury
a można ją wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po wydaniu towaru. Ułatwia to znacznie pracę w
takich firmach. W programie MR_FAKTURY_PRO formalnie są dwa rodzaje takich dokumentów po to by ułatwić
pracę na takich dokumentach. Pierwszy rodzaj nazywany tu skrótem WZ służy głównie do późniejszej zamiany
na fakturę. Drugi nazwany pełną nazwa Wydanie zewnętrzne służy tylko i wyłącznie do wyprowadzenia towaru
z magazynu - np. dla przesunięcia z jednego magazynu do drugiego - np. w innym mieście.

5.13.1 Sprzedaż WZ
Jeśli chcemy wystawić dokument Wydania Zewnętrznego z którego później będziemy chcieli wystawić fakturę
należy wybrać menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Sprzedaż WZ.
Po wybraniu firmy na jaką będzie wystawiany ten dokument w przypadku kiedy w zakładce cechy danych firmy
są zdefiniowane jakieś cechy pokaże się nam okienko z wyborem cech. Jeśli naciśniemy na klawisz esc to WZtce nie zostanie przypisana żadna cecha. Jeśli wybierzemy jaką pozycję to ta cecha zostanie przypisana tej WZce. Cechy możemy tu wykorzystać do oznaczenia np. oddziału firmy, która bierze od nas towar. Później dzięki
temu mechanizmowi można na przykład wystawić osobne faktury dla tej firmy- osobno dla każdego z zakładów
- jeśli rozliczają się one samodzielnie. Po tym pokaże się nam okienko :
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Jest ono stosunkowo podobne do tego jak okienko zwykłej sprzedaży. Jeśli w Administracja -> Ustawienia
systemowe zakładka Wyd Zew. włączymy używam WZ gotówka wówczas będziemy mieli możliwość wyboru czy
dana WZ-ka jest od razu zapłacona gotówką czy też jest to typ płatności kredyt - płacona dopiero po
wystawieniu faktury. Przepisy od roku 2014 umożliwiają wystawianie takiego dokumentu płaconego gotówką i
wystawienie faktury nie później niż do 15 dnia miesiąca po miesiącu wystawienia WZ-ki. Należy pamiętać że do
rozliczenia z fiskusem liczy się data dostarczenia towaru a nie wystawienia faktury. W przypadku kiedy ta opcja
nie jest zaznaczona wówczas nie ma wyboru płatności i wystawiane są tylko WZ z płatnością odroczoną.
Możemy także wystawiać WZ-ki w walucie o ile mamy włączoną opcję w Administracja -> Ustawienia
systemowe zakładka Wyd Zew. WZ z możliwością wystawienia w walucie.
Przycisk Imp. <F12> służy do importu towarów z kolektora danych.
Przycisk Zapisz <F2> służy do zapisu danej WZ-ki. Należy pamiętać jednakże że jeśli wystawiamy WZ-ki
gotówkowe i WZ-ki kredytowe to trzeba będzie dla nich wystawić osobne faktury.

5.13.2 Wydanie zewnętrzne
Ten dokument wystawiany jest wówczas gdy chcemy na przykład przesunąć jakąś część towarów na inny
magazyn. Aby wystawić taki dokument należy skorzystać z menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Wydanie
Zewnętrzne. Wówczas możemy wystawić dokument podobnie jak w 5.13.1-sprzedaz wz W takim przypadku
towar jest ściągany ze stanów magazynowych. Jeśli w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Wyd
Zew. ustawimy opcję Cenę dla wydania zewnętrznego pobieraj z ceny dostawy wówczas ceny na Wydaniu
Zewnętrznym są cenami dostawy dla towarów znajdujących się na tym dokumencie.

5.13.3 Tworzenie faktury
Program ma bogaty i wypracowany przez lata sposób zamiany dokumentów WZ na fakturę. Oszczędza to w
wielu przypadkach użytkownikowi czas a także daje mu dodatkowe mechanizmy, które ułatwiają problemy
także odbiorcy faktury. Po wybraniu menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Tworzenie faktury pokaże się nam
okienko z firmami, które mają wystawione WZ-ki a nie zostały one jeszcze zamienione na fakturę.

W przypadku kiedy nie chcemy wystawiać faktur po kolei tylko szukamy konkretnej firmy możemy skorzystać z
mechanizmów szukania firmy wg nazwy, skrótu nazwy firmy lub NIP-u.
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Możemy tu także dowiedzieć się jaka jest wartość sprzedanych towarów na WZ a nie zamienionych jeszcze na
fakturę. Poprzez wybranie przycisku Stany mag. <F10> pokaże się nam okienko :

Mamy tu przydatną informację zarówno o cenie sprzedaży towarów jak i cenie dostaw.
W tym okienku mamy też przycisk Sprawdź <F6> gdzie możemy dodatkowo sprawdzić czy wszystkie firmy które
mają nie wystawione faktury są na liście takich firm.
Po wybraniu firmy na której chcemy wystawić fakturę pokaże się nam okienko :

Mamy tutaj szereg możliwości aby wystawić fakturę. Zdarza się czasem że poszczególni wykonawcy jakiejś
usługi chcą aby towary jakie pobrali na WZ-ki były wystawione na inną firmę niż ich firma. Dlatego tez mamy tu
możliwość zmiany firmy na jaką będzie wystawiona faktura. W przypadku kiedy taka firma pobiera towary dla
szeregu swoich klientów wówczas możemy posłużyć się cechami - po to by niejako automatycznie podzielić WZki na poszczególnych klientów i po kolei wystawić z tych WZ-tek faktury dla poszczególnych klientów. Możemy
bowiem wybierać w prosty sposób WZ-ki wg cechy na jaką zostały wystawione.
Ten mechanizm jest także wygodny w przypadku kiedy firma ma poszczególne oddziały, które rozliczają się
samodzielnie. Faktury są wystawiane wówczas samodzielnie dla poszczególnych cech (Tu każda cecha
odpowiada zakładowi i najlepiej nadać tym cechom takie nazwy) Na fakturach może tez być automatycznie
drukowana taka cecha co pozwoli księgowości na łatwe zidentyfikowanie danego zakładu by go dobrze
rozliczyć.
W obecnej wersji programu nie ma możliwości wystawienia faktury z jednocześnie WZ kredyt i WZ gotówka.
Także jeśli pojawią się takie WZ-ki to program da nam możliwość wystawienia osobno faktur dla tych grup WZtek. Pojawią się wówczas w okienku po lewej stronie trzy przyciski, które pozwolą na wybranie odpowiednich
WZ-tek.
Możemy także zmienić walutę wystawienia faktury jeśli w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka
Wyd Zew. będziemy mieli ustawioną opcję WZ z możliwością wystawienia w walucie. Oczywiście jeśli chcemy
wystawić fakturę w danej walucie musi być ona zdefiniowana na liście walut.
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Możemy także ręcznie wybrać WZ-ki z jakich będzie utworzona faktura. Za pomocą przycisku Dodaj
<F3> ustawiamy wybór danej WZ-ki na Tak, przyciskiem Usuń <F4> ustawiamy wybór WZ-ki na nie a Usuń
wszystkie <F7> zmienia wybór na Nie wszystkie pozycje.
Przyciskiem Twórz fakturę <F2> spowodujemy pokazanie okienka gdzie wszystkie WZ-ki, które mają ustawiony
wybór na Tak zostaną włączone do wystawianej faktury i pojawi się nam okienko :

Jest ono podobne jak w przypadku zwykłej sprzedaży z tym że nie możemy już tu zmienić ilości towarów czy ich
cen gdyż to ustawia się automatycznie. Możemy tu operować tylko rabatem. Gdyby zależało nam na
odpowiednich cenach dla danej faktury wówczas należy włączyć opcję w Administracja -> Ustawienia
systemowe zakładka Wyd zew. Cena z WZ ustalana w dniu sprzedaży i przed zamianą na fakturę ustawić
odpowiednią cenę dla towarów, które znajdują się na konkretnych WZ-kach. Wówczas będziemy mogli ustawić
te ceny według własnych potrzeb. Jednak chyba wygodniej to zrobić za pomocą przycisku Zmień rabat <F6>. Za
pomocą przycisku Znacznik GTU możemy sprawdzić i ewentualnie ustawić znaczniki księgowe na fakturze.
Działa to podobnie jak przy wystawianiu faktury.
Za pomocą przycisku Zapisz <F2> Możemy zapisać daną fakturę. A przycisk Drukuj <F5> wydrukuje nam
wszystkie towary jakie znajdują się na tej fakturze.

5.13.4 Ewidencja wydań zewnętrznych
Do przeglądania wystawionych wydań zewnętrznych służy menu Sprzedaż -> Sprzedaż Wz -> Ewidencja wydań
zewnętrznych i tu mamy dwie opcje Wg daty oraz dla firmy. Po wybraniu pierwszej opcji program zapyta nas o
zakres dat po czym pokaże okienko :

Jeśli w Administracja -> Użytkownicy i tu poprawa konkretnego użytkownika w Zakładce Główne mamy
ustawione ustaw kasowanie WZ to mamy pokazany przycisk Kasuj <F4>, którym możemy skasować dane
Wydanie Zewnętrzne. Za pomocą klawisza Drukuj <F5> możemy wydrukować listę wydań zewnętrznych
znajdujących się w tym okienku. Aby zobaczyć konkretne wydanie zewnętrzne należy ustawić się na danym
wydaniu oraz nacisnąć na przycisk Szczegóły <ENTER>
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5.13.5 Ewidencja WZ
W menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Ewidencja WZ mamy do dyspozycji 4 opcje.





wg daty
dla firmy
nie wystawione sprzed.
Eksport WZ sprzedaż
Pierwsza opcja pozwala na zobaczenie ewidencji WZ za dany okres. Mamy tam do dyspozycji także przycisk
Kasuj <F4> Jednak należy pamiętać że nie możemy skasować WZ-tek dla których wystawiono faktury. W tym
wypadku należy skasować fakturę która została utworzona z danej WZ-ki i dopiero wtedy będzie można
skasować daną WZ-kę. Pozostałe opcje są podobne jak opisane w 5.13.4-ewidencja wydań zewnętrznych
Dla opcji trzeciej Nie wystawione sprzed. Możemy zobaczyć wszystkie WZ-ki na jakie nie zamieniono jeszcze na
faktury. Możemy tu także zmienić firmę na jaką jest wystawiona dana WZ-ka. Należy pamiętać że to można
uczynić tylko z WZ-kami nie zamienionymi na fakturę.
Ostatnia czwarta opcja jest przeznaczona do eksportu WZ sprzedaż do postaci tekstowej. Po wybraniu
konkretnej WZ-ki możemy ją wyeksportować do pliku tekstowego. Przykład zawartości takiego pliku :
[wersja]
1.3
[firma_dostawca]
1
MR_FLASH Mirosław Rogula
NK001141
2
0
Sadowa 9B
42-677
Czekanów
631-106-70-67
1
0
[firma]
1
Mix-Mini Jan Kowalski
NK00434
3
0
Mała 12
44-100
Gliwice
123-123-23-45
1
0
[naglowek]
2014-05-23
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2014-05-23
64
0
1/05/2014
0
1
0
0,52
1
Bułka mała
f$1
bm;główna;szt.;0; ;800;1;0;;1;0,04;0.47999999999999998;0.52000000000000002;800;0
[koniec]
2254210882
Można to wykorzystać do własnych celów.

5.13.6 Korekta Wydania zewnętrznego
W przypadku kiedy chcemy skorygować Wydanie Zewnętrzne lub WZ służącą do zamiany na fakturę chodzimy
w pierwszym przypadku do menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Korekta wydania zewnętrznego lub do menu
Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Zwroty WZ Sprzedaż. Dla pierwszego przypadku po wybraniu okresu w jakim był
wystawiany dokument wydania zewnętrznego pokaże sie nam lista firm. Wybieramy firmę dla jakiej chcemy
dokonać korekty. Pojawi się wtedy nam lista wydań zewnętrznych dla tej firmy. Wystarczy teraz wybrać
odpowiednie wydanie zewnętrzne i następnie przycisnąć przycisk koryguj aby pojawiło się nam okienko :

Możemy tu jednak dokonać tylko zwrotu części towaru. W przypadku drugiej opcji Zwrot WZ Sprzedaż
procedura jest dosyć podobna - choć nie ma potrzeby tu już podania daty WZ-ki. Po prostu wybieramy od razu
firmę i pokazują się nam wszystkie WZ-ki nie zamienione na sprzedaż - bo tylko takie mogą być korygowane.
Wtedy wybieramy odpowiednią WZ-kę z listy i pokaże się nam okienko takie jak pokazane powyżej.

5.13.7 Ewidencja zwrotów wydań zewnętrznych
Mamy także możliwość zobaczenia listy zwrotów wydań zewnętrznych. Aby zobaczyć listę zwrotów należy
wejść do menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Ewidencja zwrotów i tu mamy do dyspozycji parę opcji :
1.
2.
3.
4.

Całość
Dla firmy
Dla WZ-ki
Eksport
W przypadku pierwszej opcji program pokaże nam całość zwrotów zarówno dla Wydań zewnętrznych jak i WZ
Sprzedaż. Po wybraniu tej opcji pokaże się nam okienko :
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Możemy tutaj wydrukować sobie ewidencję tych korekt a także wejść w szczegóły i zobaczyć lub wydrukować
jeszcze raz korektę wydania zewnętrznego. Podobnie jest w przypadku kiedy szukamy korekt dla konkretnej
firmy. Wybieramy wtedy opcję drugą. Mamy tez tu opcję 3 Dla konkretnej WZ-ki. Łatwo wtedy znaleźć wszelkie
korekty jakie były dokonane na tym wydaniu zewnętrznym. Opcja 4 służy do eksportu konkretnej korekty
wydania zewnętrznego do postaci tekstowej.

5.13.8 Eksport wydania zewnętrznego
W przypadku kiedy posiadamy punkty sprzedaży w różnych miejscach nie połączonych za pomocą sieci lub są
one w innych miastach wówczas taka funkcja może być bardzo przydatna. Program może bowiem eksportować
do pliku dane konkretnego wydania zewnętrznego wraz z cennikami a także z wszystkimi danymi towaru. Dzięki
czemu możliwy jest także import takiego wydania zewnętrznego na innym komputerze w oddziale firmy.
Zaoszczędzi nam to dużo pracy oraz zwiększa także bezpieczeństwo. Każdy taki plik zawiera bowiem sumę
kontrolną, która zabezpiecza plik przed nieuprawnionymi zmianami ostrzegając przy imporcie, gdyby plik został
zmieniony. Po wybraniu menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Eksport wydania zewnętrznego i podaniu zakresu
dat jaki nas interesuje pokażą się wydania zewnętrzne w tym zakresie w okienku jak poniżej.

Eksportowana jest to wydanie zewnętrzne, które jest aktualnie wskazywane. Możemy wybrać katalog do
jakiego zostanie wyeksportowane dane wydanie zewnętrzne za pomocą przycisku Wybierz <F6> Możemy tez w
ten sposób wyeksportować same cenniki poprzez zaznaczenie opcji Same cenniki. W przypadku kiedy nie
używamy symboli w nazwach towarów wówczas należy zaznaczyć opcję Użyj nazwy w cenniku zamiast
symbolu. Spowoduje to na ogół zwiększenie objętości pliku bo nazwy są na ogół dłuższe niż symbole. Poniżej w
okienku możemy zdefiniować jakie cenniki mają być eksportowane. Przy czym możemy podmienić cennik do
jakiego ma być zapisany na komputerze docelowym. Jeśli chcemy aby cennik hurtowy na naszym komputerze
został przeczytany jako cennik detaliczny to wystarczy zdefiniować jako źródło cennika cennik hurtowy a jako
przeznaczenie cennik detaliczny. Gdy nie dodamy żadnego cennika do listy cenników - nie zostaną one
wyeksportowane.
Należy jednak pamiętać iż towary są tu identyfikowane po symbolach lub nazwach. Dlatego należy zadbać aby
na komputerze docelowym w programie nie było zdefiniowanych np. takich samych symboli dla innych
towarów jak na komputerze docelowym.
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5.13.9 Zamiana wydania zewnętrznego
Aby umożliwić użytkownikowi poprawne działanie nawet w przypadku pomyłki w rodzaju wydania
zewnętrznego do programu wprowadzono zamianę wydania zewnętrznego na WZ i z WZ na wydanie
zewnętrzne. Aby zamienić wydanie zewnętrzne na WZ należy wybrać menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ ->
Zamiana wydania zewnętrznego na WZ. Program pokaże nam wówczas okienko z zakresem dat gdzie należy
wpisać okres jaki nas interesuje po czym pokaże się lista firm z której musimy wybrać tę na którą jest dane
wydanie zewnętrzne. Wówczas pojawi się nam okienko :

Po czym musimy wybrać z okienka właściwe wydanie zewnętrzne i nacisnąć na klawisz <F6> Program spyta nas
czy chcemy zamienić to wydanie zewnętrzne na WZ a potem zada pytanie czy ma być to WZ kredyt. Po czym
zamieni to wydanie Zewnętrzne na WZ. Podobnie jest w przypadku zamiany z WZ na wydanie zewnętrzne.

5.13.10 Poprawa WZ
Aby zapewnić większą elastyczność programu wprowadzono do niego poprawę WZ. Z tego mechanizmu warto
korzystać tylko w przypadku kiedy jesteśmy świadomi jakie problemy to powoduje. Zawsze można wyłączyć
dostęp do tej (i innych funkcji) danemu użytkownikowi w Administracja -> Użytkownicy. Po wybraniu z menu
Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Popraw WZ pokaże się nam okienko z firmami posiadającymi nie zamienione WZ
Sprzedaż na faktury. Po wybraniu odpowiedniej firmy pojawi się nam lista WZ-tek. Wybieramy tę do poprawy i
pokaże się nam okienko podobne do tego w jakim wystawia się WZ-kę. Możemy teraz poprawić jej zawartość.

5.14 Raporty drukarki fiskalnej.
W przypadku kiedy używamy drukarki fiskalnej aktywne będzie menu Sprzedaż -> Drukarka fiskalna i tu mamy
do dyspozycji szereg opcji - główna z nich to Raport dobowy. Ten raport można także wykonać z drukarki
fiskalnej - jednak wygodniej jest wykonać go z programu. Należy jednak pamiętać że menu to będzie
niewidoczne jeśli nie mamy zdefiniowanej drukarki fiskalnej w systemie. Mamy też tu możliwość wydrukowania
raportu okresowego łącznego oraz szczegółowego.
Jeśli mamy włączoną drukarkę fiskalną działającą z programem MR_FAKTURY_PRO to po wyjściu z programu
program będzie się automatycznie pytał czy wykonać raport dobowy. Jeśli naciśniemy na przycisk Nie wówczas
raport nie zostanie wykonany. Jeśli naciśniemy na Tak raport automatycznie zostanie wykonany. Mechanizm
ten ma przypominać użytkownikowi o konieczności wykonania raportu dobowego.

5.15 Sprzedaż magazyn
To menu dostępne jest wówczas gdy mamy włączoną obsługę magazynu. Pokazuje ono faktury, które zawierają
pozycje towarów z nie wykonaną sprzedażą magazynową. Kiedy może zajść taka sytuacja ? Wtedy kiedy na
przykład gdy mamy włączoną opcję, która umożliwia nam sprzedaż towaru bez posiadania jej na magazynie w
programie. Tj. kiedy nie ma jeszcze wprowadzonej faktury dostawy. W Administracja -> Ustawienia systemowe
zakładka Dostawa mamy opcję Włącz wystawianie faktur ze stanami zerowymi towarów. Ale sytuacja taka
może także wystąpić w przypadku np. korekty lub kasowania faktury dostawy. Wówczas może się zdarzyć że
część faktur nie będzie miała wykonanej sprzedaży magazynowej ze względu na brak towaru. Możemy wówczas
wykonać taką sprzedaż magazynową właśnie w tym menu. Program sam może co 7 dni sprawdzać przy starcie
czy jest możliwość sprzedaży magazynowej dla faktur będących tu na liście. Jest to w Administracja ->
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Użytkownicy i tu dane konkretnego użytkownika i tam w zakładce dostawa musi być włączona opcja Próba
wykonania zaległych sprzedaży przy uruchomieniu programu.

6. Dostawy i skup
W tej części podręcznika zostanie omówione menu dostawa. Związane jest ono głównie ze stanami
magazynowymi. Tj. jest wtedy gdy mamy włączone w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka
Dostawa i tu włączone Używam magazynu (Stany magazynowe) Włączenie tej opcji wiąże się z tym że
wszystkie towary muszą być przyjęte na magazyn aby zostać sprzedane.

6.1 Dostawa
Menu to zostanie włączone tylko w przypadku kiedy mamy włączoną obsługę magazynu. Obsługuje ono funkcje
związane z dostawą towarów.

6.1.1 Dostawa towaru
Aby wprowadzić towar na magazyn należy posłużyć się menu Dostawy -> Dostawa -> Dostawa tow. To menu
służy do przyjęcia dostawy na magazyn. W programie mr_faktury_pro przyjęcie dostawy wiąże się
automatycznie ze zwiększeniem ilości towarów przyjmowanych towarów. Po wybraniu tego menu pokaże się
nam okienko w którym należy wybrać naszego dostawcę. Po jego wybraniu lub utworzeniu na liście pokaże się
nam okienko :

U góry w polu Symbol faktury wpisujemy symbol przyjmowanej faktury taki jaki się na niej znajduje. Ułatwi to
nam późniejsze ewentualne szukanie dokumentu. Następnie z faktury dostawy wpisujemy dwie daty - datę
dostawy i datę zakończenia dostawy. W polu data przyjęcia wpisujemy aktualną datę kiedy przyjmujemy daną
fakturę dostawy na magazyn. Za pomocą przycisków Dodaj <F3> dodajemy do listy towarów poszczególne
pozycje faktury. Pokaże się nam wówczas okienko z ewidencją towarów. Tam możemy wybrać dany towar lub
go dodać do listy w przypadku kiedy nie ma go na liście. Na fakturze dostawy mogą znajdować się usługi i
możemy je wprowadzać do naszego programu - jednak muszą one być zdefiniowane jako usługi aby nie być
brane pod uwagę jeśli chodzi o działania na magazynie. Po wybraniu danego towaru pokaże się nam okienko :
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Tu wpisujemy ilość a także cenę netto towaru. Program sam obliczy cenę brutto oraz inne pozycje. Jednak gdy
przyjmujemy pozycję która ma inną jednostkę w programie a inną jednostkę gdy będziemy ją sprzedawać
możemy posłużyć się pewnym udogodnieniem jakie istnieje w programie. Np przyjmujemy do programu
fakturę, która ma pozycję 5 ton a będziemy ten produkt sprzedawać w litrach np. dla stacji benzynowych.
Wówczas wpisujemy w pozycji ilość obliczoną ilość litrów jakie są owe 5 ton a w pozycji wartość netto
wpisujemy wartość jaką ma owe pięć ton paliwa. Dzięki temu program będzie pamiętał z większą precyzją niż 2
miejsca po przecinku cenę dostawy za 1 litr. Dzięki temu wartość faktury dostawy będzie zgadzała się nam z
wartością faktury jaką przyjmiemy na nasz magazyn.
W przypadku kiedy dany produkt jest pierwszy raz przyjmowany na magazyn lub też zmieni się jego cena
dostawy gdy był on wcześniej przyjmowany na magazyn - program powiadomi o tym operatora. Dzięki czemu
będzie on mógł ustalić cenę sprzedaży już w chwili przyjęcia dostawy danego towaru. Możemy to uczynić za
pomocą przycisku Ustaw cenę <F7> Pokaże się nam wówczas okienko :

Mamy tu do wyboru ustawienie ceny sprzedaży dla danego cennika. Przyciskiem Ustaw Automat <F8> możemy
automatycznie ustawić cenę dla wszystkich cenników o ile podano marżę dla danego cennika w definicji danego
cennika. Gdy chcemy ustawić tę cenę ręcznie - naciskamy na przycisk Ustaw <F6> i pokaże się nam okienko :

Tu możemy po wstawieniu wartości marży wyrażonej w procentach. Za pomocą przycisku Zmień o marżę <F6>
ustawimy cenę dla tego towaru. Możemy oczywiście ręcznie poprawić wartość ceny brutto lub netto w cenniku
tak by dostosować ją do naszych wymagań.
Po wprowadzeniu wszystkich towarów należy sprawdzić czy zgadza się wartość na fakturze i w programie. Jeśli
się zgadza można zapisać dany dokument za pomocą przycisku Zapisz <F2>.
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W przypadku wielu małych firm może zajść konieczność przerwania wprowadzania faktury dostawy celem np.
wystawienia faktury sprzedaży. Możemy wówczas nacisnąć na przycisk Zapisz tymcz <F9> co zapisze tę fakturę
jako tymczasową. Powrót do wpisywania pozycji na fakturę następuje po wejście w menu Dostawa -> Dostawa
-> Dostawa tow. Pokaże się nam wówczas okienko z fakturami tymczasowymi które możemy wybrać w tym
okienku. Możemy też skasować taką fakturę tymczasową jeśli jednak jest ona nam niepotrzebna lub
zrezygnować z wyboru aby przyjąć nową fakturę.
Faktury dostaw mogą być wystawiane w walutach i tak przyjmowane do programu. Jeśli w Administracja ->
Ustawienia systemowe Zakładka Dostawa zaznaczymy Przyjęcie dostawy w walucie wówczas będziemy mogli
zmienić walutę przyjęcia przed wprowadzeniem towarów na fakturę. Program będzie sam automatycznie
przeliczał poszczególne wartości na zł według kursu jaki wprowadzimy za pomocą przycisku Ustaw Kurs, który
się pojawi jak tylko zmienimy walutę na inną niż walutę główną. Będziemy mogli także wydrukować fakturę
wewnętrzną.

6.1.2 Ewidencja dostaw
Menu Dostawa -> Dostawa -> Ewidencja dostaw umożliwia nam oglądanie ewidencji dostaw wszystkich za
dany okres kiedy wybierzemy opcję Faktury lub dla danej konkretnej firmy jeśli wybierzemy opcję dla firmy. W
obu przypadkach po wybraniu z menu program pokaże nam okienko w którym wprowadzamy okres jaki nas
interesuje. Dla drugiego przypadku musimy jeszcze wybrać firmę dla jakiej będą wyświetlane faktury dostaw.
Pokaże się nam wówczas okienko :

Możemy tu zobaczyć daną fakturę dostawy wybierając ją z listy i naciskając na przycisk Szczegóły. Jeśli mamy
włączoną opcję w Administracja -> Użytkownicy i tu dane aktualnie zalogowanego użytkownika w zakładce
Główne ustawienia opcja Kasowanie faktur dostaw/skupu wówczas mamy także wyświetlany przycisk Kasuj
<F4> za pomocą którego możemy skasować daną fakturę dostawy. Po jego naciśnięciu program dwa razy spyta
czy ma skasować fakturę akurat wybraną. Jeśli wybierzemy Tak wówczas faktura dostawy zostanie skasowana.
W przypadku kiedy z tej faktury zostały już sprzedane jakieś towary program spróbuje przenieść sprzedaż
magazynową na inne faktury dostaw. Jeśli jednak będzie za mało danego towaru wówczas program wprowadzi
dane dokumenty sprzedaży na listę do późniejszego uzupełnienia. Zawsze będziemy mogli zrobić to ręcznie za
pomocą menu Sprzedaż -> Sprzedaż magazyn.
Jeśli mamy włączoną opcję w Administracja -> Użytkownicy i tu w danych użytkownika w zakładce Dostawa
zaznaczona opcja Możliwość wystawienia przelewu z ewidencji dostaw pojawi się nam także przycisk Przelew
dzięki któremu będziemy mogli w prosty sposób wydrukować formularz przelewu dla danej faktury dostawy.
Możemy tu także za pomocą przycisku Drukuj <F5> wydrukować rejestr zakupów za dany okres jeśli dodatkowo
jest wybrana opcja całość. Jeśli jest wybrana opcja Wybrany towar wówczas program pokaże nam najpierw listę
towarów z której wybieramy interesujący nas towar po czym drukowana jest lista na której są zakupy danego
towaru w określonym wcześniej przez nas okresie.

6.1.3 Korekta i cofnięcie faktury dostawy
Korekta faktury dostawy to zmiana częściowa faktury dostawy – np. zmiana cen czy też korekta ilości towaru na
fakturze. Cofnięcie faktury dostawy to zwrot wszystkich towarów z faktury do sprzedającego. Ta druga opcja
została wprowadzona dla wygody pracy. Nie trzeba bowiem wchodzić pracowicie w każdą pozycję i korygować
ją. Cofniecie nie jest jednak usunięciem całkowitym dokumentu jak kasowanie dokumentu a jedynie korekcją
dla całego dokumentu. Korektę wykonujemy na podstawie dokumentu przedstawionego nam przez dostawcę.

93

Zasadniczo jego wystawienie jest podobne jak w przypadku dokumentu korekty sprzedaży co możemy zobaczyć
w 5.8.0 korekty dokumentów sprzedaży

6.1.4 Ewidencja korekt dostaw
Mamy tutaj trzy wygodne sposoby dotarcia do interesującej nas faktury korekty dostaw. Możemy wybrać z
menu Dostawa -> Dostawa -> Ewidencja korekt wówczas program przedstawi nam korekty jakie były
wystawione w danym okresie wg daty przyjęcia korekt dostaw. W menu Dostawa -> Dostawa -> Ew. korekt wg
daty korekty wówczas będziemy mogli zobaczyć korekty według daty wystawienia. Ostatnia opcja to Dostawa > Dostawa ->Ewidencja korekt do faktury. Prezentowane są tu wszystkie korekty dla danej faktury dostawy.
Po wybraniu odpowiedniego menu pokaże się nam okienko :

Możemy w tym okienku wydrukować faktury korekt za dany okres wybierając przycisk Drukuj <F5> Opcja
Automat - powoduje że program sam sprawdza jakie stawki VAT są używane dla tego wydruku i dodaje
odpowiednie kolumny ze stawkami vat.
Jeśli mamy w Administracja -> Użytkownicy i tu dane użytkownika i mamy ustawione Ustaw kasowanie faktur
korekcyjnych wówczas mamy widoczny przycisk Kasuj <F4> co pozwala nam na skasowanie źle wystawionych
faktur dostaw.
Możemy także zobaczyć za pomocą przycisk Wybierz <Enter> dane wybranej faktury korekty.

6.1.5 Poprawa faktury dostawy
W przypadku gdy z jakiś powodów popełniliśmy błąd w fakturze dostawy mamy możliwość jej poprawy w menu
Dostawa -> Dostawa -> Poprawa. Dzięki tej opcji możemy poprawić daną fakturę dostawy - należy jednak pamiętać że
w przypadku kiedy zabraknie nam towaru na magazynie (np. kiedy zmniejszamy ilość towaru dla danej faktury)
wówczas może się zdarzyć że część dokumentów sprzedaży znajdzie się na liście w menu Sprzedaż -> Sprzedaż
magazyn. Generalnie obsługa poprawy magazynu jest podobna jak w przypadku poprawy sprzedaży.

6.1.6 Wydruk przyjęcia
Jeśli w firmie zatrudniani są pracownicy, w których obowiązkach jest metkowanie towaru i naklejanie cen
wówczas przydaje się wydruk przyjęcia. Może też być on przydatny dla właściciela kiedy przyjmuje większą ilość
towaru i mógłby nie pamiętać jakie ustalił sobie ceny. Taki wydruk, który zawiera nazwy towarów, symbol i
cenę towaru dla poszczególnych towarów z danej faktury dostawy możemy wykonać za pomocą menu Dostawy
-> Dostawy -> Wydruk przyjęcia. Po wybraniu menu pojawi się nam okienko :

Na jednym wydruku może znaleźć się szereg faktur dostaw. Za pomocą przycisku Zmień <F6> możemy zmienić
zawartość pola wybrany na przeciwny. Tylko faktury które mają ustawiony stan pola wybrany na TAK zostaną
wydrukowane. Możemy tez zaznaczyć wszystkie faktury za pomocą przycisku Zaznacz wszyst. <F8> lub
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odznaczyć wszystkie Odznacz wszyt. <F9> Za pomocą przycisku Drukuj <F5> wykonujemy wydruk danego
przyjęcia. Mamy tu do dyspozycji dwie wersje wydruków. Wersja 2 pokazuje standardowo dane takie jak na
fakturze dostawy.

6.1.7 Import dostawy
Program umożliwia import dostawy ze specjalnie przygotowanego pliku który można wygenerować z menu
eksportu wydania zewnętrznego co opisano w 5.13.8 eksport wydania zewnętrznego dzięki temu możemy w
łatwy sposób zaimportować całą dostawę oraz dodatkowe informacje jak np. cenniki do programu bez
konieczności ręcznego ich wprowadzania. Jest to bardzo bezpieczny sposób importu gdyż do pliku dodana jest
suma kontrolna, która zapobiega samodzielnej zmianie pliku źródłowego. Nie ma więc możliwości zmiany
danych w tym pliku. W przypadku wykrycia jakiegoś błędu nic nie zostanie zaimportowane.
Niestety nie jest możliwe obecnie importowanie dostaw z innych dokumentów - chyba że zamówimy sobie taką
opcję z tym że zawsze dany import jest wykonywany pod jakiś konkretny format. Wiele programów ma
możliwość eksportu danych w różnych formatach jednak ze względu na to iż te formaty są tak różne nie ma
możliwości ich automatycznego importu.

6.1.8 Import dostawy XML
Dla jednej z firm został stworzony import dostaw w formacie XML. Należy jednak pamiętać że jeśli chcielibyśmy
skorzystać z tego formatu to musi być on identyczny jak tu używany inaczej nie będzie on się importował.
Format XML nie jest bowiem formatem uniwersalnym a nie ma zdefiniowanego jakiegoś standardowego
formatu dla faktur. Tym nie mniej jednak jeśli byłoby jakieś zainteresowanie z Państwa strony aby Państwa
format był używany to proszę o informacje na maila poczta@faktury-ok.pl lub telefoniczny podany na stronie.
Jak działa import który znajduje się tutaj. Uruchamiamy go za pomocą menu Dostawy -> Dostawa -> Import
dostawy XML o ile mamy takie uprawnienia nadane w danych użytkownika jakiego używamy. Po jego
uruchomieniu pokaże się nam okienko :

Za pomocą przycisku Wybierz musimy znaleźć nasz plik z dostawą zapisaną w formacie XML. Tylko w przypadku
kiedy format wczytanego pliku XML jest zgodny z definicją formatu pliku zostanie on wczytany do programu i
zostaną zapełnione wszystkie pola. W tym przypadku musimy tylko uzupełnić ewentualnie czy jest to faktura
opłacona gotówką czy też z opóźnioną płatnością. W związku z czym w programie musi być zdefiniowana
płatność która jest zdefiniowana jako nie wpływająca na kasę (czyli z opóźnioną płatnością) oraz musi być w niej
zaznaczona opcja Data płatności ustawiana ręcznie. W przypadku kiedy nie ma zdefiniowanego na liście
dostawców firmy, która jest zdefiniowana w tym pliku zostanie ona dopisana do listy dostawców. Podobnie
dzieje się z nie istniejącymi towarami w bazie. Tu jednak w związku z tym że w pliku XML nie są przekazywane
pewne dane na temat towarów np. grupa towarowa itp. Pokaże się nam okienko gdzie będziemy mogli
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uzupełnić te dane. Jeśli dany towar jest już zdefiniowany to okienko to nie będzie pokazywane. Towar zawsze
identyfikowany jest przez symbol tutaj w pliku XML opisany jako kod EAN13 (kod kreskowy towaru) oraz przez
nazwę towaru. Jeśli oba kod się zgadzają to program bierze następny towar. Jeśli się nie zgadzają top pokazuje
okienko pozwalające wybrać odpowiedni towar. W przypadku kiedy wszystkie towary zostaną z sukcesem
zidentyfikowane wówczas faktura zostanie wprowadzona do systemu. Program sprawdza czy dla tej firmy nie
było już faktury o tym samym numerze zapobiegając tym błędowi użytkownika polegającemu na dwukrotnym
wczytaniu tej samej faktury.

6.2 Skup
W tym rozdziale zostaną omówione zagadnienia związane ze skupem towarów. Proszę pamiętać że skup
towarów to nie są dostawy. W przypadku kiedy chcemy dokonać dostawy - należy użyć menu Dostawa ->
Dostawa. Jeśli go nie widać to być może nie jest włączona obsługa magazynu. Zobacz do 3.1.3-zakładka
dostawa

6.2.1 Wystawienie faktury skupu
Mamy tu aż 3 rodzaje faktur skupu. Faktury skupu wystawiane przy okazji skupu np surowców wtórnych
realizujemy za pomocą menu Dostawy -> Skup -> Skup. Dla skupu złomu oraz innych produktów z stawką VAT
'-' stosujemy wówczas menu Dostawy -> Skup -> Skup faktura złom. W przypadku rolnika ryczałtowego
stosujemy menu Dostawa -> Skup -> Skup faktura RR. Po wybraniu odpowiedniej opcji musimy wybrać firmę na
jaką będzie wystawiona faktura. W przypadku faktur RR w danych klienta w zakładce Dane dodatkowe musi być
zaznaczone Rolnik aby była wystawiona faktura RR.
Pokaże się nam okienko :

W symbol skupu pojawi się nam automatycznie numer faktury jeśli włączyliśmy sobie automat numeracji dla
Numer skupu w Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka Numeracja. Jeśli nie ma tam ustawionej
numeracji automatycznej wówczas będziemy musieli ręcznie wpisywać numer faktury. W prawym górnym rogu
ustalamy datę wystawienia oraz datę zakończenia dostawy. Poprzez naciśnięcie na przycisk oznaczony <dd
> pobierze on datę z daty wystawienia i ustawi w polu Data zakończenia dostawy.
Jeśli wystawiamy fakturę RR wówczas należy koniecznie w pierwszej kolejności przed dodanie jakichkolwiek
towarów na fakturę ustawić konkretny fundusz promocji. Ma to na celu poprawne obliczanie odliczeń na
konkretny fundusz.
Za pomocą klawisza Dodaj <F3> dodajemy poszczególne towary na fakturę. Pracujemy tu podobnie jak przy
zwykłej fakturze sprzedaży 5.1.0 wystawienie faktury sprzedaży
Za pomocą przycisku Kasuj <F4> możemy skasować daną pozycję z listy.
Podobnie jak w przypadku faktury sprzedaży rodzaj płatności automatycznie pobierze się nam z danych firmy
na którą wystawiana jest faktura. Jednak oczywiście możemy zmienić rodzaj płatności za pomocą przycisku
<F8> Jeśli płatność jest terminowa na określoną datę np. wynikającą z umowy wówczas warto wybrać sobie
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płatność która ma ustawioną opcję wg daty. Wówczas można ręcznie wstawić datę do której będzie zapłacona
faktura.
Możemy tez zaznaczyć że na fakturze został udzielony rabat - choć będzie on inaczej pracował niż jak w
przypadku faktury sprzedaży. Kwota rabatu zostanie zapamiętana lecz nie będzie miała wpływu na wartość
faktury.
W trakcie wprowadzania poszczególnych towarów mamy możliwość zmiany stawki VAT na taką jaka
obowiązuje dla danej faktury skupu. Np w przypadku skupu metali (złomu) obowiązuje stawka z '-' Możemy ją
tak ustawić mimo iż na liście towarów będzie ona np. 23 %.
Jeśli w Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka Dostawa zaznaczyliśmy Drukuj Skup bez podglądu
wówczas po wybraniu przycisku Zapisz <F2> od razu zostanie wydrukowana odpowiednia faktura skupu. W
przeciwnym wypadku pojawi się nam podgląd wydruku z którego możemy za pomocą symbolu drukarki
wydrukować fakturę skupu. Jest to wygodne w przypadku kiedy mamy np. dwie drukarki i drukujemy na nich
faktury bo dzięki temu możemy wybrać na jakiej drukarce odbędzie się wydruk.
Oczywiście wydruk takiej faktury może być przez nas zmodyfikowany za pomocą menu Administracja -> Ustaw
wydruki. Podobnie zresztą jak każdy inny wydruk.

6.2.2 Ewidencja skupu
Jeśli chcemy zobaczyć lub wydrukować listę faktur skupu możemy skorzystać z menu Dostawy -> Skup ->
Ewidencja skupu. Mamy tu szereg opcji do wyboru. Faktury wg daty wystawienia - wówczas program zapyta
nas o zakres dat i przedstawi nam faktury jakie zostały wystawione w tym zakresie dat.
Faktury wg daty zakończenia dostawy - wówczas zostaną nam zaprezentowane faktury wybranego przez nas
zakresu dat zakończenia dostawy.
Dla Firmy - Wówczas zobaczymy faktury skupu dla konkretnego kontrahenta.
Złom - zostaną zaprezentowane faktury oznaczone jako wystawione dla obciążenia odwrotnego za dany okres.
Po wybraniu odpowiedniej opcji pokaże się nam okienko :

Mamy tu podobnie jak w przypadku ewidencji dostaw szereg opcji. Możemy za pomocą przycisku Drukuj <F5>
wydrukować albo zestawienie faktur znajdujących się na liście w pokazanym okienku. Możemy też wydrukować
zestawienie konkretnego towaru zakupionego zgodnie z fakturami znajdującymi się na liście wyświetlanej w
okienku. Jeśli mamy włączoną opcję kasowania faktur Dostaw/skupu w Administracja -> Użytkownicy i tu dane
konkretnego użytkownika to pojawi się nam przycisk Kasuj <F4> którym będziemy mogli skasować źle
wystawione dokumenty skupu. Aby zobaczyć daną fakturę skupu (by ją na przykład wydrukować) należy wybrać
przycisk Szczegóły i wtedy pokaże się nam okienko gdzie za pomocą przycisku Drukuj <F5> będziemy mogli
wydrukować daną fakturę skupu.

6.2.3 Poprawa skupu
Jeśli z jakiegoś powodu wystawiliśmy źle jakąś pozycję w fakturze skupu, bądź zapomnieliśmy o jakimś
elemencie no dodatkowym opisie to możemy taką fakturę poprawić. Czynimy to za pomocą menu Dostawy ->
Skup - Poprawa skupu. Taką fakturę możemy poprawić tylko danego dnia w jakim została wystawiona.
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Po wybraniu z menu pojawi się nam okienko z wystawionymi fakturami skupu. Za pomocą
przycisku Popraw możemy wybrać daną fakturę do poprawy. Potem praktycznie działamy tak jak przy
wystawieniu faktury skupu z tym że jest ona już wypełniona.

6.2.4 Korekta skupu
W przypadku kiedy na fakturze skupu został popełniony błąd a nie ma możliwości poprawy faktury, która poszła
już do odbiorcy możemy wykonać korektę faktury skupu. Wykonujemy ją za pomocą menu Dostawa -> Skup ->
Korekty i tu albo korekta jeśli faktura wymaga tylko korekty albo cofnięcie jeśli całość towarów zostanie
zwrócona kontrahentowi.
Po wybraniu odpowiedniego menu i podaniu okresu jaki nas interesuje pokaże się nam okienko :

Za pomocą przycisku Korekta lub Cofnij w zależności od wybranej opcji możemy dokonać korekty lub cofnięcia.
Po wybraniu tego przycisku pokaże się nam okienko :

W przypadku cofnięcia nie będziemy mieli do dyspozycji przycisku Zmień <F6>, który służy do zmiany
zawartości danej linii faktury gdyż jest on niepotrzebny gdyż wszystkie towary zostaną zdefiniowane jako
usunięte z faktury i zwrócone do kontrahenta. Możemy sobie Wybrać inną standardową możliwość korekty
bądź też samodzielnie wpisać do pola podstawa korekty własny tekst informujący o przyczynie wystawienia
korekty. Przyciskiem Zapisz <F2> zapisujemy korektę faktury skupu.
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6.2.5 Ewidencja korekt skupu
Celem skasowania korekty skupu lub wydrukowania listy faktur korekt skupu czy duplikat faktury korekty skupu
należy wejść do menu Dostawa -> Skup -> Ewidencja korekt. Dzięki temu pojawi się nam standardowe okienko
ewidencji gdzie będziemy mogli zrealizować wszystkie te funkcje .

6.2.6 Druk faktur skupu
Nie zawsze faktury skupu są drukowane od razu przy wystawieniu. Czasem zachodzi konieczność drukowania
faktur skupu za jakiś okres. Dla tych celów utworzono specjalną funkcję, która to umożliwia. Za pomocą menu
Dostawa -> Skup -> Druk faktur i podaniu okresu jaki nas interesuje pokaże się nam okienko :

gdzie mamy u góry listę faktur skupu gdzie na początku wszystkie faktury skupu mają status wybrano ustawione
na Tak. Co oznacza że będą te faktury brane pod uwagę po naciśnięciu przycisku Wykonaj. U góry mamy
przyciski które służą do zmiany stanu pokazywanych faktur skupu podobnie jak to opisano w 5.11.4 druk
faktur Możemy sobie wybrać żeby drukowane były oryginały faktur lub ich kopie (obecnie zgodnie z przepisami
oryginał i kopia są identyczne) Możemy zezwolić na wybór drukarki co jest istotne gdy mamy wiele drukarek
przyłączonych do komputera i chcemy skorzystać z innej drukarki niż domyślnej oraz opcję Wszystkie wydruki
bez podglądu - co zaoszczędzi nam klikania przy wydrukach.

6.3 Zamówienia własne
Zamówienia własne są to nasze zamówienia od innych firm. Ułatwia to panowanie nad zamówieniami i
ewentualne reklamacje w przypadku kiedy są jakieś problemy - na przykład otrzymaliśmy nie to co
zamawialiśmy.

6.3.1 Wystawienie dokumentu zamówienia
Aby wystawić zamówienie do innej firmy należy wejść do menu Dostawy -> Zamówienia własne -> Zamów. W
pierwszym kroku program każe nam wybrać firmę do jakiej będzie zamówienie. Po czym gdy wybierzemy
konkretną firmę pokaże się nam okienko :
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Jeśli jest ustawione w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Numeracja automat Numer
zamówienia to wówczas automatycznie wpisze się nam numer zamówienia. Jest on przydatny kiedy dosyć
często zamawiamy towar w konkretnej firmie i chcemy np. reklamować jakieś zamówienie. Łatwiej jest się
wtedy odwoływać do konkretnego dokumentu. Po prawej stronie okienka mamy przyciski zmiany Adresata,
Zamawiającego oraz Adres wysyłkowy. Program pamięta ostatnio wprowadzonego zamawiającego. Także
wystarczy raz to ustawić i potem będzie już to pamiętane.
Po lewej stronie mamy możliwość wybrania waluty zamówienia a także formy płatności jaką chcemy
zasugerować kontrahentowi. Mamy tam też szereg opcji. które mogą być włączone.
Wybierz towar z minimum - gdy zostanie zaznaczone wówczas lista towarów jest prezentowana użytkownikowi
tylko w zakresie tych towarów, które osiągnęły minimum stanu magazynowego lub mniejszą. Jeśli używamy
tych ustawień to przy dużej ilości towarów może to nam bardzo ułatwić obsługę zamówień.
Upoważnij do obioru faktury bez podpisu - ta opcja w związku ze zmianą przepisów straciła na znaczeniu jednak część firm nadal wymaga podpisu na fakturze w związku z tym że czasem jest to jednocześnie dowód
dostawy.
Wybierz towar wg grupy - Ułatwia to szukanie towarów gdyż na liście wyboru pokażą się towary tylko należące
do danej grupy towarowej. Przyciskiem Ustaw wybieramy nazwę grupy towarowej, która nas interesuje. Pojawi
się ona w okienku obok przycisku.
Zapisuj cenę ostatniej dostawy - może to ułatwić kontrahentowi identyfikację towaru gdyż na zamówieniu
znajdzie się cena ostatniej dostawy.
Przyciskiem Dodaj <F3> dodajemy linię z towarem do zamówienia. Po wybraniu przycisku i wybraniu
konkretnego towaru z listy towarów pojawia się nam okienko :
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Możemy do każdej linii zamówienia dodać opis, który zidentyfikuje towar dla kontrahenta i doprecyzuje o co
nam chodzi jeśli tego towaru jeszcze nie zamawialiśmy. Mamy tu też informację, która ułatwia nam zamawianie
danego towaru. Przede wszystkim mamy informację o dacie ostatniej dostawy tego towaru, ilości oraz ilości
jaka znajduje się obecnie na magazynie. Pokazuje nam też nasze ostatnie zamówienie tego towaru. Przyciskiem
Zapisz <F2> zapisujemy daną pozycję zamówienia.
Gdy zamówienie jest dosyć długie a musimy w międzyczasie wystawić na przykład fakturę na wersji
jednostanowiskowej - możemy zapisać takie zamówienie do pliku tymczasowego by powrócić do tego
zamówienia kiedy wykonamy już te dodatkowe czynności. Zapisanie dokumentu zamówienia wykonujemy za
pomocą wyboru przycisku Zapisz <F2>

6.3.2 Ewidencja zamówień własnych
W przypadku konieczności przejrzenia zamówień własnych mamy możliwość wejścia do menu Dostawy ->
Zamówienia własne -> Ewidencja zamówień. Po podaniu okresu jaki nas interesuje pokaże się okienko :

Możemy tu skasować dane zamówienie a także zobaczyć jak wygląda konkretne zamówienie, które można
zobaczyć za pomocą wyboru przycisku Wybierz <ENTER> . Pokaże się wówczas nam okienko z konkretnym
zamówieniem. Możemy tutaj za pomocą przycisku Drukuj <F5> wydrukować raz jeszcze dane zamówienie.

6.4 Zamówienia
Omówiono tu zamówienia jakie są adresowane do nas od naszych kontrahentów.

6.4.1 Wystawienie zamówienia
W przypadku kiedy jakiś kontrahent zamawia u nas jakiś towar mamy możliwość wystawienia mu dokumentu
zamówienia, który w późniejszym czasie może ułatwić nam obsługę takiego zamówienia. Dokument
zamówienia wystawiamy za pomocą menu Dostawy -> Zamówienia -> Zamów.
Po wybraniu kontrahenta na jakiego będzie wystawiane zamówienie pokaże się nam okienko :
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W przypadku kiedy mamy ustawiony automat numeracji w menu Administracja -> ustawienia systemowe
Zakładka Numeracja jako numeracja automatyczna wówczas pojawi się nam numer zamówienia. W
przeciwnym razie musimy samodzielnie wpisać ten numer. Za pomocą przycisku Dodaj <F3> możemy dodać
linię towaru do tego zamówienia. Po naciśnięciu przycisku pojawi się nam lista towarowa. Gdy wybierzemy jakiś
towar pojawi się nam okienko gdzie możemy wprowadzić ilość cenę i dodatkowy opis do tej linii towarowej.
Gdyby taki towar jeszcze nie był na naszej linii towarowej możemy nacisnąć na przycisk Wyjdź wówczas pojawi
się nam okienko gdzie będziemy mogli wprowadzić opis towaru ilość oraz ewentualnie cenę jak na zdjęciu
poniżej :

Jeśli wybierzemy Kwotę zaliczki lub zadatku i zaznaczymy Wystaw fakturę zaliczkową to wówczas zostanie
wystawiona faktura zaliczkowa na kwotę podaną w okienku. Za pomocą przycisku Zapisz <F2> zapisujemy
zamówienie. Jeśli mamy zaznaczoną opcję Drukuj zamówienie po zapisie to wówczas zostanie automatycznie
wydrukowane zamówienie, które możemy np. przekazać klientowi.

6.4.2 Ewidencja zamówień
W programie mamy możliwość śledzenia stanu zamówień. Ułatwia to ich obsługę. Aby zobaczyć ewidencję
zamówień od klientów należy wejść do menu Dostawa -> Zamówienie -> Ewidencja zamówień. Wówczas pojawi
się nam okienko po wybraniu interesującego nas okresu :

Możemy także tutaj nie wyświetlić zamówień, które są już zrealizowane za pomocą zaznaczenia opcji Nie
pokazuj zrealizowanych. W razie gdyby zaszła taka potrzeba za pomocą przycisku Kasuj <F4> możemy skasować
dane zamówienie. Możemy też poszukać zamówień dla danej firmy za pomocą przycisku Znajdź firmę <F6> W
przypadku kiedy chcielibyśmy wydrukować raz jeszcze zamówienie wystarczy wejść w Wybierz <ENTER> wtedy
zobaczymy szczegóły danego zamówienia i będziemy mogli wydrukować to zamówienie za pomocą
przycisku Drukuj <F5>.

6.4.3 Zmiana stanu zamówienia
Celem wygodnej obsługi zamówień wprowadzono do niej stan który mówi na jakim etapie dane zamówienie
jest realizowane. Ułatwia to śledzenie stanu zamówienia oraz jego realizację. Aby zmienić stan zamówienia
wchodzimy do menu Dostawa -> Zamówienia -> Zmiana stanu. Należy wówczas podać okres jaki nas interesuje i
wówczas pojawi się nam okienko z ewidencją zamówień podobnie jak w 6.04.02 ewidencja zamówień
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Aby zmienić stan zamówienia musimy wybrać odpowiednie zamówienie i wybrać przycisk Wybierz <ENTER> po
czym pokaże się nam okienko ze szczegółami zamówienia. Możemy tutaj zmienić stan zamówienia zdefiniowano następujące stany - w realizacji, częściowo zrealizowane, zrealizowane, anulowane. Za pomocą
przycisku Zapisz <F2> zapisujemy dane zamówienia.

6.4.4 Zamiana zamówienia na fakturę
Aby zapewnić pełną wygodę użytkowania programu dodano do niego możliwość zamiany zamówienia na
fakturę lub paragon. Aby wykonać taką zamianę należy wejść do menu Dostawy -> Zamówienia -> Twórz
fakturę. Po wybraniu właściwego okresu w jakim zostało utworzone szukane zamówienie pokaże się nam
okienko :

Możemy tutaj zaznaczyć opcję Twórz paragon wówczas zamiast faktury zostanie utworzony paragon. Po
wybraniu właściwego zamówienia pokaże się nam okienko ze szczegółami naszego zamówienia. Możemy tutaj
zatwierdzić za pomocą przycisku Zatwierdź <F2> zamianę zamówienia na fakturę. W przypadku braku towaru
lub jego za małej ilości program powiadomi nas o tym - w przypadku kiedy mamy włączoną opcję z
Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Dostawa Włącz wystawianie faktur ze stanami zerowymi
towarów czy ma wystawić taką fakturę. Jeśli nie ma takiej ilości towaru a tamta opcja nie jest włączona to
program powiadomi nas tylko o tym że brak takiej ilości towaru. W przypadku kiedy do tego zamówienia była
wystawiana faktura zaliczkowa - pokaże się nam standardowe okienko tak jak w 5.1.0 wystawienie faktury
sprzedaży
Możemy tu poprawić tę fakturę do naszych wymagań i wystawić za pomocą przycisku Zapisz <F2>

6.4.5 Zamiana zamówienia na dokument proforma
W programie istnieje możliwość zamiany zamówienia na dokument proforma. Ma to na celu przedstawienie już
konkretnego dokumentu kontrahentowi na podstawie którego może się on lepiej zorientować jakie są ceny i
jakie dostał ewentualnie rabaty na zamówiony program. Zamiana przebiega w identyczny sposób jak w
przypadku 6.04.04-zmiana zamówienia na fakturę tyko że w efekcie końcowym otrzymamy dokument
proforma.

6.5 Dodatkowe dokumenty
Często w działalności firm potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty, które ułatwiają pracę. Często są to
jednak dokumenty specyficzne dla danej działalności. I żeby mieć dostęp do takich dokumentów należało by
kupić sobie jakiś specjalizowany program. A takie na ogół nie są tanie lub mają bardzo ograniczone funkcje. Tu
na pomoc przychodzą dodatkowe dokumenty w mr_faktury_pro. Dzięki temu można zdefiniować specjalny
wydruk, który będzie miał specyficzne informacje z możliwością pamiętania, wydruku itp. Definiowanie takiego
dokumentu dobywa się z menu Administracja -> Definicje. Na przykładzie wydruku przyjęcia samochodu do
naprawy prześledzimy cały proces tworzenia takiej definicji. Wchodzimy zatem do menu Administracja ->
Definicje i pokaże się nam okienko :
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Oczywiście na początku to okienko będzie puste. Tę definicję należy dodać do programu za pomocą przycisku
Dodaj <F3> Po jego wyborze pokaże się nam okienko :

W pole nazwa definicji musimy wpisać jakąś nazwę, która jednoznacznie będzie nam się kojarzyła z
dokumentem jaki tu będzie wystawiany. W tym przypadku nazwiemy go sobie :przyjęcie samochodu do
naprawy" w polu nazwa formatu wydruku musimy zdefiniować nazwę formatu, która będzie ten wydruk
definiowała.
W polu Definicja - definiujemy poszczególne pola, które mają być pamiętane na tym dokumencie. Przykładem
takiej definicji może być :
<field="marka" type="string" length="20"/>
<field="typ" type="string" length="20"/>
<field="rejestracja" type="string" length="9"/>
<field="przebieg" type="integer" length="10"/>
<field="numer_podwozia" type="string" length="20"/>
<field="numer_silnika" type="string" length="20"/>
<field="czas" type="timestamp" length="5"/>
Każda linijka to jedno pole, które jest pamiętane na dokumencie. Po nazwie angielskiej field (pole) mamy nazwę
naszego pola, które ma być pamiętane. Nazwa pola jest ograniczona znakiem " Potem mamy rodzaj pola. Na
razie zdefiniowano 3 rodzaje pól - ale na życzenie można rozszerzyć ich ilość. Jest to typ string (łańcuch) do
przechowywania łańcuchów tekstowych. Typ integer służy do przechowywania liczb całkowitych oraz typ
timestamp nie edytowalne pole, które pamięta czas zapisu wydruku w programie. Po typie pola podana jest
jego maksymalna długość.
Przyciski Zapisz do pliku i odczytaj z pliku służą do zapisu takiej definicji w pliku i odczytu z pliku gdybyśmy
chcieli taki gotowiec komuś przesłać. Wystarczy wtedy zapisać do pliku tę definicję i ją przesłać. A firma, która
otrzyma taki plik odczytuje go właśnie w tym miejscu.
Musimy oczywiście także zdefiniować format wydruku takiego dokumentu w Administracja -> Ustaw wydruki
Zakładka Dostawa i tu opcja Definiowalne.
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Poniżej mamy pokazany przykładowy format wydruku choć oczywiście można sobie to zaprojektować inaczej
zgodnie z własnymi upodobaniami.

6.5.1 Wystaw dodatkowy dokument
Aby wystawić dokument dodatkowy musi on być wcześniej zdefiniowany. W poprzednim rozdziale zostało
opisane jak to uczynić. Teraz Możemy wystawić taki dokument za pomocą menu Dostawy -> Dodatkowe ->
Twórz dokument. Pojawi się nam okienko z zdefiniowanymi wszystkimi dokumentami dodatkowymi w
systemie.

Tu wybieramy konkretną definicję - w tym przypadku przyjęcie samochodu do naprawy. Po wybraniu przycisku
Wybierz <F3> pokaże się nam okienko z wyborem kontrahenta na jakiego będzie wystawiony ten dokument. Po
wyborze firmy pokaże się nam okienko :
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Okienko to jest bardzo podobne do tego jakie jest w 6.04.1-wystawienie zamówienia Jednak mamy tutaj
dodatkowy przycisk Dane dod. który służy do wpisania do tego dokumentu danych jakie wcześniej
zdefiniowaliśmy. Po jego naciśnięciu pokaże się nam okienko :

Oczywiście zawartość danych będzie różna w zależności od tego co zdefiniowaliśmy. Po wprowadzeniu danych
możemy zapisać je za pomocą przycisku Zapisz <F2>
Po zapisie całego dokumentu pokaże się nam wydruk :
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Mamy tu wszystkie informacje jakie zostały zdefiniowane. Oczywiście możemy ma tej bazie zdefiniować
zupełnie inny dokument z innymi danymi. Taki jaki będzie nam potrzebny.

6.5.2 Ewidencja dokumentów dodatkowych
Możemy oczywiście zobaczyć do wystawionych już dokumentów dodatkowych i na przykład wydrukować raz
jeszcze taki dokument gdy zajdzie potrzeba. Poprzez wybór menu Dostawy -> Dodatkowe -> Ewidencja
dokumentów możemy wybrać odpowiedni typ dokumentu podobnie jak w trakcie wystawiania dokumentu
dodatkowego a następnie określić zakres dat w jakim będziemy szukali naszego dokumentu. Pokaże się nam
okienko :

Możemy tu skasować dany dokument dodatkowy a także wyświetlić tylko dokumenty dla konkretnej firmy za
pomocą przycisku Znajdź firmę <F6> Za pomocą przycisku Wybierz <ENTER> możemy zobaczyć szczegóły
danego dokumentu a także wydrukować jego treść .

6.6 Wydruki zakupów
W programie istnieje możliwość wydrukowania zakupów. Aby to wykonać należy wejść do menu Dostawy ->
Wydruki -> Zakupy. Pokaże się nam okienko z zakresem dat gdzie należy wprowadzić interesujący nas zakres
dat. Po czym pojawi się nam okienko :

Jak widać możemy tu wybrać czy chcemy aby ten wydruk obejmował dostawy lub zakupy lub obie opcje
jednocześnie. Za pomocą przycisku Drukuj <F5> zostanie pokazany podgląd wydruku zgodny z formatem jaki
jest ustawiony w Administracja -> Ustaw wydruki Zakładka Dostawa i tu Druk ewidencja dostawa.

6.7 Reklamacje
Opiszemy tu obsługę reklamacji jaką umożliwia program MR_FAKTURY_PRO. Możliwe jest wystawianie
dokumentów reklamacji, śledzenie stanu realizacji reklamacji a także sprawdzanie jakie reklamacje zostały
wystawione w danym okresie.

6.7.1 Wystaw reklamację
W programie można wystawić druk reklamacji lub przyjęcia towaru do naprawy. Aby wystawić taki dokument
należy wejść do menu Dostawy -> Reklamacje -> Wystaw nowy. Pokaże się wówczas nam okienko :
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W przypadku kiedy mamy ustawiony automat numeracji dla Numer reklamacji w Administracja -> Ustawienia
systemowe zakładka numeracja - pojawi się nam w okienku Zgłoszenie reklamacji automatycznie numer danej
reklamacji. Ułatwia to nam później identyfikowanie danej reklamacji. Możemy ustawić sobie datę wystawienia.
W pole Nazwa firmy (Nazwisko i imię ) możemy wpisać ręcznie dane kontrahenta a poniżej jego adres lub gdy
jest on na liście naszych kontrahentów wybrać go za pomocą przycisku Wybierz po prawej stronie okienka.
W typ naprawy mamy możliwość wybrania określonego trybu obsługi danej reklamacji - może być
to : Reklamacja w przypadku kiedy towar jest w okresie gwarancyjnym, Odpłatna - jeśli jest to sprzęt przyjęty
do normalnej naprawy odpłatnej, lub Warunkowa - kiedy nie ma pewności że sprzęt zostanie naprawiony na
warunkach gwarancji.
Dzięki takiemu ustawieniu można tego menu używać w punktach naprawczych przyjmujących urządzenia do
naprawy. W stanie reklamacji mamy stany : Do naprawy, naprawiony, załatwiona. Obsługując stany naprawy
możemy łatwo sprawdzać co się dzieje z daną naprawą.
Jeśli jest to reklamacja to możemy wybrać dokument sprzedaży, na którym znajduje się sprzęt oddany do
reklamacji.
W nazwie towaru wpisujemy nazwę towaru przyjętego do naprawy. Można tez osobno zapisać numer serii
towaru. Jest też możliwość wpisania daty przypuszczalnej naprawy a także telefonu kontaktowego.
Poniżej mamy opis wad jakie zgłasza kupujący a obok uwagi na temat sprzętu i stwierdzonych wad przez
przyjmującego reklamację. Po naciśnięciu przycisku Zapisz <F2> dana reklamacja zostanie zapisana i
wydrukowany zostanie formularz Reklamacji, którego format można poprawić w Administracja -> Ustaw
wydruki Zakładka Dostawa - Wydruk reklamacji

6.7.2 Zmiana stanu reklamacji
W przypadku kiedy zmienia się stan towaru oddanego do reklamacji lub naprawy możemy to odnotować w
programie aby łatwiej kontrolować stan reklamacji lub napraw. Realizujemy to za pomocą menu Dostawy ->
Reklamacja -> Zmień stan. Wówczas pojawi się nam okienko z zakresem dat. Po wybraniu określonego okresu
pojawią się nam reklamacje z danego okresu.
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Możemy tu wymusić by program pokazywał nam określone stany w jakich znajdują się reklamacje. Ułatwia to
nam znalezienie konkretnej reklamacji w przypadku kiedy są ich duże ilości. Za pomocą przycisku zmień
wybieramy daną reklamację i możemy zmienić jej stan. Inne pola nie będą edytowalne.

6.7.3 Ewidencja reklamacji
Aby wydrukować raz jeszcze jakąś reklamację możemy posłużyć się menu Dostawy -> Reklamacje -> Ewidencja
reklamacji. Po wybraniu tego menu pokaże się nam okienko z zakresem dat - po wybraniu odpowiedniego
zakresu pojawi się nam okienko podobne jak w 6.07.02 zmiana stanu reklamacji
Będziemy mogli tu także filtrować reklamacje według stanu w jakim się znajdują. Naciskając na przycisk
Szczegóły możemy zobaczyć szczegóły danej reklamacji a także wydrukować formularz reklamacji za pomocą
przycisku Drukuj <F5>

6.7.4 Poprawa reklamacji
W przypadku kiedy popełniliśmy pomyłkę w wydruku dokumentu reklamacji mamy możliwość poprawy takiego
dokumentu za pomocą menu Dostawy -> Reklamacje -> Poprawa reklamacji. Po wybraniu tego menu pokaże
się nam okienko z zakresem dat. Po wybraniu odpowiedniego okresu zobaczymy wszystkie reklamacje z tego
okresu. Po wyborze odpowiedniej reklamacji wybieramy przycisk Zmień i pokaże się nam okienko gdzie
będziemy mogli poprawić zawartość dokumentu .

7. Rozliczenia
W programie istnieje możliwość śledzenia długów zarówno wynikających ze sprzedaży jak i dostaw. Aby
obsługa długów działała musi być włączona opcja Włącz obsługę długów w Administracja -> Ustawienia
systemowe zakładka Różne. Jest ona włączona opcjonalnie przy instalacji programu. Bardzo dobrym
uzupełnieniem funkcji jakie są w programie jest bezpłatny program dla użytkowników MR_FAKTURY_PRO w
przypadku kiedy mamy do obsługi wiele przelewów z kont bankowych jest program MR_PRZELEWY.
Współpracuje ona bezpośrednio z danymi programu MR_FAKTURY_PRO.

7.1 Rozliczenia dostaw
Zostanie tu omówione jak rozliczyć dostawy oraz związane z tym funkcje a także jak zobaczyć jakie dostawy
zostały już spłacone i kiedy. Aby zobaczyć jakie funkcje związane ze spłatą dostaw są dostępne należy wejść do
menu Rozliczenia -> Dostaw.

7.1.1 Rozliczenie dostawy
Aby rozliczyć daną fakturę dostawę, dostawy lub fakturę skupu od danego dostawcy należy wejść do menu
Rozliczenia -> Dostawy -> Spłaty. Po wyborze tego menu pokaże się nam okienko :
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Mamy w nim firmy co do których nie uregulowaliśmy należności za faktury z odroczoną płatnością. Mamy też
szereg funkcji, które umożliwiają nam zorientowanie się w stanie naszych płatności. W kolumnach winien
możemy zobaczyć jakie długi dana firma ma wobec nas a w kolumnie ma - jakie długi my mamy wobec tej
firmy.
Aby zobaczyć jaka jest sytuacja jeśli chodzi o całościowe ilości długów możemy nacisnąć na przycisk Całość
długów <F8> Pokaże się nam wówczas następujący obrazek :

Mamy tutaj pokazane jakie są nasze długi a także jakie są długi wobec nas. Oczywiście są to długi wynikające z
wystawionych faktur i innych dokumentów.
Bardzo przydatna się może okazać funkcja płatność na dzień <F12>. Pozwala ona na określenie jakie faktury
mają być spłacone do określonego dnia. Jeśli wybierzemy tę funkcję pokaże się nam okienko z zakresem dat
gdzie musimy podać okres jaki nas interesuje. Wówczas pojawi się nam okienko z fakturami jakie należy spłacić
w tym terminie.

Możemy tutaj wydrukować listę pokazywaną przez okienko za pomocą przycisku Drukuj <F5> Posortować listę
wskazywaną przez okienko według daty spłaty należności lub według symbolu faktury. Mamy też podaną
ogólną kwotę do zapłaty a także możemy wydrukować druk przelewu na gotowym wydruku.
Poprzez wybranie przycisku Wydruk długów <F5> możemy wydrukować całą listę długów dostaw. Przykładowy
wydruk mamy poniżej :
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Jeśli naciśniemy na przycisk csv widoczny obok tego przycisku, wówczas zamiast wydruku będziemy mogli
zapisać listę długów do formatu csv, która może być wykorzystana przez inne programy.
Aby wykonać spłatę danej faktury w programie musimy najpierw wybrać firmę dla jakiej ma nastąpić spłata.
Możemy tu szukać wg Nazwy firmy, według skrótu, według NIP-u lub funkcją Znajdź, która jest opisana w 4.3.0
Ewidencja firm
Po wybraniu odpowiedniej firmy i naciśnięciu przycisku Spłaty <F2> pokaże się nam okienko z długami dla
danej firmy :

Za pomocą przycisku Zaznacz <F7> zaznaczamy daną fakturę do spłaty. Możemy zaznaczyć kilka faktur aby za
jednym razem spłacić je wszystkie. Istnieje też możliwość spłaty faktury częściowej. Możemy tu także
wydrukować polecenie przelewu za pomocą przycisku Przel. a także wydrukować nasze długi dla tej firmy za
pomocą przycisku Drukuj <F5>
Po wybraniu typu płatności jakim uregulowaliśmy wybraną fakturę lub faktury - a może być to gotówka,
przelew, czek naciskamy na przycisk Spłać <F2> i pokaże się nam okienko :

Jeśli naciśniemy tu na przycisk Całość <F6> wówczas cała kwota wynikająca z długu wobec firmy zostanie
wpisana do okienka Wypłata. W okienku numer KW pojawi się nam numer kasa wyda o ile została ustawiona
automatyczna numeracja w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka numeracja. Numer KW nie pojawi
się jeśli wcześniej zaznaczyliśmy że jest to płatność realizowana przelewem. Wówczas dobrze jest wpisać tam
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jakiś numer, który będzie jednoznacznie identyfikował daną wpłatę. Może się to nam przydać później gdyby
firma próbowała kwestionować nasza wpłatę. Naciśnięcie przycisku Zapisz <F2> spowoduje zapis danej spłaty i
w przypadku kiedy jest to spłata gotówkowa program zapyta czy ma wydrukować dokument KW. Jeśli
wybierzemy Tak wówczas taki dokument zostanie wydrukowany.

7.1.2 Ewidencja spłat dostaw
Aby zobaczyć jak wyglądały nasze spłaty wobec innych firm należy wybrać menu Rozliczenia -> Dostawy ->
Ewidencja spłat. Wówczas pokaże się nam okienko :

Możemy tu zobaczyć jakie firmy nie otrzymały swoich pieniędzy w terminie. Za pomocą przycisku
Przeterminowania <F8> Możemy zobaczyć Zestawienie firm s takimi długami.

Możemy zobaczyć tu szczegóły takiego takich dokumentów dla danej firmy za pomocą przycisku Szczegóły
<ENTER>

Możemy tu także wykonać wydruk faktur jakie mają być zapłacone w określonym terminie poprzez wybranie
przycisku Płatność na dzień <F12> Możemy też wydrukować wszystkie nasze przeterminowane faktury (nie
zapłacone w terminie) za pomocą Druk przeterminowań <F6>
Jeśli ustawimy się na danej interesującej nas firmie i naciśniemy na przycisk Pokaż pojawi się nam okienko z
zakresem dat gdzie musimy pokazać okres w jakim były wystawiane faktury i pokaże się nam okienko :
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Pokazane są tu dokumenty już spłacone jak i takie które należy jeszcze uregulować. Jeśli interesuje nas żeby
zobaczyć kiedy dana faktura została uregulowana możemy zerknąć do Pokaż spłaty <ENTER> i wówczas pokaże
się nam

Mamy tu zaprezentowany symbol spłaty (np numer KW) itd.Możemy tutaj skasować daną wpłatę jeśli została
ona omyłkowo wpisana do programu za pomocą przycisku Kasuj <F4> Przycisk ten będzie widoczny tylko w tym
przypadku kiedy mamy nadane odpowiednie uprawnienie w Administracja -> Użytkownicy i tu zakładka
Główne ustawienia i opcja Kasowanie spłat (KP, KW).
Po naciśnięciu na przycisk Szczegóły <ENTER> Otrzymamy okienko

7.1.3 Zaliczki
Omówimy tu wydawanie zaliczek. Czasem wychodzi potrzeba aby wydać pracownikowi czy komuś innemu
zaliczkę z której chcemy by osoba ją otrzymująca się rozliczyła. Temu właśnie służy ten moduł. Aby wydać
zaliczkę należy wejść do menu Rozliczenia -> Dostaw -> Zaliczki -> Wydaj. Wówczas program poprosi nas o
wybranie kontrahenta na którego będzie wydana zaliczka. Po jego wybraniu pokaże się nam okienko:
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W polu symbol w przypadku włączonej automatycznej numeracji KW - administracja -> Ustawienia systemowe
Zakładka Numeracja - wpisany zostanie automatycznie kolejny numer KW - jeśli nie mamy włączonej opcji
automatycznej numeracji to musimy wpisać to ręcznie. Możemy wpisać także datę upływu - kiedy zaliczka
powinna być rozliczona. Mamy tu tez możliwość wpisania typu zaliczki - czy jest to gotówka, przelew czy czek.
Po naciśnięciu na przycisk Zapisz <F2> zaliczka jest zapisana do programu.
Taką zaliczkę można oczywiście rozliczyć. Po wejściu do menu Rozliczenia -> Dostaw -> Zaliczki -> Spłaty
możemy zanotować spłatę takiej zaliczki

Postępujemy tu identycznie jak w przypadku spłaty faktury dostawy co zostało opisane w 7.01.01 rozliczenie
dostawy
Możemy także podobnie jak w przypadku spłat dostaw - zobaczyć jak wygląda ewidencja spłat dostaw. Po
wybraniu menu Rozliczenia -> Dostawy -> Zaliczki -> Ewidencja spłat. Pokaże się nam okienko podobne jak w
przypadku spłat dostaw. Po wybraniu określonego kontrahenta pokaże się nam okienko z podaniem zakresu
dat i następnie lista wszystkich zaliczek z tego okresu.

7.1.4 Ewidencja KW
Mamy też możliwość zobaczenia ewidencji KW Za pomocą menu Rozliczenia -> Dostawy -> Ewidencja KW
możemy zobaczyć ewidencję wystawionych dokumentów KW. Po wybraniu zakresu dat pojawi się nam okienko
:
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Możemy wydrukować dany dokument KW poprzez wybranie go na liście a następnie wybranie przycisku Drukuj
<F5> Możemy tez skasować dany dokument KW o ile mamy włączoną opcję w Administracja -> Użytkownicy i tu
poprawienie danych danego użytkownika w Zakładce Główne ustawienia opcja Kasowanie spłat (KP, KW)

7.2 Rozliczenia sprzedaży
Omówione zostaną tu funkcje związane z rozliczeniami sprzedaży

7.2.1 Spłaty sprzedaży
Aby dokonać spłaty sprzedaży należy wybrać menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Spłaty. Wówczas pokaże się nam
okienko :

Okienko to podobne jest jak w przypadku spłat dostaw 7.01.01 rozliczenie dostawy U góry okienka mamy firmy,
które są nam dłużne pieniądze za wystawione faktury. W kolumnie winien są długi tej firmy wobec naszej firmy
a w kolumnie ma są długi nasze wobec tej firmy. Mamy tutaj funkcję do szukania konkretnej faktury według jej
numeru. Przycisk Wg Numeru <F3> Po jego naciśnięciu pokaże się nam okienko :

Oczywiście będzie ono puste. W pozycji podaj numer musimy podać numer lub część numeru poszukiwanej
przez nas faktury. Podaliśmy tu 12 i po naciśnięciu na przycisk Szukaj <F6> program przeszuka długi i pokaże
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wszystkie faktury, które zawierają znaki wprowadzone w podaj numer. Po naciśnięciu na przycisk Spłać <F2>
pokaże się nam :

Postępujemy tu identycznie jak w przypadku spłat dostaw. Wystarczy tu nacisnąć na Spłać <F2> aby przejść do
okienka spłaty danej faktury gdyż pozycja w takim przypadku jest już zaznaczona. Oczywiście możemy także
dodać dodatkowe faktury do tej spłaty. Jak widać podana kwota jest tu wyrażana w euro bo faktura została
wystawiona w euro. Po zmianie płatności na przelew i po naciśnięciu na Spłać <F2> pokaże się nam okienko :

W przypadku przelewu musimy sami wprowadzić numer przelewu - może to być jakiś numer bankowy na
przykład. Wprowadzamy też kwotę wpłaty i przycisk Zapisz <F2> zapisuje całą wpłatę.

7.2.2 Ewidencja spłat sprzedaży
Obsługa ewidencji spłat sprzedaży wygląda podobnie jak 7.01.02 ewidencja spłat dostaw Po wybraniu z menu
Rozliczenia -> Sprzedaży -> Ewidencja spłat pokaże się nam okienko :
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Możemy tu tez wydrukować żądanie zapłaty w przypadku faktur przeterminowanych. Po naciśnięciu na przycisk
Przeterminowania <F8> Po jego wybraniu - pokaże się okienko :

Możemy tutaj zobaczyć szczegóły przeterminowanych (nie zapłaconych w terminie) faktur sprzedaży poprzez
wybranie na przycisku Szczegóły <ENTER> Pokaże się nam

Poprzez naciśnięcie przycisku Żądanie zapłaty <F5> pojawi się nam okienko z wyborem formatu wydruku :

Przy formacie standardowym nie będą drukowane należne odsetki a przy formacie o nazwie odsetki - będą one
drukowane. Oczywiście możemy sami zdefiniować sobie różne formaty wydruku w zależności od potrzeb. Po
wybraniu Wybierz <ENTER> pojawi się nam wydruk żądania zapłaty :
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Oczywiście treść takiego dokumentu podobnie jak i wszystkich innych wydruków jest w pełni edytowalna.
Wybranie przycisku Drukuj w okienku Firmy posiadające przeterminowania płatności dokumentów spowoduje
wydrukowanie po kolei wszystkich przeterminowań sprzedaży, które mają ustawione na tak pozycję w
kolumnie Wybrany. Wartość wybrany "Tak" lub "Nie" możemy ustalić za pomocą przycisku Wybrany. W
przypadku drukowania dużej ilości dokumentów warto zaznaczyć opcję Drukuj bez podglądu. Przyspieszy to
cały proces gdyż inaczej program za każdym razem będzie prezentował nam podgląd wydruku gdzie musimy
nacisnąć na przycisk Drukuj a potem trzeba zamknąć sam podgląd wydruku. Możemy także zdecydować się na
wysłanie maila z wezwaniem do zapłaty za pomocą przycisku eMail. Pokaże się nam wówczas okienko

Możemy tu wpisać jakiś tekst standardowy, który będzie się pojawiał nam tu automatycznie jeśli wybierzemy
przycisk Zapisz tekst po wpisaniu tekstu do okienka. Przycisk Czyść skasuje nam zawartość okienka a przycisk
Wykonaj spowoduje że maile z żądaniem zapłaty zostaną wysłane do tych kontrahentów, którzy mają podany
adres email w swoich danych.
Oczywiście czasem przy dużych ilościach takich faktur nie opłaca się nam wysyłać zawiadomień do wszystkich.
Do tego celu służy przycisk Filtr. Po jego naciśnięciu pojawia się nam okienko

118

Możemy tu określić od jakiej ilości dni od terminu zapłaty mamy generować dokumenty przeterminowań.
Możemy także określić zakres kwot jakie będą brane pod uwagę. Jeśli wpiszemy w rubryce Od 5 to będą brane
pod uwagę faktury, które mają kwotę większą niż 5 zł.

7.2.3 Zaliczki
W przypadku kiedy chcemy rozliczyć zaliczkę, którą otrzymaliśmy od kontrahenta możemy użyć opcji
Rozliczenia -> Sprzedaży -> Zaliczki -> Przyjmij Należy jednak pamiętać że zgodnie z przepisami obowiązującymi
od 2014 roku jeśli otrzymamy zaliczkę a nie będzie ona rozliczona do 15 dnia miesiąca poprzedzającego
otrzymanie zaliczki wówczas należy wystawić fakturę zaliczkową.
Po wybraniu z menu program pokaże nam okienko gdzie będziemy mogli wybrać kontrahenta a następnie
pokaże się nam okienko :

Możemy tutaj ustalić datę upływu - do kiedy dana zaliczka powinna być rozliczona. Możemy tez podaj rodzaj
wpłaty : Gotówka, Przelew, Czek. Po naciśnięciu przycisku Zapisz <F2> zostanie zapisana i wydrukowany
zostanie dokument KP.
Aby rozliczyć taką zaliczkę należy wejść do menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Zaliczki -> Spłaty. Spłata takiej
zaliczki przebiega identycznie jak to opisano w 7.01.03-zaliczki

7.2.4 Ewidencja KP
Możemy zobaczyć ewidencję KP w programie za pomocą menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Ewidencja KP. Po
podaniu okresu jaki będzie wyświetlany pokaże się nam okienko :
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Poprzez wybranie odpowiedniej pozycji i przycisku Drukuj <F5> zostanie wydrukowany dokument KP. Za
pomocą przycisku Kasuj <F4> możemy skasować dany dokument KP - przycisk ten będzie widoczny gdy mamy
ustawione uprawnienie w Administracja -> Użytkownicy i tu Zakładka Główne ustawienia i tu Kasowanie spłat
(KP, KW)

7.2.4 Nota odsetkowa
Program ma możliwość wystawiania noty odsetkowej dla spłaconych przeterminowanych faktur. Jest to dobry
sposób dyscyplinowania przedsiębiorców aby spłacać swoje długi w terminie. Oczywiście program posiada takie
mechanizmy, które pozwalają na wyłączenie niektórych przedsiębiorców czy faktur z mechanizmu wystawiania
noty odsetkowej.
Aby wystawić notę odsetkową należy wejść do menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Nota odsetkowa -> Wystaw.
Pojawi się nam puste okienko gdzie będzie przycisk Oblicz. Należy go wybrać i wtedy program poprosi nas o
zakres dat - automatycznie jest tam ustawiony okres ostatnich dwóch lat ale można to samodzielnie zmienić na
inny zakres dat. Po wybraniu okresu program znajdzie firmy z przeterminowanymi ale spłaconymi już fakturami
i zaprezentuje nam w okienku jak w poniższym przykładzie:

Wybieramy konkretną firmę i wówczas pojawi się nam okienko z daną notą odsetkową.

Jeśli mieliśmy włączoną opcję w Administracja -> Ustawienia systemowe Zakładka Numeracja -Numer noty
odsetkowej jest ustawiona numeracja automatyczna wówczas w Symbolu noty odsetkowej pokaże się
automatycznie numer noty - w przeciwnym wypadku numer ten trzeba będzie wprowadzić ręcznie.
Jeśli było szereg takich faktur to pojawią się one na nocie odsetkowej. Można zrezygnować z części faktur na
nocie odsetkowej poprzez skasowanie danej pozycji. Możemy też przywrócić daną skasowaną pozycję za
pomocą przycisku Odkasuj <F3>. Skasowane pozycje będą wyświetlane na czerwono. Możemy umieścić też
dodatkowy opis na nocie, który będzie pamiętany. Jeśli wybierzemy przycisk Wystaw program nas spyta czy ma
zapisać tę notę. Po zapisaniu pokaże się nam wydruk :
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Oczywiście można zmienić sobie cały wygląd takiego dokumentu w Administracja -> Ustaw wydruki zakładka
Rozliczenia.
Możemy także zobaczyć ewidencje wystawionych not a także wydrukować taką notę raz jeszcze. Należy
wówczas wybrać z menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Nota odsetkowa -> Ewidencja. Program zapyta nas o okres
jaki nas interesuje po czym pokaże się nam okienko :

Kiedy interesuje nas konkretna nota to wystarczy nacisnąć na przycisk Szczegóły <Enter> i wówczas pokaże się
nam konkretna nota gdzie możemy ją wydrukować na nowo.

7.3 Przelewy
Omówimy tutaj możliwość wystawiania przelewów drukowanych na papierze by później zanieść je do banku.
Ich rola w ostatnich latach znacznie zmalała ze względu na używanie bankowych kont internetowych ale jest
jeszcze liczna ilość fanów tego typu rozliczenia - dlatego też ta opcja została jeszcze pozostawiona.

7.3.1 Ustawienie przelewu
W związku z tym iż na przelewach zawsze pojawia się część danych w identycznej treści - aby zmniejszyć ilość
pracy dla użytkownika wprowadzone zostało ustawienie danych początkowych odnośnie nadawcy przelewu. Za
pomocą menu Rozliczenia -> Przelewy -> Ustaw możemy ustawić te dane. Po wybraniu tego menu pojawi się
nam okienko :
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W polu numer rachunku wpisujemy numer rachunku z którego będzie wykonywany najczęściej przelew. W
nazwie i adresie zleceniodawcy podajemy przypisane dane odnośnie tego konta. Aby mieć możliwość wyboru
drukarki przed wydrukiem należy zaznaczyć opcję Daj możliwość wyboru drukarki przed wydrukiem. Pojawi się
nam wówczas przed wydrukiem okienko, które pozwoli na zmianę drukarki z tej domyślnej na inną. Zapisanie
danych następuje po wybraniu przycisku Zapisz <F2>

7.3.2 Wystaw przelew
Aby wystawić dokument przelewu, który możemy przedstawić w banku należy wybrać z menu Rozliczenia ->
Przelewy -> Wystaw pokaże się nam okienko :

Jeśli mamy ustawione dane w Rozliczenia -> Przelewy -> Ustaw wówczas zostaną automatycznie wypełnione
pola dotyczące zleceniodawcy. Możemy także za pomocą przycisku Zmień zmienić te dane na inne jeśli na
przykład mamy kilka kont. U góry mamy dane odbiorcy danego przelewu. Tam też możemy za pomocą
przycisku Wybierz - zmienić dane odbiorcy. Dobrze jest trzymać dane numeru konta danego klienta w bazie
danych gdyż wówczas nie będzie potrzeby wpisywania go ręcznie za każdym razem kiedy robimy przelew. Za
pomocą przycisku Wyb. tyt. możemy wybrać jakiś stały opis który możemy sobie zdefiniować. Po wybraniu
przycisku Wyb tyt. pojawi się nam okienko ze zdefiniowanymi tytułami przelewów. Możemy tam dodać nowy
tytuł do listy a także zmienić już istniejący tytuł. Po wybraniu danego tytułu pokaże się on w rubryce Tytułem. i
Tytułem cd. Za pomocą przycisku Drukuj <F5> zostanie wydrukowany przelew. Program jest przygotowany aby
drukować na gotowych formularzach wydruku. Ale oczywiście istnieje możliwość zmiany formularza wydruku
tak by był on drukowany w całości.

7.4 Kasa
Jeśli jest włączona opcja w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Różne Włącz rejestrację gotówki
do kasy, która to opcja jest włączona zaraz po instalacji wówczas mamy możliwość rozliczania kasy z gotówki.
Wszystkie operacje z udziałem gotówki są zapisywane do specjalnej bazy i dzięki temu można zobaczyć jaki był
przepływ gotówki.

7.4.1 Stan kasy
Poprzez menu Rozliczenia -> Kasa -> Stan zobaczymy okienko :
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Mamy tu podany stan kasy ogólny. Jeśli używamy wersji wielostanowiskowej wówczas jest to stan wszystkich
kas jakie są w systemie. Jeśli naciśniemy na przycisk Zeruj - program spyta się nas czy ma wyzerować stan kasy jeśli nasza odpowiedź będzie tak - wówczas ten stan zostanie ustawiony na zero.

7.4.2 Wpłata do kasy
Jeśli chcemy dokonać wpłaty gotówki do kasy to należy wybrać menu Rozliczenia -> Kasa -> Wpłata. Pojawi się
nam okienko :

Jeśli mamy włączoną automatyczne ustawianie numeracji KP/KW w Administracja -> Ustawienia systemowe
zakładka Numeracja wówczas pojawi się nam w polu Nazwa wpłaty kolejny numer KP. W przeciwnym wypadku
musimy sami wpisać ten numer. Za pomocą przycisku Wybierz <F6> możemy wybrać z listy kontrahentów tego
kto nam wpłaca pieniądze. W Za co wpisujemy jaka jest przyczyna wpłaty. A poniżej w Kwota wpłaty wpisujemy
kwotę jaka powinna znaleźć się na tym dokumencie. Po wybraniu przycisku Zapisz <F2> dokument zostanie
zapisany a system spyta nas czy ma wydrukować KP. Jeśli wybierzemy tak to ten dokument zostanie
wydrukowany. Należy pamiętać że jeśli przyjmujemy KP jako zaliczkę za jakieś faktury to jeśli faktura zostanie
wystawiona po 15 dniu następnego miesiąca po otrzymaniu zaliczki to raczej należy wystawić fakturę
zaliczkową.

7.4.3 Wypłata z kasy
Aby wypłacić z kasy gotówkę można posłużyć się opcją Rozliczenia -> Kasa -> Wypłata. Ten rodzaj dokumentu
wystawiamy w przypadku na przykład poboru gotówki z kasy aby udokumentować wyjęcie gotówki z kasy np
przy końcu pracy lub na przykład płacąc dostawcy za fakturę - szczególnie gdy płaci pracownik i chce mieć
dokument potwierdzający ten fakt.
Po wybraniu tego menu pojawi się nam :
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Jeśli mamy zaznaczoną automatyczną numerację KW/KW wówczas numer pojawi się w pozycji Nazwa wypłaty jeśli nie to musimy go wpisać samemu. Za pomocą przycisku Wybierz <F6> można wybrać kontrahenta z listy.
Koniecznie należy wpisać Za co wystawiamy dany dokument. Wybranie przycisku Zapisz <F2> zapisuje
dokument KW w bazie. Program spyta czy ma drukować dokument KW. Jeśli nasza odpowiedź będzie Tak
wówczas ten dokument zostanie wydrukowany.

7.4.4 Ewidencja kasowa
W programie mamy możliwość zobaczenia ewidencji zmian jakie zachodziły na kasie. Poprzez menu Rozliczenia
-> Kasa -> Ewidencja po podaniu zakresu dat pokaże się nam okienko :

Możemy tu wydrukować pokazywaną listę operacji na kasie. Jeśli zaznaczymy opcję tylko nazwy to wówczas nie
będzie drukowany adres kontrahenta tylko jego nazwa. Możemy tu także ustawić filtrowanie poszczególnych
operacji. Po naciśnięciu przycisku Ustaw filtr pokaże się nam okienko :
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Mamy tutaj poszczególne kategorie operacji które możemy włączyć lub wyłączyć. Jeśli używamy wersji
sieciowej możemy ustawić sobie konkretną kasę lub wszystkie kasy. Mamy tez dwa przyciski na dole Zaznacz
wszystkie - co zaznaczy nam wszystkie kategorie lub Odznacz wszystkie - odznaczy nam wszystkie kategorie.
Jednak dopiero gdy zaznaczymy na okienku z operacjami kasowymi opcję Filtruj - to zostanie włączone
filtrowanie i nie wybrane kategorie nie będą pokazywane. Także na wydrukach. Mamy tu też przycisk Kasuj
KP/KW <F4> który pozwala na kasowanie KP lub KW. Przycisk ten jest widoczny tylko w przypadku kiedy mamy
ustawione uprawnienie w Administracja -> Użytkownicy i tu popraw dla danego użytkownika i w Główne
ustawienia Kasuj KP/KW.
Jeśli naciśniemy na przycisk Szczegóły <ENTER> wówczas zobaczymy dany dokument który wynikł z tej zmiany
na kasie.

7.5 Wystawianie not
W programie istnieje obsługa noty obciążeniowej, noty uznaniowej i noty korekcyjnej. Wszystkie te dokumenty
można wystawiać w menu Rozliczenia -> Nota i tu należy wybrać interesujący nas rodzaj noty.

7.5.1 Nota obciążeniowa
Nota obciążeniowa nazywana również notą debetową, jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę w
przypadku, gdy jej przedmiotem nie są towary i usługi w rozumieniu ustawy o VAT. Może ona dokumentować
naliczenie kar umownych czy odsetek karnych. Nota obciążeniowa jest przeciwieństwem noty uznaniowej
wystawionej przez sprzedającego w celu obniżenia kwoty faktury.
Aby wystawić notę obciążeniową należy wybrać z menu Rozliczenia -> Nota -> Obciążeniowa -> Wystaw pokaże
się nam wówczas okienko z kontrahentami. Należy wybrać tego na kogo ma być wystawiona ta nota. Pokaże się
nam wówczas okienko :

Automatycznie pojawi się nam numer noty obciążeniowej jeśli w Administracja -> Ustawienia systemowe
zakładka Numeracja mamy ustawione automat dla Numer noty obciążeniowej. Za pomocą przycisku Dodaj
<F3> możemy dodać pozycję do noty obciążeniowej. Pojawi się nam wówczas lista towarów i usług z których
wybieramy nas interesujący i pojawi się nam okienko z nazwą produktu i kwotą do wprowadzenia. Po
wprowadzeniu kwoty możemy nacisnąć na przycisk Zapisz <F2> aby zapisać daną linię. Możemy też za pomocą
przycisku Zmień <F6> zmienić wartość danej linii noty. A za pomocą Kasuj <F4> skasować daną linię noty.
Możemy tez określić datę zapłaty noty i za pomocą przycisku Zapisz <F2> Wówczas pojawi się okienko :

Wybieramy tu ilość egzemplarzy jaka ma być wydrukowana i wybieramy przycisk Druk <F5> Spowoduje to
wydrukowanie noty w wybranej ilości egzemplarzy.
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Możemy także wydrukować daną notę raz jeszcze z ewidencji. Należy wówczas wejść do menu Rozliczenia ->
Nota -> Obciążeniowa -> Ewidencja lub Rozliczenia -> Nota -> Obciążeniowa -> Ewidencja dla firmy - jeśli
chcemy obejrzeć noty dla danej firmy. Po wykonaniu menu program poda nam okienko gdzie musimy podać
okres jaki nas interesuje. Po czym pojawi się nam okienko :

Możemy tu za pomocą przycisku Znajdź firmę <F6> wybrać noty obciążeniowe tylko dla tej wybranej firmy. Za
pomocą przycisku Kasuj <F4> możemy skasować daną wskazywaną notę. Możemy też wydrukować ewidencję
not za pomocą przycisku Drukuj <F5>. Aby zobaczyć czy wydrukować daną notę należy wybrać przycisk
Szczegóły <ENTER>

7.5.1 Nota uznaniowa
Nota uznaniowa (kredytowa) – jest to pisemne zawiadomienie, w którym wierzyciel informuje dłużnika o
umorzeniu określonego długu (należności).
W programie MR_FAKTURY_PRO mamy możliwość wystawiania not uznaniowych. Wykonujemy to za pomocą
menu Rozliczenia -> Nota -> Uznaniowa -> Wystaw wówczas pojawi się nam okienko z wyborem kontrahenta i
po jego wybraniu pojawi się nam okienko :

Notę taką wystawiamy podobnie jak to opisano w 7.05.01 nota obciążeniowa
Mamy tu też możliwość zobaczenia ewidencji wydań takich not z menu Rozliczenia -> Nota -> Uznaniowa ->
Ewidencja lub w przypadku kiedy interesuje nas konkretna firma to Rozliczenia -> Nota -> Uznaniowa ->
Ewidencja dla firmy.

7.5.3 Nota korekcyjna
Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji
dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie
wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i
numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Notą korygującą poprawia się zatem jedynie
treści formalne faktury, czyli te, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług.
Aby wystawić taką notę należy wejść do menu Rozliczenia -> Nota -> Korekcyjna -> Wystaw Pokaże się nam
okienko z ewidencją firm. Musimy tu wybrać naszego dostawcę i wówczas pojawi się nam okienko :
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Jeśli w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Numeracja ustawiliśmy automat dla Numer noty
korygującej wówczas pojawi się nam w polu Symbol noty korygującej kolejny numer noty. W przeciwnym
wypadku należy samodzielnie wypełnić to pole. Należy też wpisać numer dokumentu do którego wystawiamy
notę korekcyjną i jego datę. Po wprowadzeniu do pola Treść korygowana - błędnej informacji z faktury i Treść
prawidłowa - jaka powinna być prawidłowa treść faktury możemy wybrać przycisk Zapisz <F2> aby zapisać i
wydrukować dokument Nota korekcyjna.

8. Magazyny
Tu zostały opisane funkcje jakie są związane z magazynami. Ich obsługą stanami minimalnymi drukowaniem
stanów magazynowych itp. Te wszystkie opcje będą dostępne tylko w przypadku włączenia ich w Administracja
-> Ustawienia systemowe Zakładka Dostawa i tu Używam magazynu (stany magazynowe).

8.1 Stany minimalne
Jeśli używamy magazynu a mamy bardzo dużą ilość towarów to ta funkcja może być bardzo użyteczna. Jeśli w
danych towarów określimy ilość minimalną na większą niż -1 (Dla wartości -1 program nie bierze tego towaru
pod uwagę w tej funkcji podobnie jak nie bierze pod uwagę usług ) wówczas program może pokazać nam
wszystkie towary jakie mają ilość na magazynie poniżej ilości minimalnej. Za pomocą menu Zestawienia ->
Magazyn -> Stany minimalne -> Dla grupy będą tu prezentowane stany minimalne dla danej wybranej grupy
towarowej a menu Zestawienia -> Magazyn -> Stany minimalne -> Dla całości. Pokaże się nam wówczas okienko
:

Pokaże się nam lista towarów, które osiągną stany minimalne. Za pomocą Pokazuj towary poniżej stanów
minimalnych lista będzie pokazywała towary, które mają mniejszą ilość na magazynie niż stan minimalny.
Mamy tu szereg informacji, które mogą nam się przydać przy zamawianiu towaru. Możemy także za pomocą
Drukuj <F5> wydrukować listę towarów o stanach minimalnych.
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8.2 Inwentaryzacja
Opcja Zestawienia -> Magazyn -> Inwentaryzacja służy nam jako pomoc przy remanencie. Po wybraniu tej opcji
pokaże się nam okienko :

W okienku tym prezentowana jest lista wszystkich towarów. Nie są pokazywane tu usługi. Za pomocą
przycisku Drukuj <F5> możemy wydrukować listę towarów, która ułatwi nam wykonanie inwentaryzacji
towarów. Przykładowy wydruk poniżej :

Mamy na nim miejsce na wpisanie aktualnej ilości towaru jaka znajduje się na magazynie. Możemy oczywiście
wydrukować wszystkie towary lub daną grupę towarową bądź wszystkie towary bez danej grupy towarowej w
zależności od wybranej opcji. Za pomocą przycisku Zmień <F6> możemy zmienić ilość towaru jaka znajduje się
na magazynie. Możemy dodać lub ująć ilość towaru. Po wybraniu tego przycisku pokaże się nam okienko :

Możemy tutaj w okienku Zmień o wpisać np. liczbę 10 co zwiększy ilość towaru na magazynie o 10 sztuk a gdy
wpiszemy -10 to ilość towaru zostanie zmniejszona o 10 sztuk. Wybranie przycisku Zapisz <F2> spowoduje
zapisanie tej ilości ma magazynie.
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Na ogół po przeliczeniu ilości i wpisaniu ich na listę gdy np. jedna osoba wykonuje inwentaryzację i niewygodnie
byłoby wpisywać każdą pozycję bezpośrednio do programu wówczas wpisujemy te ilości na wydrukowaną listę
a dopiero później do programu. Poprawiamy tylko te towary, które mają różnicę pomiędzy stanem faktycznym
a ilością w programie.

8.3 Ewidencja zmian stanów magazynowych
Po wykonaniu inwentaryzacji możemy wydrukować sobie ewidencję zmian magazynowych aby zobaczyć jak
zmieniła się wartość magazynu. Aby zobaczyć tę ewidencję zmian należy wejść do menu Zestawienia ->
Magazyn -> Ewidencja zmian. Po podaniu zakresu dat jaki nas interesuje pokaże się nam okienko :

Za pomocą przycisku Drukuj <F5> możemy wydrukować taką ewidencję. Podobnie jak w Inwentaryzacji
możemy wydrukować wszystkie zmiany dla towarów w danym okresie. Możemy wybrać daną grupę towarową
lub bez danej grupy towarowej.

Oczywiście można także zrzucić te dane do pliku typu csv zaznaczając opcję do pliku CSV (Excel) Wówczas
program spyta nas o lokalizację pliku i zamiast wydrukować dane zrzuci je do pliku. Możemy to później
wykorzystać w programach typu Excel lub LibreOffice.

8.4 Remanent
Celem wydrukowania remanentu mamy do dyspozycji opcję Zestawienia -> Magazyn -> Remanent. Po
wybraniu tego z menu pokaże się nam okienko :

Możemy tu wydrukować remanent za pomocą przycisku Drukuj <F5> Pokaże się nam wydruk w postaci :
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W tym wydruku mamy wymienione wszystkie towary podane w cenach netto zakupu. Jeśli dany towar
pochodzi z dwóch dostaw to będzie on wymieniony dwa razy na tej liście gdyż każdy ma podany symbol faktury
dostawy z jakiej pochodzi. Może się zdarzyć że danego towaru będzie mniej niż na remanencie. Jest to związane
z tym że na części sprzedaży nie jest wykonana sprzedaż magazynowa. Program uprzedzi przed wydrukiem iż
zachodzi taka sytuacja. Dobrze jest wówczas wykonać sprzedaż magazynową by wskazania remanentu były
prawidłowe. Taka nie dokonana sprzedaż magazynowa może się wydarzyć w przypadku np. korekty faktury
dostawy kiedy będzie za mało towaru by wykonać taką korektę i program automatycznie zdejmuje ten towar ze
sprzedaży i wykazuje w menu Sprzedaż -> Sprzedaż magazyn nie wykonaną sprzedaż magazynową.
Funkcja Sprawdź popraw. <F7> ma na celu sprawdzenie spójności bazy w przypadku wystąpienia jakiś błędów
wskazań ilości towarów. Jeśli wybierzemy tę opcję to pokaże się nam okienko :

Możemy tu wybrać opcję dla jednego konkretnego towaru. Jeśli program od samego początku pracuje z
włączoną obsługą magazynu wówczas należy włączyć opcję Nie uwzględniaj wyłączeń magazynu. Po wybraniu
przycisku Sprawdź będzie on sprawdzał właściwą ilość towarów na podstawie sprzedaży, dostaw, korekt itp. I
na tej podstawie obliczy prawidłową ilość towaru. Przy dużej ilości danych proces ten może potrwać dosyć
długo. Ponadto jeśli używamy sprzedaży magazynowej opóźnionej wówczas wskazania magazynu mogą nie być
do końca prawidłowe z prostej przyczyny gdyż część sprzedaży nie jest wykonana magazynowo.
Przycisk Pokaż wartość <F6> pokaże nam wartość całego magazynu

Możemy tutaj obliczyć także wartość magazynu dla danej grupy towarowej zaznaczając opcję Oblicz dla grupy
a także wydrukować te obliczone wartości za pomocą przycisku Drukuj <F5>. Jest to szybka funkcja dla
zorientowania się w wartości naszego magazynu.
Przycisk Pokaż <ENTER> pokaże nam szczegóły jakie dostawy i ilości towarów znajdują się na magazynie. Należy
pamiętać że ilość wyświetlana w oknie głównym Remanentu a także na liście towarów jest to ilość obliczana tak
jakby została wykonana sprzedaż magazynowa dla wszystkich dokumentów sprzedaży. Dlatego tam mogą
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pojawić się nawet ujemne ilości. Jednak tu jak naciśniemy na Pokaż wówczas pojawią się nam konkretne
dostawy dla danego towaru i ilości jakie wynikają z dokonanych sprzedaży magazynowych.

Mamy tu podaną datę wystawienia i przyjęcia danego towaru a także symbol faktury i ilość pozostałą na
magazynie z danej dostawy.
Można także wyeksportować dane z remanentu do pliku typu csv. Można także wyeksportować tylko daną
grupę towarową.
W przypadku kiedy zaznaczymy opcję Dla grupy towarowej - wówczas pokaże się nam dodatkowy przycisk obok
tego napisu

Przyciskiem Wybierz gr. możemy wybrać grupę towarową - tak by tylko te towary pojawiły się nam na liście.
Dzięki czemu możemy wykonać remanent dla danej grupy towarowej. Co zostanie pokazane na wydruku.

8.5 Remanent na dzień
W programie istnieje możliwość wydrukowania remanentu według dowolnego dnia. Wykonujemy to za
pomocą menu Zestawienia -> Magazyn -> Remanent na dzień. Pokaże się nam wówczas puste okienko z gdzie
oprócz przycisku Oblicz <F8> znajduje się data gdzie możemy ją zmienić na nas interesującą. Opcja Uwzględniaj
też te towary, które mogły być sprzedane z wyłączonym magazynem spowoduje że będą brane pod uwagę te
sprzedaże które zostały wykonane z wyłączonym magazynem. Po wybraniu przycisku Oblicz <F8> program
obliczy stany poszczególnych towarów na podstawie sprzedaży, korekt, dostaw itp. i pokaże w okienku :
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Możemy zobaczyć tutaj stany poszczególnych towarów i szczegóły z jakich dostaw wynikają te stany za pomocą
przycisku Szczegóły <ENTER> podobnie jak w 0.04-remanent Istnieje też możliwość wydrukowania takiego
remanentu za pomocą przycisku Drukuj <F5> - należy jednak pamiętać iż w przypadku kiedy stosujemy
opóźnioną sprzedaż magazynową towaru tzn. sprzedajemy towar nie posiadając go na magazynie wówczas ten
wydruk może być trochę zafałszowany.

8.6 Rozchód towaru
W przypadku kiedy mamy wątpliwości co do ilości towaru na magazynie i usiłujemy dojść do tego dlaczego jest
taka a nie inna ilość towaru bardzo przydatną opcją jest Rozchód towaru. Bowiem na jednym okienku mamy
wszystkie operacje jakie były wykonywane na danym towarze za dany okres. Aby wejść do tej opcji należy
wybrać z menu Zestawienia -> Magazyn -> Rozchód towaru. Program pokaże okienko z ewidencją towarów. Tu
musimy wybrać interesujący nas towar a następnie poprosi nas o podanie zakresu dat jaki nas interesuje. Po
jego podaniu pokaże się nam okienko :

Mamy tutaj wszystkie operacje jakie odbywały się na magazynie a dotyczyły tego towaru. Możemy sobie
obejrzeć szczegóły danego dokumentu z którego wynikała ta operacja na magazynie za pomocą przycisku
Szczegóły <ENTER>. Na przykład jeśli byśmy kliknęli na pozycję w której rodzaj jest oznaczony jako Dostawa
wówczas wyświetli nam się okienko z pełną dostawą jaka dotyczyła tego towaru. Możemy też wydrukować całą
listę

Istnieje też możliwość filtrowania poszczególnych operacji tak by pokazać rodzaj danego typu np. same
dostawy. Ułatwia to zorientowanie się o co mogło chodzić. Z doświadczenia wynika iż czasem różnice w stanie
faktycznym a tym na komputerze wynikają z pomyłek w wydaniu towaru.
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9. Wydruki analityczne
Program MR_FAKTURY_PRO posiada liczne funkcje, które pozwalają na analizę sprzedaży oraz dostaw. Można
oczywiście te analizy drukować w różnej formie. W tym rozdziale zostaną omówione poszczególne możliwości
analizy.

9.1 Zestawienia sprzedaży
Program ma bogate możliwości prezentacji danych ze sprzedaży za dany okres. Korzystając z menu Zestawienia
-> Sprzedaż -> Za okres i tu możemy wybrać czy interesuje nas by towary były uwzględniane każdy osobno z
danej sprzedaży ( opcja towary osobno) lub podsumowane w jedną pozycję (towary razem) Po wybraniu tego
menu pokaże się nam okienko gdzie musimy wybrać okres jaki nas interesuje. Po czym pojawi się nam okienko
puste gdzie po wybraniu przycisku Oblicz zostanie obliczona sprzedaż i pokazana w okienku :

Jak widać każda pozycja sprzedaży przy wybraniu opcji towary osobno jest tu widoczna. W przypadku wybrania
drugiej opcji towary razem takie przykładowe okienko wyglądałoby następująco

Jak widać wszystkie sprzedaże dla danego towaru zostały tu podsumowane. Oczywiście mamy tutaj bogate
możliwości filtrowania tego co jest nam potrzebne. Możemy wybrać całość sprzedaży - czyli wszystkie produkty.
Ale jeśli chcemy możemy wybrać daną grupę produktów – np. towary, usługi, opakowania własne lub obce czy
komplety. Dodatkowo możemy wybrać daną grupę towarową lub dane grupy towarowe - ewentualnie
konkretny produkt. Dodatkowo możemy wybrać konkretną kategorię do jakiej został przypisany dany produkt
w trakcie sprzedaży. W przypadku kiedy sprzedaży dokonują nasi przedstawiciele i używają oni konkretnych
przypisanych im kategorii wówczas możemy z tego zestawienia zobaczyć jakie produkty oni sprzedali za dany
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okres i jaka była ich marża. Na tej podstawie często określa się wynagrodzenie tych przedstawicieli. Wybór
kategorii odbywa się za pomocą przycisku Wb kateg. Możemy też wydrukować takie zestawienie za pomocą
przycisku Drukuj - jednak jeśli chcemy obrabiać te dane w jakimś innym programie typu Excel wówczas możemy
je wyeksportować do pliku typu csv. Jeśli zaznaczymy opcję CSV (Excel) wówczas po naciśnięciu przycisku
Drukuj pokaże się nam okienko :

Możemy tutaj wybrać określoną definicję pliku csv kiedy interesują nas określone dane. Możemy mieć tu
przygotowanych parę formatów wydruku. Za pomocą przycisku Wybierz <Enter> wybieramy konkretną
definicję.
Pierwszym krokiem oczywiście jest tutaj zdefiniowanie formatu wydruku. Możemy tego dokonać za pomocą
przycisku Dodaj <F3>.

Mamy tu taki przykład definicji eksportu gdzie pierwsza linia jest pusta. W następnych liniach są definicje pola
które pojawią się w pliku csv. W pierwszej linii możemy podać nazwy kolumn dla pliku csv. Jeśli będą one tam
występować wówczas ta linia w pełni zostanie dołączona do pliku jako pierwsza w pliku csv. Przykładowa taka
linia z nagłówkiem mogła by wyglądać następująco "data","symbol faktury","nazwa firmy","skrót
nazwy","nazwa towaru" itd. Jeśli ta pierwsza linia będzie pusta to nie zostanie dołączona do pliku csv.
W programie zdefiniowano następujące pola, które możemy użyć do definicji :
data
symbol_faktury
firma_nazwa_pelna
firma_skrot
nazwa_towaru
symbol_towaru
ilosc
wartosc_sprzedaz
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wartosc_dostawa
vat_sprzedaz
vat_sprzedaz
vat_dostawa
zysk
Jednak np firma_nazwa_pelna i data nie ma sensu w przypadku kiedy używamy opcję towary razem gdyż
wówczas są różne daty i nazwy firm dla danego towaru. Kolejność wymienianych pól jest dowolna. Pojawią się
one w pliku w takiej kolejności jak w definicji.
W przypadku gdybyśmy chcieli wykonać parę analiz w tym samym okresie mamy do dyspozycji przycisk Na
nowo gdzie możemy na nowo ustawić parametry obliczeń po jego wybraniu.
Możemy też wykonać ranking firm aby ustalić, która kupiła od nas najwięcej. Za pomocą przycisku Ranking
możemy otrzymać okienko :

Oczywiście ów ranking dotyczy tej kategorii towarów, która została wybrana do obliczeń. Można więc nie
uwzględniać usług, albo wybrać ranking dla określonego towaru czy grupy towarowej. Takie analizy mogą nam
pomóc w określeniu jakiej firmie należy poświęcić więcej czasu ze względu na obroty lub ewentualnie jaką
firmę należy nagrodzić.

9.2 Zestawienie sprzedaży dla firmy
Podobnie ja w przypadku 9.1-zestawienia sprzedaży możemy wykonać zestawienie sprzedaży towarów dla
danej firmy. Mamy tu menu Zestawienia -> Sprzedaż -> Firmy i tu towary osobno lub towary razem. Tu
możemy się dowiedzieć na przykład jaki asortyment towarów cieszył się największym powodzeniem dla tej
firmy.

9.3 Wykresy sprzedaży
Możemy zobaczyć w programie wykresy sprzedaży danego towaru, grupy towarowej lub całości. W programie
realizujemy to za pomocą menu Zestawienia -> Sprzedaż -> Wykresy. Po jego wybraniu pokaże się nam
okienko :
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Możemy tutaj wybrać okres jaki będzie nas interesował wybierając konkretny miesiąc z menu Okres
wydruku Miesiąc <F8> lub od..do..<F9> gdzie możemy wybrać sobie dowolny okres jaki będzie brany pod
uwagę. W Okres dla słupka możemy wybrać przedział czasu jaki będzie brany pod uwagę Np jeśli wybierzemy
okres maj 2012 i ustawimy Okres dla słupka na dzień to będziemy mieli 31 słupków odpowiadających temu
miesiącowi. Na słupku możemy pokazać jako kryterium wysokości słupka ilość, wartość, średnia cena
sprzedaży, średni zysk sprzedaży. Na słupkach może pojawić się szereg towarów lub grup towarowych celem
porównania.

9.4 Zestawienia wydań zewnętrznych.
W programie stworzono możliwość dodatkowej analizy wydań zewnętrznych. Działa ona identycznie jak 9.1.
zestawienia sprzedaży z tym że dotyczy to nie sprzedaży a wydania zewnętrznego. Możemy podobnie jak tam
dla dowolnego okresu wybierać Całość wydań zewnętrznych, Grupę towarową lub Konkretny towar.

Możemy tu wybrać Wydania zewnętrzne a także Wz-ki które dotyczą dokumentów, które są później zamieniane
na sprzedaż. Należy o tym pamiętać przy analizie danych.

9.5 Zestawienia zakupów.
Istnieje tu możliwość analizy zakupów zarówno poszczególnych towarów jak i całości. Za pomocą menu
Zestawienia -> Zakupy -> Towaru możemy analizować zakupy konkretnego towaru lub grupy towarowej. Po
wybraniu z menu odpowiedniej opcji i wybraniu okresu za jaki chcemy wykonać obliczenia pokaże się nam
okienko :

Możemy tu wydrukować takie zestawienie lub zapisać takie zestawienie do pliku csv.
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10. Obsługa korespondencji
W programie istnieje wspomaganie odnośnie korespondencji jaka jest prowadzona w firmie. Chodzi głównie o
adresowanie kopert jak i tworzenie list wysyłkowych a także wysyłanie maili do klientów. W tym rozdziale
omówimy wszystkie te funkcje związane z obsługą korespondencji.

10.1 Adresowanie kopert wg daty sprzedaży
W przypadku kiedy potrzebujemy wysłać korespondencję np. faktury do wszystkich lub części firm, którym
wystawiliśmy fakturę w danym okresie i musimy zaadresować koperty do tych firm to mamy tu wygodne
narzędzie do wykonania tej czynności. Za pomocą menu Zestawienia -> Druk firmy na kopercie -> Wg dat
sprzedaży wówczas pojawi się nam okienko gdzie możemy podać zakres dat sprzedaży faktur, które nas
interesują. Po jej podaniu pojawi się nam pierwszy podgląd wydruku.

Mamy tutaj przycisk Drukuj <F5>, który spowoduje wydrukowanie danego podglądu wydruku. Przycisk Popraw
<F2> , którego wybranie spowoduje pokazanie edytora strony wydruku i będziemy mogli poprawić tę stron
wydruku według naszych potrzeb i ją wydrukować. Zamknij <ESC> spowoduje zamknięcie prezentowanego
podglądu i przejście do następnego. Jest to przydatne jeśli chcemy dany podgląd pominąć i nie drukować
koperty. Ostatnim przyciskiem jest Zamknij i rezygnuj <F10> spowoduje zamknięcie podglądów i wyjście z
drukowania. mamy też dodatkowo na górnej prawej stronie okienka prezentowany symbol faktury, który
odpowiada danemu adresowi firmy z ewidencji sprzedaży.
Istnieje też możliwość wydrukowania naklejek adresowych dla ewidencji sprzedaży. W przypadku kiedy nie
możemy drukować bezpośrednio na kopercie możemy użyć właśnie naklejek adresowych. Z menu Zestawienia
-> Druk firmy na kopercie -> Wg daty sp naklejki wybieramy w pierwszej kolejności okres sprzedaży jaki nas
interesuje i zostaną wydrukowane naklejki z adresami firm. Oczywiście zarówno wielkość jak i zawartość
owych naklejek może być modyfikowana poprzez wejście do menu Administracja -> Ustaw wydruki i tu
zakładka Zestawienia i tu Wydruk naklejek adresowych.

10.2 Potwierdzenie nadania
Jeśli wysyłamy dużą ilość listów poleconych to często używamy pocztowej książki nadawczej. Program pozwala
nam na wydrukowanie potwierdzenia nadania co przyspiesza cały ten proces i powoduje że wydruk takiego
potwierdzenia jest bardziej czytelny.
Po wybraniu z menu Zestawienia -> druk firmy na kopercie -> Potwierdzenie nadania -> Wystaw pokaże się nam
okienko :
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U góry okienka mamy listę poszczególnych adresów firm z listy nadawczej. Po lewej stronie mamy na początku
puste miejsce na nazwę naszej firmy a poniżej na adres. Wystarczy go raz wpisać i nacisnąć na Zapisz ust.
<F10> a zostaną te dane zapisane i pojawią się automatycznie. Poniżej mamy ustawienie ile ma być
wydrukowanych egzemplarzy tego potwierdzenia nadania. Dobrym pomysłem jest zaznaczenie opcji Bez
podglądu gdyż to przyspiesza wydrukowanie w przypadku kiedy chcemy także drukować koperty i zaznaczymy
opcję Drukuj także adresy na kopertach a możemy załadować więcej kopert niż ręcznie podawanie ich po jednej
do podajnika.
Za pomocą przycisku Dodaj <F3> dodajemy dany adres firmy do listy. Po jego naciśnięciu pokaże się nam lista
firm z której możemy wybrać nas interesującą. Przy wyborze firmy brany jest pod uwagę adres
korespondencyjny a nie adres firmy - jeśli istnieje adres korespondencyjny. Za pomocą przycisku Zmień
<F6> możemy zmienić dane adresowe. Możemy także za pomocą przycisku Ewidencja sprzedaży <F9> pokazać
ewidencję sprzedaży faktur i wybrać z tej listy firmy, które nas interesują. Ułatwia to zadanie jeśli chcemy
wybrać firmy z jakiegoś wybranego okresu dla których zostały wystawione faktury.
Możemy też skasować daną pozycję za pomocą przycisku Kasuj <F4>. Możemy też wyczyścić daną listę za
pomocą Kasuj wszystkie <F7> Możemy za pomocą przycisku Drukuj <F5> wydrukować całe potwierdzenie
nadania :

Za pomocą przycisku Zapisz <F2> możemy zapisać dane potwierdzenie nadania. Dzięki menu Zestawienia ->
druk firmy na kopercie -> Potwierdzenie nadania -> Ewidencja możemy zobaczyć, poprawić czy wydrukować na
nowo Zbiorcze potwierdzenie nadania. Po wybraniu tej opcji i podaniu okresu jaki nas interesuje pokaże się
nam okienko :

Możemy tu po wybraniu odpowiedniego potwierdzenia nadania za pomocą przycisku Popraw <F2> poprawić
dane lub wejść i wydrukować to potwierdzenie za pomocą przycisku Szczegóły <F3>
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Możemy także poszukać danej listy nadawczej na której jest konkretna firma. Za pomocą menu Zestawienia ->
druk firmy na kopercie -> Potwierdzenie nadania -> Znajdź pokaże się nam okienko :

Ustawiamy daty początkową i końcową w jakich będziemy szukali danego potwierdzenia nadania a potem część
nazwy firmy lub adresu. Program przejrzy wszystkie potwierdzenia i znajdzie nam poszukiwaną firmę .

11. Obsługa karty punktowej
Często aby przywiązać klienta do zakupów w danym sklepie stosuje się różnego rodzaju zachęty. Jedną z takich
zachęt może być karta punktowa, na którą klienci nabijają sobie punkty za zakupy dokonane w sklepie a potem
otrzymują za uzbierane punkty jakieś profity. W programie istnieje wspomaganie takiego scenariusza działań.
W programie istniej możliwość obsługi kart punktowych wyposażonych na przykład w kod kreskowy i
odpowiednie zbieranie punktów w zależności od dokonanych zakupów. W tym rozdziale opiszemy wszystkie
funkcje z tym związane.

11.1 Rejestracja nowej karty
Aby karta była widziana w systemie należy ją zarejestrować. Możemy zrealizować to za pomocą menu
Zestawienia -> Karta punktowa -> Ewidencja kart. Możemy tu zobaczyć jakie karty istnieją już w systemie poprawić dane istniejącej już karty punktowej lub utworzyć nową kartę za pomocą przycisku Wprowadź nową.
Po jego naciśnięciu pojawi się nam puste okienko :

Należy tu wprowadzić kod karty punktowej. Można to zrobić za pomocą czytnika kodów kreskowych jeśli mamy
taki w systemie i karta jest wyposażona w taki kod kreskowy lub za pomocą klawiatury. Za pomocą przycisku
Pobierz z tabeli firm <F6> możemy pobrać dane klienta z listy kontrahentów lub wpisać ręcznie te dane, które
są określone w regulaminie używania takich kart w tej firmie. Mamy tu do dyspozycji wybór opcji - karta
punktowa lub karta kwotowa. Z ewidencji będziemy mogli zobaczyć jaka jest ilość punktów na karcie i ile było
transakcji dla tej karty a także kiedy została ona założona. Możemy wprowadzić także tutaj jakąś informację
odnośnie tej karty.

12. Wydruki
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Program korzysta z wygodnego dla użytkownika i zaawansowanego sytemu FastReport. Dzięki temu
użytkownicy mogą sami w łatwy sposób modyfikować wszystkie wydruki jakie są używane w programie. W tym
rozdziale podamy szereg informacji, które ułatwią to zadanie. Opisana tu będzie wersja 6 programu
raportującego.

12.1 Obsługa podglądu wydruku
Jeśli mamy włączoną obsługę podglądu wydruków - co jest opcjonalne przy instalacji programu wówczas przy
każdym wydruku program pokaże nam podgląd wydruku z którego możemy wydrukować dany dokument lub
wykonać inne czynności. Taki przykładowy podgląd wydruku mamy na zdjęciu poniżej :

U góry okienka mamy do dyspozycji menu :

Pierwsza ikonka z tego menu przedstawiająca drukarkę pozwala na wydrukowanie tego dokumentu. Po jego
naciśnięciu pokaże się nam okienko podobne jak poniżej :

Możemy tutaj wybrać drukarkę a także inne parametry wydruku.
Drugą ikonką jest zapis danego wydruku w formacie fp3. Następną trzecią ikonką jest zapis tego wydruku w
różnych formatach do jakich można eksportować ten wydruk. Można go zapisać w formatach : JPG, TIFF, BMP,
CSV, RTF, HTML, txt, ODS, ODF, PowerPoint 2007 XML, Excel XML, WORD 2007 XML.
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Czwartą ikonką jest eksport do formatu PDF. Jest to jeden z najpopularniejszych formatów dla dokumentów.
Umożliwia on wydrukowanie dokumentu tak jak go widzimy na podglądzie na różnych drukarkach dlatego jest
on na ogół zalecanym formatem przeznaczonym do wysyłania dokumentów (na przykład faktur) do naszych
kontrahentów. Po jego naciśnięciu pokaże się nam okienko :

Możemy tu zaznaczyć Osadzanie czcionek - co spowoduje że wszystkie potrzebne czcionki jakie używamy w tym
formacie wydruku zostaną dołączone do tego formatu wydruku i mamy pewność że wydruk zostanie wykonany
bez problemów u kontrahenta. Jeśli nie używamy jakiś specyficznych czcionek to nie musimy zaznaczać tego
pola gdyż możemy wówczas nieco obniżyć wielkość tego pliku - choć dzięki temu iż eksportowane są tylko te
czcionki, które są używane na tym wydruku znacznie obniżono wielkość takich plików w porównaniu do
starszych wersji. W opcji tło możemy wyeksportować tło wydruku jeśli go użyliśmy. W zakładce bezpieczeństwo
możemy nie zezwalać odbiorcy na operacje na tym pdf-ie takie jak pokazano poniżej:

Poprzez odznaczenie opcji w tej zakładce w Uprawnienia możemy na przykład nie zezwolić użytkownikowi na
modyfikację dokumentu.
Piątą ikonką z menu podglądu jest wysłanie maila do naszego kontrahenta z z tym dokumentem. Jeśli będziemy
mieli ustawione dane do wysyłania maili w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Dane email to nie
będziemy musieli tu za dużo wpisywać. Ta opcja tutaj nie obsługuje szyfrowania SSL.
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Szósta ikonka służy do szukania konkretnego tekstu na naszym podglądzie. Jeśli jest to dłuższy tekst to na
pewno jest to bardzo przydatna opcja.
Za pomocą następnej ikonki możemy powiększyć rozmiar tekstu prezentowany przez podgląd. Drugą lupką z
minusem możemy pomniejszyć ten podgląd. Ustawić wielkość powiększenia możemy także za pomocą
wybrania wielkości powiększenia z okienka wyboru pomiędzy lupami powiększenia i pomniejszenia. Jeśli
wpiszemy tam np. liczbę 300 to obraz zostanie powiększony trzykrotnie. Jedną z ciekawych prezentowanych tu
ikonek jest ikonka oznaczona Edycja strony
pozwala na edycję podglądu wydruku i wprowadzenie do niego
dowolnych zmian. Po zapisaniu tego podglądu można go wydrukować lub wyeksportować. Należy jednak
pamiętać że edycja podglądu wydruku nie zostanie zapisana w programie. Czyli po następnym otwarciu
podglądu wydruku będzie on wyglądał tak jak przed edycją. Edycja strony jest możliwa tylko wtedy kiedy mamy
włączoną opcję w Administracja -> Ustawienia systemowe -> Zakładka Różne Zezwalaj na edycję podczas
podglądu wydruku.
Przyciskiem zamknij możemy zamknąć dany podgląd.

12.2 Komponowanie wyglądu wydruków
W tym rozdziale omówimy moduł projektanta wydruku. Pozwala on na projektowanie nowych wydruków czy
poprawianie wszystkich wydruków jakie znajdują się w programie. Aby poprawić dany wydruk należy wejść do
menu Administracja -> Ustaw wydruki. Pojawi się nam okienko :

U góry mamy możliwość wyboru danego formatu wydruku poprzez wybór danego formatu zaznaczając go
myszką. Na dole mamy informację jaki jest aktualnie włączony styl formatu wydruku. Style są to różne zestawy
formatów wydruku o podobnej stylistyce projektu. Mamy przygotowane 4 style wydruku. Jak wygląda każdy
rodzaj stylu na przykładzie faktury sprzedaży możemy zobaczyć poprzez ustawienie na opcji Styl wydruku
konkretnego stylu i wybranie przycisku Pokaż styl. Następny przycisk Zapisz styl jako domyślny spowoduje
zapisanie wskazanego stylu jako domyślny i będzie używany przez program do wydruków.
Przycisk Przyw. powoduje przywrócenie oryginalnego formatu wydruku. Jeśli byśmy zmienili wydruk tak że na
przykład program nie potrafił go wydrukować wówczas możemy posłużyć się tym przyciskiem żeby przywrócić
dany wskazany format wydruku. Naciśnięcie przycisku Pomoc <F1> spowoduje pokazanie tego tekstu pomocy.
Wybranie przycisku Projekt spowoduje pokazania się okienka projektanta wydruku :
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Mimo że wygląda to na dość skomplikowane okienko z dużą ilością możliwości ustawień. Jednak do naszych
projektów nie będziemy używali tych wszystkich możliwości bo nie jest to konieczne. Dlatego też omówimy tu
tylko te opcje, które są przydatne do poprawienia formatu wydruku.
Trzeba wiedzieć że wszystkie formaty wydruku trzymane są w bazie danych. Tam też trzymana jest dodatkowa
kopia formatu wydruku. Dzięki temu właśnie może być przywrócony w razie problemów ten poprawiany format
z formatów zapasowych. Format wydruku może być też zapisany na dysku za pomocą menu Plik -> Zapisz jako i
możemy wybrać tu miejsce na dysku i nazwę formatu. Możemy także odczytać z dysku format wydruku za
pomocą menu Plik -> Otwórz. Należy pamiętać że zawsze należy wczytywać format wydruku przeznaczony dla
danego typu wydruku.
Za pomocą menu Widok -> Paski narzędzi możemy wyłączać i włączać poszczególne narzędzia co przyczyni się
do łatwiejszej obsługi projektanta wydruku. Na pewno na początek możemy wyłączyć drzewo danych i drzewo
raportu.
Omówimy teraz funkcje na paskach narzędzi jakie mogą być nam przydatne.

Zatrzymując się na chwilę wskaźnikiem myszki na danej ikonce zobaczymy podpowiedź do jakiego celu ona
służy. Ułatwia to korzystanie z programu projektanta formatu wydruku. Pierwsza ikonka Nowy raport - tworzy
nam nowy raport. Raczej nie będzie ona stosowana - gdyż łatwiej jest poprawiać już istniejący raport niż go
tworzyć na nowo. Otwórz raport - druga ikonka pozwala na załadowanie raportu (projektu wydruku) z dysku.
Ikonka z dyskietką Zapisz raport służy do zapisu formatu wydruku na dysku. W Podgląd - możemy zobaczyć jak
będzie wyglądał nasz wydruk. Nie zawsze jest to możliwe gdyż czasem potrzeba wykonać jakieś obliczenie żeby
pokazać dany wydruk. Nowa strona wydruku - spowoduje stworzenie nowej strony wydruku - jest to opcja
zaawansowana i raczej nie będziemy z niej korzystać. Następna ikonka Nowa strona dialogowa powoduje
powstanie nowej strony z dialogiem wykorzystywanym przy wydruku. Jest ona przeznaczona dla bardziej
zaawansowanych użytkowników, którzy mieli styczność z programowaniem. Następna ikonka Usuń stronę jest
dla zaawansowanych użytkowników. Kolejna ikonka Ustawienia strony może być przez nas wykorzystana do
ustawienia rodzaju formatu wydruku - orientacji pionowej lub poziomej a także marginesów w jakich nasza
drukarka nie drukuje. Niemal każda drukarka posiada pewien obszar na kartce, na którym nie drukuje. Program
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standardowo ma ustawione te marginesy tak żeby odnosiły się one do większości drukarek. Ale oczywiście tutaj
możemy sobie je zmienić na własne. Następne trzy ikonki to Wytnij, kopij i wklej są to standardowe funkcje
każdego programu do edycji.
Za pomocą ikonki Cofnij możemy cofnąć zmiany jakie wykonaliśmy na projekcie a za pomocą ikonki Ponów ponowić daną zmianę na projekcie.
Możemy także za pomocą wyboru gdzie jest 100% na początku wybrać inne powiększenie. Jest to szczególnie
przydatne przy niektórych projektach żeby odpowiednio się dopasować na wydruku.
Mamy tez tu opcję pokazywania siatki Pokaż siatkę - nie będzie ona pokazywana na wydruku - ale jest czasem
przydatna do projektowania wydruku. Chodzi o to że wówczas opieramy nasz projekt na określonej siatce,
dzięki czemu łatwiej nam wszystko dopasować do siebie. Do tego celu służą nam dwa następne przyciski
Przyciągaj do siatki i wpasuj w siatkę.
Generalnie to posługujemy się tutaj obszarami o kształcie prostokąta. Jeśli klikniemy na taki obszar to zostanie
on oznaczony jak na okienku poniżej :

Mamy tu fragment formatu faktury. Jeśli klikniemy na pole gdzie jest napisane Nazwa towaru lub usługi to
program umieści nam na bokach tego prostokąta czarne kwadraciki. To jest informacja że ten prostokąt w
danej chwili jest wybrany i zmiany jakie opiszemy poniżej będą tyczyły się właśnie tego obszaru.
Za pomocą palety podobnej do tego jaka jest w popularnych edytorach tekstu możemy zmienić czcionkę, kolor
itp.

Tu jak widzimy możemy zmienić rodzaj czcionki Z Arial na inną W następnym okienku gdzie wyświetlana jest
cyfra 8 możemy zmienić wielkość czcionki. Obok za pomocą literki B czcionka może być pogrubiona, Możemy ją
też pokazać pismem pochyłym a także podkreślić za pomocą U. Bardziej kompleksową zmianę czcionki można
dokonać naciskając na przycisk T. Tuż obok oznaczona symbolem A jest możliwość zmiany koloru czcionki a
następna ikonka umożliwia nam na ustawienie wyróżnienia. Możemy tez obrócić tekst o określoną ilość stopni
w następnej ikonce.
Następna paleta narzędzi :

Mamy tu możliwość odpowiedniego wyrównania tekstu - do lewej, wyśrodkowania, do prawej, wyrównanie do
góry, wyśrodkowanie pionowe i wyrównanie do dołu. Następne cztery ikonki umożliwiają nam włączenie lub
wyłączenie linii ograniczającej prostokąt z danego boku pokazanego na danej ikonce. Następne dwie ikonki
pozwalają na - pierwsza włączenie wyświetlania wszystkich boków prostokąta a druga na wyłączenie
wyświetlania i drukowania boków. Następna Edit frame jest przeznaczona do bardziej zaawansowanej edycji
ramki. Pozwala ona na dodanie na przykład cienia do ramki. W następnej ikonce możemy zmienić kolor tła
danego prostokąta. W następnej ikonce możemy zmienić bardziej zaawansowane opcje zawartości tła danej
ramki - na przykład gradient itp. Kolor ramki możemy zmienić w następnej ikonce. a następna to rodzaj linii i na
końcu grubość linii. Najlepiej samemu popróbować każdą z opcji i zobaczyć jak ona działa.
Za pomocą dwukrotnego kliknięcia myszką możemy uruchomić edytor tekstowy dzięki któremu możemy
zmienić dany tekst znajdujący się w ramce.
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Mamy tu też możliwość określenia formatu drukowania dla wyrażeń. A wyrażeniem jest tutaj każdy tekst ujęty
w nawiasy kwadratowe []. Możemy też zmieniać format wydruku danego okienka za pomocą prawego
przycisku myszy będąc wewnątrz danego prostokąta.

Możemy tu także wywołać edytor tekstu za pomocą menu Edytuj a także menu Format wyświetlania. Pokaże
się nam okienko :
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U góry możemy wybrać dane wyrażenie z danego wskazanego prostokąta. A niżej określić jak ma być ono
sformatowane. Jest to duży postęp w porównaniu do wersji poprzedniej gdzie można było ustawić takie
formatowanie tylko w stosunku do jednego wyrażenia.
Paleta narzędziowa znajdująca się z lewej strony projektanta służy do dodawania obiektów do projektu.
Pierwsza ikonka służy do tego by anulować to co wybraliśmy z tej palety przypadkiem i jednak nie chcemy
umieszczać tego na projekcie. Druga ikonka (ręka) służy do przesuwania formatu jeśli cały nie jest widoczny na

naszym
ekranie. Następną ikonką (lupa) możemy powiększać lub zmniejszać format wydruku, tak by
lepiej zobaczyć pewne elementy. Za pomocą lewego przycisku myszy po wybraniu tej ikonki powiększamy
format wydruku a za pomocą prawego przycisku zmniejszamy format wydruku. Wybierając ikonkę z T program
będzie za każdym przyciskiem myszy wchodził w tryb edycji tekstu jeśli naciśniemy na obszarze prostokąta z
tekstem. Następna ikonka służy do kopiowania formatu. Z bardzo ważnych dla użytkownika jest ikonka z
literką A - tym bowiem dodaje się prostokąty z teksem do naszego raportu.

12.3 Dodanie logo do faktury
Do każdego dokumentu drukowanego z systemu MR_FAKTURY_PRO możemy dodać logo swojej firmy. Jest to
stosunkowo proste działanie ale nie automatyczne. Na stronie https://youtu.be/4L1nvQY4rp4 możemy
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zobaczyć jak wygląda wstawienie takiego logo do formatu faktury. Jak się przekonamy jest to stosunkowo
prosta funkcja i większą trudnością będzie przygotowanie obrazka logo. W programie przygotowano już miejsce
na fakturze w którym można wstawić obrazek logo, który najlepiej przygotować w formacie JPG gdyż zajmie on
najmniejszą ilość miejsca w formacie wydruku. Oznaczone ono jest przez nazwę logo. Klikając na ten obiekt
wywoła się nam okienko gdzie możemy wczytać nasze logo i zapisać je. Za pomocą czarnych punkcików na
obrzeżach tego obszaru możemy ustawić wielkość logo a także przesunąć w wybrane przez nas miejsce. Należy
pamiętać żeby logo dodać do faktury od wartości netto jak i od wartości brutto - jeśli oba formaty są przez nas
używane.
Dodanie loga do innych dokumentów jest też możliwe - tylko że musimy sami umiejscowić na formacie
wydruku obiekt Obraz z lewej strony paska narzędzi. Wystarczy kliknąć na ikonkę Obraz na tej palecie a
następnie kliknąć na miejscu formatu wydruku gdzie chcemy umiejscowić logo.

12.4 Informacje szczegółowe dla projektowania wydruków
Na wydrukach w prostokątach, które są drukowane znajduje się zwykły tekst, który jest drukowany taki jaki jest
oraz napisy w nawiasach kwadratowych []. Na przykład napis [nazwa_towaru] w momencie wydruku zostanie
zamieniona na napis odpowiadający nazwie towaru. Oczywiście istnieje możliwość sformatowania takiego
napisu. Na przykład mamy napis [data_sprzedazy] W momencie wydruku zostanie ten napis zamieniony na
konkretną datę sprzedaży jaka obowiązuje dla akurat drukowanego dokumentu. Jeśli na formacie wydruku
klikniemy na prostokąt w którym jest taki napis prawym przyciskiem myszy to pokaże się nam okienko

Możemy tutaj wybrać format wyświetlania i pokaże się nam wówczas okienko :

U góry okienka mamy podane do jakiego wyrażenia tyczy się to formatowanie - bo w danym prostokącie może
być szereg wyrażeń objętych w nawias kwadratowy []. Możemy sobie samemu ustalić maskę formatowania lub
też skorzystać z predefiniowanych typów jakie pokazują się w prawym okienku podpisanym Format.
Jest to istotne w przypadku kiedy wartością jest liczba albo data. W najnowszej wersji mamy możliwość
sformatowania każdego takiego napisu mieszczącego się w danym prostokącie. W następnych rozdziałach
zostaną omówione ważniejsze dokumenty, które można samemu poprawić a także napisy definiowalne jakie
się mogą pojawić na tych dokumentach. Należy pamiętać że wszystkie napisy definiowalne są pisane małymi
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literami i bez polskich znaków. W przypadku kiedy wprowadzimy napis, który nie jest zdefiniowany program
poda błąd przy próbie wydruku i nie będzie dalej kontynuował wydruku. Dlatego należy zwrócić szczególną
uwagę na to co zmieniamy na naszych wydrukach. Choć oczywiście zawsze możemy przywrócić oryginalny
format wydruku. To jednak aby zaoszczędzić sobie czasu warto zapisywać sobie na dysku poszczególne
modyfikacje tak aby móc wrócić w razie problemów do ostatnio działającej kopii formatu wydruku.

12.4.1 Faktury sprzedaży oraz RR
Omówione zostaną tutaj wszystkie zmienne jakie są używane przy wystawianiu wszystkich dokumentów
sprzedaży - także dokumentu proforma oraz faktur RR. W pierwszej kolumnie jest wymieniona zmienna w
drugiej opis znaczenia zmiennej a w trzeciej rodzaj zmiennej łańcuch, liczba czy data.
Wymienione tu zmienne używane są w nagłówku faktury czy dokumentu sprzedaży :
[numer_faktury]
- numer faktury łańcuch
[miejsce_wystawienia] - nazwa miasta z Administracja -> Nagłówek
[data_wystawienia]
- data wystawienia data
[data_sprzedazy]
- data zakończenia dostawy towaru usługi data
[oryginal]
łańcuch - wartość 'ORYGINAŁ', 'KOPIA', 'ORYGINAŁ/KOPIA' lub pusty w zależności
od ustawienia - nie występuje już na projektach faktur ze względu na zmianę przepisów
ale można go dodać
[naglowek1] .. [naglowek6] lub [naglowek_1] .. [naglowek_6] nagłówek którego poszczególne wartości znajdują
się w Okienku, które jest dostępne z menu Administracja -> Nagłówek łańcuch Jeśli
chcemy zmienić wartość danego nagłówka dla danego dokumentu - np. Numer konta dla
faktur eksportowych wówczas wystarczy podmienić dany napis w którym jest numer
konta i pisać go w danym formacie bez podawania łańcuchów [] Będzie on drukowany
tak jak jest napisany.
[firma_nazwa]
- nazwa nabywcy - nazwa bez nazwy dodatkowej łańcuch
[firma_nazwa_pelna] - nazwa firmy pełna razem z nazwą dodatkową łańcuch
[nazwa_firmy]
- nazwa firmy pełna razem z nazwą dodatkową - ale znak nowej linii między nazwą
firmy a nazwą dodatkową łańcuch
[firma_nazwa_dod]
- nazwa dodatkowa nabywcy łańcuch
[firma_adres]
- adres nabywcy łańcuch
[firma_miasto]
- nazwa miasta z adresu firmy łańcuch
[firma_kod_p]
- kod pocztowy miasta z adresu firmy łańcuch
[firma_ulica]
- dane z pola adres w danych kontrahenta - łańcuch
[firma_NIP_lub_PESEL] - NIP nabywcy lub PESEL łańcuch
[firma_cecha]
- nazwa cechy firmy - łańcuch
[firma_nazwa_k]
- nazwa firmy z danych adresowych do korespondencji łańcuch
[firma_nazwa_dod_k] - nazwa dodatkowa kontrahenta z danych do korespondencji - łańcuch
[firma_adres_k]
- pełny adres do korespondencji kontrahenta łańcuch
[firma_miasto_k]
- nazwa miasta z adresu do korespondencji łańcuch
[firma_kod_p_k]
- kod pocztowy z miasta adresu do korespondencji łańcuch
[firma_ulica_k]
- dane z pola adres - adresu do korespondencji łańcuch
[kraj]
- kraj nabywcy (dla firm wewnątrzwspólnotowych) łańcuch
[pesel]
- pesel łańcuch
[firma_skot]
- nazwa skrócona firmy - łańcuch
[firma_grupa]
- nazwa grupy w jakiej jest firma - łańcuch
[uwagi]
- uwagi o firmie z okienka danych o firmie łańcuch
[rolnik_dowod] lub [dowod]
- Dane dowodu rolnika – jeśli faktura RR łańcuch
[rolnik_wydany_przez] lub [dowod_wydany_przez] - Dowód wydany przez - jeśli faktura RR łańcuch
[rolnik_bank] lub [firma_bank] - nazwa banku - jeśli faktura RR łańcuch
[rolnik_konto] lub [firma_konto] - Numer konta bankowego rolnika - jeśli faktura RR łańcuch
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[platnik]
[platnik_eng]
[telefon]
[email]
[platnik_firma]
[platnik_firma_dod]
i odbiorcę łańcuch
[platnik_firma_adres]

Napis „PŁATNIK” - pojawia się jak faktura posiada innego płatnika a innego
kupującego łańcuch
Napis „PAYER” - pojawia się jak faktura posiada innego płatnika a innego kupującego
łańcuch
- numer telefonu łańcuch
- nazwa emaila danego kontrahenta łańcuch
- Nazwa firmy odbiorcy (płatnika) łańcuch gdy zdefiniowano osobno płatnika i
odbiorcę łańcuch
- Nazwa dodatkowa firmy odbiorcy (lub płatnika) gdy zdefiniowano osobno płatnika

- Adres firmy odbiorcy (płatnika) gdy zdefiniowano osobno płatnika i odbiorcę
łańcuch
[strona]
- Na fakturach wielostronicowych pojawia się od drugiej strony pojawia się napis „strona
2” dla 2-giej strony itd. łańcuch
[strona_eng]
- Na fakturach wielostronicowych pojawia się od drugiej strony pojawia się napis „page
2” dla 2-giej strony itd. łańcuch
[do_wz]
- Na fakturze pojawi się napis 'Do WZ nr : ' po którym zostaną wymienione symbole WZ
z których utworzona została ta faktura. Jeśli faktura nie jest utworzona z WZ wówczas
napis jest pusty - łańcuch
Zmienne które mogą się pokazać na pasku MasterData - są tu drukowane poszczególne linie faktury
[lp]
- liczba porządkowa liczba
[nazwa_towaru]
- nazwa towaru lub usługi łańcuch
[nazwa_towaru_krotka] - nazwa towaru bez opisu łańcuch
[nazwa_towaru_fiskalna] - fiskalna nazwa towaru łańcuch
[opis_towaru]
- sam opis towaru bez nazwy łańcuch
[symbol_towaru]
- symbol towaru łańcuch
[jm]
- jednostka miary łańcuch
[ilosc]
- ilość towaru/usługi liczba
[klasa]
- PKWiU łańcuch
[cena_brutto]
- cena brutto towaru liczba
[cena_netto]
- cena netto towaru liczba
[wartosc_netto]
- wartość netto towaru liczba
[rabat_pr_linia]
- udzielona wartość rabatu w procentach na dany towar liczba
[pr_vat]
- procent VAT „22%”, „7%” itd. łańcuch
[vat]
- wartość vat liczba
[wartosc]
- wartość brutto sprzedaży dla danej linii liczba
[data_waznosci]
- data ważności towaru data
[seria]
- seria towaru łańcuch
Na tym pasku mogą się oczywiście pokazywać także inne zmienne – ale muszą być już one obliczane na samym
projekcie wydruku. Tak jest w przypadku gdy chcemy na przykład drukować tam też ceny netto lub brutto przed
rabatem
Na pasku Footer możemy umieścić następujące zmienne. Jest to miejsce tuż po liniach sprzedaży faktury
[razem_netto]
[razem_vat]
[razem_wartosc]
[razem_netto1]..
[razem_netto7]
[st_v1]..[st_v7]

- podsumowanie wartości netto faktury liczba
- podsumowanie wartości VAT faktury liczba
- podsumowanie wartości brutto faktury liczba
- razem netto dla poszczególnej stawki VAT liczba
- nazwa stawki VAT łańcuch
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[vat1]..[vat7]
[do_zaplaty]

[do_zaplaty_eng]
gotówkowa łańcuch
[slownie]
[slownie_ang]
[platnosc]
[termin]

- Wartość VAT dla poszczególnych stawek liczba
- Napis „Do zapłaty” lub „Zapłacono” w zależności od tego czy faktura jest terminowa
czy gotówkowa. Zależy to czy w danej płatności, która jest używana na tej fakturze w
polu Wpływa na Kasę mamy Tak wówczas drukowane jest Zapłacono lub Nie wówczas
drukowane jest Do zapłaty łańcuch
- Napis „To pay” lub „Paid” w zależności od tego czy faktura Jest terminowa czy

- Napis słownie wartość faktury łańcuch
- Napis słownie wartość faktury po angielsku łańcuch
- Typ płatności w zależności od ustawienia łańcuch
- Napis „Termin zapłaty do dnia „ tu data płatności w przypadku gdy faktura jest
terminowa w innym pusta łańcuch
[termin_eng]
- Napis ‘Terms of payment ‘ i tu data płatności łańcuch
[rabat]
- Kwota udzielonego rabatu z napisem 'Udzielono rabatu w sumie' łańcuch
[dodatkowy_opis]
- Dodatkowy opis faktury łańcuch
[sprzedawca], [nazwisko] - Imię i nazwisko sprzedawcy aktualnie zalogowanego łańcuch
[opis_faktury]
- Dodatkowy opis dla usług cyklicznych łańcuch
[waluta]
- Rodzaj waluty – dla PLN – ‘zł’ łańcuch
[data_kurs]
- Data kursu waluty w przypadku kiedy drukowana faktura w walucie innej niż zł
łańcuch
[nazwisko_odbierajacego] - Drukowane jest nazwisko jeśli użytkownik ma włączoną odpowiednią opcję i je
wprowadzi łańcuch
[przeterminowania]
- Faktury przeterminowane dla nabywcy łańcuch
[rejestracja]
- Numer rejestracyjny pojazdu dla stacji benzynowych łańcuch
[nazwa_magazynu]
- Dla wersji wielomagazynowej nazwa magazynu z którego wykonano sprzedaż
łańcuch
[towary_razem]
- Ilość wszystkich towarów na fakturze łańcuch
Zmienne [st_vat1]..[st_vat7] poszczególne numery oznaczają poszczególne stawki VAT według tabelki w
Administracja -> Stawki VAT gdzie stawka A oznacza stawkę st_vat1, stawka B oznacza stawkę st_vat2 itd.
Uwaga Dane nie związane z podsumowaniami pozycji faktury mogą znajdować się zarówno w nagłówku
faktury jak i w stopce. Czyli np. dane adresowe mogą być umieszczone w stopce faktury a dane ze stopki (tylko
te nie związane z kwotami) mogą być w nagłówku faktury - choć nie jest to zalecane.

12.4.2 Ewidencja sprzedaży
Wydruk ewidencji sprzedaży w zasadzie nie wymaga modyfikacji. Zalecane jest używanie wydruków
automatycznych. Wtedy program sam sprawdza jakie używane są stawki VAT i ustawia kolumny tak by
odpowiadały one używanym stawkom. W przypadku gdy nie używamy trybu automatycznego w przypadku
zmian stawek VAT należy je odpowiednio zmodyfikować format wydruku gdyż w innym przypadku nie będą
drukowane najprawdopodobniej niektóre stawki Dlatego też należy odpowiednio zmodyfikować napisy
[netto_1]..[netto_6] , [vat_1]..[vat_3] tak aby pokazywały właściwe wartości netto i vat zgodne z nagłówkiem –
należy zmienić też nagłówki – stosownie do naszych potrzeb. Jeśli np. na wydruku potrzebne są nam stawki A i
B zgodnie z tabelką stawek VAT, wówczas należy zmienić napis [netto_3] na [netto_2] oraz [vat_3] na [vat_2].
Oczywiście należy też zmienić w podsumowaniu [SUM(<netto_3>,bMD,2)] na [SUM(<netto_2>,bMD,2)] a
także [SUM(<vat_3>,bMD,2)] na [SUM(<vat_2>,bMD,2)]
Czyli w sumie zmieniamy tylko jedną literkę z 3 na 2
Jak już jednak napisano - najlepiej jest używać wydruków automatycznych - wówczas program sam zadba o to
by włączyć odpowiednie kolumny. Należy jednak wziąć pod uwagę iż program został przygotowany do
wydruków dla wydruków, które mają określoną ilość kolumn (używanych stawek VAT) jeśli ich ilość będzie
większa jakieś kolumny mogą nie być drukowane. Wówczas należy wysłać maila z prośbą o dostarczenie
formatu wydruku o większej ilości kolumn - ale są to bardzo rzadkie przypadki.
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13. Użytkownicy
Dla zabezpieczenia danych lub dla obsługi wielu użytkowników możemy włączyć w systemie MR_FAKTURY_PRO
system użytkowników. Należy pamiętać że jeśli system użytkowników nie jest włączony to wszystkie ustawienia
w danych użytkownika admin są ważne. Dzięki ustawieniom w danym użytkowniku możemy ograniczyć lub
powiększyć uprawnienia jakie ma dany użytkownik. Aby włączyć działanie użytkowników wystarczy nadać hasło
użytkownikowi admin. Należy to zrobić z dużą uwagą gdyż jak zostanie zapomniane hasło do użytkownika
admin to nie będziemy mieli dostępu do programu, gdyż program wymaga wówczas zalogowania się i podania
użytkownika i hasła. Dlatego też hasło najlepiej zapisać sobie na jakimś nośniku gdzie będzie ono bezpieczne w
razie gdybyśmy zapomnieli jakie to jest hasło.
Po wybraniu z menu Administracja -> Użytkownicy pojawi się nam okienko :

Po instalacji programu mamy jednego użytkownika admin. Program jeśli nie mamy ustawionego hasła dla
admina zawsze bierze ustawienia z konta admin. Jeśli ustawimy hasło na admina wymusza pojawienie się
logowania do programu i bierze ustawienia z użytkownika na jakiego się zalogujemy. Aby dodać użytkownika do
programu wystarczy nacisnąć na klawisz Dodaj lub <F3> Pojawi się nam wówczas okienko :
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W nazwie użytkownika wpisujemy nazwę którą będziemy się logowali. Najlepiej żeby była ona krótka a jednak
czytelną dla tego kto się loguje. Jeśli klikniemy na przycisk Pokaż hasło to pokaże się pole gdzie będzie można
wprowadzić hasło dla tego użytkownika lub je poprawić gdy jesteśmy w edycji danego użytkownika.
W polu numer zmiany wpisujemy numer zmiany jaki przyporządkowujemy dla danego użytkownika. Ten numer
będzie dodatkowo zapisywany w dokumentach służących do rozliczenia zmiany. Ten numer wpisujemy tylko w
wypadku kiedy używamy modelu zmianowego. W innym przypadku może zostać to pole niewypełnione.
Możemy także wpisać imię i nazwisko a także jakąś dodatkową informację identyfikująca danego użytkownika.
W pierwszej kolumnie pól do zaznaczenia mamy wejścia do głównych menu programu. Jeśli nie zaznaczymy
danego pola np. Sprzedaż to ten użytkownik nie będzie miał dostępu do całego tego menu. Użytkownik Admin
ma zawsze dostęp do menu Administracja.
Drukuj bez podglądu - Jeśli ta opcja jest zaznaczona wówczas większość wydruków dla danego użytkownika jest
generowana bez podglądu wydruku co znacznie przyspiesza operacje i ułatwia operowanie programem bez
używania myszki.
Przycisk Aktywne klawisze pojawi się nam wówczas gdy poprawiamy dane konkretnego użytkownika. Po jego
naciśnięciu pokaże się nam okienko :
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W pierwszej kolumnie mamy aktywny klawisz a w drugiej wyzwalane przez aktywny klawisz menu. Dzięki temu
możemy sobie zdefiniować sami jakie chcemy mieć dostępne menu pod jakimi klawiszami. Nie trzeba wtedy
szukać po menu danej opcji. Wystarczy nacisnąć dany klawisz i dane menu zostanie wywołane. Jest to bardzo
wygodne dla przypadku kiedy nie chcemy używać myszki - bardzo to przyspiesza wszelkie operacje. Na
początku mamy już zdefiniowane parę operacji. Jednak w przypadku uaktualnienia ze starszej wersji - nie mamy
zdefiniowanych żadnych menu. Możemy to łatwo sobie ustawić za pomocą klawisza Dodaj <F3> Po jego
naciśnięci pojawi się nam okienko :

Za pomocą klawisza Zmień możemy wybrać konkretne menu jakie ma być uruchomione. Będąc w pozycji
Aktywny klawisz wystarczy przycisnąć odpowiedni klawisz i zostanie on wpisany do tego pola. W polu Opis
menu możemy sobie ręcznie opisać jakie menu jest uruchamiane. Jest to pokazywane na winiecie programu
gdy włączymy opcję żeby były pokazywane podpowiedzi dla menu uruchamianego za pomocą klawiszy.

Rabat dla paragonu - włączenie tej opcji umożliwia wystawianie paragonów z rabatem.
Rabat indywidualny - możliwe jest wystawienie rabatu nie tylko dla całości paragonu czy faktury ale także
indywidualnie dla każdej linii. Będąc na danym dokumencie należy przed wystawieniem jakiejkolwiek pozycji
nacisnąć na klawisz Rabat linia <F7> wówczas będziemy mogli ustalać rabat dla każdej linii osobno.
Rabat ogólny dla faktury - umożliwia wystawienie faktury z rabatem.
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Pokaż resztę dla gotówki - włącza nam mechanizm wydawania reszty dla płatności gotówkowych. Dzięki temu
jeśli ktoś daje nam określoną kwotę to program podpowiada nam ile mamy wydać reszty.
Możliwość zmiany cen - włączenie tej opcji daje nam możliwość zmiany ceny towaru w trakcie sprzedaży.
Czasem zależy nam żeby pracownicy sami nie mieli dostępu do zmiany cen i nie włączenie tej opcji blokuje im tę
możliwość.
Dodawanie towarów - włączenie tej opcji powoduje iż nie będziemy mogli dodawać towarów w trakcie
sprzedaży. Opcja ta powinna być zaznaczona w przypadku gdy sprzedajemy usługi - chyba że określony zestaw
usług i pracownik nie powinien mieć możliwości dodawania nowych.
Możliwość ustalania uprawnień kupującego - Gdy włączona jest opcja „Włącz obsługę zezwoleń dla firm” z
menu Administracja → Ustawienia systemowe → zakładka różne wówczas mamy możliwość definiowania firm,
które mogą kupować u nas na przelew. Jeśli opcja ta jest zaznaczona wówczas dany użytkownik może ustawiać
uprawnienia danej firmy do zakupów na przelew.
Zmiana danych firmy - umożliwia poprawę danych firmy. Nie zaznaczona ta opcja powoduje iż pracownik
będzie mógł wprowadzić nową daną firmę ale nie będzie miał możliwości poprawy już istniejącej firmy.
Pokaż zdjęcia przy sprzedaży - W danych danego towaru możemy zapisać zdjęcia jakie identyfikują dany towar.
Czasem ułatwia to pracę szczególnie gdy używamy kodów kreskowych i chcemy się upewnić że sprzedawany
jest właściwy towar a trudno jest go zidentyfikować tylko po nazwie. Wówczas włączenie tej opcji powoduje iż
dodatkowo będzie pokazywać się nam miniaturka zdjęcia. Możemy też kliknąć na miniaturkę i pokaże się nam
wówczas powiększenie.
Możliwość zmiany daty - Zaznaczenie tej opcji powoduje że możemy zmienić datę przy wystawianiu
dokumentów. Dla zwykłej sprzedaży sklepowej nie jest zalecane zaznaczenie tej opcji gdyż często się zdarzają
wówczas pomyłki i można sobie niechcący zmienić datę na przykład przy szybkim wystawianiu faktury.
Pokaż podpowiedź na winiecie - opcja ta powiązana jest z aktywnymi klawiszami. Włączenie jej powoduje że na
winiecie programu pokazywane są podpowiedzi odnośnie aktywnych klawiszy. Standardowo przy instalacji
programu ta opcja jest włączona.
Uruchom w pełnym oknie - ta opcja powoduje że program jest uruchamiany zawsze w pełnym oknie.
Niezależne od stanu w jakim opuściliśmy program. W większości przypadków okna są otwierane w wielkości
takiej w jakiej były zapisywane. Także pamiętany jest wielkość kolumn browsera. Ta właściwość dotyczy tylko
okna głównego.
Używam wielu formatów wydruku - włączenie tej opcji powoduje że w większości przypadków gdy
zdefiniowane jest więcej formatów wydruku dla danego wydruku program pokaże nam okienko gdzie będziemy
mogli wybrać odpowiedni format. Opcja ta jest wygodna gdy często musimy wybierać z formatów wydruku np
dla faktur - gdzie możemy mieć przygotowane różne faktury w zależności od klienta, kwoty faktury,
dodatkowych opisów w przypadku jakiś szczególnych transakcji itp.
Zezwalaj na edycję podczas podglądu wydruku - Opcja ta pozwala na poprawienie danego wydruku dokumentu
ręcznie. Jest ona szczególnie przydatna jeśli chcemy jednorazowo wprowadzić jakieś zmiany do drukowanego
dokumentu. Po kliknięciu na ikonkę możemy edytować daną stronę wydruku posługując się tymi samymi
narzędziami co przy edycji formatu wydruku. Po skończeniu edycji wychodzimy z edytowanego okienka
naciskając na standardowe zamknięcie okienka w prawym górnym rogu dla systemu Windows. Należy pamiętać
że zmiany jakie wprowadzimy do danego dokumentu mają tylko znaczenie w danej chwili dla drukowanego
dokumentu. Nie są one pamiętane dla danego dokumentu.
Kasowanie spłat (KP, KW) - włączenie tej opcji pozwala na kasowanie spłat dokumentów sprzedaży jak i
zakupów a także KP czy KW. Oczywiście najlepiej gdy opcje kasowania są standardowo wyłączone. Szczególnie
jeśli to nie właściciel wystawia dokumenty na programie. Skasowanie danego dokumentu powoduje bowiem
fizyczne usunięcie danego dokumentu z programu.
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Kasowanie faktur sprzedaży - Włączenie tej opcji powoduje że w ewidencji sprzedaży pojawi się dodatkowy
klawisz Kasuj <F4> co umożliwia skasowanie danej faktury lub paragonu. Uwaga paragony fiskalne z
oczywistych powodów nie mogą być kasowane. Jeśli kasujemy ostatnią fakturę w trybie numeracji
automatycznej wówczas numer faktury zostanie automatycznie obniżony o jeden dla zapewnienia ciągłości
numeracji.
Kasowanie faktur proforma - Opcja umożliwia kasowania faktur proforma z ewidencji.
Kasowanie faktur dostaw/skupu - Opcja ta umożliwia kasowanie dostaw oraz kasowanie faktur skupu z
ewidencji.
Kasowanie rozchód wewnętrzny - Opcja ta umożliwia kasowanie dokumentów rozchodu wewnętrznego z
ewidencji rozchodu wewnętrznego.
Kasowanie faktur korekcyjnych - Opcja ta umożliwia kasowanie korekt zarówno dostaw jak i sprzedaży z
ewidencji korekt.
Kasowanie wydania zewnętrznego - Opcja ta umożliwia kasowanie zarówno wydania zewnętrznego jak i WZ
sprzedaż z ewidencji WZ.
Kasuj towar - Opcja ta umożliwia schowanie towaru z listy towarów jakie są wyświetlane np przy sprzedaży.
Ułatwia to poszukiwanie towarów na liście. "Skasowany" towar nie jest pokazywany także w cennikach. Należy
jednak pamiętać że produkt zostaje ukryty na liście i nie należy wprowadzać produktu o tej samej nazwie lub
symbolu. Taki skasowany produkt zawsze możemy przywrócić za pomocą tego samego przycisku Kasuj.
Powtórne skasowane spowoduje że produkt zostanie przywrócony do listy.
Kasuj odbiorcę/dostawcę - Możemy ukryć dostawcę czy odbiorcę na liście firm. Działa to podobnie jak w
przypadku kasowania produktów.
Pokaż ostatnią fakturę przy sprzedaży - Włącznie tej opcji spowoduje że przy wystawianiu faktury będziemy
mieli dodatkowy przycisk, który umożliwi zobaczenie jak wyglądała ostatnia faktura wystawiona dla tej firmy.
Możemy wtedy zobaczyć między innymi jakie były ceny sprzedawanych towarów.
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13.1 - Zakładka sprzedaż

Zaznaczenie danej opcji powoduje że dane menu będzie dostępne dla użytkownika.
Opcja
Możliwość zmiany stanu korekty do źle wystawionego paragonu - Będzie można zmienić stan (informację) dla
korekty dla źle wystawionego paragonu.
Pokaż ostatnią cenę sprzedaży dla tego towaru - powoduje że wyświetlana jest przy sprzedaży ostatnia cena
danego produktu za jaką został on sprzedany na ostatniej fakturze dla danego klienta. Daje to nam
zorientowanie i ułatwia ustawienie ceny sprzedaży w momencie wystawiania faktury.
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13.2 Zakładka Sprzedaz dod

W tej zakładce ustawiamy różne opcje związane ze sprzedażą.
Zmiana rabatu dla linii WZ - umożliwi nam zmianę rabatu dla każdej linii wystawianej WZ-ki.
Zapis do faktury (paragonu) w WZ - daje użytkownikowi możliwość tworzenia faktur czy paragonów z
wystawionych WZ-tek.
Zmiana firmy w WZ - umożliwia nam zmianę firmy na jaką jest wystawiona WZ-ka.
Możliwość tworzenia paragonu z WZ - dany użytkownik będzie miał możliwość tworzenia paragonu z WZ-ki.
Możliwość dodania cechy WZ przy wystawianiu WZ umożliwia to dodawania cechy dzięki której można później
wystawiać osobno faktury z WZ-tek o określonych cechach, których nazwa może być drukowana na fakturze.
Może to ułatwiać firmie dla której są te faktury rozliczenia wewnętrzne (np oddziałów czy poszczególnych
budów)
Możliwość wyboru WZ-tek dla druku ewidencji WZ - Umożliwia to wybór WZ-tek w ewidencji za dany okres,
które chcemy by pojawiły się w ewidencji WZ.
Możliwość importu poprzedniej WZ w trakcie wprowadzania WZ - Opcja przydatna w przypadku wystawiania
WZ-tek cyklicznych dla danej firmy. Np piekarnie wystawiające WZ-ki bardzo podobne dla konkretnej firmy w
danym dniu tygodnia. Taką zaimportowaną WZ-kę możemy poprawić.
Pokaż cenę sprzedaży (cennik główny) w towarach - pokazuje nam cenę z cennika głównego w ewidencji
towarów - czasem ułatwia to identyfikowanie towarów przy sprzedaży.
Dla opcji powyżej pokaż cenę netto - Pokazywana jest cena netto zamiast ceny brutto w towarach
Możliwość zmiany cennika podczas sprzedaży - Jeśli korzystamy z wielu cenników opcja ta daje nam możliwość
zmianę cennika podczas sprzedaży. Ceny produktów mogą pochodzić z różnych cenników. Pomocne gdy
chcemy czasem dać ceny z cennika innego niż detaliczny (główny) a wystawiamy paragon dla danego klienta.
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Możliwość zmiany kategorii - Umożliwia użytkownikowi zmianę kategorii na jaką ma być wystawiana dana
faktura. Funkcja ta pracuje oczywiście tylko wtedy kiedy używamy kategorii w sprzedaży.
Możliwość zmiany stawki VAT przy sprzedaży - Zdarza się że firma sprzedaje swoje produkty razem z usługą.
Wówczas może stosować inną stawkę VAT dla tego produktu. Dla tych właśnie firm jest przeznaczona ta opcja.
W przeciwnym wypadku lepiej gdy ta opcja nie jest włączona gdyż wówczas jest mniejsza możliwość pomyłki.
Dźwięk przy błędzie przekroczenia ilości - generowany jest dźwięk gdy mamy za małą ilość towaru. Przydatne
jest to w przypadku kiedy sprzedajemy towar np za pomocą przenośnego czytnika z możliwością wprowadzenia
ilości itp.
Pokaż długi w liście firm - jeśli sami obsługujemy program lub robi to zaufana osoba wówczas dobrze jest
wiedzieć na pierwszy rzut oka szczególnie przy sprzedaży jaki firma ma dług. Jest on pokazywany na liście firm.
Użycie czytnika kodów kreskowych - program będzie reagował na wprowadzane przez czytnik kodów
kreskowych
Pytaj przed zapisem paragonu/faktury - Po włączeniu tej opcji program będzie każdorazowo pytał czy ma
zakończyć paragon fakturę przy naciśnięciu przycisku <Zapisz> lub <F2>
Pokaż podsumowanie w tabelce sprzedaży - Pokazuje podsumowanie poszczególnych kolumn w tabelce
sprzedaży. Widzimy jaka jest np kwota netto sprzedaży.
Możliwość pracy na innej zmianie (tryb zmianowy) - Jeśli używamy trybu zmianowego zaznaczenie tej opcji
umożliwia nam pracę na innej zmianie niż ta, którą zadeklarowaliśmy w polu Numer Zmiany. Opcja przydatna
dla osób które muszą pracować na wielu zmianach.
Możliwość zmiany proformy na paragon - Możemy wówczas zmienić wystawiony dokument proforma na
paragon a nie tylko na fakturę.
Na stałe włączony rabat dla linii - jeśli rabat dla linii włączony w ustawieniach systemowych - Jeśli włączymy
rabat dla linii to aby go aktywować musimy dla każdego dokumentu sprzedaży przed wstawieniem pierwszej
linii nacisnąć na przycisk Rabat linia <F7> Jeśli jednak chcemy żeby ta opcja była automatycznie włączana dla
każdego dokumentu wystarczy że włączymy tę opcję.
Drukuj duplikat z ewidencji sprzedaży - Przy włączonej tej opcji zamiast normalnej faktury zostanie
wydrukowany duplikat.
Wiele formatów wydruku dla sprzedaży - kl Alt K. - Jeśli nie chcemy włączać na stałe używania wielu formatów
wydruku a jedynie sporadycznie od czasu do czasu jest nam potrzebna ta opcja możemy włączyć tę opcję i
wtedy za pomocą lewego klawisza Alt naciskając na klawisz F5 możemy aktywować okienko wyboru formatu
wydruku.
Pokaż ilość towarów razem w tracie sprzedaży - W okienku sprzedaży będzie wówczas pokazywana łączna suma
ilości towarów znajdujących się na dokumencie sprzedaży.
Po wydruku faktury drukuj - Ten mechanizm możemy wykorzystać do wydruku dodatkowych dokumentów przy
okazji wydruku faktury. Taki dokument powinien mieć dane z zakresu takiego jakie występują na fakturze.
Może być to np. koperta z adresem, naklejka czy jakiś dodatkowy dokument. Generalnie to zdefiniowany napis
powinien wyglądać w ten sposób :
druk /fformat_wydruku /dnazwa_drukarki /p
Obowiązkowe są dwa pierwsze słowa. druk oraz następujący po nim nazwa formatu wydruku. Musi ona być
zdefiniowana jako format wydruku faktury. Następnym członem jest nazwa drukarki na którą będzie przesłany
wydruk. Jeśli nie napiszemy nazwy drukarki, wówczas wydruk będzie kierowany na drukarkę domyślną. ostatni
człon /p powoduje wyświetlenie podglądu wydruku. Przykładowo jeśli mamy zdefiniowany format wydruku
adres_koperta oraz mamy drukarkę o nazwie HP_LaserJet_1020 i chcemy by pojawiał się podgląd wydruku
wówczas przykładowo taki napis powinien wyglądać następująco :

158

druk /fadres_koperta /dHP_laserJet_1020 /p
Ostrzegaj przed sprzedażą poniżej zakupu Możliwość ujemnych pozycji w linii sprzedaży usług - Program pozwoli aby wprowadzić dla usług wartości
ujemne dla ilości.
Ustaw walutę wystawienia - Opcja ta może być stosowana by zmienić walutę jaka jest wystawiana przez
danego użytkownika na stałe. Jeśli dany użytkownik wystawia większość faktur w Euro to można mu ustawić tę
walutę tak że nie będzie musiał jej zmieniać przy każdym wystawieniu dokumentu sprzedaży. Oczywiście w
każdej chwili ma on możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży w każdej zdefiniowanej walucie.
Kategoria sprzedaży dla tego użytkownika - Możemy przyporządkować daną kategorię do danego użytkownika.
Ten mechanizm może być wykorzystywany na przykład do rozliczania danego sprzedawcy niezależnie od tego
na jakiej pracuje kasie i kiedy. Z ewidencji dokumentów sprzedaży dla danej kategorii możemy zobaczyć obroty
danego sprzedającego. Jeśli ustawimy tu jakąś kategorię to jest ona automatycznie ustawiana na wszystkich
dokumentach sprzedaży tego użytkownika. Jeśli posiada on włączoną opcję Zmiany kategorii - będzie mógł ją
zmienić na inną.
Pokaż wartość ostatniej dostawy przy sprzedaży - Pokazuje nam w trakcie sprzedaży wartość za jaką był
kupiony dany towar. Ułatwia to nam wystawienie faktury gdy nie korzystamy np z cennika.
Dla nowej faktury nie zmieniaj daty w sprzedaży - Program nie będzie ustawiał aktualnych dat przy wystawianiu
nowych faktur jeśli mamy ustawioną opcję Możliwość zmiany daty. Dzięki temu możemy na przykład wystawić
wiele faktur z tą samą datą zakończenia dostawy, która będzie inna od aktualnej - bez konieczności poprawiania
jej za każdym razem.

13.3 Zakładka dostawa
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Poprzez zaznaczenie konkretnej opcji mamy dzięki temu dostęp danego użytkownika do danego menu. Mamy
tu też dodatkowe opcje.
Drukuj skup bez podglądu - spowoduje że skup będzie drukowany bez podglądu. Przyspiesza to wykonanie
operacji.
W dostawie pokaż także nieaktywne stawki VAT - przydatne na początku roku po zmianie stawek VAT. - Na
początku roku mamy bowiem często do wprowadzenia faktury z poprzedniego roku gdzie stawki VAT w nowym
roku są już nieaktywne. A włączenie tej opcji ułatwia nam wprowadzenie tych faktur.
Przy fakturze RR zawsze ustawiaj fundusz na : Tu możemy wybrać nazwę funduszu na który ma być ustawiona
faktura RR.
Możliwość wystawienia przelewu z ewidencji dostaw - Dzięki temu możemy łatwo wydrukować przelew do
spłaty danej dostawy.
Możliwość tworzenia kompletów - Użytkownik będzie miał możliwość tworzenia kompletów.
Próba wykonania sprzedaży magazynowych po dostawie - Program będzie próbował dla tego użytkownika po
wykonaniu dostawy wykonać wszystkie zaległe sprzedaże magazynowe, które wcześniej nie doszły do skutku w
wyniku braku towarów na magazynie.

13.4 Zakładka rozliczenia

Zaznaczenie konkretnej opcji spowoduje włączenie konkretnego menu.
Możliwość zmiany daty na wpłacie lub wypłacie - Możemy wtedy zmieniać datę wpłaty lub wypłaty przy KP/KW
- nie jest wskazane włączanie tej opcji gdy chcemy rozliczać pracowników z otrzymanych pieniędzy na kasie.
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Nota także w walucie - Pozwala na wystawianie not także w walucie.

13.5 Zakładka zestawienia

Zaznaczenie konkretnej opcji spowoduje widoczność konkretnego menu w programie dla tego użytkownika
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13.6 Zakładka ustawienia

Zaznaczenie konkretnej opcji spowoduje dla tego użytkownika jego dostępność.

Nie używaj SQL'a - Program używa obecnie w prezentacji wyników SQL'a co powoduje często znaczne
przyspieszenie prezentacji danych dla wersji sieciowych. Jednak serwer ma określoną ilość czasu na wykonanie
zapytania. Jeśli wybierzemy za duży zakres dat a ilość dokumentów jest bardzo duża wówczas może zajść
sytuacja że nastąpi błąd. Wtedy możemy wyłączyć używanie SQL'a i okienko na pewno nam się pokaże. Jednak
takie sytuacje są bardzo rzadkie. Ponadto dzięki użyciu SQL'a możemy sortować poszczególne kolumny w
okienkach poprzez naciśniecie na opis danej kolumny.
Używam drukarki igłowej - Włączenie tej opcji spowoduje że zamiast zwykłego graficznego formatu program
będzie generował kod który jest zrozumiały dla drukarek igłowych i dzięki któremu wydruk następuje w postaci
tekstowej a nie graficznej co znacznie przyspiesza wykonanie wydruku.

13.7 Zakładka Eksport
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JPK Eksport - włączenie menu pozwalające na eksport danych do pliku JPK_FA i JPK_VAT
Eksport faktur - włączenie menu pozwalające na eksport danych do pliku XML
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13.8 Zakładka administracja

Język menu programu - Możemy tu wybrać albo język polski albo angielski jako język menu. Przydatne kiedy
program mają obsługiwać osoby nie znające języka polskiego.
Program ma możliwość zwiększania wielkości czcionki na listach w zależności od szerokości takiego okienka.
Oczywiście jeśli uważamy że takie zachowanie programu jest niedobre dla nas to wystarczy że we wszystkie
okienka wpiszemy ten sam rozmiar czcionki – np. 10 i wtedy nie będzie automatycznego powiększania czcionki
w zależności od rozmiaru okienka.
Po naciśnięciu przycisku Ustaw pokaże się nam okienko :
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Możemy tutaj ustawić sobie kolory jakie powinien mieć browser według naszych preferencji. Mamy też
możliwość wyboru typu wyświetlania. Może to czasem przyczynić się do lepszej czytelności wyświetlanych list.
Pogrubione czcionki w programie - Po zaznaczeniu tej opcji program będzie używał pogrubionych czcionek w
programie co czasem jest łatwiejsze do przeczytania.
Edycja zdjęci w towarach - pozwala na wstawianie i poprawianie zdjęć w ewidencji produktów.
Katalog gdzie zapisywane są PDF-y przy eksporcie - Możemy ustalić katalog gdzie będą przechowywane pdf-y
generowane przez program. Oczywiście przy zapisie pdf-a możemy to zmienić.

14. Archiwizacja danych
Jest to bardzo ważne zagadnienie. Dlatego też poświęcamy temu osobny rozdział. Program jest bardzo stabilny
jeśli chodzi o dane i uszkodzenia zdarzają się rzadko tym nie mniej jednak nie należy lekceważyć możliwości
utraty danych wskutek np. awarii dysku. Dlatego ważne jest tworzenie kopii zapasowej danych programu
zarówno dla wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej.
Dla wersji jednostanowiskowej sprawa jest banalna. Co określony czas należy skopiować cały katalog gdzie
zainstalowany jest program na dodatkowy osobny nośnik. Np na pendrive lub inny dysk. Warto tez wykonywać
kopię danych 1 stycznia danego roku. Bo taką kopie możemy bez problemu uruchomić z danego nośnika i w
razie potrzeby wykonać np. wydruk remanentowy czy inne potrzebne nam wydruki. Dlatego gorąco polecam
dosyć częste wykonywanie takich kopii. Kopia katalogu z programem zawiera całość także w przypadku awarii
dysku wystarczy wgrać ją z powrotem na dysk i mamy już działający program z okresu kiedy kopia była
zrobiona. Warto też robić szereg kopii programu oznaczając katalogi do których ją robimy odpowiednimi
oznaczeniami - najlepiej datą wykonania. Zwiększa to nasze bezpieczeństwo jeśli chodzi o nasze dane.
Szczególnie istotne jest to iż w trakcie kopiowania katalogu z programem nie może on być w tym czasie
uruchomiony gdyż zablokuje on nam kopiowanie niektórych plików i nie mamy pełnej kopii danych.
Inna prosta metodą jest kopiowanie do katalogów z dniem. Np na pendrive tworzymy sobie 7 katalogów na
każdy dzień tygodnia. Np. g:\pn g:\wt g:\sr g:\cz g:\pt g:\so i g:\nd następnie przygotowujemy sobie pliki typu
bat. To są zwykłe pliki tekstowe w których będzie linijka z rozkazem tak by nie pisać rozkazu w pełnej formie za
każdym razem. Zatem w pliku pn.bat powinna znaleźć się linia copy c:\mr_faktury_pro\*.* g:\pn
Klikając na taki plik uruchamiany operację kopiowania całej zawartości katalogu c:\mr_fakury_pro do katalogu
np. g:\pn. Dzięki temu mamy dane z każdego dnia tygodnia. Gdyby nastąpiło jakieś uszkodzenie danych zawsze
możemy się cofnąć o jeden dzień.
W przypadku wersji sieciowej mamy dostępny specjalny mechanizm, który pozwoli nam na zrzut danych na
danej końcówce dzięki czemu mamy większe bezpieczeństwo bo raczej nie zdarzają się takie sytuacje by oba
dyski jednocześnie uległy awarii. Ponadto zrzut danych może nastąpić w dowolnej chwili - nawet wtedy kiedy
pracują inne końcówki. Program sam zapewni spójność danych.
Jeśli chcemy robić kopie zapasowe dla wersji sieciowej musimy przygotować plik tekstowy o nazwie zrzuty.def
W tym pliku powinny się znaleźć nazwy katalogów do których będzie wykonywany zrzut danych. Np :
C:\ARCH\PN
C:\ARCH\WT
C:\ARCH\SR
C:\ARCH\CZ
C:\ARCH\PT
C:\ARCH\SO
C:\ARCH\ND
Plik ten powinien być umieszczony tam gdzie znajduje się plik z programem mr_faktury_pro.exe Dane zrzucane
są pozbawione indeksów dzięki czemu zabierają mniej miejsca.
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Aby wykonać zrzut wystarczy wtedy wejść do menu Administracja -> Zrzut danych i tu wybieramy aktualny
dzień tygodnia.

15 Eksport
W tym menu zgrupowano procedury, które służą eksportowi danych z programu MR_FAKTURY_PRO.

15.1.1 Eksport JPK_FA
Ministerstwo Finansów wprowadziło dla przedsiębiorców obowiązek raportowania na temat wystawianych
dokumentów w postaci plików Jednolitego Pliku Kontroli. Wprowadzono szereg dokumentów JPK, które mają
za zadanie generowanie informacji służących do kontroli finansowej firm. Jednym z 7 plików opublikowanych
dokumentów jest „Schemat_JPK_FA(1)_v1-0”. W założeniu miał on służyć do przekazywania pełnej informacji
na temat faktur zakupowych i sprzedażowych. Plik ten jest plikiem XML, który możemy obejrzeć sobie nawet w
notatniku - jednak najlepiej prezentuje się on w przeglądarce internetowej np. Google Chrome czy FireFox. W
pliku tym zauważymy że przekazywana jest niemal pełna informacja na temat naszych faktur. Istotną
informacją jest to iż plik ten jest wysyłany do US na żądanie tej instytucji - czyli nie mamy obowiązku wysyłania
go co miesiąc jak w przypadku JPK_VAT. W związku z tym iż punkcie 18 zapytań do MF:
Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe? Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na
stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów
komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.
W związku z tym program MR_FAKTURY_PRO nie generuje faktur zakupowych w eksporcie JPK_FA. Nie jest
wykluczone że zostanie to zmienione w przyszłości. Niestety na razie ta struktura nie jest dobrze dopracowana
do przesyłania takich faktur.
Jak łatwo zauważyć pliki JPK_FA zawierają także informację na temat poszczególnych linii faktur łącznie z
nazwami towarów. Dlatego też nie należy zmieniać nazw towarom, na liście towarowej jeśli dany towar został
już użyty gdzieś na jakieś fakturze. Na fakturach pamiętane są bowiem tylko adresy nazw (numery) które
wskazują na daną nazwę na liście towarów. Zatem zmiana na nazwy na liście towarów spowoduje też zmianę
nazwy na fakturze. Jest to dosyć częsty błąd popełniany szczególnie przy wystawianiu usług. Lepiej się tu
posługiwać nazwami jednorazowymi, które są pamiętane dla danej linii faktury gdy usługa ma różne nazwy dla
różnych faktur.
Aby wygenerować plik JPK_FA należy wejść do menu Eksport -> Eksport JPK -> JPK_FA pokaże się nam okienko :

Musimy tu wybrać okres za jaki ma być wygenerowany plik JPK_VAT. Należy wybrać także katalog gdzie będzie
wygenerowany plik a także urząd Skarbowy który wystąpił z żądaniem o wygenerowanie pliku. Nazwa pliku
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zostanie wygenerowana automatycznie. Będzie zawierała datę początkową i końcową. Aby wysłać taki plik do
US należy posłużyć się programem dostępnym na stronie MF.

15.1.2 Eksport JPK_VAT
Pliki JPK_VAT od 1.01.2018 a praktycznie od 1.02.2018 mają być wysyłane przez przedsiębiorców do US przez
wszystkich przedsiębiorców, których obejmuje podatek VAT. Program MR_FAKTURY_PRO jest w stanie
generować pliki JPK_VAT jednak nie służą one do wysyłania tych plików do US ale mogą być wykorzystywane do
przesyłania ich do biur rachunkowych aby mogły one wykorzystać przez programy księgowe by nie było
potrzeby wpisywania tych danych ręcznie do tychże programów. Podobnie jak w przypadku plików JPK_FA
możemy zobaczyć zawartość takiego pliku w przeglądarce internetowej.
Po wybraniu menu Eksport -> Eksport JPK -> JPK_VAT pokaże się nam okienko :

Aby wygenerować taki plik należy wybrać okres za jaki ma być wygenerowany ten plik a także katalog do
którego ma być wygenerowany ten plik. W związku z tym iż nie jest to program księgowy - nie są wkładane do
tego pliku niektóre faktury. Nie są brane pod uwagę faktury dostaw. Nie są brane też pod uwagę faktury
wewnątrzwspólnotowe.
Jeśli chodzi o faktury VAT marża to istnieje możliwość włączenia ustawiania VAT na 0 w przypadku kiedy
sprzedajemy dany towar poniżej kosztów zakupu. W przypadku faktur VAT marża program przed obliczeniem
kwoty netto i VAT najpierw odejmuje koszt zakupu od kwoty brutto a dopiero potem oblicza kwotę netto i vat
W przypadku kiedy używamy drukarki fiskalnej nie jest konieczne rejestrowanie faktur dla osób fizycznych bo są
one już wcześniej rejestrowane za pomocą drukarki fiskalnej. W związku z tym aby zmniejszyć objętość plików i
ilość zapisów można nie eksportować faktur dla osób fizycznych a także odpowiadającym im cofnięć dla
paragonów. Jeśli jednak chcemy aby te faktury jednak były w tym pliku to wystarczy zaznaczyć opcję Faktury
dla osób fizycznych i wówczas program nie będzie pomijał tych faktur.
Uwaga funkcja eksportu do JPK_VAT jest opracowana dla wersji 3 definicji. Obowiązuje ona od 1.01.2018.

167

Jeśli chcemy wygenerować pełny plik JPK_VAT służący do wysłania go do US można się posłużyć programem
MR_KSIĘGA dostępnym na naszej stronie pod adresem www.faktury-ok.pl
Obecnie od 1 października 2020 ta wersja definicji już nie obowiązuje.

15.1.3 Eksport JPK_VAT7M i JPK_VAT7K
O 1 października 2020 obowiązuje nowy format eksportu JPK VAT oznaczony JPK_VAT7M i JPK_VAT7K
odpowiednio dla firm które rozliczają się w trybie miesięcznym oraz trybie kwartalnym. Program
MR_FAKTURY_PRO potrafi wygenerować taki plik jednak jest on niepełny. Zawiera on tylko część ewidencyjną.
Dodatkowo nie zawiera on faktur wewnątrzwspólnotowych, gdyż takowe należało by odpowiednio księgować.
Dlatego głównym celem tego eksportu jest dostarczenie w formie elektronicznej zestawienia faktur dla
księgowości. Zestawienie to zawiera oznaczenia GTU1 do GTU13 a także inne oznaczenia jakie wprowadzono
wraz z tym formatem JPK. Jednak to na wprowadzającym faktury do systemu zależy czy te oznaczenia będą
poprawnie wprowadzone i czy w ogóle będą wprowadzone. Przede wszystkim należy w produktach
wprowadzić grupy GTU dla tych wszystkich towarów i usług, które podlegają poszczególnym kategoriom GTU.
Jakie są to towary to opisane jest w Oznaczenia GTU a także licznych artykułach w Internecie.
Po wybraniu menu Eksport -> Eksport JPK -> Eksport JPK_VAT7 powinno pojawić się nam okienko:

Ważna informacja - pliki JPK_VAT7 jakie są generowane w programie nie są nigdzie wysyłane - są one
zapisywane w katalogu jaki zostanie wybrany za pomocą przycisku wybierz <F6>. Wybieramy także urząd
skarbowy do jakiego taki plik powinien trafić - ale jest to tylko dlatego że jest takie wymaganie tego pliku żeby
taka informacja się tam znajdowała. Plik jest zawsze generowany za dany miesiąc jaki zostanie wybrany w
okresie wydruku. Możemy także wybrać opcję żeby paragony zostały zgrupowane za cały miesiąc i żeby to był
jeden wpis w pliku JPK. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana wówczas paragony są grupowane za dany dzień. W
pliku nie są uwzględniane korekty paragonów dotyczące zamiany na fakturę. A faktury tworzone z paragonu są
dodatkowo oznaczane zgodnie z przepisami i nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podatku należnego gdyż
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wcześniej zostało to uwzględnione w paragonie. Plik ten obowiązuje dla faktur tworzonych od 1 października
2020 .
W przypadku kiedy konieczny byłby pełny plik JPK_VAT7 zawsze możemy posłużyć się programem MR_KSIEGA
gdzie możemy wygenerować kompletny plik JPK_VAT7.

16 Uwagi końcowe
Wersja programu MR_FAKTURY_PRO jest wersją typu shareware. Czyli możemy zainstalować ją na komputerze
i bezpłatnie korzystać z niej przez okres próbny - obecnie jest to 90 dni. Dotyczy to zarówno wersji sieciowej jak
i wersji jednostanowiskowej. Do końca okresu próbnego użytkownik powinien zdecydować się na to czy chce
wykupić licencję. W przypadku decyzji negatywnej należy skasować program dla wersji jednostanowiskowej.
Dla wersji wielostanowiskowej należy wówczas odinstalować serwer. W przypadku kiedy nasza decyzja będzie
pozytywna należy wykupić licencję i wpisać ją do programu gdyż w chwili końca okresu próbnego program
przestanie pracować. Po wpisie licencji program będzie dalej pracować i żadne dane nie zostaną utracone.
W przypadku wersji sieciowej instalator instaluje program serwera na komputerze, który przeznaczymy na
funkcję serwera oraz dane. Dodatkowo instalujemy tzw. końcówki na innych komputerach - komputer serwer
też może pełnić funkcję końcówki. Końcówka sięga za pomocą programu serwera do danych. Program może
także pracować poprzez Internet choć zarówno program serwera jak i końcówki powinny być na komputerach o
Internecie z dużą szybkością i małymi startami. Należy mieć też zewnętrzny adres bądź zestawić połączenie
typu VPN. Nie jest też obecnie wskazane wystawianie dużych dokumentów poprzez Internet.
W przypadku zauważenia błędów w programie można zawsze zadzwonić na numer telefonu 502107188 lub
wysłać maila na adres poczta@faktury-ok.pl z opisem błędu. Dobrze jest jednak wcześniej sprawdzić czy nie ma
nowszej wersji na stronie - bo być może że problem został już dawno rozwiązany. Nowe wersje programu są
publikowane na stronie https://www.faktury-ok.pl/index.php/pobierz

17 Rejestracja programu
Jeśli program nie został zarejestrowany w trakcie instalacji to należy przed ukończeniem okresu próbnego
go zarejestrować. Aby tego dokonać należy wejść do menu Pomoc -> o programie a następnie kliknąć na
przycisk Rejestracja
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Należy do poszczególnych pól wkopiować albo z licencji w formacie pdf, którą każdy użytkownik otrzymuje na
maila bądź tez skopiować z maila którego każdy otrzymuje. Gdybyśmy mieli tylko wydrukowany dokument
licencji należy dokładnie wpisać wszystkie 4 linijki licencji nie zmieniając nawet jednego znaku gdyż w
przeciwnym wypadku licencja nie zadziała.
Aby otrzymać licencję na program należy wysłać mailem dane firmy do wystawienia faktury VAT tj. nazwa
firmy, adres firmy oraz kod NIP na adres: poczta@faktury-ok.pl
Należy także wpłacić na konto odpowiednią kwotę za wybraną wersję programu – aktualny cennik znajduje się
na stronie cennik
Dane konta na które należy przelać opłatę.
PKO BP Konto
50-10205558-1111113415000048
MR_FLASH Mirosław Rogula
42-677 Czekanów
ul. Sadowa 9B

Po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej użytkownik otrzyma mailem
1. Fakturę
2. Kod rejestracyjny
3. Licencję na użytkowanie wersji zarejestrowanej.

W przypadku wykupienia licencji CD dodatkowo otrzyma pocztą zwykłą listem poleconym
1. Fakturę
2. Licencję
3. CD z najnowszą wersją instalacyjną
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