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Wprowadzenie 
 
Moduł ZAKUP służy do ewidencji faktur zakupu, którą prowadzi się na wzór dziennika 

podawczego. Wszelkie faktury rejestrowane są w momencie wpływu do firmy. Faktury 

automatycznie mają przydzielony kolejny narastający numer, który jest identyfikacją 

danej faktury w firmie w danym roku kalendarzowym.  Deklaracja rejestrów zakupowych 

pozwala na podział wpływających faktur według wcześniej przewidzianej struktury np. wg 

formy płatności (rejestr faktur gotówkowych, przelewowych). Dla każdej faktury 

rejestrowane są następujące dane: 

 

 data wpływu  

 dane kontrahenta  

 data wystawienia  

 termin i sposób płatności  

 zbiorcza kwota netto i vat  

 krótki merytoryczny opis  

 

Moduł umożliwia przypisanie do zarejestrowanej faktury zaliczki w celu jej 

automatycznego rozliczenia. Faktura dostaje identyfikator komórki organizacyjnej, do 

której jest skierowana w celu potwierdzenia jej merytorycznej poprawności. 

 

Po przekazaniu faktury do działu księgowości i sprawdzeniu formalnym, określany jest 

miesiąc obrachunkowy i rejestr, w którym będzie zaewidencjonowana w księgach. 

Jednocześnie należy sprawdzić i w miarę potrzeby skorygować datę powstania obowiązku 

VAT.  W specyfikacji faktury wprowadzić wartości netto i stawki VAT. Wartości te należy 

wprowadzić zgodnie z potrzebami dekretacji faktury. Tak rozpisana specyfikacja faktury 

jest weryfikowana funkcją kontroli rachunkowej i jest określony status faktury (OK. lub 

BŁĄD). 

Funkcja Dekretuj zadziała tylko dla faktur ze statusem OK. 

 

Naciśniecie przycisku Dekretuj zadekretuje fakturę zgodnie z przyporządkowanymi 

schematami dekretacji na konta występujące w planie kont. W specyfikacji faktury można 

określić czy ma nastąpić rozliczenie faktury z dowodami PZ, PZRW (przyjęcia na 

magazyn) przez dołączenie wcześniej wprowadzonych dokumentów lub wprowadzić 

dokument. Dla podanego rejestru wg przygotowanych deklaracji z dekretami nastąpi 

automatyczne zaksięgowanie faktury w zbiorze dowodów księgowych.  
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Korzyści stosowania modułu ZAKUP: 

 

 Kompletacja faktur - ewidencja wszystkich wpływających faktur  

 Rozliczenie zaliczek - dla faktur zapłaconych  

 Informacja o potwierdzeniu odbioru faktury przez komórkę organizacyjną 

dokonującą zakupu  

 Nadzór nad miejscem znajdowania się faktury i dokonanym ich zaksięgowaniem  

 Kontrola poprawności wartości netto i VAT  

 Uproszczenie dekretacji faktury poprzez podanie wyłącznie niezbędnych informacji 

i wykorzystanie standardu księgowania  

 Rozliczenie faktur z dowodami PZ i zaksięgowanie różnic  

 Dla faktur płatnych przelewem – wykonanie przelewu w zborze przelewów.  

 Wystawienie noty korygującej - z poprawą błędnych danych  

 Raporty faktur wg wszystkich kryteriów (danych), które zostały podane w czasie 

rejestracji  
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1 Rejestracja 

 

Jednym z podstawowych zadań, jakie ma realizować moduł zakupu jest rejestracja faktur 

zakupowych. Rejestracja dokumentów odbywa się w obrębie roku kalendarzowego. Rok 

kalendarzowy, do jakiego program przypisze wprowadzoną fakturę, pobierany jest z 

głównej makiety modułu Zakupu (słownika roku-miesiąca startowego). Główna część 

formatki zawiera podstawowe dane dotyczące faktury, z których większość musi zostać 

wypełniona, a ponadto w dolnej części formularza znajdują się dodatkowe informacje 

opisujące fakturę merytorycznie i księgowo.  

Dekretacja faktur odbywa się automatycznie wg zadeklarowanych wcześniej wariantów 

księgowań. Istnienie wariantów jest warunkiem koniecznym do zaksięgowania faktury. 
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1.1 Rejestracja faktur. 

Formatka rejestracji stanowi główną ewidencję faktur zakupowych, prowadzona jest na 

wzór dziennika podawczego. 

 

 

Rys. 1.1 Panel rejestracji faktur. 

 

 Lp – liczba porządkowa nadawana automatycznie w obrębie roku kalendarzowego 

 Rejestr – symbol rejestru  

 Lp. rejestru – liczba porządkowa nadawana automatycznie w obrębie danego 

rejestru  

Uwaga. Użytkownik nie ma możliwości poprawy tej numeracji. Program 

automatycznie uzupełnia luki powstałe w numeracji.  

 Data wpływu – data wpływu faktury do firmy (data rejestracji na dziennik 

podawczy) 

 K/P – znacznik czy faktura jest wystawiona przez kontrahenta czy przez 

pracownika 

 NIP – nr nip, lub nr księgowy pracownika lub kontrahenta 

 RB – numer rachunku bankowego kontrahenta dotyczący tej faktury 
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 Numer faktury – numer rejestrowanej faktury 

 Data faktury – data wystawienia faktury 

 Sposób płatności – sposób płatności 

 Termin płatności – data terminu płatności 

 Opis – pole przeznaczone na krótki opis faktury, maksymalna ilość znaków 40 

 Anulowana – znacznik czy faktura jest anulowana. Faktury anulowane 

podświetlane są w programie na kolor ciemno różowy, takich faktur nie można 

zadekretować  

 Przelew – znacznik czy został utworzony. Po wykonaniu funkcji wykonania 

przelewu, następuje dodanie rekordu z tym przelewem w rejestrze Przelewów. 

 Kwota netto – zbiorcza kwota netto faktury 

 Kwota vat – zbiorcza kwota vat faktury 

 Kwota brutto – zbiorcza kwota brutto faktury 

 Data sprzedaży – data sprzedaży 

 Faktura/Korekta – pole, w którym określane jest czy rejestrowany dokument to 

faktura czy korekta, tylko dla dokumentów o statusie korekty program wykonuje 

dekrety o zerowych wartościach 

 Nr faktury korygowanej – w polu można podać, jakiej faktury dotyczy korekta 

 Zaliczka: Nr pracownika – pole słownikowe pracowników  

 Nr zaliczki – pole słownikowe, w którym wyświetlane są zaliczki pracownika 

wybranego w poprzednim polu 

 Kwota zaliczki – pole, z którego pobierana jest kwota do rozliczenia zaliczki, 

program podpowiada kwotę brutto faktury 

 

Część walutowa 

  

 Symbol waluty – symbol waluty 

 Data kursu – data kursu 

 Tabela – numer tabeli kursu 

 Kurs – kurs 

 Kwota netto $$ - kwota zbiorcza netto w walucie 

 Kwota vat $$ - kwota zbiorcza vat w walucie 

W przypadku dodawania nowego kursu program automatycznie dodaje kurs do tabeli 

kursów walut. Istnieje możliwość automatycznego dodawania kursów z tabeli kursów NBP 

(czyt. Księgowość -> Słownik Kursów walut).  
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Część księgowa 

 

 Rok, mc księgowy – w tych polach wskazujemy rok, miesiąc do jakiego ma zostać 

zaksięgowana faktura 

 Data księgowania – data księgowania pole wypełniane data pierwszego 

księgowania 

 Data Vat – data powstania obowiązku VAT 

 Sd, nd dowodu – pole sd wypełniane jest na podstawie wybranego wariantu 

dekretacji, natomiast numer dowodu w trakcie dekretacji 

 

Na samym dole formatki znajduje się dokładny opis kontrahenta, dla którego 

rejestrowana jest faktura oraz identyfikatory osób wprowadzających dokument i 

dekretujące go. Dodatkowo pole sprawdzające poprawność zbiorczej kwoty netto i vat z 

sumą tych kwot z specyfikacji. 

 

Dodatkowe zakładki 

 

a) Podział zakupu  

Formatka służy do podania wielu kont kosztowych. Konta te zostaną użyte w trakcie 

dekretacji dla każdej pozycji, według deklaracji. 

 

  

Rys. 1.2 Podział kont kosztowych. 

Na powyższym ekranie uwidocznione jest przykładowe rozpisanie kont poprzez podział 

zakupu. Na bocznej części ekranu widoczna jest suma wpisanych pozycji. Program 

umożliwia sumowanie zaznaczonych pozycji. Opis konta oraz dane kontrahenta.    
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b) Zaliczki 

 Formatka umożliwia podgląd na rozliczenie zaliczki. Widoczna jest kwota, numer 

zaliczki, data pobrania oraz dane personalne zaliczkobiorcy. 

 

 

Rys. 1.3 Rozliczenie zaliczki. 

c) Terminy płatności 

Formatka nieaktywna. 

 

d) Rozliczenie faktury 

 Formatka umożliwia podgląd na rekordy rozrachunkowe dotyczące tej faktury.  

Pokazywane są zapisy danego kontrahenta o danym numerze faktury. Umożliwia to 

szybkie sprawdzenie płatności za daną fakturę.  

  

 

Rys. 1.4 Podgląd zapisów rozrachunkowych danej faktury. 

e)  Historia 

 Makietka pokazuje historie zmian, jakie odbywały się na główce faktury oraz przez 

kogo były te zmiany wykonywane.  
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Rys. 1.5 Historia wykonanych zapisów. 

f) Rozliczenia RMK 

 

Formatka umożliwia deklarację dla rozliczeń między okresowych wybranej faktury. 

Rozliczenie odbywa się z poziomu funkcji kosztowych w księgowości - Księgowość -> 

Koszty -> Rozliczenie kosztów. Rozliczenie jest możliwe po wcześniejszej deklaracji przez 

serwis.  

 

 

Rys. 1.6 Deklaracja rozliczenia między okresowego. 

 Kwota – kwota jaka ma podlegać rozliczeniu między okresowemu w standardzie 

program podstawia kwotę brutto faktury 

 Ilość rat – ilość rat na jakie ma być rozbite rozliczenie 

 Kwota raty – wartość wyliczonej raty 

 Konto WN – konto wykorzystywane w dekretacji  

 Konto MA – konto wykorzystywane w dekretacji 

 Wariant – wariant dekretacji RMK. Deklaracja wariantu odbywa się w części 

Administracja -> Dekretacja rejestrów 

 Miesiąc pierwszej raty – w polu tym określamy od jakiego miesiąca ma rozpocząć 

się rozliczenie 

 Rok – rok rozpoczęcia rozliczenia 
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 Raty co miesiąc – w polu podajemy co jaki interwał miesięczny ma nastąpić 

rozliczenie 

 Treść opisu – opis rozliczenia. Przenoszony jest do dekretacji. 

 

Podział kont - umożliwia podanie większej ilości kont kosztowych potrzebnych do 

stworzenia dekretu.  

Podgląd rozliczenia - szybki podgląd rozliczenia. 

 

1.1.1 Specyfikacja 

 

W części specyfikacja faktury zakupowej rozpisujemy fakturę. W najprostszym przypadku 

w podziale wg stawek vat. W bardziej złożonych przypadkach, które uzależnione są od 

polityki finansowej firmy (np. do analizy kosztów ) fakturę należy rozpisać odpowiednio 

wg potrzeb dekretacji. 

 

Uwaga !!!. Jeśli w firmie od razu do faktury zakupowej podpinany jest dokument 

magazynowy to należy pamiętać, że do jednej pozycji specyfikacji faktury można podpiąć 

tylko jeden dokument PZ. 

  

 

Rys. 1.7 Specyfikacja faktury. 

 Kwota neto – wartość netto pozycji, 

 Stawka vat – słownik stawek vat,  
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 Kwota vat – wartość vat-u obliczona na podstawie wybranej stawki. Wartość tą 

można poprawić w przypadku groszowych różnic między wyliczona wartością w 

wartością vat-u na fakturze. 

 Wariant – słownik wariantów dekretacji  

 Konto 1 – słownik kont 

 Konto 2 – słownik kont 

 Rozliczenie PZ –  

 Mg – słownik magazynów 

 Typ dowodu – słownik dowodów występujących w wybranym magazynie 

 Ilość – pole numeryczne, w którym podajemy wartość PZ, lub w niektórych 

przypadkach pole wykorzystywane w dekretacji jako pole pomocnicze. 

 

Część walutowa 

 Symbol waluty – symbol waluty  

 Data kursu – data kursu 

 Tabela – numer tabeli kursu 

 Kurs – kurs 

 Kwota netto $$ - kwota zbiorcza netto w walucie 

 Kwota vat $$ - kwota zbiorcza vat w walucie 

 

Wszystkie powyższe wartości przenoszone są z główki faktury, jeśli są tam uzupełnione. 

W momencie rozbijania pozycji, wartości walutowe należy poprawić. W przypadku 

dodawania nowego kursu program automatycznie dodaje kurs do tabeli kursów walut. 

Istnieje możliwość automatycznego dodawania kursów z tabeli kursów NBP (czyt. 

Księgowość -> Słownik Kursów walut). 

1.1.1.1 Podział zakupu 

Formatka służy podobnie jak na główce faktury do podania większej ilości kont 

kosztowych z tą różnicą, że konta wpisane tutaj dotyczą pojedynczej pozycji a nie 

wszystkich.  
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Rys. 1.8 Podział kont kosztowych dla pozycji faktury. 

 

Na makietce dla usprawnienia pracy widoczna jest nazwa wpisanego konta. Użytkownik 

posiada możliwość zaznaczenie wybranych rekordów. Program sumę kwot i procentów 

zaznaczonych rekordów wyświetla w odpowiednich polach.   

 

1.1.1.2 Dokument magazynowy 

 

Na poniższym obrazku znajdują się funkcje, jakie użytkownik może wykonać przy pracy z 

dokumentami magazynowymi kolejno: 

 

 Specyfikacja – funkcja umożliwia podgląd dołączonego dokumentu 

 Dołącz PZ do faktury – wykonanie funkcji spowoduje wywołanie słownika z 

dokumentami magazynowymi wg wartości wypełnionej w polach pozycji Mg i Typ 

dowodu. (W przypadku nie wypełnienia tych pól pojawi się pusty słownik.) 

Następnie w słowniku należy wybrać dokument i wykonać funkcje dołączenia. 

 Odłącz PZ od faktury – wykonanie funkcji spowoduje odłączenie podpiętego 

dokumentu od pozycji faktury 

 Kasuj PZ – wykonanie funkcji spowoduje skasowanie dokumentu podpiętego do 

danej pozycji faktury. Wykasowanie dokumentu poprzez moduł Zakup powoduje 

zmianę stanów magazynowych. 
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Rys. 1.9 Dokumenty magazynowe. 

 

 

1.1.1.3 Drukuj PZ 

 

Naciśnięcie przycisku spowoduje wydrukowanie podpiętego dokumentu magazynowego 

do pozycji. W przypadku braku dokumentu na ekranie pokaże się pusty wydruk. 

1.1.2 Dekretuj 

 

Naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie funkcji dekretującej. Podczas dekretacji 

następuje nadanie numeru dowodu księgowego oraz daty księgowania. 

Uwaga!!! Data księgowania nadawana jest tylko podczas pierwszego uruchomienia 

funkcji, anulowanie dekretacji nie powoduje jej usunięcia.  

Dopiero od tego momentu faktura widziana jest w księgowości. 

Numeracja dowodów odbywa się według deklaracji Księgowość -> Administracja -> 

Symbole dowodów. Według tej deklaracji algorytm podpowiada numer, który użytkownik 

może zmienić, jeśli się nie zgadza z numerem podpowiadanym. Program sprawdza 

również czy zapisywany numer już istnieje w księgowości. 

 

 

Rys. 1.10 Okno numeracji dokumentów. 

 

Uwaga!!! Podczas anulowania dekretacji numer dowodu jest kasowany, ponowne jej 

zadekretowanie nada fakturze kolejny narastający numer, dlatego podczas anulowania 
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należy pamiętać poprzednio nadany numer, aby podczas kolejnej dekretacji podać 

prawidłowy, by uniknąć powstawaniu braków w ciągłości numeracji dowodów zakupu. 

       

1.1.3 Anuluj dekret 

 

Naciśniecie przycisku spowoduje anulowanie dekretacji. Konsekwencją anulowania jest 

usunięcie dekretu faktury w księgowości.  

 

1.1.4 Dekretacja 

 

Formatka ta umożliwia podgląd dekretacji dokumentu w księgowości. Widoczne są 

również sumy bilansowe PLN, walutowe oraz kont pozabilansowych. W okienku konto 

program wyświetla nazwę zaznaczonego konta. 

 

 

Rys. 1.11 Podgląd dekretu faktury. 

Drukuj – powoduje wydrukowanie widocznego dekretu, który można wydrukować 

bezpośrednio na odwrocie faktury, lub jako załącznik do niej.  
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Rys. 1.12 Wydruk dekretu. 

 

 

1.1.5 Nota korygująca 

 

Formatka umożliwia wystawienie Noty korygującej do faktur zakupu. 

 

Wystawienie noty odbywa się poprzez dodanie nowego rekordu i wypełnienie stosownych 

pól. Po wystawieniu noty korygującej rekord w głównej makietce faktur zakupowych 

zostaje podświetlony na różowo. Istnieje możliwość wystawienie więcej niż jednej noty 

do danej faktury.  
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Rys. 1.13 Nota korygująca. 

 Numer noty – pole zawiera numer noty nadawany automatycznie w obrębie roku 

 Lp. faktury – lp. faktury, do której wystawiana jest nota 

 NIP – nr NIP kontrahenta, dla którego wystawiana jest nota 

 Data noty – data wystawienia noty 

 Data powrotu – data powrotu noty 

 Dotyczy – pole, w którym podawana jest przyczyna noty  

 Było – opis stanu faktycznego  

 Powinno być – opis stanu, jaki powinien być 

 

Drukuj – po naciśnięciu przycisku następuje wydrukowanie noty, nota drukowana 

jest w dwóch egzemplarzach Oryginał i Kopia. 
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Rys. 1.14 Wydruk noty korygującej. 
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1.1.6  Skan faktury 

 

 Skanuj fakturę 

 

Funkcja służąca do skanowania faktury, aby była aktywna na komputerze musi być 

zainstalowany skaner, każdej skanowanej stronie faktury należy nadać numer. 

 

 

 

 Podgląd skanu 

 

Funkcja umożliwia podgląd ze skanowanej faktury i jej wydrukowanie. 

 

 Anuluj skan 

 

Wywołanie funkcji powoduje skasowanie wykonanego skanu. 

1.1.7 Drukuj 

 

Pod przyciskiem drukuj kryją się dwa przygotowane wydruki.  

Rejestr faktur – na wydruku pokazywane są faktury, które znajdują się na makietce, 

jeśli np. chcemy uzyskać wydruk faktur zarejestrowanych dzisiejszego dnia należy 

najpierw ograniczyć faktury poprzez zadanie odpowiedniego warunku selekcji, a dopiero 

później wydrukować. 

 

  

Rys. 1.15 Wydruk rejestru faktur. 
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Potwierdzenie odbioru – wydruk przygotowany z myślą o prowadzeniu ewidencji, 

obiegu faktur ( osoba pobierająca fakturę do opisu zaznacza to na wydruku poprzez 

złożenie podpisu). 

 

 

Rys. 1.16 Wydruk potwierdzenia odbioru. 

1.1.8 Przelew 

 

Naciśnięcie przycisku spowoduje utworzenie pozycji przelewu w rejestrze przelewów. Po 

wykonaniu funkcji następuje zmiana w polu przelew w rejestrze faktur zakupowych na 

. Istnieje możliwość wykonania funkcji wielokrotnie. 

1.1.9 Dokumenty mg 

 

Formatka umożliwia podgląd dokumentów magazynowych i ich pozycji podpiętych do 

danej faktury zakupowej. 

1.1.10 Przekaż do potwierdzenia 

 

Formatka umożliwia wybranie użytkownika, któremu faktura zakupowa zostanie 

przekazana do potwierdzenia. Tylko wówczas taka faktura będzie widoczna przez 

wybraną osobę w jej rejestrze faktur przekazanych do potwierdzenia. 
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1.2 Potwierdzenie faktur 

 

Formatka wykorzystywana przez użytkowników do potwierdzenia merytorycznego faktur. 

Opcja nie aktywna.  

1.3 Rozliczenie zaliczki 

Formatka umożliwia podgląd na wszystkie rejestry zaliczkowe. Po wybraniu 

odpowiedniego rejestru widoczne będą zaliczki wystawione w danym roku obrotowym. 

Zaliczki rozliczone podświetlone są na kolor różowy oraz dodatkowo posiadają znacznik w 

polu Statusu = ‘*’ , natomiast dla zaliczek nierozliczonych Status = ’-’. Istnieje również 

możliwość anulowania błędnie wystawionych zaliczek. Takie zaliczki podświetlone są na 

kolor fioletowy. 

 

1.4 Przelewy 

Formatka przedstawia rejestr przelewów. 

Przelewy mogą być tworzone automatycznie za pomocą funkcji znajdującej się w 

rejestrze zakupu, lub ręcznie przez użytkownika.  

 

 

Rys. 1.17 Rejestr przelewów. 
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 Nr przelewu - pole zawiera numer przelewu nadawany automatycznie przez 

program  

 Nr rej. FZ – numer faktury w rejestrze zakupowym 

 Termin płatności - w polu zawarta jest data terminu płatności  

 K/P - znacznik czy przelew dotyczy kontrahenta czy pracownika  

 Kontrahent - NIP kontrahenta lub pracownika zależne, od tego, kogo dotyczy 

przelew  

 Rachunek bankowy – numer rachunku bankowego kontrahenta, dla którego ma 

zostać zrealizowany przelew  

 Numer faktury - numer faktury 

 Kwota - kwota przelewu  

 Symbol banku - znacznik banku, z którego ma zostać zrealizowany przelew  

 Data przelewu - data wykonanie przelewu  

 Znacznik eksportu - w momencie dodania przelewu np. z zakupu jest pusty, aby 

zaznaczyć wybrane przelewy do wyeksportowania należy uzupełnić to pole 

wartością 1, wszystkie wyeksportowane przelewy automatycznie mają ustawiany 

znacznik na 2. Przelewy ze znacznikiem 2 można przenieść do archiwum.  

 Data drukowania – data drukowania przelewu, lub jego potwierdzenia data jest 

narzucana w momencie wysłania wydruku na drukarkę 

Dostępne polecenia 

 Eksport przelewów - dzięki tej funkcji zgromadzone przelewy można 

wyeksportować do pliku, z którego to zostaną przekazane do odpowiedniego 

systemu bankowego np. MultiCash. Wcześniej dla każdego rekordu należy w 

wybrać symbol banku, do którego nastąpi przelew. Po odpowiednim 

przygotowaniu przelewu, zostaną wyeksportowane wszystkie rekordy, dla których 

w polu Znacznik występuje liczba 1, 2 - oznacza, że przelew został już 

wyeksportowany.  

 Przepisanie do archiwum - funkcja spowoduje przepisanie do archiwum już 

przelanych należności (lub tych, które posiadają znacznik 2 oraz maja wypełnione 

pole Data przelewu)  

 Połącz – funkcja umożliwia połączenie kilku zaznaczonych przelewów dla jednego 

kontrahenta. W czasie wykonywania funkcji sprawdzane jest czy wszystkie 

zaznaczone pozycje mają wypełnione rachunki bankowe, czy są to te same 

rachunki, oraz czy należą one do tego samego kontrahenta. Połączonym 

przelewom zostanie nadany ten sam numer przelewu (najmniejszy z pośród 

zaznaczonych). 

 Drukuj zestawienie - użycie tego przycisku spowoduje wydruk tabeli głównej w 

postaci raportu. 
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Rys. 1.18 Zestawienie przelewów. 

 Drukuj – tutaj znajdują się dwa wydruki: 

 drukuj przelew – jest to wydruk przelewu bankowego, wydruk można wykonywać 

wg opcji 4 lub 2 egzemplarze   

 

 



 Zakup - 25 

 drukuj potwierdzenie – wydruk wzorowany na wydruku przelewy bankowego może 

być wykorzystywany dla potrzeb wewnętrznych potwierdzeń przelewów  

 

1.5 Przelewy archiwum 

 

          Formatka zawiera przelewy przepisane do archiwum z pozycji rejestru przelewów. 

Układ makietki analogiczny jak w przelewach. Rekordy wyświetlane są po roku z daty 

przelewu. Istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich przelewów poprzez wybranie opcji 

wszystkie z słownika Rok. 

 

1.6 Rejestr not korygujących 

  

 Formatka pokazuje rejestr zbiorczy not korygujących zakupu w danym roku. W 

rejestrze tym istnieje możliwość podejrzenia wydruku noty. Jedyną zmianą, jaką można 

wprowadzić do tego rejestru jest uzupełnienie lub zmiana daty powrotu. Rejestr 

umożliwia również wystawienie noty ręcznie. 
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1.7 Faktury RMK 

 

 Formatka pokazuje rejestr zbiorczy faktur RMK w zadanym okresie czasu. 
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2 Słowniki. 

 

2.1 Kontrahenci 

 Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 

 

2.2 Pracownicy 

Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 

 

2.3 Zleceniobiorcy 

Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 

 

2.4 Kurs walut 

Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 

 

2.5 Komórki organizacyjne 

 

Formatka służy do deklaracji komórek organizacyjnych dla potrzeb modułu zakupu. 

  

 

Rys. 2.1 Słownik komórek organizacyjnych. 
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 Kod komórki – kod komórki organizacyjnej 

 Opis – opis komórki 

  

2.6 Słownik zleceń 

 

W słowniku zapisywane są zlecenia wraz z ich opisami. Słownik ten stanowi analitykę 

ZLECE w planie kont. Na formatce widoczne są wszystkie zlecenia jakie kiedykolwiek 

występowały w firmie. 

 

  

Rys. 2.2 Słownik zleceń. 

 Numer zlecenia – numer zlecenia równocześnie ten numer stanowi analitykę w 

planie kont 

 Opis zlecenia - opis zlecenia, opis ten będzie się pojawiał na wydrukach, jako opis 

analityki 

 

2.7 Sposoby płatności 

Ze względu na różne wymogi firm udostępniony jest słownik umożliwiający zdefiniowanie 

różnych sposobów płatności. Należy podać kod sposobu płatności oraz wypełnić jedno lub 

oba pola opisów, które pojawią się na fakturze sprzedaży.  
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Rys. 2.3 Słownik sposobów płatności. 

 Symbol – symbol sposobu płatności 

 Skrót – skrótowy opis symbolu płatności może to być również jak na obrazku 

powyżej cała nazwa 

 Opis na fakturze – opis, jaki pojawi się na fakturze sprzedaży dla danego sposobu 

pierwsza linia opisu 

 Opis na fakturze cd. – pole wykorzystywane do uzupełnienia opisu, jeśli 

poprzednie jest niewystarczające, dodatkowy opis pojawi się w drugiej linii 

 Drukować datę terminu płatności – pole wykorzystywane do deklaracji czy data 

terminu płatności ma się pojawiać na wydruku faktury sprzedażowej dla tego 

sposobu płatności 

 Ilość dni płatności – w polu należy podać liczbę dni, które mają się dodać w 

odpowiednich deklaracjach przy wyliczaniu dat w trakcie dodawania rekordu 

 

Przykład.  Deklarujemy następujący sposób płatności „Przelew 35”, a dla niego zgodnie 

z nazwą deklarujemy w polu Ilość dni terminu płatności liczbę 35. 

Wówczas dla dodawanego rekordu w sprzedaży lub zakupie, gdy wybierzemy powyższy 

sposób płatności - data zostanie przeliczona wg wzoru: data odniesienia deklarowana w 

deklaracji rejestru + 35 dni. 
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2.8 Umowy 

Formatka służy do rejestracji umów, jakie użytkownik chce mieć pod kontrolą. Dzięki 

zarejestrowaniu umowy w tym miejscu możliwa będzie jej dokładniejsza analiza. 

 

 

 

 Rok – rok, w którym ma zostać zarejestrowana umowa 

 Rodzaj umowy – rodzaj umowy z podziałem na umowy zakupu, sprzedaży 

 Numer umowy – numer umowy 

 Data zawarcia umowy – data umowy 

 K/P – znacznik kontrahent czy pracownik 

 NIP – numer nip kontrahenta, z którym zawarta jest umowa 

 Data od – data obowiązywania umowy od 

 Data do – data obowiązywania umowy do 

 Opis – krótki opis dotyczący umowy 

 Status umowy – znacznik statusu: rodzaje statusów deklaruje się w słowniku 

firmowym (Księgowość -> Słowniki -> Słownik firmowy) z kodem „UMSTATUS” 

 Notka – jest to pole otwierane w wewnętrznym edytorze, w którym można napisać 

dłuższą notatkę dotyczącą umowy 

 Blokada – zmiana stanu pola na  powoduje zablokowanie umowy 

 

Rejestracja umów może odbywać się w kwotach zlotowych jak i walutowych z podziałem 

na kwoty netto i vat. Przy rejestracji umów z kwotami walutowymi należy podać również 

rodzaj waluty, w jakiej rozliczana jest umowa. 
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 Osoba prowadząca – w polu wybiera się osobę prowadzącą  

 Sposób fakturowania – w polu można podać sposób fakturowania umowy, rodzaje 

sposobów deklaruje się w słowniku firmowym (Księgowość -> Słowniki -> Słownik 

firmowy) z kodem „UMSPFAK” 

 

Dodatkowa formatka Faktury sprzedaży. 

   

 

 

  

 Opis dla f. sprzedaży – W polu można podać opis, jaki ma się pojawić na fakturach 

sprzedaży dla faktur dotyczących danej umowy. Opcja dostępna tylko przy 

wydruku faktury dedykowanej. 

 Ilość faktur – w polu podawana jest ilość faktur jak ma być wystawiona do danej 

umowy 

 Tytuł (np. zadania) – 

 Kod, wartość –  

 

2.8.1 Aneksy 

 

Formatka stanowi uzupełnienie umów o aneksy zawarte do nie struktura analogiczna jak 

struktura makiet umów Zakup 2.8   

 

2.8.2 Rozliczenie 

 

Dzięki tej formatce mamy szybki podgląd na rozrachunki, które dotyczą tej umowy.  
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Rys. 2.4 Rozliczenie umowy. 

 Nr faktury- numer faktury dotyczącej umowy 

 Data dowodu – data dowodu w systemie 

 Termin płatności – termin płatności faktury 

 – oznaczenie strony księgowania 

 Konto – konto księgowe 

 Kwota faktur  

 Kwota zapłaty 

 SD – symbol dowodu, na jaki została zaksięgowana faktura w księgowości  

 Nr – numer dowodu 

 K/B – symbol kasa/bank  

 Nr K/B – numer dowodu w kasie/banku 

 Rok,mc – rok, miesiąc rozrachunku  

 

2.8.3 Skan umowy 

 

 Funkcje działają analogicznie jak funkcje skanu faktur zakupu Zakup 1.1.6 
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3 Administracja. 

3.1 Deklaracja rejestrów 

 

Formatka służy do deklaracji rejestrów zakupowych i deklaracji parametrów dla nowo 

dodawanego rekordu w obrębie danego rejestru. 

 

 

Rys. 3.1 Deklaracja rejestrów. 

 Nazwa rejestru - pole zawiera nazwę rejestru  ( max. 4 znaki ). 

 Symbol dowodu - pole nieaktywne  

 Opis - pole zawiera szczegółowy opis rejestru  

 Dni terminu płatności - pole liczbowe zawierające liczbę dni, jakie mają się 

dodawać do daty terminu płatności w przypadku dodawania nowego rekordu. W 

programie istnieje możliwość zmiany daty odniesienia, od której następuje 

wyliczanie terminu płatności. Zmianę daty odniesienia deklarujemy w polu Data 

odniesienia do terminu płatności poprzez wstawienie odpowiedniego numeru. 

Jeżeli pole data odniesienia do terminu płatności nie jest wypełnione termin 

płatności wyliczany jest od bieżącej daty.  
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 Data odniesienia do terminu płatności - pole, w którym podaje się nr daty 

względem, której ma być wyliczany termin płatności  

Uwaga!!! 

W przypadku nie wypełnienie pól Data wpływu(1), Data faktury(2), Termin płatności(3), 

Data sprzedaży(4), Data Vat(5) pola te wypełniane są bieżącą datą.  

 Data wpływu(1) - w polu podaje się nr daty, jaki ma się wstawić w pole data 

wpływu przy dodawanym rekordzie  

 Data faktury(2) - w polu podaje się nr daty, jaki ma się wstawić w pole data 

faktury przy dodawanym rekordzie  

 Termin płatności(3) - w polu podaje się nr daty, jaki ma się wstawić w pole data 

terminu płatności przy dodawanym rekordzie  

 Data sprzedaży(4) - w polu podaje się nr daty, jaki ma się wstawić w pole data 

sprzedaży przy dodawanym rekordzie  

 Data Vat(5) - w polu podaje się nr daty, jaki ma się wstawić w pole data Vat przy 

dodawanym rekordzie  

 Wariant struktury kont - w polu podaje się opis, jaki ma się wstawić w pole 

pieczątka (opcja wykorzystywane tylko w wybranych przypadkach) 

 Nazwa banku - w polu wybiera się rodzaj banku, jaki ma się wstawiać przy nowym 

rekordzie  

 Sposób płatności - w polu wybiera się sposób płatności, jaki ma się podpowiadać 

przy dodawaniu nowego rekordu  

 Wariant dekretacji - w polu znajduje się nazwa wariantu dekretacji; pole 

wykorzystywane jest w przypadku, gdy cały rejestr jest dekretowany za pomocą 

jednego wariantu. Wpisany wariant będzie się zawsze podpowiadał przy 

dodawaniu nowej pozycji faktury. 

 Rejestr walutowy – w polu tym można zadeklarować, czy dany rejestr jest 

walutowy. Jeśli rejestr jest walutowy to program będzie wymagał podania 

symbolu waluty, numeru tabeli kursu i kwoty waluty. 

 Rok,mc księgowania – w polu należy podać numer daty, do której program będzie 

podstawiał rok, mc księgowania podczas dodawania rekordu. Brak tych danych 

powoduje, że program rok, mc księgowania przydzieli z daty wpływu faktury. 

 Kontrola rok,mc z combem – pole określa czy program ma kontrolować wartość w 

polach rok, mc w combem startowym modułu. W przypadku, gdy parametr jest 

zaznaczmy na tak program nie pozwoli zaksięgować, ani anulować dekretacji 

faktur z wartościami w polach rok, mc różnymi od wartości w combie startowym. 
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3.2 Dekretacja rejestrów 

 

Formatka służy do deklaracji przepisów dekretacyjnych (wariantów dekretacji) modułu 

zakupu. Wygląd makietki u użytkownika może się różnic niż wygląd na obrazku poniżej. 

 

 

Rys. 3.2 Deklaracja wariantów dekretacji. 

 moduł - w polu tym należy wpisać literę "Z" oznaczającą Zakup  

 nazwa rejestru - podajemy nazwę rejestru, do jakiego odnosi się zapis dekretacji, 

zgodnie z deklaracją rejestrów zakupu  

 wariant - w polu tym podajemy wyróżnik dla wariantu dekretacji, warianty 

dekretacji rozpatrywane są w obrębie danego rejestru  

 Lp - w polu tym podajemy kolejność zapisów dekretacji  

 operacja - zaznaczamy, po której stronie ma się wykonać zapis dekretacyjny 1 - 

strona WN, 2 - strona MA  

 konto księgowe - w polu podajemy przepis, wg którego ma się utworzyć konto dla 

danego zapisu, poniżej opisane są parametry, jakie można użyć do budowy konta 
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 Parametry konta  

 mx,my,mz - pola, w których można wpisywać formuły obliczeniowe, można ich 

używać zarówno w deklaracji konta jak i składników  

 zlepr - znacznik kontrahent/pracownik  

 kontr – numer kontrahenta 

Uwaga!!! W przypadku, gdy chcemy rozróżnić dany zapis na pracownika lub 

kontrahenta należy skorzystać z jednego z pól mx, my, mz  używając zapisu 

mg.case_cc(zlepr,'K,P','201my,234my')  

 vat - stawka vat pozycji  

 zalicz - numer zaliczkobiorcy (główka faktury)  

 ilosc - kwota wpisana w polu ilość pozycji  

 mag - numer magazynu wpisany w polu 'Mg' pozycji faktury  

 konto1 - konto z pola konto 1  

 konto2 - konto z pola konto 2  

 x - konto wpisane w podziale zakupu dla danej pozycji  

 xprocent - procent z podziału zakupu  

 sub1,sub2,sub3,sub4,sub5,sub6,sub7,sub8  

 kat - wartość kategorii (priorytetu) dla danego kontrahenta  

 Składniki - w polu tym podajemy, jaki składnik (kwota) ma się przypisać danemu 

zapisowi  

Składniki  

 brutto - kwota brutto pozycji  

 netto - kwota netto pozycji  

 nvat - kwota vat pozycji  

 nettopz – watość dokumentu PZ podpiętego do danej pozycji w cenach 

ewidencyjnych 

 nettopz3 – wartość dokumentu PZ podpiętego do danej pozycji w cenach brutto  

 xkwota - kwota z podziału zakupu  

 ilosc - kwota wpisana w polu ilość pozycji  

 ilosc2 - kwota wpisana w polu ilość2 pozycji (opcjonalnie) 

 wsvat – wskaźniki VAT (deklaracja odbywa się w słowniku Wskaźników VAT) 

 Sd - Symbol dowodu, pod jaki ma zapisać się dany dekret (w obrębie 

pojedynczego wariantu taki sam dla wszystkich pozycji)  

 Rozbicie kont wg słowników - w polu podajemy nazwę słownika, wg którego konto 

ma ulegać rozbiciu, również należy wpisać tutaj nazwę słownika, jeśli został 

wykorzystany w deklaracji konta  

Po zapisaniu nowej linii deklaracji program sam dodaje w tabeli Opis standardów 

dekretacji rekord z tym wariantem, jeśli go tam wcześniej nie było. Powyższy opis będzie 

file:///C:/susesuseeden%202012exehelpZA03.html
file:///C:/susesuseeden%202012exehelpZA03.html
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się wyświetlał w słowniku wariantów dekretacji, dlatego ważne jest, aby dobrze go 

opisać. 

 

 Kopiowanie rekordu - funkcja kopiuje istniejący rekord z parametrami dekretacji 

na nową pozycję, którą możemy poprawić zgodnie z potrzebami 

 Kopiowanie wariantu - funkcja kopiuje istniejący wariant księgowania na nowy  

 

 

3.3 Opis standardów dekretacji 

Formatka ta służy do opisów standardów(szablonów) dekretacji.  

 

 

Rys. 3.3 Opis standardów dekretacji. 

 moduł – pole słownikowe zawierające moduły systemu, program pokazuje tylko 

warianty danego modułu  

 Id dowodu - w polu znajduje się odpowiednio:  

 zakup - symbol rejestru zakupowego  

 magazyn - symbol dokumentu magazynowego  

 sprzedaż - symbol rejestru sprzedaży  

 środki trwałe - makietka nieaktywna  
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 Wariant - w polu znajduje się nazwa wariantu  

 Opis - opis wariantu wyświetlany w słownikach pomocniczych  

 Rozliczenie – w polu tym zaznaczamy poprzez wstawienie literki „R”, czy dany 

wariant dotyczy Rozliczenia między okresowego  

 Charakterystyka - pole zawierające szczegółowy opis wariantu. Przechodzenie do 

kolejnej linii tego pola odbywa się poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy 

Shift+Enter.  

 

 

Przykład charakterystyki:  

Wariant stosowany do księgowania faktur przelewowych zakupu materiałów przyjętych 

na magazyn - istnieje dok. PZ. Należy zaznaczyć "rozliczenie PZ" , w polu "Mg" - podać nr 

magazynu , a w polu "typ dowodu" podać typ dowodu np. PZ, PZ-RW itp. W polu wariant 

wybrać wariant dekretacji W3.  W specyfikacji dołączyć odpowiedni typ dowodu i nacisnąć 

przycisk "Dekretuj" .  

3.4 Kontrakty 

Formatka nie aktywna. 

 

 

Rys. 3.4 Kontrakty. 

 Rok kontraktu – rok rejestracji kontraktu 

 Numer kontraktu – numer kontraktu 

 Data zawarcia – data zawarcia kontraktu 

 Data zakończenia – data zakończenia 

 Osoba odpowiedzialna – dane osoby odpowiedzialnej 
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 Opis – krótki opis dotyczący kontraktu 

 

3.5 Warianty subanalityk 

Formatka przeznaczona do deklaracji wariantów słowników analityk (dodatkowych pól 

przeznaczonych do opisów faktur). Deklaracja odbywa się osobno dla każdego modułu. 

Pod daną deklarację można przyporządkować dowolna analitykę z planu kont jak i 

również dowolny słownik dodatkowy zadeklarowany np. w słowniku firmowym.  

W przypadku, gdy użytkownik chce przyporządkować słownik najpierw musi stworzyć 

odpowiednia analitykę w planie kont. 

 

Rys. 3.5 Słownik wariantów subanalityk (dodatkowych słowników). 

 Wariant (pieczątka) – nazwa wariantu  

 Lp. – liczba porządkowa wyświetlania na makietce  

 Analityka – nazwa analityki z planu kont jak ma się podpowiadać  

 Nazwa pola w bazie - w polu podajemy nazwę pola w bazie ( dostępne nazwy pól: 

sub1,sub2 ... sub8) 

 Opis – opis wariantu. Uwaga !!! Opis wariantu musi być jednakowy dla wszystkich 

rekordów. Pozostałe opcja pola są nie aktywne.  

 

3.6 Wskaźniki VAT 

Formatka służy do deklaracji wskaźników VAT wykorzystywanych do deklaracji 

dekretacji, jako parametr wsvat. Deklaracja wskaźników odbywa się na dany rok 
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obrotowy. Istnieje również możliwość deklaracji większej ilości wskaźników w danym 

roku. Wskaźniki są rozpatrywane na podstawie daty vat-u.  

 

 

Rys. 3.6 Wskaźniki VAT. 

 Data – data od, której obowiązuje wskaźnik 

 Rok – rok, w którym obowiązuje wskaźnik 

 Wskaźnik – wartość wskaźnika 

 Opis – ople opisowe dotyczące wprowadzonego rekordu 
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4 Raporty. 

4.1 Rejestracja faktur 

Raport umożliwiający sporządzenie rejestru faktur zakupowych za wybrany okres. 
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4.2 Zestawienie faktur wg rejestrów 

 

Raport umożliwiający wydruk rejestru faktur zakupowych za wybrany okres z podziałem 

na rejestry zakupu. Każdy rejestr zakończony jest podsumowaniem. 
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4.3 Zestawienie faktur wg KHT (kontrahentów) 

 

Raport umożliwia wydruk rejestru faktur zakupowych za wybrany okres z podziałem na 

kontrahentów. Każdy kontrahent zakończony jest podsumowaniem z rozróżnieniem na 

poszczególne stawki vat. 
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4.4 Nota korygująca 

 

 Raport umożliwia wydrukowanie zbiorczego rejestru Not korygujących dla danego 

roku obrotowego. Rok obrotowy brany jest z makiety głównej modułu.  
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4.5 Noty korygujące zestawienie 

 

Raport umożliwia wydrukowanie zbiorczego zestawienia rejestru Not korygujących dla 

danego roku obrotowego. Rok obrotowy brany jest z makiety głównej modułu. 
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4.6 Zaliczki pracownik 

 

Raport umożliwia wydrukowanie zbiorczego zestawienia rejestru zaliczek. Wydruk 

pokazuje zaliczki na poszczególnych pracowników, każdy pracownik jest podsumowany. 

Na wydruku widoczne są również informacje dotyczące identyfikacji księgowej 

dokumentów, jakimi zaliczka została utworzona jak i rozliczona. Dokumenty rozliczające 

zaliczkę widoczne są dopiero w momencie wyboru opcji Drukować analitycznie.  

  

 

 

 

4.7 Zaliczki razem 

 

Raport analogiczny jak Zaliczki pracownik, z tą różniącą ze sort główny jest po numerze 

zaliczki. 
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5 Schematy postępowania w module zakup 

5.1 Rejestracja faktury 

Rejestracje faktury rozpoczynamy od dodania nowego rekordu w punkcie Rejestracja- > 

Rejestracja faktur. Po dodaniu rekordu należy wypełnić obowiązkowo pola: Data wpływu 

faktury, K/P, Nip, Data faktury, Termin płatności, Kwota netto, Kwota VAT, Data 

sprzedaży, Data VAT, Faktura/Korekta, Oddział. Powyżej opisane informacje wystarczają 

do zarejestrowania faktury w programie.   

Tak zarejestrowana faktura może podlegać kolejnemu etapowi opisywania w celu jej 

zadekretowania poprzez wybór rejestru zakupu, opisu zdarzenia gospodarczego oraz 

wyboru roku miesiąca, do którego ma zostać zadekretowana.  

W przypadku faktur zaliczkowych dodatkowo uzupełniamy pola: Nr pracownika, Nr 

zaliczki, Kwota zaliczki. 

Jeśli z jakiś względów faktura ma podlegać rozbiciu i rejestracji w dwóch różnych 

rejestrach zakupowych w polu Kwota faktury podajemy całkowitą wartość faktury brutto 

w celu łatwego późniejszego jej wyszukania. 

Następnie uzupełniamy specyfikacje faktury według rozbicia na stawki VAT lub rozbicia 

kosztowego.  

5.2 Generowanie Przelewu z faktury  

 

W celu wygenerowania przelewu do faktury zakupowej należy wykonać funkcje Przelew 

będąc w tym czasie kursorem na odpowiedniej fakturze. W wyniku wykonania funkcji 

następuje wygenerowanie nowego rekordu w rejestrze przelewów. Do generowanego 

rekordu zostają przepisane następujące informacje: nip kontrahenta, kwota przelewu, 

termin płatności, numer rachunku bankowego, jeśli taki został wybrany, informacja jakiej 

faktury dotyczy przelew oraz bank, z którego ma zostać wykonana zapłata tylko w 

przypadku, gdy zostanie on zadeklarowany w deklaracji rejestrów zakupowych.  

Wygenerowany przelew jest możliwy do podglądu w punkcie Rejestracja -> Przelewy 

 

5.3 Rozliczenie zaliczki 

 

Rozliczenie zaliczki odbywa się na główce faktury. W celu rozliczenia zaliczki należy 

uzupełnić pola pogrupowane w Rozliczenie zaliczki. 

 

 



 Zakup - 48 

 

W polu Nr pracownika należy wpisać numer księgowy pracownika, którego zaliczkę 

chcemy rozliczyć lub wybrać go ze słownika. W słowniku są widoczni tylko pracownicy, 

którzy posiadają zaliczki. 

 

 

 

Następnie w polu Nr zaliczki należy wybrać ze słownika lub wpisać numer zaliczki do 

rozliczenia. W słowniku pokazywane są tylko zaliczki nierozliczone danego pracownika, 

aby zobaczyć wszystkie zaliczki należy wcisnąć przycisk Pokaż wszystkie zaliczki. 

 

 

 

W polu Kwota rozliczenia zaliczki należy podać kwotę, jaka ma zostać rozliczona. W 

standardzie podstawia się kwota faktury- kwotę tą można zmienić.   

 

5.4 Dekretowanie faktury 

 

Aby zadekretować fakturę należy najpierw przydzielić ją do jednego z zadeklarowanych 

rejestrów zakupu. Brak tego przypisania blokuje możliwość wyboru wariantów dekretacji. 
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Kolejno sprawdzić rok, miesiąc, do którego ma zostać zadekretowana faktura oraz datę 

VAT. 

Następnie należy uzupełnić specyfikacje faktury wybierając odpowiedni wariant 

księgowania dla każdej pozycji(pole Wariant). 

 

Po opuszczeniu specyfikacji faktury należy sprawdzić status Faktury czy jest „OK”. 

W przypadku, gdy status jest „Błąd” wykonać stosowną korektę w specyfikacji. Funkcja 

kontroli rachunkowej ponownie sprawdzi czy suma wartości netto oraz VAT-u w 

specyfikacji faktury jest zgodna z zapisami na „główce” faktury. Jeśli tak to naciśnięcie 

przycisku Dekretuj spowoduje zadekretowanie faktury. 

Zapisy są widoczne w punkcie: Księgowość->Rejestracja->Dowody zakupu 

 

5.5 Anulowanie faktury 

 

W przypadku błędnie zarejestrowanej faktury istnieje możliwość rejestracji na jej miejsce 

innej lub jeśli wyżej przytoczona procedura nie może być wykonana należy zaznaczyć 

pole Anulowana na ‘TAK’. Taka faktura zostaje zaznaczona kolorem czerwonym.  

 

Poprawa zadekretowanej faktury 

 

W celu poprawy zadekretowanej faktury należy najpierw anulować poprzednią dekretacje 

przyciskając przycisk „Anuluj dekret”. Anulować można dekretację tylko faktur, które 

zostały są zadekretowane w otwartym miesiącu księgowym. Dopiero po wykonaniu 

funkcji można poprawiać zapisy dokonane na rekordzie faktury. 
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5.6 Dołączanie dokumentów magazynowych 

 

Dołączenie dokumentu magazynowego do faktury zakupowej może odbyć się na dwa 

sposoby: 

Uwaga!!! Do jednej pozycji faktury zakupowej można podpiąć tylko jeden dokument 

magazynowy. 

 

Dołączenie nowego dokumentu magazynowego: 

Aby dołączyć nowy dokument magazynowy należy najpierw zaznaczyć w specyfikacji 

faktury zakupowej pole Rozliczenie na ‘TAK’. Następnie wybieramy ze słownika magazyn, 

z którego ma zostać dołączony dokument oraz rodzaj Typ dowodu. Po wypełnieniu tych 

pól i zapisaniu rekordu program zapyta czy utworzyć nowy dokument na wskazanym 

magazynie.  

 

 

Po zatwierdzeniu założenia nowego dokumentu program zadaje kolejne pytanie o datę. 

 

 

Kolejna czynność, jaką należy wykonać to uzupełnienie specyfikacji utworzonego 

dokumentu magazynowego Dokument magazynowy -> Specyfikacja.  
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Dołączenie wygenerowanego wcześniej dokumentu magazynowego: 

 

Aby dołączyć istniejący dokument magazynowy należy na rekordzie specyfikacji uzupełnić 

pole Magazyn oraz Typ dowodu. Kolejnym krokiem jest wykonanie funkcji Dokument 

magazynowy -> Dołącz PZ do faktury. Wykonanie funkcji spowoduje pojawienie się 

formatki ze specyfikacją dokumentów nieskojarzonych z fakturami ze wskazanego 

magazynu. Należy ustawić się na wybranym dokumencie i wykonać funkcję Dołącz. 

 

 

 

 

 

 


