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Podstawowe wiadomości o systemie Finanse i księgowość

Zakres funkcji systemu Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość to program do obsługi księgowości jednostek niebudżetowych i firm. Działa
na nowoczesnej, wydajnej łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szyb
ki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optyma
lizacji czasu dostępu do danych system korzysta z języka SQL, jednego z najlepszych, a stąd i najpopu
larniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie re
zultatów, które do tej pory były nieosiągalne.

Główne funkcje i możliwości systemu F/K to:
—zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych;
— ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycz

nych;
—możliwość prowadzenia księgowości w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na po

szczególnych zadaniach:
—wydzielony słownik zadań;
—wyszczególnione konta kontrahentów;
—wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach dokumentem niezależnym od pozostałych księgo

wań ;
—jednoczesna obsługa wielu jednostek/rejestrów, bez konieczności wykonywania kolejnych insta

lacji programu;
—pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych;
— duża różnorodność wydruków;
—ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek/rejestrów;
—duża konfigurowalność programu;
—konfigurowalność formatek dekretacji;
—obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych;
—wykonywanie zestawień zbiorczych z wielu jednostek/rejestrów;
—śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji;
—parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami;
—potwierdzanie sald kontrahentów, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty;
—bilanse i rachunki zysków i strat w pełni konfigurowalne;
— kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji;
—szybki dostęp do słowników jako podpowiedzi przy wyborze danych iw trakcie dekretacji;
—uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania

innych opcji programu;
— pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze nie zatwierdzonych;
—możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych;
— możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów.
—możliwość tworzenia szablonów dekretacji

System umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno słownik
ZADAN, układ KLASYFIKACJI, KONT, KONT KONTRAHENTOW oraz KSIEGA GŁOWNA. Dane o KON
TRAHENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolejnych lat.
Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne przez inne reje
stry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każdego rejestru osobno.
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Rok obrachunkowy i rejestr

Program pozwala na prowadzenie księgowości w rozdzieleniu na lata kalendarzowe. Każdy rok
kończy się jego zamknięciem, co powoduje wygenerowanie bilansu zamknięcia na kontach księgowych
oraz blokuje możliwość jakichkolwiek zmian w rozliczeniach i wprowadzania nowych księgowań. Tym sa
mym generowane są bilanse otwarcia na kontach księgowych roku następnego (po jego uprzednim
otwarciu), przy czym przeksięgowania między kontami następują według schematu zdefiniowanego przez
użytkownika. Dokumenty bilansu otwarcia są generowane jako dokumenty podlegające edycji. W przy
padku pomyłki użytkownik może je skorygować. Jednakże, aby dane stały się widoczne dla systemu, na
leży je zatwierdzić, co powoduje, że dokumentu już nie można zmienić. Wówczas wszelkie zmiany trzeba
wprowadzać nowym dokumentem. Otwarcie nowego roku powoduje kopiowanie planu kont z roku po
przedniego, przy czym użytkownik ma możliwość modyfikacji danych. Otwarcie nowego roku nie wymaga
zamknięcia roku poprzedniego, dopuszczalne jest prowadzenie księgowości z wielu lat. Dane z roku za
mkniętego pozostają do wglądu, bez możliwości wprowadzania nowych danych.

W obrębie roku księgowego (obrachunkowego) można tworzyć tzw. rejestry, które są od siebie
niezależne. Dla każdego z osobna trzeba zdefiniować plan kont. Pozwala to na prowadzenie ewidencji
dokumentów w rozbiciu na dowolne księgi pomocnicze w jednym programie, bez potrzeby robienia kolej
nych instalacji programu i tworzenia odrębnych baz danych. Dla każdego rejestru prowadzona jest odręb
na księga główna i księga bilansu otwarcia.

Program pozwala na przełączanie się między latami obrachunkowymi rejestrami bez potrzeby
ponownego uruchamiania programu. Aktywny roki rejestr jest wyświetlany na pasku tytułowym programu.
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Właściwe przygotowanie systemu wymaga przeprowadzenia szeregu czynności w odpowiedniej
kolejn ości.

Wdrożenie należy rozpocząć do instalacji systemu obsługi baz danych. Na wszystkich stacjach
roboczych (tam gdzie będzie wykorzystywana aplikacja) należy zainstalować oprogramowanie klienta ba
zy danych

Należy również wydzielić jeden komputer, na którym będzie znajdował się plik z bazą danych
(lS_PDA,GDB). Na tym komputerze należy zainstalować oprogramowanie serwera bazy danych

System Finanse i Księgowość (F/K) oparty jest na systemie danych INTERBASE. Aplikacja
współpracuje z dwoma rodzajami baz: typu,,open source” —wersją darmową (Firebird) dostę~ną razem z
plikami instalacyjnymi aplikacji. Bądź też wersją komercyjną dystrybuowaną przez firmę Borland®.

W większości przypadków wystarczającą jest wersja Firebird, jednak dla bardzo dużych gmin, ze
względu na wsparcie realizowane przez firmę Borland®, wskazana jest instalacja systemu komercyjnego.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie samego programu. Wymagane jest aby program ten zain
stalowany został na wszystkich stacjach klienckich z których ma być możliwość pracy w systemie.

Razem z aplikacją instaluje się plik bazy danych. Należy umieścić go na komputerze przeznaczo
nym na serwer bazy danych. Nie jest wskazane, aby na jednym komputerze znajdowała się zarówno apli
kacja jak i plik bazy danych. Takie rozwiązanie może prowadzić do błędów w przypadku wystąpienia nie
stabilności systemu. Instalacja kolejnej wersji systemu przebiega tak samo jak pierwsza instalacja, przy
czym konieczna jest wtedy aktualizacja pliku bazy danych do najnowszej wersji.

Po poprawnym zainstalowaniu systemu oraz aktualizacji bazy możemy przystąpić do skonfiguro
wania programu. Konfiguracja ta polega na ustawieniu stałych parametrów systemu oraz na uzupełnieniu
słowników księgowych. Kiedy już uporamy się ze wszystkim to możemy przystąpić do korzystania z pro
gram u. .

Instalacja serwera i klienta bazy danych Firebird

Baza danych jest oparta na systemie Interbase Firebird.

Pliki instalacyjne znajdują się na CD z programem w katalogu ...\DATABASE\_FIREBIRD. Aby
rozpocząć instalacje uruchamiamy plik ...\Firebird-1.O.2.908-Win32.exe (lub jego nowszą wersje). Pro
gram domyślnie instaluje się w katalogu: .

C:\Program Files\Firebird

Podczas instalacji możemy zmienić domyślną ścieżkę. Odbywa się to na zasadzie wpisania jej na
nowo bądź też wybrania innego katalogu.

Następnie musimy zdecydować czy instalacja ma być dla serwera (Full instalation of server and
development tools), klienta/administratora (Instalation of Client tools for Development and database admi
nistrators) czy tylko dla klienta (Minimumclient install - no server, no tools).

W kolejnym oknie możemy ustawić (tylko w wypadku wybrania instalacji dla servera):
— czy ma być używany Guardian do kontroli serwera (Use the Guardian to control the server?);
— czy program ma być uruchamiany wraz ze startem systemu (Start Firebrid automaticly every-

time you boot up?).

I
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Jeśli Instalacja zakończona została poprawnie w „Panelu Sterowania pojawi się poniższa ikona

:

Instalacja programu Finanse i Księgowość ______

Program instalacyjny znajduje się na płycie z programem w katalogu .AWINDOWS\KBiP pod na
zwą SETUPexe,

W czasie instalacji możemy zmienić domyślną ścieżkę instalacyjną programu (C:\Program Fi
les\U.l. INFO-SYSTEM\KBiP) oraz katalog w którym przechowywana będzie baza danych (C:\Program
Files\U.l. INFO-SYSTEM\KBip \Data).

Po zakończeniu instalacji na Pulpicie pokaże się skrót do programu F/K:

Fil<

Domyślnie system F/K zobowiązań instalowany jest w katalogu C:\Program Files\Ul. INFO
SYSTEM\KBiP. Instalowane są wtedy następujące pliki w następujących katalogach:

C:\Program Files\U.l. INFO-SYSTEM\KBiP...
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Archiwizacja

Archiwizacja jest ważnym elementem pracy z programem. Umożliwia odzyskanie danych na wy
padek nieprzewidzianych awarii systemu bądź też w przypadku pomyłek ludzkich,

W momencie, gdy baza znajduje się na jednym komputerze (serwerze) razem z programem, to
przy uruchamianiu programu tworzą się jej kopie. Kopie bazy zapisywane są w tym samym folderze, co
baza główna, a różnią się od niej, nieznacznie zmienionym rozszerzeniem. Itak:

- lS_~PDA,GDB— jest to baza główna, na której pracujemy;
- lS_PDA.GDBk1— jest kopią bazy danych z dnia wczorajszego;
- IS_PDA,GDBk2— jest kopią bazy danych z dnia dzisiejszego (w momencie uruchamiania pro

gramu).

W przypadku, gdy baza znajduje się na wydzielonym serwerze (polecane), należy tworzyć kopie bazy da
nych we własnym zakresie.

Dzięki częstym kopią bazy możliwy jest powrót do jej wcześniejszej wersji bez utraty wszystkich
zapisanych danych.

Kontrola poprawności bazy .

W celu uchronienia się przed ewentualnymi problemami związanymi z bazą danych należy okre
sowo wykonać jej kontrolę i odświeżenie. Służy ku temu plik wsadowy back_db.bat.

Znajduje się on w głównym katalogu programu. Należy go przekopiować do katalogu z bazą, w to
samo miejsce należy przekopiować jeszcze dwa programy gfix.exe i backdb.exe. Znajdują się one w pod-
katalogu BIN\ zainstalowanego Firebirda. Mając wszystkie konieczne pliki możemy uruchomić back_db.

Uruchamiamy go z linii komend podając jako parametr nazwę bazy bez rozszerzenia. Powinno
wyglądać to następująco:

back.,,,db is_pdk
(is_pda — nazwa bazy)

UWAGA: Podczas działania skryptu inni użytkownicy nie mogą korzystać z bazy

Po wykonaniu powyższych czynności w folderze z bazą pojawią się nowe pliki. Jest to efekt dzia
łania procesu kontroli poprawności. Plik $olddb$ jest kopią bazy tworzoną automatycznie przed całym
procesem. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie bazy na wypadek jak by coś poszło nie tak.

Poniżej opisane są kolejne komendy znajdujące się w pliku

4. del $olddb$.ib
copy %1.GDB $olddb$,ib
Wykonanie kopii bezpieczeństwa w przypadku gdyby następne polecenia uszkodziły bazę

2. gfix —sh —force 60—user sysdba —password masterkey %1 .GDB
Zamknięcie bazy danych dla wszystkich użytkowników. ~o wykonaniu tego polecenia nikt nie może się
połączyć z bazą

3. gfix —v -f -I—user sysdba —password masterkey %1 .GDB
Wyszukanie i usunięcie stron nie zawierających danych

8



4. gfix —commit all user sysdba —password masterkey %1 .0DB
zatwierdzenie wszystkich transakcji

5. gfix —mend—i 4 -user sysdba —password masterkey %1 .0DB
usunięcie wszystkich uszkodzonych rekordów

6. gbak —B—i -user sysdba —pas masterkey %1.GDB %1.GBK
wykonanie pliku archiwum (plik z rozszerzeniem GBK)

7. gbak —R -user sysdba —Pas masterkey %1 .GBK %1 .0DB
odzyskanie bazy z pliku archiwum

8. gfix—o -user sysdba —password masterkey %1.GDB
. przywrócenie możliwości łączenia się z bazą

W głównym katalogu programu znajdują się także inne pliki wsadowe, Są one wariacją na temat wzorco
wego back,,db:

4. Auto,,,,br,bat .

Plik służący do automatycznego archiwizowania i odświeżania bazy danych. Może być wykorzystywany
„ przez Kreatora zaplanowanych zadań” w Windows do wykonywania okresowych kopii bazy.

Plik domyślnie przyjmuje, że baza nazywa się lS_PDK.GDB, tworzy kopię lS,,,.PDK,GBK oraz logi
okumenzacji i odtwarzania: backup.txt, restore.txt

2. Manualbr.bat
Plik do ręcznego archiwizowania i odświeżania bazy danych. Różni się tym od BACK_DB że wyświetla na
ekranie szczegóły wykonywanych operacji

3. Backup,,,,db,bat
Wykonuje te same komendy, co BACK_DB do momentu archiwizacji. Nie odtwarza bazy z kopii

4. Reatore,,db,bat
Odtwarza bazę z wcześniej wykonanej kopii

Programowa ochrona danych

—dostęp do systemu komputerowego powinien być możliwy jedynie dla osób powołanych. Wsie-
ciach komputerowych wymagane jest stworzenie układu kont i haseł, umożliwiającego kwalifi
kowany dostęp do poszczególnych zasobów sieci. Oprogramowanie potrafi rozpoznać użytkow
ników i przypisać im odpowiednie uprawnienia w zakresie dostępu do poszczególnych funkcji;

—dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania wewnętrznego systemu haseł na potrzeby każdego
systemu, możliwego do wykorzystywania zarówno na pojedynczych komputerach, nie chronio
nych przez zabezpieczenia sieci komputerowych, jak też jako uzupełnienie zabezpieczeń wyni
kających z instalacji sieci. Każdy ze znanych systemowi operatorów posiada unikalny kod, reje
strowany podczas każdej modyfikacji przez niego poszczególnych zakresów danych;

—podczas wprowadzania i zmian danych oprogramowanie dba o poprawność i wzajemną spój
ność podawanych informacji. Szereg wartości posiada charakter słownikowy, zapisywany za
pomocą odpowiednich kodów wybieranych przez operatora z odpowiedniej, podpowiadanej
przez program listy — zabezpiecza to przed wpisaniem wartości niepoprawnej, prowadzącej do
błędnego przetwarzania danych. Wprowadzenie niepoprawnej wartości jest natychmiast sygna
lizowane stosownym komunikatem. Po wprowadzeniu lub zmianie danych użytkownik ma moż
liwość ich wielokrotnej analizy przed dokonaniem ostatecznego zapisania do baz danych, a
przed dokonaniem zapisu każda operacja może zostać porzucona bez dokonania jakichkolwiek
zamian danych. Jednocześnie przyjęty we wszystkich systemach unikalny sposób wewnętrzne
go przetwarzania danych ma za zadanie zapewnienia wewnętrznej spójności i integralności da
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Ochrona danych przez użytkownika

—podczas codziennej pracy z oprogramowaniem zaleca się częste wykorzystywanie jego doku
mentacji .— w celu przypomnienia pewnych informacji, podpowiedzi o sposobie przetwarzania
danych, znalezienia wyjaśnienia zaistniałych problemów. Najlepszym uzupełnieniem dokumen
tacji jest serwis oprogramowania — możliwość natychmiastowego kontaktu telefonicznego i uzy
skania wyczerpującej odpowiedzi, a także wizyta kompetentnej osoby w siedzibie użytkownika,
w celu wyjaśnienia powstałych problemów;

—równolegle z elektronicznym przetwarzaniem danych należy zadbać o sporządzanie
dokumentacji tej działalności w postaci wydruków. Oprogramowanie umożliwia tworzenie sze

rokiego zestawu wydruków danych, zarówno syntetycznych jak i analitycznych. Utworzenie nie
których jest wymagane (np. dzienniki obrotów, rejestry), warto jednak przeanalizować i inne ze
stawienia i wykonywać je choćby okresowo.

10



Śóh~tiaiótśarżńiij”dajyćk :„. .

Tabela Kodów
Opis pól słownikowych i ich kodowania

Kod Opis

Typy dokumentów

WB Wyciąg bankowy
PK Polecenie księgowania
RK Raport kasowy
FV Faktura
KF Faktura koryguj~ca
U Umowa
... Typy definiowalne przez użytkownika

Dodatkowe kody identyfikatorów kontrahentów

REG REGON
PES PESEL
D.O Dowód osobisty
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Operacja Księgowanie

Podaj: typ dokumentu, numer dokumentu (unikalny w
obrębie typu dokumentu, nr zewnętrzny dokumentu, daty

dokumentu, operacji i księgowania I opcjonalnie dalę zapłaty

+
Podaj konto Winien i Ma

„

Podaj opcjonalnie kontrahenta

Ęn~

Podaj numer zadania, ewentuaLnie związanej z nim umowy

4
Podaj opis dekretacji, kwotę.

4
Nadaj zapisowi status nie zatwierdzony

12



Operacja Zatwierdzenie dokumentów

Wprowadzony dokument może być w dowolny sposób modyfikowany. Operacja zatwierdzania,
przenosi dane z dokumentu na konta księgi głównej. Dokument zatwierdzony przenoszony jest do zbioru
dokumentów nie podiegających dalszej edycji. Możliwy jest tylko podgląd dokumentu, bez możliwości do
konywania jakichkolwiek zmian.

Operacja Zamknięcia miesiąca/roku”

Uwaga: operacja zamknięcia miesiąca grudnia jest operacją zamknięcia roku,

Operacja jest dwu etapowa:
1, etap .— zablokowanie, powodujący blokadę możliwości dokonywania dalszych księgowań, z

możliwością programowego cofnięcia operacji;
2. etap — zamknięcie, powodujący nieodwracalną blokadę księgowań, bez możliwości dalszej

modyfikacji.

Zamknięcie odbywa się osobno dla każdego rejestru w obrębie roku.

13
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Przygotowanie systemu do pracy

Przed rozpoczęciem eksploatacji systemu należy:
—otworzyć nowy rok obrachunkowy;
—jeżeli istnieje potrzeba, utworzyć nowe rejestry (otwarcie roku powoduje utworzenie pierwszego

rejestru);
— wprowadzić układ kont syntetycznych
—wprowadzić, w razie potrzeby, zadania
—wprowadzić jeżeli prowadzone są rozliczenia z kontrahentami, dane kontrahentów;
—ustawienia globalne programu, jeżeli chcemy modyfikować parametry domyślne;
—wprowadzić do słownika, jeżeli domyślny zestaw dokumentów jest zbyt skromny, własne typy

dokumentów.

Jest możliwe dokonywanie księgowań wykorzystujących dane nie wpisane do słowników. Wów
czas program umożliwia (domaga się) ich wprowadzenia w trakcie księgowania.

Ustawienia systemu

Zaznaczenie odpowiedniego pola powoduje włączenie opcji:

Menu: Konfiguracja -> Ustawienia -~Ustawienia programu

Dostępne są opcje odnoszące się do całego programu:
—Automatyczna numeracja kolejnych kontrahentów (zalecane włączenie);
—Podpowiedzi w „dymkach” (w przypadku ustawienia kursora myszy na ikonie pojawia się pod-

powiedź);
— Format daty (ustawiamy w jakim formacie ma być wyświetlana data);

Ustawienia bieżącego rejestru
Menu: Konfiguracja -~ Ustawienia ->Ustawienia reiestru

Opcje dotyczące aktualnie aktywnego rejestru:
— Uwzględnianie zadań;
—Kontrola zgodności daty księgowania i dokumentu z rokiem obrachunkowym;
—Włączenie obsługi formatu długich kont księgowych;
— Dopuszczenie księgowań jednostronnych na konta pozabilansowe;
—Pilnowanie zasady podwójnego zapisu;
—Wymuszanie rozrachunków kont kontrahentów;
— Dopuszczenie księgowania kwot zerowych;
— Pilnowanie zgodności kont grupy 4 i 5;
— Powiązanie typu dokumentu z automatem dekretacyjnym;

Ustawienia formatek dekretacji
Menu: Konfiguracja -> Ustawienia ->ustawienia form dekretacji

Ustawia się opcje zachowań formatek dekretacyjnych dla księgowości. Opcje pozwalają na konfi
gurowanie domyślnego sposobu numeracji dokumentów oraz powtarzalności i przenaszalności danych na
kolejne dekretacje.

Ustawienia importu dokumentów

14



M@nu: KonIiq~r~cia Uctowionin -(Jstnwienia importu dpkuirisritów

Ustawie się opcje, jak rnają być pobierane i tworzone księgowania z kolejki z dokumentarni Z mo
dułów zintegrowanych.

Ustawienia przelewów
Menu: Konliguracia -> Ustawienia ->Ustawienia przelewów

Ustawie się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu Przelewy.

Otwieranie nowego roku obrachunkowego
Menu: Konfiguracia -> Ustawienia ->Otwieranie nowego roku

Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny
rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.

Tworzenie, usuwanie i modyfikacja nazw rejestrów
Menu: Konliguracia -~ Ustawienia ->Tworzenie nowego relestru

Funkcja pozwala na tworzenie nowych rejestrów (do 99) oraz zmian nazw już istniejących. Ponad
to istnieje możliwość usunięcia rejestru, o i~e nie wystąpiły w nim księgowania.

15
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Menu: Konfiguracia ->Słowniki -~ .

Waluty

Słownik walut jest wykorzystywany do księgowania operacji walutowych. Definiuje się w nim sym
bol i nazwę waluty.

Schematy dekretacyjne

Słownik zawiera definicje nazw automatów księgowych oraz szczegółowe dekretacje z nimi zwią
zane. Definiując dekretację podaje się jej pełny opis, tzn. konta, jeśli jest wymagana oraz typ kwoty we
dług słownika na zakładce Słownik typów kwot”. Przez typ kwoty należy rozumieć] czy to jest np. brutto,
netto, płaca zasadnicza. Pozwala to na rozksięgowanie różnych kwot na różne konta, Schematy dopusz
czają księgowania jednostronne na konta. Znacznik Uwzględnij kontrahenta” pozwala na automatyczne
uzupełnienie numeru kontrahenta w koncie podanego w trakcie księgowania. Aby wpisać numeru kontra
henta na stałe do schematu należy podać numer konta łamany przez nr kontrahenta (np. 201-1/lo).

Przykład:
W słowniku kwot należy zdefiniować:
— NETTO — kwota netto;
—VAT - kwota VAT,

Nazwa schematu: FAKTU,RA1.

Pozycje schematu:
1. konto Wn: 400;

Konto Ma: 201-1 - z zaznaczonym znacznikiem uwzględniania kontrahenta; .

Ponadto należy typ kwoty NETTO. .

2. Konto Wn: 400;
Konto Ma: 201-2 z zaznaczonym znacznikiem uwzględniania kontrahenta;
Ponadto należy typ kwoty VAT.

Powyższy przykład zostanie wykorzystany w omówieniu automatów dekretacyjnych.

Typy dokumentów

Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Doku
ment opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj.
faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (Pk), ra
port kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.

Tryby postępowania

Słownik trybów postępowania, definiowalny przez użytkownika, jest wykorzystywany do opisu
umowy w rejestrze umów.

cpv
Wspólny Słownik Zamówień. Jest wykorzystywany do opisu umowy w rejestrze umów.
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Menu; Kartoteki->...

Konta
Menu: Karloleki -> Konta
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Konta podstawowe

Rozróżnia się dwa typy kont:
— Długie;
—Krótkie.

Budowa konta długiego: do 8 członów 5-cyfrowych oddzielonych myślnikiem, np.: 12345-123-
45677.

- Budowa konta krótkiego: do 20 znaków, np.: 12345-123, 201-2-11.

Typ konta obsługiwanego przez program ustawia się dla każdej jednostki odrębnie w menu „Kon
figuracja”. Domyślnie przyjmowane są konta krótkie. Jest to ściśle związane z wyglądem wydruków.

Modyfikując konto, można zmienić wyłącznie jego. W związku z tym, jeżeli konto było wprowa
dzone błędnie, należy konto usunąć i wprowadzić poprawnie. Usuwaniu nie podlegają konta, na których
wystąpiły księgowania lub wprowadzono saldo początkowe.

Dodatkowo konta posiadają dwa znaczniki:
— Syntetyvzne;
— Zablokowane.

Włączenie obu opcji blokuje możliwość dokonywania księgowań na te konta. Pierwszy znacznik
należy ustawić dla kont, na które nie będą dokonywane żadne księgowania, a jedynie na kontach tych
przechowywane są sumy kwot z ich analityk. Ponadto konta takie nie są brane do zestawień szczegóło
wych. Wykazywane są tylko w podsumowaniach kont analitycznych oraz pobierana jest ich nazwa na wy
druki, Druga opcja blokuje możliwość księgowania na wybrane konto.
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Dodntkowym wyrótniktem konta jest zn~ic”iiik, czy jest to konto bilansowo czy pozabilansowe

Konta kontrahentów

W kartotece tej definiuje się powiązania kont podstawowych z konkretnymi kontrahentami. Numer
kontrahenta traktowany jest jako ostatnia analityka do konta. Definiując takie powiązanie należy podać
konto podstawowe ze słownika konta podstawowych oraz numer kontrahenta zgodny z numerem w bazie
kontrahentów.

Karta kontowa
Menu: Kartoteki -~ karta kantowa
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Karta zawiera informacje, dla wybranego konta, w postaci sum obrotów w poszczegolnych mie
siącach na odpowiednich stronach konta, zarówno za dany okres, jak i narastająco Ponadto szczegółowe
zestawienie obrotow za podany okres czasowy Pod prawym przyciskiem myszki dostępne są wydruki

Kontrahenci
Menu: Kartoteki -„Dane kontrahentow

Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne Nie ma mozliwości usunięcia kontrahenta

Numer kontrahenta mozna wprowadzić ręcznie lub tez numer moze być nadawany automatycznie
(polecane) Dane o kontrahentach są prowadzone w sposób ciągły, bez podziału na rejestry i lata obra
chunkowe Raz wprowadzonego kontrahenta nie nalezy zmieniać na innego, poniewaz wówczas utraci
my poprawnośc danych archiwalnych

Istnieje mozliwosc wyszukiwania kontrahentow Po dowolnym polu W tym celu nalezy ustawić się
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wkoltimnie, Po której będzie prz~prowadzarie wy~”zukiwuniu (byW”le ona podświetlona) a nasL~pnie w po
lu edycyjnym powyżej tabeli wpisujemy żądany tekst.

Z kolei kliknięcie na nagłówek kolumny powoduje wyświetlenie danych posortowanych według
wartości występujących w tejże kolumnie.

Kontrahentów można łączyć w grupy. Najpierw definiuje się grupy (Menu: Kartoteki -Xrupy kon
trahentów), a następnie w „Danych o kontrahentach”, przyporządkowuje się kontrahenta do wybranych
grup.

Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie
wszystkich dokumentów danego kontrahenta,

Zadania
Menu: Kartoteki ->Zadania .

Przez zadania należy rozumieć zarówno zadania inwestycyjne, jak też inne zadania bieżące. W
szczególności zadania wynikające z.układu budżetu zadaniowego. Każde zadanie posiada swój unikalny
identyfikator cyfrowy, Numery zadań muszą się mieścić w zakresie od 1 do 99999. W przypadku nie po
dania numeru przez użytkownika, nadawany jest on automatycznie od wartości 100000. Ponadto zadanie
posiada swój symbol, który również powinien być jednoznaczny i niepowtarzalny, ponieważ symbole są
wykorzystywane do wyboru danych do zestawień. Pozwala to również na pewne grupowanie zadań. Np.
wprowadzając symbole DROGNUL.N~~p, i DROGA/UL,KWlp,TOW~ oznaczające zadania - remonty
tych dróg, można wybrać do zestawień wszystkie zadania dotyczące remontów dróg, poprzez podanie
zakresu od DROGA/MAAMM do DROGA/ZZZZzzzzz

Słownik jest dodatkowym rozwinięciem księgowania, tzn. zaksięgowana kwota poza wejściem na
konta księgowe, może (ale nie musi) zostać powiązana z zadaniem. Pozwala to na prowadzenie księgo
wości w ujęciu zadaniowym, tzn. ewidencjonować dokumenty w rozbiciu na zadania, czy też szczegółowo
rozliczać inwestycje.

Rejestr umów
Menu: Kartoteki -„ Reiestr umów

Rejestr umów” służy do ewidencji umów zawartych przez urząd. Każdej umowie nadawany jest
unikatowy numer w celu jednoznacznej identyfikacji i możliwości śledzenia ich realizacji poprzez powiąza
nie ich z zadaniami, których realizacji one dotyczą, W szczególności można założyć jedno zadanie dla
wszystkich umów. Dokonując księgowania należy podać numer zadania i umowy (posiłkując się słowni
kami). Wydruki wskazanego zadania będą zawierały umowy rozbite na konta księgowe czy też klasyfika
cje, co pozwoli określać ich stan realizacji. Umowy prowadzone są w sposób ciągły dla danego rejestru
bez podziału na lata obrachunkowe, co pozwala śledzić realizację umów wieloletnich. Dodatkowo wpro
wadzono zestawienia, które przedstawiają realizację umów w przeciągu okresu ich trwania, bez podziału
na lata obrachunkowe,

Rejestr jest prowadzony w sposób uproszczony, Przechowywane są tylko dane dotyczące nume
ru umowy, kontrahenta, z którym została podpisana, daty zawarcia umowy i terminu realizacji, wartości
umowy oraz krótkiego opisu przedmiotu umowy, Ponadto istnieje możliwość ewidencjonowania aneksów
do umów. W aneksie podaje się datę podpisania aneksu, ewentualną zmianę terminu realizacji i przed
miotu umowy oraz całkowitą wartość umowy Po podpisaniu aneksu.

Rejestr jest prowadzony w sposób ciągły dla wskazanego rejestru. Nie istnieje podżiał umów na
kolejne lata obrachunkowe. Zakończone umowy przenosimy do archiwum (przycisk OZ~mkn~ ~. W przy
padku pomyłkowego zamknięcia umowy, istnieje możliwość ponownego przeniesienia jej z archiwum do
zbioru umów czynnych.
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Powiązanie umów z zadaniami
Menu: KwLotekl -„ Powlazanle umów z zadaniami

Opcja służy do jednoznacznego powiązania umów z wybranym zadaniem, którego one dotyczą.
Zapobiega to pomyłkowym dekretacjom na umowy niezwiązane z księgowanym zadaniem. Po urucho
mieniu tej opcji, należy wybrać z listy zadanie, z którym chcemy skojarzyć umowę. Następnie, poprzez

przycisk~ otwierane jest okienko, na którym trzeba wybrać wymaganą umowę.
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Bilans otwarcia
Menu: KsięnowośĆ -~ Bilans Olwarcia
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Na dokumenty bilansu otwarcia wyodrębniona jest osobna księga. Pozwala to na wprowadzenie
bilansu w dowolnym momencie księgowanie dwóch lat równolegle. Program pozwala na wprowadzanie
bilansu zarówno na konta księgowe oraz w rozbiciu na zadania. Istnieje też możliwość podania przeliczni-
kaw wybranej walucie.

Księgując BO, należy wprowadzić, a następnie wprowadzić potrzebne kwoty. Aby wartości były
widoczne przez wszystkie zestawienia systemu, trzeba dokumenty zatwierdzić.

W przypadku pomyłki, należy wybrać błędny dokument i wystornować naciskając przycisk
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o ~ J wprowadzic” pupiawn~ kwotą nowym dokim”nt”m Stornnw~ny doktimont nadal pozostaje
widoczny, ale zostanie opatrzony znacznikiem „S jogo wartosć będzie pomijana w zestawieniach

księgowania walutowe

Ustawa o rachunkowosci zobowiązuje do prowadzenia księgowości w walucie polskiej W związku
z tym, program wymaga podawania dekretacji w walucie polskiej Dodatkowo, przy kazdej dekretacji moz
na podać wartośc operacji w dowolnej walucie Program pozwala na sporządzanie wydrukow dla wybra
nych walut

księgowanie
Menu: Księgowość -~ Wprowadzanie dokumentów

Wykaz dokumentow i ich dekretacji (ujęcie dokumentowe)
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Wprowadzanie dokumentu i podgląd juz wprowadzonych dekretacji dokumentu (ujęcie dokumen
towe)
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Księgując nowy dokument] z okna wykazu dokumentow, nalezy wybrać przycisk Zo
stanie otwarte wówczas okno do wprowadzenia nagłowka dokumentu, w ktorym nalezy podać

—typ dokumentu,
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—jego l1Lilfl~i kulsjiiy,
— numer zewnętrzny, z jakim dokument wpłyn~ł;
— datę powstania zdarzenia gospodarczego;
—datę wystawienia dokumentu;
—datę w jakim okresie sprawozdawczym dokument będzie wykazywany (według tej daty są spo

rządzane wszystkie zestawienia i sprawozdania);
—opcjonalnie termin zapłaty.

Program podpowiada daty, jako aktualną datę z komputera, ale użytkownik może je dowolnie mo
dyfikować. W systemie istnieje kontrola powtarzalności dokumentów. Na kontrolowany symbol składa się
rodzaj dokumentu i jego numer System nie przyjmie dokumentu o podanej już symbolice.

Na tym etapie przechodzi się do wprowadzania dekretacji wynikających z księgowanego doku
mentu, Można tu skorzystać ze schematów księgowych lub wprowadzić dekretacje indywidualne. W
pierwszym przypadku, w polu schemat dekretacji należy wybrać żądany schemat, wcześniej zdefiniowany
w słowniku schematów dekretacyjnych, np. FAKTURAI. Wówczas aktywują się dodatkowe pola, w któ
rych można podać;

—numer kontrahenta; .

—wartość niezdefiniowanej kwoty;

Następnie, po naciśnięciu przycisku .J~3!E~!J Program automatycznie rozksięguje dokument na
odpowiednie konta i klasyfikacje wg wcześniej zdefiniowanego schematu, pytając się o wartości poszcze
gólnych typów kwot. W tym przykładzie program zapyta się o kwotę NETTO i BRUTTO. W przypadku,
gdy nie korzysta się ze schematów, Po wybraniu przycisku O 2°~i „ aktywuje się okno dekretacji, na któ
rym należy podać:

— numer kolejnej pozycji z dokumentu:
—konta Winien
—konto Ma;;
—opcjonalnie identyfikatory kontrahentów.

Następnie, jeśli wymaga tego dekretacja, należy podać: „

—zadanie;
—kod umowy;

Kolejnym etapem jest podanie indywidualnego opisu dekretacji oraz kwoty operacji. W tym mo
mencie można również podać wartość operacji w wybranej walucie, Tak przygotowaną dekretację należy
ją zapisać, po czym okno jest przygotowywane do wprowadzenia następnej dekretacji. Zakończenie
wprowadzania danych odbywa się poprzez wybranie przycisku ~ Anuluj

Jeżeli dokument, który został wprowadzony, zawiera błędy, wówczas z okna wykazu dokumentu,
należy wybrać przycisk E~mie~ I, a następnie w otwartym oknie, dokonuje się modyfikacji nagłówka do

kumentu lub też poprzez opcje t~E~!Łi i „.ĘS?h~, można odpowiednio dodać nową dekretację lub
poddać edycji wybraną.

W momencie gdy wprowadzone dokumenty są poprawne należy wybierać przycisk
wówczas dokumenty zostaną przeniesione do zbioru dokumentów zatwierdzonych i nie będą podlegać
dalszej edycji. Aby unieważnić dokument już zatwierdzony należy dokonać księgowanie identyczne jak
błędne, ale z kwotą przeciwną i kolejnym numerze.

Sposób numeracji dokumentów jest określany przez użytkownika.

Jeżeli przy danym polu edycyjnym znajduje się przycisk l~[Q, wówczas w polu tym istnieje
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Klikając na przycisk ?~uzyskuje się informacje na temat kwot księgowanych na poszczególnych

klasyfikacjach. Z kolei przycisk umożliwia uzyskanie informacji na temat kwot księgowanych na po
szczególnych kontach księgowych.

Nie ma możliwości wprowadzenia dekretacji na konto lub klasyfikację, która nie są zdefiniowane w
słownikach-kartotekach. Analogicznie nie można usunąć klasyfikacji lub konta, na których były księgowa
n ia.

Każdy dokument, oprócz numeru nadanego przez użytkownika, w momencie zatwierdzania
otrzymuje unikatowy numer kolejnego księgowania, który jednoznacznie określa kolejność wprowadzania
danych.

Przeglądanie dokumentów zatwierdzonych
Menu: Księgowość-> Przegiadanie zatwierdzonych

Opcja pozwala na przeglądanie księgowań (dokumentów) zatwierdzonych i nie podlegających
dalszej modyfikacji.

Informacje o stanie kont z dokumentów

Po naciśnięciu przycisku (Menu: Księgowość/Plan -> Wprowadzanie! Przeglądanie dokumen
tów) wyświetlone zostaną dane dotyczące sum na stronach winien/ma kont księgowych z rozbiciem na
sumy z kont zawartych w wybranym dokumencie, na sumy z kont z dnia daty księgowania danego doku
mentu oraz sumy ogółem ze wszystkich dokumentów.

Ponadto wyświetlone zostanie podsumowanie poszczególnych kolumn,

Wybieranie Przeglądanie dokumentów” spowoduje wyświetlenie danych dotyczących wszystkich
dokumentów zatwierdzonych. Wybieranie „Wprowadzanie dokumentów” spowoduje, że dane będą doty
czyły tylko dokumentów nie zatwierdzonych wprowadzonych przez danego operatora.

Informacje o dokumencie

Po wybraniu przycisku Ii Informacje o dokumencie” zostaną wyświetlone dane o dokumencie w
formie listy wszystkich dekretacji oraz dane podsumowujące wszystkie konta i klasyfikacje, W szczegól
nym wypadku, wydruk może służyć jako dokument PK.

Dodatkowe skróty i opcje

Opcja wyszukiwania dekretacji (przycisk ~) według rozmaitych kryteriów, między innymi kwoty,
typu dokumentu itp.:
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Opcja wybierania dokumentow (przycisk Ji15 z zakresu dat
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Opcję tę mozna wykorzystać między innymi do wyboru danych do zatwierdzania W momencie
kiedy występują dane z dwóch miesięcy, mozna wybrać dane z jednego miesiąca i wówczas po wybraniu
opcji zatwierdzania dokumentów, zatwierdzone zostaną tylko dokumenty znajdujące się na ekranie

n
Opcja Pokaz wybrane typy dokumentów z zakresu dat” (przycisk ~ ) ogranicza widok do

wskazanych typów dokumentow w wybranym przedziale czasowym, z mozliwością wyboru wprowadzo
nych przez aktywnego operatora
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Opcja Pokaz tylko moje dokumenty (przycisk 0L)jest bardzo przydatna, gdy dane są wprowa
dzane przez kilku operatorow

Opcja Pokaz wszystkie dokumenty” (przycisk anuluje działanie innych opcji wybierania

Opcja skrótu do Pokaz dokumenty do akceptacji~ (przycisk )„ słuzy do wyszukiwania doku
mentow, ktore zostały wprowadzone automatami księgowymi, przez moduł UmowyFV lub oznaczone
przez uzytkownika (opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszki), jako do akceptacji

Opcja skrotu do ~Ustawień formatek dekretacji” (przycisk ~)

Zamknięcie miesiąca
Menu: Ksiegowość -~ Zamknięcie miesipca

Jest to opcja kontrolna Najpierw nalezy zatwierdzic wszystkie dokumenty znajdujące się w bufo
rze

Zamykanie miesiąca odbywa się dwuetapowo W pierwszej fazie miesiąc nalezy zablokować
(przycisk 0 Zabiok~j~ Opcja ta blokuje mozliwość dalszego księgowania i zatwierdzania dokumentow w
danym miesiąc Pozwala to na zrobienie wydrukow sprawdzających, bez obawy, zew między czasie ktoś
dokona księgowań W przypadku wystąpienia błędów mozna miesiąc odblokowac (przycisk ~~~akuiJ) i
wprowadzić korekty Jezeli dane na koniec miesiąca są poprawne wówczas miesiąc mozna zamknąć
(przycisk Q za~ ~ Opcja ta jest nieodwracalna i nalezy stosować ją z pełną odpowiedzialnością Od
blokowanie miesiąca wymaga, aby miesiąc następny był otwarty Z kolei, zatwierdzanie miesiąca wyma
ga, aby miesiąc poprzedni był zablokowany lub zamknięty Powyzsze opcje dotyczą zarówno księgowości
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jak i planu.

Zamknięcie miesiąca grudnia jest równoznaczne z zamknięciem roku.

Zamknięcie roku i Schemat przeksięgowań
Menu: Księgowość-> Zamkniecie miesiaca .

Zamknięcie roku odbywa się automatycznie, przy zamykaniu miesiąca grudnia.

Funkcja ta blokuje możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian w obrębie danego roku. Wtrakcie
tej operacji następuje przeksięgowanie sald zamknięcia na otwarcia kont na następny rok według sche
matu przeksięgowań. Jednakże program pyta się, czy taka operacja ma być wykonana i operator musi na
nią wyrazić zgodę.

Menu: Księgowość -~Zamykanje miesiaca - zakładka: Schemat przeksięgowań

W celu dokonania automatycznych przeksięgowań, na koniec roku księgowego, bilansu zamknię
cia na bilans otwarcia roku następnego, należy zdefiniować słownik, w którym podaje się jakie konta mają
być przeksięgowanie (podawane są tylko konta syntetyczne, analityka będzie dobudowana automatycz
nie), oraz ustawić znacznik czy salda mają być w rozbiciu na zadania.

Aby przeksięgowanie zostało wykonane poprawnie, podane konta muszą być zdefiniowane w kar
totekach kont na dany rok. Aby korzystać z automatycznego przeksięgowania, należy w trakcie zamyka
nia roku negatywnie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy skorzystać ze schematu.

Program pozwala na wprowadzenie korekt przeksięgowań, jak również na wprowadzenie sald po
czątkowych ręcznie.
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Dekretacyjny

Opcja jest dostępna w trakcie księgowania dokumentowego.

Z automatów można korzystać tylko w ujęciu dokumentowym księgowości. W celu korzystania z
automatów, należy najpierw zdefiniować schematy dekretacyjne (menu: Konfiguracja ->Słowniki -

>Schematy dekretacyjne). Określić w nich na jakie konta i klasyfikacje ma być rozksięgowana kwota do
kumentu. Istnieje również możliwość definiowania różnych typów kwot dla dokumentu i automatu (zakład
ka Słownik typów kwot”). Pozwala to na rozksięgowanie różnych kwot na różne konta.

Schematy dopuszczają księgowania jednostronne na. Znacznik Uwzględnij kontrahenta” pozwala
na automatyczne uzupełnienie numeru kontrahenta w koncie podanego w trakcie księgowania. Jeżeli nu
mer kontrahenta ma być wpisany na stałe do schematu, podaje się numer konta łamany przez numer kon
trahenta (np. 201-l/lo). Następnie (opcjonalnie) wiąże się schemat (menu: Konfiguracja ->Ustawienia ->

Ustawienia rejestru) z typem dokumentu, który będzie rozksięgowywany według schematu. W trakcie
wprowadzania nowego dokumentu, Po wybraniu typu dokumentu, automat ustawiany jest na wcześniej
zdefiniowany schemat, jednakże dozwolona jest jego zmiana. Po podaniu kwoty oraz (opcjonalnie) nume
ru kontrahenta i zapisaniu dokumentu nastąpi automatyczne rozksięgowanie dokumentu. Opcja jest
omówiona w podrozdziale Księgowanie”.

Storn ujący
Menu: Księgowość-> Automaty księgowe-> Storno

Automat służy do szybkiego sporządzania księgowań na czerwono”. Należy podać:
—datę sporządzanego dokumentu;
—jego numer;
—zakres numerów dekretacji z dziennika albo typ i numer dokumentu.

Program w szybki sposób sporządzi nie zatwierdzony dokument, zawierający wszystkie dekreta
cje z wybranego zakresu, z przeciwnymi kwotami.

Przeksięgowania zamykające konto
Menu: Księgowość ->Automaty księgowe-> Przeksięgowania zamykaipce konto

Automat umożliwia dokonanie szybkiego księgowania zamykającego konto. W automacie należy
podać z jakiego konta na jakie ma być dokonane przeksięgowanie oraz czy mają być uwzględnione do
kumenty zatwierdzone lub nie zatwierdzone. Następnie definiuje się jaki ma być dokument wynikowy, jego
numer i data. Dla każdego zamykanego konta generowany jest odrębny dokument.
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Menu: Rozrachunki-> ...

Potwierdzenia salda
~Menu: Rozradhunki -> Potwierdzenie salda

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu Potwierdzenie salda dla kontrahenta na podstawie
istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać
w trzech wariantach:

— ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;
—z saldem kontrahenta;
—z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją „Rozliczanie doku

mentów”).

Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskaza
nych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwier
dzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane jako rozrachunkowe.

Ponadto opcja ta pozwala na ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z
zapisami księgowymi przez operatora systemu.

Rozliczenie dokumentów kontrahentów
Menu: Rozrachunki-> Rozliczenie dokumentów

Opcja pozwala na powiązanie ze sobą dokumentów zobowiązań i ich regulacji przez kontrahen
tów. Dzięki temu można uzyskać np. dane, za jakie faktury kontrahent zalega z płatnością, a za które już
zapłacił.

W opcji tej należy wybrać odpowiedniego kontrahenta i jego konto. Klikając na przycisk ii~iI doku
menty zostaną wyświetlone dokumenly należności i zobowiązań związane z wybranym kontem. Po wybIe
raniu dokumentów po lewej i prawej stronie (będą one podświetlone), należy kliknąć na Połącz dokumen
ty.
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Zostanie wyświetlone pytanie, na jaką kwotę ma być rozliczony dokument, każdy dokument może
być rozliczony kilkoma dokumentami lub wskazany jako rozliczenie bilansu otwarcia. Dokumenty można
wyszukiwać Po kwocie, wskazując czy kwota ma być szukana w kolumnie prawej (P), lewej (L), czy w
obydwu (R) oraz sortować wg daty dokumentu, numeru zewnętrznego, opisu, kwoty czy salda dokumentu.

Na podstawie nierozliczonych dokumentów, możemy wystawić notę odsetkową, wezwanie do za
płaty, upomnienie czy przelew,

Ponadto istnieje możliwość wydrukowania dokumentów bieżącego kontrahenta w całości. Po
przez opcję „Rozrachunki-> Wydruk” można wydrukować dla wielu kontrahentów równocześnie z możli
wością wyboru typu dokumentu.

Nota księgowa
Menu: Rozrachunki ->Nota ksiegowa

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu Nota księgowa” dla kontrahenta na podstawie ist
niejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w
trzech wariantach analogicznie, jak potwierdzenie salda.

Nota odsetkowa
Menu: Rozrachunki ->Nota odsetkowa

Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu Nota odsetkowa” dla kontra
henta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.

Wezwanie do zapłaty
Menu: Rozrachunki ->wezwanie do zaolalv

Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu Wezwanie do zapłaty” dla
kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym,

Konta z nierozHczonymi dokumentami
Menu: Rozrachunki ->konta z nierozliczonynii dokumentami

Opcja pozwala szybkie sporządzenie listy kont i kontrahentów, na których istnieją nierozliczone
dokumenty. Na tej podstawie możemy sporządzić wydruk lub szybko przejść do opcji rozliczania doku
mentów.

Należności i odsetki należne
Menu: Rozrachunki ->Należności i odsetki należne
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Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym
terminem płatności dla wybranego konta. Dodatkowo można zaznaczyć, aby wybrane zostały lub pominię

te wskazane paragrafy. Wyboru danych dokonu~emy rzyciskiem . Następnie, dla znalezionych do

kumentów, możemy naliczyć odsetki (przycisk ) wg wybranego słownika od wskazanej daty lub
terminu płatności dokumentu, Tak naliczone odsetki możemy automatycznie zaksięgować na wskazane

konto paragraf odsetek (przycisk ). Ponadto w menu Operacje znajduje się bogaty zbiór wydruków.

Frz&ewy seryjne
Menu: Rozrachunki -~PrzeIe~ seryine

Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym
terminem płatności dla wybranego konta syntetycznego i na tej podstawie wygenerować przelewy do mo

r
dułu Przelewy. Po podaniu zakresu dat i konta, należy nacisnąć przycisk . Zostanie wówczas spo
rządzona lista nie zapłaconych dokumentów. Następnie wybierając przycisk Zapisz, zostanie uruchomio
na opcja tworzenia przelewów. Jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane konto bankowe, zostanie ono au
tomatycznie wstawione. Jeśli nie ma wprowadzonego konta lub kilka, operator zostanie poproszony o je
go wprowadzenie lub wybranie z listy. Przelewy zostaną zarejestrowane w module Przelewy. Teraz mo
żemy, wybierając przycisk Przelewy, podejrzeć listę wystawionych przelewów i sporządzić ich wydruki,

czy plik do bankowości elektronicznej. Dodatkowo pod przysiekiem LIEU możemy sporządzić zestawienie
wybranych dokumentów z podsumowaniem kwot.
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Menu: Zestawienia

Dzienniki
Menu: Zestawienia -„ Dzienniki -> Dziennik Główna
Menu: Zestawienia -> Dzienniki -~ Dziennik BO

Dzienniki zawier~ą zestawienie wszystkich operacji księgowych dokonanych w obrębie danego
rejestru. Dziennik dókumentów zawiera zestawienie chronologiczne wszystkich zaksięgowanych doku
mentów1 z wyszczególnionymi dekretacjami związanymi z poszczególnymi dokumentarni. Dziennik Głow
na jest zestawieniem samych dekretacji, bez wyraźnie wskazanych dokumentów, z których pochodzą.
Dziennik BO zawiera wykaz dekretacji bilansu otwarcia, które nie znalazły się na wcześniejszych dzienni
kach.

Konta
Menu: Zestawienia -„ Konta -> ... -

Wyodrębniono zestawienia:
—Obroty dzienne (sumy obrotów na kontach za wskazany okres);
—Stany narastająco (salda początkowe, sumy obrotów od początku roku i saldo); .

—Zestawienie obrotów i sald (zgodne z ustawą o rachunkowości, zawiera salda początkowe, obro
ty za wskazany okres, obroty narastająco, obroty plus BO i salda);

—Stany terminowe (inne ujęcie zestawienia obrotów sald);
—Obroty — Księga Główna (wydruk szczegółowych obrotów pogrupowanych wg kont);

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla
podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru zestawień dla kont bilanso
wych lub pozabilansowych. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru da
nych. Zestawienia te zawierają konta analityczne kontrahentów.

Zadania
Menu: Zestawienia ->Zadania -~ ..

Wyodrębniono zestawienia:
—Obroty konta (zestawienie szczegółowych dekretacji na wskazanym koncie księgowych wg

wskazanego zakresu zadań);
—Stany wg kont;
—Stany definiowalne (wydruk definiowalny przez użytkownika, zbiera dane ze wskazanych kont

do poszczególnych zadań);
— Obroty (zestawienie wszystkich operacji na zadaniach).

Zestawienia zadań sporządzane są z dokładnością do powiązanych z nimi umowami.

Kontra hen c
Menu: Zestawienia-> Kontrahenci-> ... .

Wyodrębniono zestawienia:
— Obroty wg kont;
—Zestawienie obrotów i sald (wyodrębniony fragment zestawienia obrotów i sald kont z możl iwo

ścią grupowania danych wg kontrahentów).
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Zestawienia zbiorcze z rejes[rów

Opcja pozwala na wykonywanie zestawienia obrotów i sard z różnych rejestrów dla kont i klasyfi
kacji dla dowolnego zakresu czasowego i dla dowolnego zakresu. Ponadto zestawienie realizacji planu z
wybranych rejestrów oraz zestawienie dzienników cząstkowych (wybranych rejestrów).

Bilanse Zamknięcia

Opcja pozwaJa na sporządzanie druków bilansów zamknięcia. W menu Ustawienia -> Bilansów”
należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane poszczególne komórki sprawoz
dania.

Formuły definiuje się w następujący sposób:
-. Należy wpisać kody kont, z których mają być pobierane dane wynikowe, w sposób podany poni

żej:
a) litery BOW lub BOM i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę bilansu otwarcia dla

konta, np. 8OW080-1 - strona winien bilansu otwarcia konta 080-1, BOM13O-5 dla strony
ma bilansu otwarcia konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. konto 080, wówczas zostaną wy
brane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego konta;

b) literę W lub M i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę konta, np. W080-1 - strona
winien konta 080-1, M130-5 dla strony ma konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. konto 080,
wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego konta;

c) jeżeli chcemy pobrać saldo konta np. 201 wpisuje się wyrażenie: (W201) + (80W201) -

(M201) - (BOM2O1).

UWAGA: Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora
analityk konta.

Rachunek Zysków i Strat

Opcja pozwala na sporządzanie zestawienia Rachunku zysków i strat”. W menu Ustawienia ->

Rachunków zysków i strat” należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane po
szczególne komórki sprawozdania (patrz: Bilanse Zamknięcia”).
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Menu: Narzędzia

Opcja ~Wyśl~ dane~ generuje pliki XML z danymi z jednostki aktywnej.

Opcja „Pobierz dane” służy do wczytywania danych wygenerowanych opcją powyżej.

Opcje „Kontrola.” służą do kontroli i ewentualnej naprawy danych wewnętrznych programu, któ
rych uszkodzenie może nastąpić m.in. wwyniku awarii połączeń sieciowych.
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Menu; Koiiflguracla -~ Funkcle pomocnicze

Kalkulator do odsetek - wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych, Nalicza odsetki w
skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.

Kalkulator - standardowy kalkulator z taśmą.

Kalendarz.

Przeglądarka wydruków - zapisanych w formacie QRP.
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1. Błąd: Błąd InterBase (..„) — exception 2. Próba zatwierdzenia lub wycofania nieznanej wartości:
Należy z menu Narzędzia” wybrać opcje „Kontrola liczników”. Wówczas należy dodać do planu
jeden nie zatwierdzony dokument, uruchomić opcje, a następnie dokument usunąć.

2. Problem z wydrukami na HP U 1100:
Należy zaktualizować sterowniki do drukarki (dostępne w Internecie, najlepiej do wersji
4.xx.xx.xx).

3. Ucina część danych na niektórych wydrukach:
Brak zainstalowanych czcionek „Ansi Narrow”. Czcionki są standardowo dołączane do pakietu in-

„ stalacyjnego (po zainstalowaniu programu kopiowane są do katalogu programu). Należy je zain
stalować poprzez Panel sterowania”.

4. Po zaksięgowaniu zniknęły dekretacje:
Należy z menu „Narzędzia” wybrać opcje Kontrola liczników”.

5. Problem z wydrukami na HP U 1000. Drukuje tylko jedną stronę:
Problem nie został wyjaśniony. Ogólnie program źle współpracuję z tą drukarką. Proponowane
rozwiązanie: zainstalować sterowniki od HP U SP.
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