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1.Wstęp
Program MR_FAKTURY_PRO jest zaawansowanym programem do wystawiania faktur VAT i
rachunków uproszczonych dla przedsiębiorców i rolników. Posiada również mechanizmy
sprawdzające terminowość spłat faktur. Program posiada możliwość wystawiania paragonów,
ewidencję zamówień, towarów, firm, stanu magazynu i innych. Program jest zbudowany w oparciu
o nowoczesną i bezawaryjną bazę danych NexusDB opartą o mechanizmy transakcji, co zapewnia
pewne i bezpieczne przechowywanie informacji. Do wydruków stosowany jest system FastReport
umożliwiający bardzo elastyczne i proste możliwości samodzielnego ich poprawiania.
Program może znaleźć zastosowanie w firmach handlowych i usługowych, również tych
prowadzących działalność magazynową.

Program występuje w trzech wersjach, darmowej (MR_FAKTURY), komercyjnej
uproszczonej (START) i komercyjnej pełnej (PRO). Wersja darmowa posiada
znaczne ograniczenia, aby uzyskać pełną funkcjonalność programu należy zakupić
wersję pełną (PRO). Jak to zrobić i jakie to przynosi korzyści opisane zostało w
rozdziale „Rejestracja”
Uwaga!
Podręcznik ten dotyczy także częściowo programu
MR_FAKTURY oraz MR_FAKTURY_START. Jednak wiele
opcji w tych dwóch programach jest niedostępnych.

Wszelkie uwagi, propozycje zmian i dodatków, a także zauważonych błędów proszę przesyłać na
adres : poczta@fakturyok.pl
Minimalne wymagania sprzętowe:
• system operacyjny Windows 2000 lub nowszy (zalecany Windows XP, Vista lub windows 7)
• osobna wersja dla Windows 98 pracuje także z Windows 98 lub nowszym.
• możliwa praca z systemem Linux, iMac z wykorzystaniem biblioteki Wine
• procesor Pentium 166 MMX lub lepszy
• pamięć zgodnie z zaleceniami Microsoft dla danego systemu
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2.Instalacja
2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)
Po włożeniu CD instalacyjnego do stacji pokaże się nam następujące okno:

I tu dla zainstalowania programu należy wybrać pierwszą opcję jeśli instalujemy program
MR_FAKTURY_PRO lub chcemy uaktualnić wersję programu od 2.0.
Uwaga dla posiadaczy programu w wersji 1.xx
Jeśli posiadamy wersję programu do 1.67 jest ona obsługiwana przez inną bazę danych i do jej
aktualizacji został stworzony program transfer. Znajduje się ona na dysku w katalogu trans. Przed
jego uruchomieniem należy skopiować cały katalog z programem i danymi w inne miejsce na
dysku, żeby w razie niepowodzenia można było powrócić do starej wersji. Po uruchomieniu
programu transfer ( trans_2.01.exe) instalator zażyczy sobie kodów licencji, które należy wpisać
dokładnie tak jak jest to napisane na licencji. Nie można zmienić żadnego znaku w użytkowniku,
adresie czy kodzie. Po dokonaniu transferu będziemy mieli dwa katalogi. Jeden z końcówką _1.67
gdzie będzie znajdowała się wersja programu 1.67 i którą po sprawdzeniu że właściwa wersja
pracuje poprawnie można usunąć lub lepiej zarchiwizować. Po transferze program należy
koniecznie uaktualnić do najnowszej wersji, bez uruchamiania programu. Uruchamiamy wtedy
instalatora. Po tym pokaże się nam właściwy instalator opisany w dalszej części instrukcji (2.3)
9

2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu
Program w najnowszej wersji jest zawsze dostępny na stronie www.fakturyok.pl W nazwie jego
instalatora zawsze występuje numer wersji np instalator_2.51.exe Zawsze najnowsza wersja
programu znajduje się na stronie także najlepiej używać właśnie tej wersji. Ważny jest numer wersji
a także data wersji. Na ogół w razie problemów z programem dobrze jest sięgnąć na stronę i
uaktualnić program do najnowszej wersji.
Program instalacyjny rozpakuje się w katalogu c:\tmp_mfp. W razie problemów z instalacją należy
sprawdzić czy mamy dostęp do dysku C. Ten katalog może zostać po instalacji usunięty. Po
rozpakowaniu program instalacyjny się automatycznie uruchomi.

2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej

W tym okienku można wybrać katalog docelowy, w którym program zostanie zainstalowany.
Preferowane jest aby nie zmieniać tego katalogu. Jeśli katalog nie istnieje, należy potwierdzić jego
utworzenie. Można również zrezygnować z tworzenia skrótu na Pulpicie i w Menu Start.
Opcja Kasuj pliki tymczasowe wykasuje tymczasowe pliki jakie są tworzone podczas instalacji
programu. Jeżeli instalujemy program pierwszy raz, należy nacisnąć przycisk „Instaluj”. Program
instaluje się standardowo w wersji próbnej, umożliwiającej pełną pracę przez 90 dni od chwili
zainstalowania. Po tym terminie należy program albo zarejestrować albo skasować (wystarczy
skasować katalog z programem) Jeśli posiadamy licencję to program należy od razu zarejestrować.

Uwaga !
Program nie może być zainstalowany w katalogu na pulpicie, A także w systemach Vista,
Windows 7 i Windows 8 nie należy go instalować w katalogu PROGRAM FILES.
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2.4 Uaktualnienie
Program od wersji 2.52 ma możliwość półautomatycznego uaktualnienia. Jeśli nie wyłączyliśmy
opcji sprawdzania czy są nowe wersje co 7 dni wówczas jeśli program jest uruchamiany na
komputerze z dostępem do internetu - sam nam pokaże że jest nowa wersja na serwerze - jeśli
nasza wersja jest starsza niż ta na serwerze. Pokaże się nam wówczas obrazek :

Wersje mogą się różnić datą wydania. Gdy naciśniemy na Zobacz zmiany program uruchomi
przeglądarkę i pokaże zmiany jakie dokonały się w ostatnich wersjach programu. Gdy naciśniemy
na Pobierz nową wersję program pokaże na okienko.

Jest tu informacja jaka jest wymagana żeby ściągnąć i uaktualnić posiadaną wersję programu. Gdy
naciśniemy na Pobierz uakt. rozpocznie się proces ściągania programu na nasz komputer. Jednak
wcześniej nasz komputer spyta czy chcemy dać zezwolenie temu programowi na dostęp do sieci. Tu
mamy przykład w systemie VISTA - w innych systemach może być podobny komunikat.
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Oczywiście jeśli chcemy by proces przebiegał automatycznie to musimy nacisnąć na przycisk
Odblokuj. Dzięki czemu zacznie się ściągać program instalacyjny a później samodzielnie się
uruchomi :

Teraz wystarczy przycisnąć na przycisk Uaktualnij i cały proces sam się wykona. Program bowiem
sam ustali gdzie jest zainstalowany program i sam wykona kopię zapasową. Będzie ona znajdowała
się w katalogu tam gdzie jest zainstalowany program z dodaną datą aktualizacji. Oczywiście
możemy ręcznie sami wykonać kopię zapasową o odznaczyć opcję jej automatycznego wykonania.
W przypadku kiedy chcemy wykonać uaktualnienie automatyczne w danej chwili z jakiegoś
powodu - to możemy to wykonać z menu Pomoc -> Uaktualnij program.
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W przypadku, gdy na danym komputerze nie ma internetu lub chcemy ręcznie wykonać jego
aktualizację należy ściągnąć instalatora ze strony www.fakturyok.pl a następnie uruchomić go.
Następnie wybieramy katalog gdzie jest zainstalowany program MR_FAKTURY_PRO i naciskamy
przycisk Uaktualnij. Ważne jest też aby nie był uruchomiony program MR_FAKTURY_PRO,
który chcemy uaktualnić. Koniecznie należy wykonać kopię całego katalogu dotychczas
używanego programu, aby w razie jakiejś awarii podczas aktualizacji można było powrócić do
poprzedniej wersji. Możemy w ten sposób jednak uaktualniać tylko wersje od 2.00 i nowsze.
Aktualizacja programu jest możliwa tylko dla wersji dla których ważna jest licencja aktualizacyjna.
Licencja ta obowiązuje przez rok od chwili zakupu programu bądź uaktualnienia. Przy czym ważna
jest data wydania danej wersji a nie data aktualna poprawek do tej wersji.
Program sam może utworzyć nam kopię zapasową całego katalogu z programem przed
uaktualnieniem do nowszej wersji. Kopia zapasowa tworzona jest do takiego samego katalogu w
jakim jest program tylko do końcowej nazwy katalogu dodawana jest data i czas wykonania
uaktualnienia. Kopia zapasowa może być usunięta z dysku jeśli zobaczymy że program poprawnie
się uaktualnił.
Aby uaktualnić starsze wersje np 1.5 należy użyć programu TRANS_2.01, który uaktualni program
do wersji 2.01

Uwaga !
Uaktualnienie programu spowoduje że wszystkie nasze stare dane będą dostępne w
nowej wersji programu. Każda z nowych wersji programu wprowadza nowe funkcje
a czasem też poprawia problemy na jakie natykają się użytkownicy - dlatego warto
uaktualniać program jak tylko poprawiają się nowe wersje.
2.5 Instalacja wersji sieciowej
Program MR_FAKTURY_PRO istnieje także w wersji sieciowej. Wersja sieciowa pozwala nam na
korzystanie z programu na wielu komputerach jednocześnie. Instalacja takiej wersji jest stosunkowo
prosta. Po uruchomieniu instalatora pokaże się nam następujący widok
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Dzięki temu instalatorowi możemy zainstalować zarówno klienta programu MR_FAKTURY_PRO
jak i program serwera razem z bazami danych. Najlepiej zacząć od instalacji serwera i baz danych.
W tym celu należy nacisnąć przycisk Ustawienie bazy. Pokaże się nam następujący widok
instalatora.

Uwaga :
Instalację serwera najlepiej wykonywać na użytkowniku Administrator lub jego
odpowiedniku.
Jako że serwer będzie zainstalowany jako tzw. serwis musimy podać użytkownika oraz hasło na
jakim ten serwis zostanie zainstalowany. Może to być użytkownik Administrator albo użytkownik
specjalnie stworzony do tego celu. Tu jako przykład wprowadzono użytkownika „nexus” ale może
to być dowolnie przez nas wymyślona nazwa i hasło.
Jeśli użyjemy nazwy użytkownika istniejącego w systemie to należy podać prawidłowe
odpowiadające mu hasło. W przypadku kiedy użytkownik nie istnieje w systemie jego konto
zostanie utworzone i przydzielone zostaną mu uprawnienia do katalogu gdzie został zainstalowany
program.
Dodatkowo musimy podać to katalog gdzie będzie zainstalowany serwer wraz z danymi. Na tym
komputerze oraz na komputerach w sieci musi być uruchomiony protokół TCP/IP
Program Serwera musi być instalowany na komputerze z Windows 2000 lub XP lub Vista lub
Windows 7 lub 8 z systemem plików NTFS, jako zdecydowanie bardziej bezpieczny niż system
plików FAT.
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Po naciśnięciu przycisku Instaluj program zażyczy sobie podania licencji, którą najlepiej jest wkleić
z otrzymanego maila – lub wpisać go należy z licencji dokładnie tak jak jest tam napisane.
Użytkownik, adres, kod1 i kod2 bez jakichkolwiek zmian.
Ważne są także duże i małe litery oraz znaki odstępu między nimi.
Jeśli jest instalowany serwer to możemy zrezygnować z wpisywania licencji i zrobić to możemy
później.
Potem następuje instalacja serwera. Po zakończeniu tej instalacji musimy ustawić serwer. Jest to
stosunkowo proste i łatwe do zrobienia.
W razie gdyby były z tym jakieś problemy zawsze możemy uruchomić serwer w wersji
interaktywnej poprzez napisanie w linii poleceń będąc w katalogu gdzie jest zainstalowany serwer
komendy: nxserver.exe /interactive
Jednak normalnie ustawiamy serwer w sposób opisany poniżej :
W prawym dolnym rogu ekranu tam gdzie system wyświetla godzinę powinna znajdować się
ikonka

Zielona kropka oznacza że serwer jest włączony i pracuje. Czerwona kropka oznacza że serwer nie
pracuje.
Teraz należy ustawić serwer. Robimy to poprzez kliknięcie na ikonkę serwera. Pokaże się nam
wówczas taki widok.
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W pierwszej kolejności musimy ustawić tzw. alias bazy danej – to znaczy informację dla serwera
w jakim katalogu znajduje się baza danych o konkretnej nazwie. Baza danych nazywa się mr_sklep
a katalog jest taki, jaki napisaliśmy podczas instalacji plus podkatalog DANE. Np. wybraliśmy
katalog C:\MR_FAKTURY_SERVER to należy wpisać C:\MR_FAKTURY_SERVER\DANE
Nazwę aliasa ( mr_sklep ) wpisujemy do okienka oznaczonego „Name” a katalog wpisujemy do
okienka oznaczonego „Path” Po czym naciskamy klawisz oznaczony Add Alias (dodaj).
Klawiszem Save Changes (uaktualnij zmiany) Zapisujemy zmiany na stałe.
W przypadku zmiany katalogu gdzie zainstalowany jest serwer – ścieżka do katalogu alias także
musi być zmieniona. Generalnie serwer i katalog z programem może być przenoszony – nawet z
komputera na komputer – należy tylko pamiętać o prawidłowym ustawieniu aliasa i jego nazwa
musi być ustawiona na mr_sklep.
Teraz możemy wyłączyć niepotrzebne protokoły transmisji oprócz TCP/IPv4
Wyłączamy te protokoły poprzez kliknięcie na nazwę protokołu po lewej stronie gdzie wyświetlany
jest w kolorze zielonym kiedy jest aktywny. Kliknięcie na nazwę protokołu powoduje pokazanie
strony gdzie pole Active (aktywny) jest zaznaczone – odznaczenie tego pola a potem przyciśniecie
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przycisku Save Changes (Zapisz zmiany) Spowoduje to, że dany protokół zostanie wyłączony i
będzie wyświetlony na czerwono.
W okienku „Server Engine” możemy ustawić dwie rzeczy. Ale żeby cokolwiek ustawić w tym
okienku należy najpierw wyłączyć silnik serwera czyli odznaczyć opcję Active (aktywny). A potem
zaznaczyć opcję ForceFailSafe i jeśli włączyliśmy opcję logowania podczas instalacji końcówek
wówczas należy włączyć opcję IsSecure
Ta opcja zabezpiecza serwer przed nieuprawnionym dostępem innymi narzędziami niż program
MR_FAKTURY_PRO. Bardzo zalecane gdy serwer jest ustawiony na komputerze posiadającym
zewnętrzny numer IP. Wymaga on wówczas logowania do zmiany ustawień i nie można dostać się
do baz danych na nim bez podania użytkownika i hasła.
Użytkownicy i hasła są niezależni od programu MR_FAKTURY_PRO.
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Tylko w przypadku ustawienia opcji Secure Server musimy wejść do okienka Users
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Musimy tu ustawić użytkownika (użytkowników) i odpowiednie hasła. W zasadzie to wystarczy
ustawić jednego użytkownika. W tym przypadku ustawiliśmy użytkownika admin i odpowiednie
hasło. Użytkownik ten musi mieć wszystkie uprawnienia zaznaczone. Jako że na końcówce
użytkownik i hasło jest szyfrowane możemy posłużyć się hasłem administratora także na
końcówkach.
Tu zdefiniowano użytkownika „Admin” Tokens (uprawnienia) ARW A- uprawnienia
administracyjne R- uprawnienia do odczytu W – uprawnienia do zapisu. Aby te uprawnienia
wprowadzić w okienko Tokens należy wpisać „ARW”
Password (hasło) może być dowolny.

Instalacja końcówki
Po uruchomieniu instalatora wybieramy numer kasy (numer komputera) a także wpisujemy numer
IP serwera. Możemy także wybrać sobie katalog gdzie zostanie zainstalowany program.
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IP serwera możemy zobaczyć korzystając ze zlecenia IPCONFIG. Aby wykonać to zlecenie
wybieramy w windowsach na naszym serwerze menu Start -> Programy -> Akcesoria -> Wiersz
polecenia. I tu piszemy IPCONFIG . Pokaże się nam szereg parametrów. Szukany przez nas numer
znajduje się na początku zatytułowany adres IPV4 a po nim następuje adres IP.
W przypadku ustawienia bezpiecznego serwera musimy zaznaczyć opcję włącz przy opcji
Dodatkowe automatyczne logowanie do serwera. Pojawi się nam okienko z użytkownikiem i
hasłem do wpisania. Musimy wpisać tam tego samego użytkownika i hasło, które zdefiniowaliśmy
przy ustawianiu serwera. Dzięki temu nawet gdy w programie MR_FAKTURY_PRO nie
zdefiniowaliśmy systemu haseł nikt inny za pomocą innych programów narzędziowych nie będzie
mógł dostać się do serwera bez podania użytkownika i hasła.
Gdyby pokazał się komunikat że nie można się połączyć z serwerem to bardzo często oznacza, że
albo źle został podany numer IP, albo że serwer jest blokowany przez program firewall'a komputera
na którym jest zainstalowany serwer. Wówczas należy dodać program serwera do wyjątków
firewall'a Często też we współczesnych programach antywirusowych są firewall'e i dlatego tam też
trzeba nxserwer,exe tam dodać do wyjątków.

Uaktualnienie serwera
Uaktualnienie serwera jest bardzo podobne do uaktualnienia wersji jednostanowiskowej. Przed
uaktualnieniem serwera należy zatrzymać serwis serwera oraz wyłączyć go. Klikamy na ikonkę
serwera – gdzie powinien być tam gdzie wyświetlany jest czas. Klikamy prawym przyciskiem
myszy i pojawi się nam menu :

Z tego menu wybieramy pozycję Stop. Pokaże się nam komunikat "The service has been stoped"
co oznacza że serwis został zatrzymany. Klikamy raz jeszcze prawym przyciskiem myszy i
wybieramy opcję Exit. Ikonka powinna zniknąć. Teraz możemy skopiować zawartość katalogu dane
tak by mieć kopię bezpieczeństwa danych. Dane kopiujemy do jakiegoś innego katalogu – najlepiej
jakoś go oznaczyć by w razie potrzeby móc wrócić do tych danych.
Uruchamiamy program instalatora i wybieramy opcję "Ustawienie bazy"
Następnie jeśli nie zmienialiśmy katalogu gdzie zainstalowany jest program serwera wystarczy
nacisnąć na klawisz Uaktualnij i baza danych oraz program serwera zostanie uaktualniony do wersji
wskazywanej przez instalatora.
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Po skończeniu pracy serwer powinien się na nowo uruchomić. Można tylko sprawdzić czy nie jest
blokowany przez programy firewall'a gdyby nie było połączenia z końcówkami. Gdyby tak było
należy dorzucić go raz jeszcze do wyjątków firewall'a.

Uaktualnienie końcówki
Uaktualnienie końcówki przebiega tak jak instalacja końcówki.

3. Pierwsze kroki - konfiguracja programu
Przy pierwszym uruchomieniu programu ( bezpośrednio po instalacji) program pokaże nam
okienko :

Jeśli nie mamy jeszcze licencji to naciskamy na klawisz Kontynuuj bez licencji. Program się
uruchomi w wersji testowej. Jeśli mamy już licencję to należy nacisnąć na klawisz Mam już
licencję i wtedy po wprowadzeniu licencji - to okienko nam się już więcej nie pojawi. Natomiast za
pierwszym uruchomieniem program zgłosi iż „Musisz ustawić nagłówek swojej firmy dla
wydruków” .Co należy tam wpisać zostało to opisane w rozdziale 3.2
Program także spyta „Czy będziesz używał magazynów (stany magazynowe) ?” Jeśli chcemy by
program automatycznie ściągał towary ze stanów przy sprzedaży – to należy odpowiedzieć
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twierdząco. Jeśli używamy programu tylko do obsługi usług to wybieramy opcję nie. Obsługę
magazynu można zawsze włączyć lub wyłączyć za pomocą ustawień systemowych.
Po załadowaniu programu ukaże się główny ekran roboczy:

Na górze okna są widoczne dwa paski – pasek menu i pasek ikon. Pasek ikon służy do szybszego
dostępu do najczęściej używanych funkcji. Zakończyć pracę z programem można przez wybranie z
menu pozycji Koniec lub naciskając klawisze Alt- F4.

3.1 Ustawienia systemowe
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy zarejestrować program o ile zakupiliśmy
licencję. Dzięki temu dostępne będą wszystkie opcje programu.
Jak to zrobić opisano w rozdziale 16.
W pierwszej kolejności należy ustawić parametry pracy programu, aby to zrobić należy wybrać z
menu pozycję Administracja ► Ustawienia systemowe. Ukaże się:
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U góry okna znajdują się zakładki, dzięki którym możemy się poruszać po poszczególnych działach
konfiguracji.
Gdy konfigurujemy program po raz pierwszy należy nacisnąć przycisk Nowy Rok znajdujący się
u dołu okienka, spowoduje to zapamiętanie aktualnego roku, dzięki czemu program przypomni o
wyzerowaniu liczników, gdy nadejdzie rok następny.
Możemy także ustawić numerację miesięczną zamiast domyślnej numeracji rocznej - w przypadku
wybrania numeracji automatycznej. Wystarczy zaznaczyć opcję Ustaw miesięczną numerację.
Jednak numeracja miesięczna nie jest zalecana ze względu na przepisy.

3.1.1 Zakładka „Numeracja faktur”
W tym panelu wyświetlana jest aktualna numeracja dokumentów wykorzystywanych w programie.
Jeśli zamierzamy drukować dokumenty tylko za pomocą tego programu to tutaj można ustalić
sposób ich numeracji, program będzie odpowiednio numerował kolejne dokumenty. Jeśli natomiast
zrezygnujemy z opcji automatycznego numerowania, to przy każdym dokumencie będziemy mogli
sami ustalić numer i jego format.
Program z zasady automatycznie numeruje dokumenty w cyklu rocznym. Ale można także włączyć
mu numerację miesięczną. Wtedy co miesiąc pierwszy dany dokument będzie się zaczynał od
numeru 1. Aby to włączyć należy zaznaczyć opcję „Ustaw miesięczną numerację”.
Początkowo wszystkie wartości ustawione są, na 0, co oznacza, że pierwszy wystawiony dokument
(faktura, paragon, KP, itd.) będzie miał numer 1. Jeśli chcemy to zmienić, należy kliknąć na opis
danego dokumentu. Np jeśli chcemy zmienić ustawienia numeru faktury VAT to musimy kliknąć na
napis „Numer faktury”.
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Pokaże nam się następujące okno:

W pole Numer faktury możemy wpisać początkowe wartości dla numerowania dokumentów
wystawianych przez program, należy pamiętać, że wpisujemy zawsze numer o 1 mniejszy niż
numer wystawianej faktury. Na przykład, gdy zamierzamy wystawić fakturę o numerze 55, to w
tym oknie należy wpisać 54.
Poniżej po lewej stronie włączamy/wyłączamy także opcję num. autom, – jeśli okienko jest
zaznaczone, wówczas program automatycznie numeruje wystawiane dokumenty ( nadaje im
kolejne numery), w przeciwnym wypadku użytkownik sam wprowadza numer przy wystawianiu
dokumentu.
Na środku okienka widoczny jest format numeru, według tego formatu numer dokumentu będzie
umieszczany na wydruku. Dla każdej pozycji (faktura, paragon, KP, itd.) możemy ustalić ten format
oddzielnie.
Aby ustalić format numeru dla danego dokumentu należy kliknąć na przycisk ustaw, ukaże się nam
następujące okno:

Na samej górze widoczny jest aktualny format numeru i tutaj też można dokonać jego edycji. Są
dostępne dwa przygotowane schematy, ale użytkownik może sam zdefiniować
własny format. Te gotowe schematy to:
24

• numer/rok – wówczas na wydrukach pojawi się np. 123/2003
• numer/miesiąc/rok - wówczas na wydrukach pojawi się np. 123/10/2003
Jeśli chcemy skorzystać z jednego z dwóch gotowych schematów, należy go wybrać, po czym
nacisnąć przycisk Ustaw aut.
Do zdefiniowania własnego formatu służą podane u dołu symbole, zastępowane potem przez
odpowiednie wartości. I tak:
• #n zastępowany jest przez numer dokumentu
• #m zastępowany jest przez numer aktualnego miesiąca
• #r2 zastępowany jest przez dwie ostatnie cyfry aktualnego roku
• #r4 zastępowany jest przez cztery cyfry aktualnego roku
Dzięki odpowiedniej ich konfiguracji można uzyskać żądany format. Aby sprawdzić określony
format należy wpisać go do niższego okienka i nacisnąć Sprawdź.
Przykłady formatów:
#n – AE\#m\#r2 - na wydrukach np. 23 – AE\05\03
FV nr #n \ #m \ #r4 - na wydrukach np. FV nr 23 \ 05 \ 2003
#n - m.#m - r.#r4 – na wydrukach np. 23 - m.05 - r.2003
Aby zatwierdzić wybrany format należy nacisnąć przycisk Zapisz, w przeciwnym wypadku
Rezygnuj

3.1.2 Zakładka „Sprzedaż”
W tej zakładce mamy następujące opcje:
• Wystawiaj faktury sprzedaży RR, – gdy jest włączona możliwe jest wystawianie faktur
dla rolników ryczałtowych, jeśli nie jest to wymagane należy tę opcję wyłączyć.
• Dod. tow. podczas sprzedaży – umożliwia dodanie towaru bądź usługi podczas
wystawiania faktury. Jeśli ta opcja jest wyłączona, to dodanie towaru lub usługi możliwe jest
poprzez pozycje w menu Zestawienia ► Towary/Usługi
• Edycja cen w trakcie sprzedaży, – jeśli włączona, umożliwia zmianę ceny w trakcie
sprzedaży towaru lub usługi.
• Ceny bierz z cennika, – jeśli włączona, użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany cen
podczas wystawiania rachunku lub faktury. Ceny będą automatycznie pobierane z cennika.
Jeśli opcją jest wyłączona użytkownik sam musi wprowadzić ceny wszystkich
sprzedawanych towarów/usług.
• Sprzedaż krajowa w walucie, - Włączenie tej opcji umożliwia wystawianie faktur
krajowych w walucie. Musi być jednak ustawiona waluta w menu Ustawienia-Walut
• Inny nabywca i płatnik w sprzedaży, – jeśli w firmie może wystąpić sytuacja, że nabywać
i płatnik to dwie różne firmy/osoby, włączenie tej opcji umożliwia wpisanie tego na fakturę.
Na fakturze po stronie kupującego pojawia się zarówno nabywca jak i płatnik.
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• Używam faktury eksportowej – opcja przeznaczona jest dla firm, które wystawiają faktury
eksportowe. Włącza się wówczas menu z możliwością wystawienia takiej faktury.
• Razem numeracja fak. i fak. eksport – powoduje, że faktury zwykłe i eksportowe mają
ciągłą i tę samą numerację. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji faktury eksportowe i
zwykłe będą miały odrębną numerację.
• Osobna numeracja faktur VAT UE –powoduje, że wystawiane faktury VAT tzw.
wewnątrzwspólnotowe będą posiadały osobną numerację niezależnie od faktur VAT i faktur
eksportowych. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji faktury te posiadają wspólną
numerację z fakturami VAT.

• Możliwość rabatów ustawianych dla pozycji – umożliwia wystawianie faktur gdzie rabat
udzielany jest dla każdej pozycji osobno. Możemy także ustalić główny rabat dla całej
faktury i odpowiednio modyfikować rabaty dla poszczególnych pozycji faktury. Po
włączeniu tej opcji dla danej faktury nie należy zmieniać jej na rabat ogólny.
• Włącz rabaty indywidualne dla firm – umożliwia indywidualne i łatwe kształtowanie
rabatów dla danej firmy zarówno dla danej grupy towarowej jak i poszczególnych
towarów/usług w danej grupie. Patrz ustawienie danych firmy, rozdział 4.3
• Licz VAT z sum netto – po zaznaczeniu tej opcji VAT liczony jest w następujący sposób –
liczona jest suma netto dla danej stawki VAT, po czym jest obliczany VAT na podstawie
sumy netto danej stawki, jeśli ta opcja jest wyłączona VAT liczony jest tradycyjnie dla
każdej linii sprzedaży. Opcja ta działa tylko dla faktur liczonych od kwot netto.
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• Nazwa firmy obsługującej karty kredytowe – można wybrać firmę, która obsługuje
przyjmowane przez nas karty kredytowe. Jeśli tak zrobimy i mamy włączoną obsługę
długów to dług z paragonu lub faktury będzie zaliczany do tej właśnie firmy przy sprzedaży
na kartę kredytową. Jeśli nie chcemy aby tak się działo wystarczy nie wpisywać tam żadnej
firmy i ten dług nie będzie rozliczany.
• VAT licz od ceny jednostkowej towaru/usługi – opcja ma wpływ na ustaleniu VAT-u dla
faktur paragonów liczonych od wartości brutto. Jeśli opcja ta jest włączona to program liczy
VAT od wartości jednostkowej brutto i następnie mnoży tę wartość przez ilość
towarów/usług, aby otrzymać VAT całkowity do zapłacenia. Dla większości przypadków ta
opcja nie powinna być zaznaczona.
• Używam kategorii w sprzedaży – włączenie tej opcji spowoduje że będzie możliwe
przypisanie pewnej cechy do danej faktury. Jest to przydatne w automatycznym księgowaniu
faktur. Dodatkowy program do MR_FAKTURY_PRO umożliwia eksport faktur do postaci
tekstowej co może być przejęte przez programy księgowe. Dzięki tej kategorii faktura może
być automatycznie zaksięgowana.
• Używam rachunków zamiast faktur - włączenie tej opcji spowoduje, że zamiast
rachunków będą drukowane faktury VAT. Opcja ta przeznaczona jest dla firm nie
rozliczających się z VAT.
• Używam faktury VAT marża – opcja ta powinna być włączona jeśli użytkownik używa
faktur VAT marża. (Biura turystyczne itp)
• Faktury VAT wystawiane wg wartości – tutaj użytkownik ma wpływ na sposób
wystawiania faktur:
• opcja - netto – wartość faktury liczona jest jako cena netto * ilość = wartość netto, i
na podstawie tej wartości obliczany jest podatek VAT, i po dodaniu go do wartości
netto otrzymujemy wartość brutto.
• opcja - netto-osoby fizyczne -> brutto – dla osób fizycznych liczona jest wartość
brutto, dla firm wartość netto, jest to najwygodniejsza opcja.
• opcja - brutto - wszystkie dokumenty wystawiane są wg wartości brutto tj. cena
brutto * ilość = wartość brutto, i z tego obliczany jest podatek i wartość netto

Uwaga!
Paragony zawsze są wprowadzane wg wartości brutto gdyż drukarki i kasy fiskalne
wystawiają w ten sposób paragony.
• Wydruk sumy słownie - w tej opcji można określić, w jakim formacie będą drukowane
grosze w sumach, są dostępne dwie możliwości:
• Wydruk sumy groszy pełny – wówczas na wydrukach grosze będą drukowane w
pełnej postaci, np. „dwadzieścia dwa grosze”.
• Suma groszy ułamkowo – wówczas grosze będą drukowane jako ułamek złotówki,
np. „22/100”.
• Drukuj paragony podczas sprzedaży – ta opcja umożliwia druk paragonów. Normalnie nie
jest używana, gdyż druk paragonów zapewniają kasa lub drukarka fiskalna.
• Drukuj formę płatności z nazwy, – jeśli opcja jest wybrana, to na wydruku faktury forma
płatności drukowana jest według tego, co jest wpisane w nazwie formy płatności. Jeśli opcja
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jest odznaczona to forma płatności drukowana jest według tego, co zapisane jest w rodzaju
płatności.
• Druk przeterminowań – wybranie tej opcji spowoduje wydruk na fakturze faktur
przeterminowanych – t.j. takich, które nie zostały jeszcze zapłacone w terminie. Na formacie
faktury musi się znajdować symbol [przeterminowania] - jest on standardowo obecny na
projektach faktur jakie zostały przygotowane przez producenta programu. Nie należy
zmieniać czcionki jaka jest ustawiona (Courier) gdyż jest to czcionka stałopozycyjna tak by
wydruki były najlepsze- można jednakowoż zmieniać jej wielkość. Program przy wydruku
będzie się jednak nas pytał czy chcemy wydrukować przeterminowania dla danej firmy za
każdym razem przed wydrukiem faktury.
• W przeterminowaniach drukuj odsetki – Opcja ta dotyczy opcji powyższej - oprócz listy
przeterminowanych faktur i należności możemy także dołączyć drukowanie należnych
odsetek ustawowych na dzień wystawienia faktury za faktury przeterminowane. Jeśli ta
opcja jest włączona to takie odsetki będą drukowane.
• Forma wydruku – tutaj użytkownik może wybrać tryb wydruku faktur:
• Oryginał i n kopii – drukowany jest oryginał i wybrana liczba kopii, opcja przydatna w
przypadku stosowania drukarek atramentowych i laserowych.
• Bez napisu (wydruk jednokrotny) – faktura jest drukowana tylko raz, opcja przydatna
przy wydrukach na drukarkach igłowych oraz w przypadku dodrukowywania pojedynczych
faktur.
• Oryg./kopia – powoduje jednokrotny druk faktury z napisem ORYGINAŁ/KOPIA.
• Wystawiaj paragony dla wszystkich faktur sprzedaży – Nie jest to zalecana opcja gdyż
powoduje ona, że wszystkie faktury – dla osób fizycznych i dla osób prawnych muszą być
wystawiane wg wartości brutto. Ponadto niepotrzebnie zwiększają ilość dokumentów i
zwiększa ilość pracy – do kopii faktur muszą być podpinane paragony.
• Zezwalaj na faktury o wartości zero – wybranie tej opcji spowoduje możliwość
wystawienia faktury, której wartość wynosi zero.
• Częściowa spłata faktury terminowej gotówką – wybranie tej opcji spowoduje możliwość
wystawienia faktury terminowej, której część zostanie zapłacona od razu a część pozostanie
długiem kupującego. Na fakturze wydrukowane zostanie ile już zapłacono i ile pozostaje do
zapłaty.

3.1.3 Zakładka „Dostawa”
W tej zakładce mamy następujące opcje:
• Używam magazynu (stany magazynowe), – jeśli włączona, umożliwia śledzenie stanów
magazynowych. Opcja ta musi być włączona jeśli używamy jednego magazynu bądź wielu
magazynów.
• Używam wielu magazynów- Jeśli używamy wielu magazynów to ta opcja musi być
włączona i opcja poprzednia – Używam magazynu.

28

• Używam daty ważności lub numeru seryjnego – włączenie tej opcji daje możliwość
wprowadzenia daty ważności lub numeru seryjnego towaru przy przyjmowaniu faktury. Może
to być użyteczna opcja dla niektórych grup towarów, np. leków. Przy drukowaniu faktur
sprzedaży daty ważności lub numery seryjne są automatycznie drukowane. Opcja działa
wyłącznie, gdy jest włączona również opcja Używam magazynów
• Drukuj skup bez podglądu, – jeśli jest zaznaczona, to faktura jest wysyłana bezpośrednio do
drukarki, w przeciwnym wypadku użytkownik przed drukowaniem może zobaczyć podgląd
faktury, czyli jak ona będzie wyglądała po wydrukowaniu.
• Faktury skupu wg wartości– podobnie jak w wyżej opisanej zakładce Sprzedaż, tutaj
użytkownik ma wpływ na sposób wystawiania faktur.

• Włącz wystawianie faktur z stanami zerowymi... – Opcja ta pozwala nam na wystawianie
faktur przy braku towaru na magazynie. Przy późniejszej dostawie można poprzez menu
Sprzedaż -> sprzedaż magazyn uporządkować całą sytuację
• Przyjęcie dostawy w walucie – Po włączeniu tej opcji możliwe jest drukowanie przyjęcia
dostawy w walucie i zł po wskazanym kursie.
• Drukuj faktury dostawy– Możliwe jest drukowanie faktur dostawy
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3.1.4 Zakładka „Różne”
W tej zakładce mamy następujące opcje:
• Włącz obsługę długów – włączenie tej opcji powoduje, że wszystkie transakcje terminowe
są zapisywane do specjalnej bazy. Umożliwia to śledzenie spłat pełnych lub cząstkowych,
wystawiać ponaglenia, itp.
• Obsługa długów dla paragonów – Paragony mogą mieć wówczas przypisanego płatnika i
można wstawić im termin płatności. Taki paragon pojawi się w zestawieniu długów dla
danego płatnika. Jeśli opcja ta jest wyłączona a wystawiamy paragon z odroczoną płatnością
wówczas nie pojawi się ten dług w zestawieniu długów jakiegokolwiek płatnika.

• Nie używam drukarki fiskalnej, – jeśli włączona, program nie będzie ustawiał nazw dla
drukarek fiskalnych, nie pojawi się także w menu możliwość zdefiniowania kasy. Jeśli
zamierzamy używać drukarki fiskalnej to opcja ta powinna być wyłączona. Dla
użytkowników nie zarejestrowanych opcja jest włączona na stałe.
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• Ilość znaków nazwy dla drukarki fisk. – Standardowo jest tam pisane 28 gdyż większość
drukarek fiskalnych potrafi obsłużyć tę ilość znaków. Jednak są tez drukarki fiskalne, które
obsługują do 40 znaków. Dlatego też istnieje tu możliwość zwiększenia tego limitu do 40
znaków. Należy pamiętać jednak w wersjach sieciowych z użyciem wielu drukarek że
obowiązuje tu zasada że jeśli mamy choć jedną drukarkę, która obsługuje mniej znaków to
należy przyjąć limit tej najsłabszej drukarki.
• Nie używam symboli w opisie towarów/usług – powinna być zaznaczona, jeśli nie
używamy symboli w opisie towarów/usług. W sprzedaży hurtowej lub sklepowej opcja ta
raczej nie powinna być zaznaczana, bo na ogół firmy takie używają do sprzedaży własnych
symboli dla towarów. Gdy towarów lub usług jest niewiele, lub gdyby posługiwanie się
symbolami było kłopotliwe warto wówczas zaznaczyć tę opcje. W takim wypadku program
sam nadaje symbol dla danego towaru: s$n, gdzie n jest numerem wstawianego
towaru/usługi.
• Obsługa nazw towarów/usług powyżej 70 znaków – opcja, jeśli włączona, umożliwia
dokładniejsze opisywanie towarów/usług. Opis może być w zasadzie nieograniczonej
długości.
• Włącz rejestrację gotówki do kasy – służy śledzeniu przepływu gotówki przez kasę.
Obecnie nie posiada zbyt wiele opcji, ale będzie systematycznie rozbudowywana. Wszystkie
transakcje gotówkowe są rejestrowane przez program i można je obejrzeć w Rozliczenia ►
Kasa ► Ewidencja.
• Włącz używanie opakowań zwrotnych – umożliwia śledzenie gdzie w danej chwili
znajdują się opakowania zwrotne własne i obce.
• Włącz podanie odbierającego – umożliwia pytanie programu o odbierającego fakturę. Na
formacie faktury jeśli ma być drukowane imię i nazwisko odbierającego powinien pokazać
się symbol [nazwisko_odbierajacego]
• Nazwa firmy do rozchodu wewnętrznego - opcja umożliwia ustawienie nazwy firmy, na
którą będą wystawianie dokumenty rozchodu wewnętrznego. Dane firmy należy
wprowadzić do ewidencji firm( jak to zrobić patrz rozdział (4.3), a następnie wybrać ją
przez przycisk Ustaw
• Użycie czytnika kodów kreskowych - umożliwia nam używanie czytników kodów
kreskowych, których zasada działania oparta jest na symulacji klawiatury. Przy
wprowadzaniu kodu towaru program czeka aż zostanie wprowadzony znak nowej
linii.Dopiero wtedy poszukuje danego towaru. Dla wersji sieciowych należy dodatkowo
ustawić używanie czytnika na danej kasie.
• Daty bierz z systemu jeśli to możliwe – opcja ta uniemożliwia zmianę daty sprzedaży oraz
wystawienia faktur. Jest ona przydatna w przypadku gdy chcemy ograniczyć pracownikowi
możliwości zmiany dat w wystawianych dokumentach.
• Używam drukarki igłowej – po zaznaczeniu tej opcji program drukuje na drukarce igłowej
w trybie bezpośrednim z nie w trybie graficznym co znacząco przyspiesza wydruki.
• Numer rejestracyjny na fakturze – po zaznaczeniu tej opcji na fakturze będzie wstawiany
numer rejestracyjny. Opcja ta jest przeznaczona dla stacji benzynowych. Jednak aby ten
numer się wyświetlał na formacie faktury musi być symbol [rejestracja]
• Numer rejestracyjny na fakturze eksportowej – wszystko jak pozycja poprzednia ale
tyczy się to faktury eksportowej
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• Model zmianowy – po zaznaczeniu tej opcji będzie obowiązywał zmianowy model
rozliczania sprzedaży (przydatne tam gdzie rozliczana jest zmiana a nie konkretna kasa)
Najczęściej występuje to np. Na stacjach benzynowych gdzie zmiana pracuje np. 12 godzin i
później przychodzi następna zmiana.
• Użycie kart punktowych - Ta opcja jest przydatna w przypadku gdy firma prowadzi
kampanię promocyjną dla sprzedaży swoich towarów. Przy sprzedaży klienci mogą
korzystać z kart punktowych aby zbierać punkty dzięki którym mogą np. otrzymywać jakieś
towary. Opisane jest to w rozdziale 10.
• W korektach drukuj tylko zmiany – włączenie tej opcji spowoduje, że na fakturach
korekcyjnych będą drukowane tylko te pozycje, które uległy zmianie.
• Włącz przeszukiwanie według fragmentu, – jeśli włączona, umożliwia wyszukiwanie
towarów podając jedynie fragment szukanej nazwy. Jest to pomocne przy większej ilości
towarów i problemów z wyszukiwaniem.
• Na fakturze w podsumowaniu drukuj tylko niezerowe stawki VAT – w przypadku
zaznaczenia tej opcji na fakturze w podsumowaniu nie będą drukowane zerowe kwotowo
stawki VAT.
• Włącz możliwość indywidualnego ustawienia towaru usługi, – jeżeli ta opcja jest
włączona, program pozwala nam na indywidualne ustawienie nazwy towaru usługi dla
każdej pozycji. Np. wykonujemy usługi, które za każdym razem wymagają ustawienia innej
treści opisu usługi. Wtedy możemy skorzystać z tej opcji. Nie przybywa nam wtedy ilości
usług w ich ewidencji. Wybieramy za każdym razem daną usługę np. “mycie okien” a
szczegóły możemy dopisać w opisie dodatkowym.
• Pamiętaj faktury pro forma, – jeśli włączona, powoduje, że faktury typu pro forma są
pamiętane przez program. Można, zatem sięgnąć do nich i wydrukować je z ewidencji
• Ustaw walutę wydania – w programie istnieje możliwość przyjmowania gotówki innej niż
złoty. W tej opcji istnieje możliwość ustawienia w jakiej walucie lub walutach będzie
wydawana reszta. Możemy sobie ustawić że będą to np tylko złotówki ale też możemy
ustawić że będą to złotówki i euro.
• Sortuj na fakturach produkty wg nazwy przed zapisem – Przy fakturach o wielu
pozycjach aby zapewnić lepszą możliwość szukania odpowiednich pozycji możemy
wymusić aby na koniec tuż przed zapisem faktury system posortował poszczególne pozycje
faktur wg nazw towarów alfabetycznie. Opcja ta nie zadziała dla faktur dla osób fizycznych
dla których wystawiany jest paragon fiskalny.
• Włącz obsługę zezwoleń dla firm - jeśli włączona to aby wystawić fakturę terminową lub
WZ-kę kredytową firma musi mieć na to zezwolenie. Opcja przydatna w przypadku
zatrudniania pracowników, którzy sami nie powinni decydować, która firma może uzyskać
takie uprawnienia.
• Zezwalaj na edycje podczas podglądu wydruku, – jeśli włączona, to możliwa jest edycja
dokumentów wtedy, gdy włączony jest podgląd wydruku. Po kliknięciu na podglądzie na
ikonkę edycji uruchamia się „Projektant” opisany w rozdziale 9
• Po ostatniej pozycji sprzedaży wyjdź z zapisem – po włączeniu tej opcji po naciśnięciu
klawisza <ENTER > przy ostatniej pozycji przy wprowadzaniu ilości i ceny towaru nastąpi
automatyczne zapisanie tej pozycji sprzedaży i wyjście do okienka głównego sprzedaży.
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• Poniżej tej liczby używaj pomocniczego formatu wydruku dla sprzedaży - jeśli podamy
liczbę większą od zera program wybierze format wydruku sprzedaży, który będzie drukował
zarówno oryginał jak i kopię na jednej kartce.
• Numer portu kolektora danych – Podajemy numer portu na którym pracuje kolektor
danych jeśli jest używany.
• Przy uruchomieniu sprawdzaj czy jest nowa wersja –opcja ta sprawdza co 7 dni czy
pojawiła się nowa wersja programu. Przy czym program potrafi pokazać nie tylko nowe
numery wersji ale też wersje różniące się tylko datą – w których na ogół publikowane są
drobne poprawki do programu. Gdy nie mamy internetu lub gdy opcja nie jest włączona
operacja ta nie jest wykonywana.
• Używam wielu formatów wydruku – opcja ta umożliwia używanie wielu formatów
wydruku np formatów faktur – gdzie możemy używać faktur sprzedaży z rabatem, bądź z
zdefiniowanym przelewem w zależności od potrzeb. Opcja ta jest włączona automatycznie
dla formatów wydruków na kopercie.
• Faktury wystawiane w różnych językach – Opcja ta umożliwia włączenie mechanizmu,
który pozwoli na drukowanie faktur w różnych językach -chodzi tu głównie o nazwy
produktów. Na formacie faktury musi pokazać się w miejscu gdzie znajduje się
[nazwa_towaru] np. [nazwa_towaru_angielski] gdy zdefiniowaliśmy język angielski.
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3.1.5 Zakładka „Wyd. Zew.”

• •
Cenę dla wydania zewnętrznego pobieraj z ceny dostawy– Po zaznaczeniu cena
będzie nie pobierana z cennika tylko z konkretnej dostawy z której ściągany jest towar.
• Grupuj towary przy sprzedaży z WZ jeśli jest to możliwe, – jeśli włączona, powoduje, że
w przypadku sprzedaży na WZ-ki pewniej ilości tego samego towaru w tej samej cenie
program stara się zsumować te towary i wystawia fakturę na jedną pozycje.
• Grupuj towary na WZ w trakcie sprzedaży - Te same towary na WZ-ce będą grupowane
razem i wystawiane jako jedna pozycja.
• Cena z WZ ustalana w dniu sprzedaży, –jeśli włączona, oznacza, że ceny towarów będą
ustalane według cennika w dniu zamiany WZ-tek na fakturę. Będą jednak uwzględnione
rabaty dane podczas wystawiania, WZ-ki. W przeciwnym wypadku przy niezaznaczonej
opcji ceny towarów będą brane z ceny, jaka widniała na WZ-ce.
• Używam WZ gotówka -jeśli włączona wówczas można używać WZ-tek które są płacone
od razu przy odbiorze towaru.
• Poniżej tej liczby używaj pomocniczego formatu wydruku dla WZ -jeśli podamy liczbę
większą od zera program wybierze format wydruku WZ, który będzie drukował zarówno
oryginał jak i kopię na jednej kartce.
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• Nie zezwalaj na wybór WZ-tek przy zamianie na fak. - jeśli wybierzemy tę opcję nie
będziemy mogli wybierać, które WZ-ki mają być zamienione na fakturę. Program wybierze
wszystkie jakie SA wystawione dla danego klienta.
• Włącz obsługę długów dla wydania zewnętrznego – Opcja ta pozwala nam na śledzenie
długów przy wydaniu zewnętrznym. Generalnie nie zaleca się włączania tej opcji.
• WZ z możliwością wystawienia w walucie – włączenie tej opcji umożliwia wystawianie
Wz-tek w walucie.

3.1.6 Zakładka „Dodatkowe”

• Zmniejszaj wielkość dłuższego boku obrazka w opisie towaru (0 – nie zmniejszaj) –
opcja ta jest używana gdy używamy zdjęć przy opisie towarów. Umożliwia ona
automatyczne zmniejszenie wielkości pamiętanego obrazka co przyczynia się do
zmniejszenia ilości pamięci potrzebnej do pamiętania obrazków.
• Otwieraj pomoc z internetu (rekomendowane) – Podręcznik na stronie www.fakturyok.pl
jest najczęściej aktualizowany. Dlatego warto mieć tę opcję włączoną jeśli na komputerze na
którym pracujemy z programem mamy dostęp do internetu. Jeśli jednak nie ma dostępu do
internetu to ta opcja powinna być wyłączona
Program ma możliwość pracy poza Polską z wykorzystaniem innej waluty jako głównej. Np na
terenie prawie każdego państwa UE a także Australii gdzie także obowiązują stawki VAT tylko
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inaczej się tam to nazywa. Po zaznaczeniu pola Do użytku poza Polską będziemy mogli wybrać
walutę główną jaką będzie używał program. Dzięki temu możemy wybrać sobie jako walutę
podstawową Funt i wówczas wszystkie dokumenty będą wystawiane w tej walucie - chyba że
użytkownik wybierze sobie już na np fakturze walutę np Euro.
• Kolory browsera – Tu możemy ustawić „ręcznie” kolory browserów poprzez naciśnięcie na
przycisk

Tu możemy zdefiniować kolory dla poszczególnych elementów browsera. Kolor clDefault oznacza
że zostanie przyjęty domyślny kolor jaki jest zdefiniowany w Windows. Kolory browsera można
zatem także zmieniać w Windows o ile tu zostały wybrane kolory clDefault. Jeśli wybierzemy inny
kolor to wówczas obowiązującym będzie kolor jaki wybraliśmy. Powyżej definicji kolorów mamy
przykładowy browser gdzie możemy na bieżąco obserwować jak będzie wyglądał browser po
naszych zmianach.
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3.1.7 Zakładka „Dane email”

Tu możemy ustawić dane naszego konta email gdy chcemy automatycznie wysyłać maile np. z
fakturami do firm.
Program ma możliwość wysyłania także maili przy szyfrowaniu SSL.
Dodatkowe informacje na temat używania poczty i SSL
Jeśli chcesz używać w programie poczty do wysyłania faktur mailem, dla serwera, który wymaga
bezpiecznego połączenia SSL to należy zainstalować na komputerze program Win32 OpenSSL
v1.0.1c Light który można ściągnąć ze strony
http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html jest on darmowy - choć przy instalacji można
dokonać wpłaty na rzecz rozwoju tego programu.
Gdyby program dał komunikat że nie została zainstalowana biblioteka Microsoftu - Microsoft
Visual C++ 2008 Redistributable - to należy przerwać instalację i w pierwszej
kolejności zainstalować tę bibliotekę. Instalator do niej można znaleźć na stronie
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
Dobrze jest jeszcze zainstalować SP1 do tego pakietu a potem powrócić do instalacji pakietu z
Win32OpenSSL Po tej instalacji program powinien poprawnie wysyłać maile do klientów.
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3. 2 Ustawienie nagłówka wydruku (dane własne firmy)

Po przejściu do menu Administracja ► Nagłówek użytkownik ma możliwość określenia jak
będzie wyglądał nagłówek na każdej fakturze, dokumencie KP, itp.
Do dyspozycji jest pięć linii, można je wykorzystać na przykład tak:

1. pierwsza linia: ·nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby
2. druga linia: ·kod i nazwa miasta
3. trzecia linia: ·adres
4. czwarta linia: ·numer NIP
5. piąta linia: ·nazwa banku i numer konta
Oczywiście można sobie to rozwiązać inaczej. W przypadku gdybyśmy chcieli na fakturze np.
krajowej mieć inne konto bankowe niż na fakturze wewnątrzwspólnotowej to należy niestety
samemu skorygować format wydruku np. faktury wewnątrzwspólnotowej.
Wówczas zamiast linii zawierającej napis „[naglowek5]” o ile w ostatniej linii umieściliśmy numer
konta bankowego wpisujemy bezpośrednio ten numer – czyli wprowadzamy tekst np.: „Konto
bankowe - 32 1234 1234 6543812345123434”

3.3 Ustawienie drukarki fiskalnej
Jeśli chcemy używać drukarki fiskalnej, to w programie należy określić jej parametry. Przede
wszystkim należy wyłączyć w ustawieniach systemowych opcję 'Nie używam drukarki fiskalnej'
Wówczas dopiero włączy się nam odpowiednia opcja w menu. Robi się to przez opcję w menu:
Administracja ► Kasa. Pokaże nam się okienko:
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W polu Nazwa drukarki możemy wpisać nazwę, pod jaką drukarka fiskalna będzie widoczna w
programie, z listy Typ drukarki wybieramy naszą drukarkę. Z listy Numer portu drukarki trzeba
wybrać nazwę portu, do którego drukarka jest podłączona. Jeśli tego nie wiemy można po prostu
przetestować wszystkie możliwości. W pole numer unikalny program sam wpisuje odczytany z
drukarki fiskalnej jej numer.
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz
Po wykonaniu tych czynności należy wyjść z programu i wejść do niego aby kontynuować pracę z
programem.
W przypadku gdy program zgłasza nam iż nie są zdefiniowane jakieś stawki VAT na drukarce
należy w przypadku korzystania z tych stawek zdefiniować je za pomocą odpowiedniego programu
obsługującego drukarkę fiskalną, bądź w wypadku gdy ich używać nie będziemy skasować z listy
zdefiniowanych stawek w programie MR_FAKTURY_PRO.
Uwaga dla drukarki Farimex Farex Topaz ( dawniej Elemis GIGA) należy wprowadzić hasło
na drukarce za pomocą programu serwisowego na 001 przed rejestracją drukarki w
programie.
Uwaga : dla użytkowników drukarek Posnet i kompatybilnych np Vento Optimus oraz EMAR
duo, EMAR printo
Najlepiej jest spróbować jeden ze starszych sterowników np Thermal Posnet. Nowe drukarki mają
też możliwość wyboru pomiędzy protokołem Thermal i Posnet na samej drukarce. Należy
koniecznie wybrać ten pierwszy protokół (Thermal).
Jeśli ten protokół zadziała to już nic nie musimy robić w przypadku kiedy byłby problem należy
wybrać w programie protokół Posnet i wcześniej ściągnąć ze strony bibliotekę Kontrolka Active-X
dla drukarki Posnet Thermal i zainstalować tę bibliotekę na komputerze.Dopiero po tym możemy
wybrać tu drukarkę Posnet. Ta biblioteka obsługuje wszystkie drukarki firmy Posnet a także
kompatybilne z nimi Vento Optimus oraz EMAR duo, EMAR printo. To znaczy, że jeśli we
wcześniej wersji programu wybraliśmy opcję np. Df-300 Posnet Obecnie należy użyć opcji Posnet.
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Uwaga na nowszych systemach żeby zainstalować tę bibliotekę ActiveX należy instalatora
uruchomić na prawach administratora.
W przypadku problemów z tą kontrolką ActiveX w przypadku kiedy drukarka jest podłączona za
pomocą interface'u USB należy wejść do Panelu sterowania → Menadżer urządzeń tam znajdujemy
porty COM i jeśli ten port COM jest powyżej 9 należy go zmniejszyć tak by był on jednocyfrowy.
Paragony drukowane na bieżąco – opcja ustawiona opcjonalnie. Paragony fiskalne są drukowane
linia po linii tak jak są wprowadzane do programu. Jeśli ta opcja nie jest włączona – paragony są
drukowane dopiero po wprowadzeniu całego paragonu i zatwierdzeniu go do zapisu. Opcja ta
przydatna jest w przypadkach gdy wystawienie jednego paragonu trwa bardzo długo i przekracza
ten czas ustawiony standardowo na drukarce co powoduje automatyczne anulowanie paragonu.
Używam czytnika kodów kreskowych – program używa czytnika kodów kreskowych ( działający
na zasadzie symulacji klawiatury). Automatycznie wówczas za każdym razem jest włączana opcja
szukania według symbolu w ewidencji towarów/usług – ważne dla wersji sieciowej.
Przyjęcie gotówki w walucie – Program zezwala na przyjmowanie zapłaty za fakturę w różnych
walutach – niekoniecznie w tych na którą opiewa faktura. Czyli można np. przyjmować euro za
fakturę wystawioną w złotówkach.
Stawka dla obsługi dok VAT marża - tu należy wybrać stawkę, która będzie obsługiwała
paragony VAT marża. Stawka ta powinna być ustawiona na tzw. techniczne zero. Nie powinna to
być standardowa stawka 0 - chyba że nie sprzedajemy żadnego towaru o stawce 0. Więcej
informacji w rozdziale o sprzedaży marża.

3.4 Ustawienie stawek VAT
Aby ustawić stawki VAT wchodzimy w menu Administracja ► Stawki VAT
wówczas okienko:

40

.

Pokaże się nam

Tu możemy dodać lub usunąć stawki VAT. Należy usunąć stawki VAT, których nie używamy. Nie
będą się one niepotrzebnie pokazywały na fakturach. Stawki skasowane nie są usuwane fizycznie z
programu.
Przycisk zmień <F6> służy tu do zmiany stawki VAT. Np zostanie zmieniona stawka VAT z 22% na
23% wówczas należy do okienka wpisać 23 i ustawić kursor na stawkę 22%. Następnie naciskamy
przycisk <Zmień>. Stawka 22% zostanie podmieniona na 23% dodatkowo wszystkie towary, które
były w 22% VAT-cie przejdą na VAT 23%. Zmniejszy nam to ilość potrzebnej pracy jaką musimy
wówczas wykonać.
Specjalne stawki VAT np. nie dotyczy - wpisujemy tak jak jest to podane w tekście widocznym w
okienku. Jest też specjalna stawka VAT tak zwana z kreską dla skupu złomu.

Po ustawieniu powyższych opcji można rozpocząć pracę z programem, dalsze opcje menu
Administracja zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

4. Zaczynamy pracować z programem
Po uruchomieniu programu u góry okna programu widoczny jest pasek ikon, za jego pomocą
można szybko i wygodnie wybierać najczęściej używane funkcje za pomocą myszki.

Jeśli kursor myszki pozostanie na chwilkę nad którąś ikonką, to pojawi się krótki opis funkcji
wybranej ikonki.

Opis poszczególnych ikon:
Wystaw fakturę VAT ( patrz rozdział 5.1)
Wystaw paragon ( patrz rozdział 5.2)
Ewidencja sprzedaży ( patrz rozdział 5.4)
Ewidencja sprzedaży dla firmy ( patrz rozdział 5.4)
Popraw dokument sprzedaży ( patrz rozdział 5.5)
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Cofnij dokument sprzedaży ( patrz rozdział 5.6)
Ewidencja firm ( patrz rozdział 4.3)
Ewidencja towarów ( patrz rozdział 4.2)
Ewidencja cen ( patrz rozdział 4.5)
Oczywiście dostęp do tych menu mamy nie tylko za pomocą myszki ale też i klawiatury. Co
zostanie opisane w dziale Użytkownicy. Jest to szczególnie przydatne przy sprzedaży sklepowej
kiedy nie bardzo możemy używać myszki bo jest to niewygodne.

4.1 Ustawienia
Tu definiujemy ważne ustawienia programu i warto to zrobić na początku pracy z programem

4.1.1 Ustawienia cenników
Program umożliwia wprowadzenie wielu cenników, zależnie od potrzeby firmy. Na ogół wygodniej
jest używać jednego cennika i dawać rabaty poszczególnym firmom - w niektórych przypadkach
jednak firmy używają np. dwóch cenników - detalicznego i hurtowego. Standardowo wbudowany
jest tylko cennik detaliczny. Aby wprowadzić nowy cennik należy nacisnąć przycisk Dodaj, a
następnie wprowadzić nazwę cennika i nacisnąć przycisk Zapisz ( pokaże on się po naciśnięciu
Dodaj). Należy pamiętać, że nie mogą istnieć dwa cenniki o tej samej nazwie. Jeśli chcemy zmienić
nazwę dla już wprowadzonego cennika, naciskamy przycisk Popraw, wpisujemy nową nazwę i
zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. W każdym z tych przypadków możemy zrezygnować z
dodawania/poprawiania cennika za pomocą przycisku Rezygnuj
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Istnieje możliwość skasowania całego cennika. Jeśli naciśniemy przycisk Kasuj skasowany
zostanie cennik wraz z cenami należnymi do towarów i usług.
W wersji zarejestrowanej programu możemy określić walutę, w jakiej będzie cennik. Wówczas
program będzie przeliczał automatycznie cenę w cenniku, (np. w dolarach, euro) na cenę w złotych
według ustawionego przez użytkownika kursu. ( Jak ustawić kurs patrz rozdział 4.15 ). Dlatego też
należy wprowadzać aktualny kurs waluty tak często jak nam jest to potrzebne. Raz wprowadzony
kurs waluty będzie ważny aż do wprowadzenia następnego kursu. Użytkownik sam może
wprowadzić rodzaj waluty. (Jak to zrobić patrz rozdział 4.15) Jeśli mamy włączoną obsługę
magazynów to wówczas możemy skorzystać z mechanizmu automatycznego ustawiania cen dla
większej ilości cenników przy wprowadzaniu towarów. Wystarczy wprowadzić marżę jaką
ustalamy sobie na dany cennik.

4.1.2 Ustawienie jednostek miar
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Program umożliwia użytkownikowi wprowadzenie własnych jednostek miar w zależności od
towarów, jakich dotyczą. Na początku wbudowany jest jeden typ jednostki, – szt. Aby wprowadzić
nowy typ, należy nacisnąć przycisk Dodaj, następnie wprowadzić nazwę ( maksymalna długość
nazwy to cztery znaki). Należy także określić ilość miejsc po przecinku, jaka ma być używana w
programie. Na przykład przy wybraniu dwóch miejsc po przecinku możliwe będzie zapamiętanie
wartości takich jak 0,33 litra, itd., Jeśli nie wypełnimy tego pola, lub wpiszemy wartość 0, to
program przyjmuje, że sprzedajemy w jednostkach całkowitych. W każdej chwili możemy
zrezygnować ze zmian za pomocą przycisku Rezygnuj. Należy pamiętać, że wszystkie ilości
towarów wprowadzane do programu będą zaokrąglane do precyzji wskazanej przez ilość znaków
po przecinku

4.1.3 Ustawienie płatności

Płatności są to sposoby zapłaty za wystawione dokumenty sprzedaży. W programie można
zdefiniować wiele rodzajów płatności, standardowo wbudowane są gotówka, termin 7 dni i kredyt.
Żeby zmodyfikować istniejący już typ płatności wybieramy go z listy i naciskamy przycisk
Popraw, a następnie postępujemy jak przy dodawaniu nowego typu. Istnieje też możliwość
skasowania płatności. Będzie ona nadal istniała w systemie – ale będzie ona niewidoczna przy
wyborze płatności. Tak że płatności, które zostały skasowane a były użyte w wystawionych
dokumentach nadal są dla nich widoczne. Aby zdefiniować nowy typ płatności należy nacisnąć
przycisk Dodaj. Ukaże się następujące okienko:
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W pole Nazwa płatności należy wpisać nazwę opisującą ten rodzaj płatności, będzie ona
dostępna do wyboru w czasie wystawiania dokumentów sprzedaży. W oknie wyboru Rodzaj
płatności wybieramy jedną możliwość spośród wymienionych tam sposobów zapłaty – są to
Gotówka, Czek, Przelew, Kredyt, Karta płatnicza, Inne.
Wypełniamy także pole Ilość dni do zapłaty, np. dla płatności „termin 7 dni” należy wpisać
tam 7., jeśli wpłata następuje od razu, wpisujemy tam 0.
Pole wg daty zaznaczamy tylko wówczas, gdy chcemy decydować o dacie płatności sami, i nie
decydujemy się na mechanizm automatycznego ustalania terminu płatności na podstawie daty
sprzedaży.
Pole wyboru Wpływa na kasę ustawiamy na Tak w zasadzie wyłącznie w przypadku płatności
gotówkowych one, bowiem mają wpływ na kasę, w pozostałych przypadkach powinno być ono
ustawione na Nie. Na fakturze sprzedaży pojawi się napis Do zapłaty jeśli pole Wpływa na kasę ma
wartość 'Tak' lub Zapłacono jeśli wartość tego pola równa jest 'Nie' .
Jeśli jest zaznaczona opcja Płatność dla paragonu to wówczas będzie ona się pokazywała także
przy wystawianiu paragonu. Jeśli nie jest zaznaczona – ta płatność nie pojawi się dla paragonu.

4.1.4 Ustawienie grup towarowych.
Grupy towarowe są to zbiory towarów lub usług o podobnych cechach czy zastosowaniach, np.
artykuły elektryczne czy nawozy. W programie można zdefiniować wiele takich grup. Aby to
uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj i wprowadzić nazwę nowej grupy. Aby poprawić
istniejącą grupę należy wybrać ją z listy grup i nacisnąć przycisk Popraw, zmiany zatwierdzamy
przyciskiem Zapisz lub też rezygnujemy z nich przyciskiem Rezygnuj ( pokażą się one po
naciśnięciu przycisku Dodaj lub Popraw) Istnieje możliwość skasowania danej grupy o ile nie
jest ona używana przez jakiś towar za pomocą przycisku Kasuj.
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4.1.5 Ustawienia grup dla firm

Grupy dla firm tworzy się w tym programie głównie z myślą o programie MR USŁUGI
CYKLICZNE. Dzięki nim można pogrupować odpowiednio firmy tak, że np. spełniają one
podobne kryteria np. przy wystawianiu faktur VAT. Na przykład jest grupa firm która ma
abonament na internet standard i możemy ją nazwać np. „standard” i jest grupa która ma abonament
na internet o lepszych parametrach i innej cenie. To mogła by być grupa np. „plus” Więcej na ten
temat w podręczniku dla programu MR USŁUGI CYKLICZNE .
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4.1.6 Ustawienie walut

Program ma możliwość zdefiniowania wielu walut, mogą one być używane, jeśli chcemy
definiować cenniki w innych walutach niż polski złoty. Po naciśnięciu przycisku Dodaj, ukażą nam
się następujące pola:

W polu waluta wpisujemy nazwę nowej waluty, możemy także określić jej skrót. Na dole
wpisujemy aktualny kurs wprowadzanej waluty w stosunku do złotówki, to znaczy ile trzeba wydać
złotówek, aby kupić 1 jednostkę danej waluty. Kurs można podać do 4 miejsc po przecinku.
Możemy podać też numer tabeli z jakiej pochodzi dany kurs. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem
Zapisz.
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Przy zmianie istniejących walut postępujemy podobnie jak przy dodawaniu nowego typu waluty, z
tym, że po wybraniu interesującej nas waluty z listy naciskamy przycisk Zmień.
Przycisk Us. kurs służy do wprowadzenia aktualnego kursu danej waluty. Po wybraniu z listy
waluty i naciśnięciu tego przycisku można wprowadzić nowy kurs.
Pojawi się także nowy przycisk Us wg data. Służy on do ustalenia kursu waluty na konkretny
dzień. Po jego naciśnięciu i wybraniu okresu czasu, w jakim chcemy zmieniać ten kurs pokaże nam
się okienko:

Za pomocą przycisku Dodaj możemy wprowadzić kurs waluty na wybrany dzień:

Po lewej stronie z kalendarza wybieramy dzień i w pole Kurs wpisujemy kurs waluty na dany
dzień. Możemy też wypełnić pole tabela gdzie wpisujemy tabelę z jakiej pochodzi dany kurs.
Zatwierdzamy klawiszem Zapisz.
Przyciskiem Zmień możemy zmienić podany kurs na dany dzień.
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4.1.7 Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe należą do najłatwiejszej i najpowszechniejszej formy odszkodowania w
przypadku kiedy kontrahent nie zapłacił nam świadczeń pieniężnych. Tu możemy wprowadzić
sobie wysokość a także daty poszczególnych stawek odsetek. Program automatycznie definiuje
odsetki które obowiązują od 15.12.2008 roku. Jeśli chcemy by algorytm liczył odsetki za starsze
długi należy wprowadzić stawkę i datę obowiązywania w przeciwnym wypadku algorytm będzie
liczył według ostatnio zdefiniowanej stawki.

Wstawienie nowej stawki jest banalnie proste. Wystarczy wypełnić pole stawki a także datę i
następnie naciśnięcie na przycisk dodaj. Można także skasować daną stawkę jeśli została ona
omyłkowo wprowadzona.
Program liczy także w przypadku kiedy dług został częściowo spłacony wcześniej -odpowiednio
nalicza kwotę odsetek.

4.2 Ustawienie listy towarów/usług (ewidencja towarów)
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Aby dodać towar bądź usługę, należy wybrać opcję Zestawienia ► Towary/usługi, tu możemy
dodawać i zmieniać nazwy towarów i usług, jakie będziemy uwzględniali w naszych fakturach.
Można także użyć ikonki znajdującej się w głównym oknie programu:

Pokaże nam się okno podobne do tego:

Takie okno pojawi się wówczas gdy włączona jest obsługa magazynu – w przypadku gdy magazyn
nie jest używany ilość opcji będzie mniejsza.
W głównej części okna widoczne jest zestawienie dotychczas wprowadzonych towarów/usług,
Produkt (towar lub usługę) możemy odnaleźć poprzez wpisywanie początkowych liter nazwy
towaru lub nazwy do okienka pod listą towarów. Przycisk <F8> pokaże się wtedy kiedy będzie
włączona opcja przeszukiwania towarów po części nazwy. Ułatwia to znalezienie towaru np.
mamy towar o nazwie koszyk K215 – to pisząc K215 znajdziemy wszystkie towary gdzie są takie
napisy. Możemy też przeszukiwać według symbolu <F8>. Przy dużej ilości towarów to jest duże
ułatwienie. Jednak nie zawsze jest możliwe szybkie znalezienie towaru jeśli nie pamiętamy jak
dokładnie nazywa się nasz towar. Do tego celu służy opcja Znajdź.
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Tu pokazano szukanie tekstu nazwy towaru, który zawiera 2.00 ale można oczywiście szukać
według różnych kryteriów. Można także szukać także według tekstów jakie znajdują się w opisie. A
także według zakresu cenowego wg dowolnego cennika.
Jeśli dopiero zaczynamy pracę z programem to lista towarów jest oczywiście pusta.. Aby
wprowadzić nowy produkt należy nacisnąć przycisk Dodaj produkt. Pokaże się okno pokazane
poniżej.
Za pomocą pola Rodzaj możemy ustawić czy mamy do czynienia z towarem, usługą, opakowaniem
własnym, opakowaniem obcym czy też kompletem.
W przypadku kiedy sprzedajemy ten sam towar ale jednostkowo w innych wielkościach to musimy
go zdefiniować dwa razy np.:
Wapno 2 kg
Wapno 5 kg
Także, jeśli dany towar posiada inną cenę w zależności, od jakiego pochodzi producenta to także
musi posiadać inną nazwę np.:
Woda mineralna 1l Mazowszanka
Woda mineralna 1l AquaVita
Uwaga !
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Jeśli chcemy żeby pewne towary mimo wszystko drukowały się z tą samą nazwą wówczas trzeba
po nazwie towaru dodać znak ~ a potem znaki, które by różniły poszczególne nazwy
Np : Woda mineralna 1l ~ Mazowszanka Woda mineralna ~ AquaVita
Na fakturze będzie tylko widniała nazwa Woda minerlna.
W wersji zarejestrowanej użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu
towaru/usługi w polu Dodatkowy Opis. Długość opisu nie jest limitowana, będzie on
drukowany na fakturach VAT. Aby ta możliwość była dostępna, należy zaznaczyć opcję Obsługa
nazw towarów/usług powyżej 70 znaków w menu Administracja ► Ustawienia
systemowe.

W polu nazwa dla drukarki fiskalnej należy wprowadzić nazwę, jaka będzie drukowana na
drukarce fiskalnej. Pole to zostało wprowadzone ze względu na drukarki fiskalne, które na ogół
drukują mniejszą ilość znaków niż jest to przewidziane w programie dla nazwy.
Nazwa ta może być taka sama jak dla towaru/usługi, ale jeśli ta nazwa przekracza 28 znaków, to
należy ją skrócić. Po skróceniu nazwa nie może powtarzać się w bazie. Niektóre drukarki fiskalne
mają możliwość drukowania dłuższych nazw. Wówczas można ten limit zwiększyć w
Administracja ► Ustawienia systemowe zakładka Różne Tam opcja Ilość znaków nazwy dla
drukarki fis. Maksymalnie można zwiększyć długość nazwy do 40 znaków. Koniecznie należy
zerknąć do instrukcji drukarki fiskalnej żeby przekonać się jaka jest maksymalna długość nazwy
jaką drukarka obsługuje.
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Uwaga: Jeśli w menu Administracja ► Ustawienia systemowe zaznaczyliśmy opcję Nie
używam drukarki fiskalnej, to pole to jest niewidoczne. Ustawienie to w chwili instalacji jest
wyłączone. Jeśli mamy zamiar w przyszłości korzystać z drukarki fiskalnej to należy koniecznie
włączyć tę opcję żeby w przyszłości zaoszczędzić sobie pracy z wprowadzaniem tej nazwy.
W polu Symbol wpisuje się symbol danego towaru, symbole najlepiej tworzyć w następujący
sposób: powinny składać się z 1 litery i liczby. Litera może pochodzić z pierwszej litery nazwy
grupy towarowej a liczba jest dowolnie kształtowana przez użytkownika. Dobrze jest, kiedy
sąsiednie liczby grupują towary do siebie podobne, ale nie jest to konieczne. Oczywiście symbol
towaru może być dowolnie zmieniany przez użytkownika. Jeśli używamy kodów kreskowych to
możemy wpisać do symbolu kod kreskowy towaru.
Jeśli zaznaczyliśmy opcję Nie używam symboli w opisie towarów/usług w Administracja ►
Ustawienia systemowe wówczas nie wpisujemy symbolu.
W polu Nazwa grupy mamy możliwość wyboru grupy towarowej, do której wprowadzany
towar/usługa należy.
W pola Jednostka i Stawka VAT wybieramy odpowiednią jednostkę i stawkę VAT dla
wprowadzonego towaru/usługi
Jeśli stawka VAT jest różna od 23% to w polu SWW/PKWiU należy wprowadzić symbol PKWiU.
Jeśli jednak nie chcemy wprowadzić tego symbolu to można wprowadzić znaki odstępu (spacji).
Jeśli zaznaczymy opcję Nie uwzględniaj w wydrukach cenników, to wprowadzany towar nie
pojawi się na wydrukach cenników, jest to opcja przeznaczona dla towarów/usług, które są
sprzedawane jednostkowo.
Jeśli zaznaczymy opcję Kwota sprzedaży dowolna wówczas program przy sprzedaży zezwala
na wpisanie dowolnej kwoty nawet gdy włączona jest opcja by ceny towarów i usług brać z
cennika. Jest to przydatne np. przy fakturach zaliczkowych.
Opcja Metale - stawka VAT '-' dla firm "Odwrotne obciążenie" ma za zadanie włączenie
mechanizmu innej obsługi stawki VAT dla podmiotów prawnych gdzie dla złomu i niektórych
wyrobów metalowych obowiązuje stawka '-' zwana odwrotnym obciążeniem. Gdzie VAT płaci
firma końcowa sprzedająca towar osobie fizycznej.
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W

zakładce „Dodatkowe”
Mamy tu też możliwość dodatnia lub usunięcia kodów kreskowych dla danego towaru. Jeśli kod
kreskowy nie został umieszczony w symbolu towaru. Kody kreskowe można także przypisywać do
towarów w menu Zestawienia ► Sprawdź symbole O ile włączona została opcja Użycie
czytnika kodów kreskowych w menu Administracja ► Ustawienia systemowe zakładka Różne.
Towarom możemy przypisywać kategorie. Może to być przydatne do różnych celów np
podatkowych. Jednak aby pojawiła się tu ta opcja musimy mieć włączoną opcję Używam kategorii
w sprzedaży w Administracja ► Ustawienia systemowe zakładka Sprzedaż. Aby móc zmieniać
rodzaj kategorii dla towaru (usługi) należy mieć włączoną opcję Możliwość zmiany kategorii w
Administracja ► Użytkownicy i tu należy poprawić danego użytkownika (np Admin) i w
zakładce Sprzedaż dod znajduje się ta opcja.
W zakładce „Opis” możemy ustawić:
W Opisie towaru możemy zapisywać różne uwagi na temat tego towaru. Nie będą one drukowane
na fakturze ale czasem mogą one pomóc w zidentyfikowaniu danego towaru.
Program umożliwia obsługę zdjęć towarów. Dzięki zdjęciom możemy pokazać użytkownikowi jak
wygląda dany towar. Takie zdjęcie może się też pokazywać także przy sprzedaży towaru – daje to
sprzedawcy zorientowanie że sprzedaje właściwy towar.
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Jeśli zaznaczyliśmy opcję Włącz przeszukiwanie towaru wg fragmentu wówczas pojawi się nam
dodatkowy przycisk Szukaj wg części, który umożliwia nam znalezienie towaru czy usługi bez
względu na to gdzie słowo które określa nazwę się znajduje. np. szukamy towaru, który się nazywa
„Klej Superglue SG50” a pamiętamy tylko że w nazwie jest SG50 – to wpisując tę nazwę
znajdziemy wszystkie towary, które posiadają tę część nazwy.
W oknie Zestawienia towarów/usług mamy do dyspozycji wyszukiwarkę wprowadzonych
towarów/usług. Aby szybko znaleźć poszukiwany element należy wpisać początek jego nazwy w
okienku wyszukiwarki, kursor znajdzie się na pierwszym pasującym elemencie. Szukać możemy
według nazw towarów lub symboli, wybór sposobu wyszukiwania ustawia się przyciskami szukaj
wg nazwy i szukaj wg symbolu.
Aby ustawić cenę któregoś elementu należy wybrać go kursorem i następnie nacisnąć przycisk
Ustaw cenę. Po wybraniu interesującego nas cennika otwiera zestawienie towarów/usług i cen,
opisane w rozdziale 4.5
Aby poprawić dane dotyczące istniejącego w spisie elementu należy albo kliknąć na tym elemencie
dwa razy, albo po wybraniu go kursorem nacisnąć przycisk Popraw. Pojawi nam się okienko
podobne do okienka wprowadzania nowego towaru/usługi. Po dokonaniu poprawek zapamiętujemy
zmiany przyciskiem Zapisz.
Za pomocą przycisku Dodatkowe możemy eksportować dane odnośnie towarów do pliku typu csv,
który czyta program Excell lub OpenOffice. Możemy to wykorzystać do różnych celów – np.
drukowania własnego cennika bądź przesyłania danych do innych programów. Po naciśnięciu
klawisza Dodatkowe pojawi się nam okienko:
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Dzięki niemu możemy wybrać zakres towarów jakie chcemy wyeksportować a także dodać np.
ceny z określonego cennika lub wszystkich cenników. Możemy także ustalić jak będą wyglądały
poszczególne stawki VAT w pliku csv. Opcja popraw służy właśnie do tej zamiany. Zmieniana
będzie tylko stawka w eksportowanym pliku csv. Możemy także zmienić wygląd separatora
rozdzielającego poszczególne pola.
Przycisk Kasuj towar służy do usuwania towaru z listy towarów. Towar jednak nie jest kasowany a
tylko nie pokazywany na liście. Aby zobaczyć także skasowane towary wystarczy włączyć opcję
Skasowane i wtedy wszystkie skasowane towary będą pokazywane w czerwonym kolorze. W celu
przywrócenia towaru na listę wystarczy nacisnąć na przycisk Skasuj towar będąc na tym towarze i
zostanie on przywrócony na listę. Opcja skasowane będzie widoczna tylko wtedy kiedy będzie
włączona opcja kasowania dla danego użytkownika.
Jeśli zdefiniowaliśmy komplet to wówczas musimy także zdefiniować z jakich elementów ów
komplet będzie się składał. Jeśli zdefiniowany jest komplet to mamy do dyspozycji jeszcze jedną
zakładkę Składniki w miej to definiujemy z jakich elementów składa się komplet. Należy pamiętać,
że komplet może być definiowany do czasu pierwszego użycia. tj. Zmontowania kompletu. W tym
momencie nie jest już możliwe zmienianie zawartości kompletu.
Na zdjęciu poniżej możemy zobaczyć jak wygląda okienko z definicją kompletu w trakcie
dodawania nowego towaru.
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Jeśli mamy włączoną opcję Faktury wystawiane w różnych językach w Administracja ►
Ustawienia systemowe zakładka Różne wówczas pokaże się nam także okienko
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Jeśli zdefiniowaliśmy jakiś język, lub języki możemy tu ustawić sobie nazwy towaru(usługi) jakie
będą drukowane na fakturach w danym języku. Standardowy opis nazwy towaru na formacie
wydruku to [nazwa_towaru] dla danego języka to [nazwa_towaru_angielski] tu dla zdefiniowanego
języka angielski. Wystarczy więc umieścić taki napis na formacie wydruku i będzie tam drukowana
nazwa w języku angielskim.

4.2.1 Komplety
Pojęcie kompletów w programie MR FAKTURY PRO oznacza grupę towarów, które razem
tworzą komplet stanowiący całość przy sprzedaży. Jak definiować komplet zostało to napisane w
poprzednim rozdziale 4.2 Ustawienie listy towarów/usług (ewidencja towarów) na samym końcu
jest o tym informacja. Definicja kompletu jest bardzo prosta, Wybieramy po prostu towary, które
wchodzą w jego skład. Należy pamiętać o tym że definicja kompletu nie pociąga za sobą skutków
magazynowych. Dzieje się tak dopiero w momencie tzw Montowania lub demontowania kompletu.
Aby móc montować lub demontować zdefiniowane komplety musimy mieć odpowiednie
uprawnienia. Nadać je sobie możemy w menu Administracja -> Użytkownicy i tu klawisz Popraw
Zakładka Dostawa i na samym dole mamy opcję Możliwość tworzenia kompletów co musi być
zaznaczone.
Wówczas pokaże się następujące okieno :

Obok przycisku Dodaj Produkt mamy dwa przyciski Zmontuj i Rozmontuj Pierwszy z nich
"Zmontuj "służy do utworzenia kompletu. Po jego naciśnięciu pokaże się na okienko
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U góry mamy nazwę kompletu. A poniżej z jakich elementów się składa. Wprowadzenie Ilości np 1
spowoduje utworzenie kompletu z takiej ilości towaru jaka jest pokazana na liście. Tutaj stan
kompletu Łącznik 23 powiększy się o 1 a towary Łącznik 1 zmniejszy się o 1 a Łącznik 3 nakładka
zmniejszy się o 2. Oczywiście ilość kompletów jakie tworzymy za jednym razem jest dowolna byle
starczyło na to towarów.
Opcja rozmontowania jest odwrotnością tej sytuacji. Ilość na stanie kompletu zmniejsza się o ilość
wskazaną w polu ilość a za to zwiększa się ilość towarów wchodzących w skład kompletu.
Komplet przy sprzedaży zachowuje się tak samo jak zwykły towar. Można go sprzedawać,
korygować itp.

4.3 Odbiorcy i dostawcy (ewidencja firm)
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Aby wprowadzić dostawców bądź odbiorców należy wybrać z menu Dostawy ► Ewidencja

dostawców lub Dostawy ► Ewidencja odbiorców.
Można także użyć ikonki znajdującej się w głównym oknie programu:
Ukaże się nam okno:

W głównej części okna widoczne jest zestawienie dotychczas wprowadzonych firm, jeśli dopiero
zaczynamy pracę z programem pole to jest puste. Aby wprowadzić nowego odbiorcę lub dostawcę,
należy nacisnąć przycisk Dodaj.
Poniżej głównego pola w oknie ( listy firm) mamy do dyspozycji, wyszukiwarkę wprowadzonych
odbiorców/dostawców. Aby szybko znaleźć poszukiwany element należy wpisać początek jego
nazwy w okienku wyszukiwarki, kursor znajdzie się na pierwszym pasującym elemencie. Szukać
możemy według nazw, skrótu lub numeru NIP, wybór sposobu wyszukiwania ustawia się
przyciskami :
• wg nazwy,
• wg skrótu,
• wg NIP,
•
wg Rejestr(wg rejestracji samochodu dla firm, które używają rejestracji samochodu na
fakturach np. stacje benzynowe) ,
• Num (wg numeru jaki ma dana firma)
Dostępna jest także bardziej zaawansowana wyszukiwarka, aby ją uruchomić należy nacisnąć
przycisk Znajdź.
Pokaże się okno:
Na dole okna wpisujemy część nazwy, nie musi być to początek nazwy firmy, można też wpisać
fragment nazwy miasta lub adresu. Po naciśnięciu przycisku Szukaj wyświetlą nam się wyniki
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poszukiwania. Gdy zaznaczymy poszukiwaną firmę, możemy ją wybrać korzystając z przycisku
Wybierz. Jeśli zaznaczymy opcję Dostawcy i odbiorcy to pokazywani będą zarówno dostawcy
jak i odbiorcy, niezależnie od wybranej pozycji z menu.
Przycisk <csv> służy nam do wyeksportowania listy firm do pliku csv, który może być
zaimportowany przez program Excel lub inny arkusz kalkulacyjny. Aby dodać nowego odbiorcę lub
dostawcę należy użyć przycisku Dodaj, pokaże się nam okno:
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W polu Nazwa firmy (nazwisko i imię) należy wpisać nazwę wprowadzanej firmy lub imię i
nazwisko osoby, której wystawimy fakturę. Linia może zawierać do 70 znaków.
Uwaga!
Może zajść sytuacja, że nazwa osoby fizycznej lub firmy, której chcemy wypisać
fakturę już istnieje w naszej bazie firm, ale nie jest to ta sama osoba lub firma. Jako,
że wszystkie nazwy firm muszą być w bazie unikalne (tj. nie mogą się powtarzać)
możemy dodać znak tyldy '~' (znajduje się po lewej stronie klawisza “1”) a po nim
jakiś napis. Sama tylda i napis po niej nie będzie drukowany na fakturze.
Na przykład, jeśli w bazie mamy już Jana Kowalskiego a będziemy musieli wpisać
innego Jana Kowalskiego to możemy go wpisać 'Jan Kowalski ~ Łódzka 12’
wpisując po tyldzie część jego adresu. Na wydruku jednak pojawi się nam tylko
“Jan Kowalski”.
W polu Nazwa dodatkowa wpisujemy dodatkowe informacje, które nie zmieściły się w polu
Nazwa firmy. Linia może zawierać do 70 znaków.
W polu Skrót nazwy umieszczamy skrót wyżej wprowadzonej nazwy. Skrót nazwy firmy służy
nam do szybkiego wyszukiwania firmy po krótkiej nazwie. Jeśli dosyć często wystawiamy faktury
danej firmie to możemy nadać jej nazwę do 12 znaków. Przy wyszukiwaniu należy wówczas
nacisnąć na przycisk skrót i program będzie szukał po skrótach, które wprowadziliśmy.
Numer firmy pokazuje nam numer komputerowy firmy. Pierwsze 4 znaki są to znaki
pomocnicze i zawsze jest to 'NK00' potem następuje właściwy numer a ostatnie dwie cyfry są
generowane na podstawie poprzednich i jest to liczba kontrolna.
W polu Adres firmy wpisujemy dane adresowe firmy: kod pocztowy, ulica, numer
domu/mieszkania i miasto.
W wersji zarejestrowanej użytkownik po wprowadzeniu kodu pocztowego ma możliwość na jego
podstawie ustalenia miasta. Nazwa miasta jest wówczas automatycznie umieszczana w
odpowiednim polu. Można także, po naciśnięciu przycisku Ust. Wybrać miejscowość z
wyświetlonej listy, wówczas jej kod pocztowy jest wpisywany automatycznie.
Za pomocą opcji Dostawca i Odbiorca należy ustalić, do których grup należy wprowadzany
element. Firma bądź osoba może być równocześnie i odbiorcą i dostawcą.
W polu NIP i PESEL należy wpisać te numery. W pewnych wypadkach kod NIP może nie być
wpisany (np. dla rolników czy też firm lub osób niebędących płatnikami VAT).
Pole KR służy do prezentowania kraj Unii, w przypadku, kiedy firma jest spoza Polski, ale leży
w Unii. Aby ustawić taki kraj należy nacisnąć przycisk <…>Pokaże się nam tabelka z listą krajów
i ich skrótów. Należy wybrać wówczas odpowiedni kraj z listy a potem wprowadzić „NIP unijny”
W polach Telefon, Fax., Nazwa banku, Numer konta wpisujemy informacje o
wprowadzanym elemencie. Informacje o banku i numerze konta są pomocne, jeśli wystawiamy
dostawcy/odbiorcy faktury terminowe lub bezgotówkowe.
Z listy Typ VAT należy wybrać opcję odpowiednią dla wprowadzanego elementu. Jest to ważne
gdyż na przykład dla osób fizycznych program nie wymaga wpisania NIP’u tak jak się to dzieje dla
firm. Ponadto w zależności od ustawienia faktura może być wystawiana według różnych opcji (Od
wartości netto lub od wartości brutto).
Przycisk Spoza Unii służy ustawieniu firm spoza Unii – gdzie nie obowiązuje NIP oraz jest inny
kod pocztowy. Przycisk ten widoczny jest, gdy włączone jest wystawianie faktur eksportowych.
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W polu Nazwa cennika widoczny jest cennik, z jakiego będzie pobierana cena dla danego
odbiorcy. Aby go zmienić należy nacisnąć przycisk <...> i wybrać cennik z listy.
Program daje użytkownikowi do wyboru do 254 cenników.
W polu Płatność ustalamy rodzaj płatności dla odbiorców, po naciśnięciu przycisku <...> można
wybrać z listy rodzaj płatności.
W polu Rabat w wersji zarejestrowanej programu można ustalić rabat, jaki przysługuje dla tej
firmy. Musi być także włączona odpowiednia opcja w ustawieniach systemowych (patrz rozdział

3.1.2)
Rabat indywidualny – przy zaznaczeniu tej opcji dla danej firmy możemy w bardzo precyzyjny
a jednocześnie prosty sposób określić rabaty dla danej firmy. Po naciśnięciu przycisku ustaw
rabat pokaże się nam tabelka gdzie możemy ustawić rabaty dla konkretnej firmy. (patrz rozdział
4.3.1)
W polu Uwagi możemy wpisać dowolny tekst, np., jeśli zaznaczyliśmy w ustawieniach
systemowych "wystawienia dla rolnik ryczałtowy" to możemy w przypadku braku kodu NIP
rolnika wpisać dane dowodu osobistego. Wyświetlana tu jest jedna linijka z pola Uwagi o firmie
znajdująca się w zakładce dane dodatkowe.
W polu E-mail mamy możliwość wpisania adresu poczty elektronicznej dla danej firmy. Po
naciśnięciu przycisku <...>uruchomi się nasz domyślny program pocztowy, (jeśli został taki
ustawiony).
W przypadku, kiedy mamy włączoną opcję wystawiaj faktury sprzedaży RR w zakładce dane
dodatkowe pojawią się nam dane rolnika.
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Jeśli rolnikowi wystawiamy fakturę RR należy wówczas zaznaczyć opcję Rolnik i wpisać dane
według opisów w tabelce.
Jeśli zaznaczymy Do adresowania kopert użyj tego adresu wówczas do adresowania kopert
zostanie użyty adres kontaktowy a nie adres firmy.
W polu Uwagi o firmie możemy umieścić dowolną informację o firmie. Pierwsza linijka z tego
pola pokaże się w polu Uwagi znajdujące się w danych głównych
Następna zakładka to cechy:
Cechy to napisy jakie można zdefiniować dla firm obecnie można wykorzystać przy wystawianiu
dokumentów WZ.
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W niektórych firmach istnieje potrzeba wystawiania faktur dla niektórych firm, które różnią się
wyglądem od faktur standardowych, np. faktura z gotowym wydrukiem przelewu. Dla tego celu
wprowadzono możliwość wyboru formatu faktury dla danej firmy. Jeśli nie wybraliśmy żadnego
formatu – to jest używany format standardowy.

Jeśli mamy włączoną opcję Włącz obsługę zezwoleń dla firm możemy ustawić czy dana firma
ma możliwość zakupu kredytowego lub na WZ’kę. Jest to przydatne w przypadku kiedy sprzedaż
obsługuje pracownik a nie właściciel i chcemy ograniczyć prawa sprzedawcy. Istnieje też
możliwość ustawienia kredytu jednorazowego. To jest po wystawieniu faktury terminowej
uprawnienia firmy tracą wówczas możliwość otrzymania faktury terminowej.
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Zakaz płatności terminowej – umożliwia zablokowanie sprzedaży terminowej dla
konkretnej firmy. Jest to przydatne kiedy nie chcemy by sprzedawcy mieli możliwość sprzedaży
dla danej firmy coś na kredyt. Jest to prostsza opcja niż opcja „Włącz obsługę zezwoleń dla firm”
Możemy także tutaj zdefiniować maksymalną kwotę jaką może uzyskać firma w sprzedaży przy
płatności odroczonej (kredytowej). Jeśli ta kwota wynosi 0 to znaczy że opcja ta nie została
włączona. Jeśli chcemy danej firmie zabronić sprzedaży kredytowej to najlepiej użyć opcji
zezwoleń dla firm, choć ustawienie kwoty na 0.01 zł również spełni swoje zadanie. Możemy też
ustalić ile dni spóźnienia może mieć dana firma w płatnościach by jeszcze otrzymać mimo to
możliwość płatności kredytowej. W przypadku wartości -1 ta opcja jest nie ustawiona. W
przypadku innej wartości przy spóźnieniu klienta z płatnością nie będzie możliwości wystawienia
faktury na sprzedaż kredytową.
Po wpisaniu informacji zapamiętujemy zmiany przyciskiem Zapisz, lub tez rezygnujemy z
wprowadzania przyciskiem Rezygnuj.
Aby poprawić dane dotyczące istniejącego w spisie dostawcy/odbiorcy należy albo kliknąć na
tym elemencie dwa razy, albo po wybraniu go kursorem nacisnąć przycisk Edycja. Pojawi nam się
okienko podobne do okienka wprowadzania nowego dostawcy/odbiorcy. Po dokonaniu poprawek
zapamiętujemy zmiany przyciskiem Zapisz, lub tez rezygnujemy ze zmian przyciskiem

Rezygnuj.

4.3.1 Rabat indywidualny dla firm
W programie jest możliwość ustawienia rabatu dla każdej firmy z osobna oraz dla każdej grupy
towarowej lub towaru. Dlatego jeśli zamierzamy korzystać z takiej opcji warto dokładnie
przemyśleć sobie poszczególne grupy towarowe, tak by było wygodnie nadawać danej grupie
określone rabaty. Oczywiście w danej grupie mogą być wyjątki w postaci towarów o innej stawce
rabatu. Po naciśnięciu przycisku Rabat indywidualny w ewidencji odbiorców pokaże się nam
okienko :

Przyciskiem Dodaj dodajemy dany towar lub grupę towarową do rabatów, w zależności od tego
czy przyciśnięty jest przycisk Towar/usługa czy też Grupa. Za pomocą przycisku Zmień
możemy zmienić stawkę rabatu, a za pomocą przycisku Kasuj możemy skasować daną stawkę
rabatu dla towary lub grupy. Mamy do dyspozycji rabat procentowy i kwotowy. Ten drugi należy
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stosować tylko do towarów i w określonych sytuacjach gdyż jest on mniej bezpieczny w użyciu.
Np. na stacjach benzynowych daje się czasem groszowe rabaty od ceny jednostkowej. Trudno to
jest ustalić procentowo – bo cena zbyt często się zmienia – dlatego wygodniej użyć jest rabatu
kwotowego.

Możemy też wybrać rodzaj płatności dla jakiej dany rabat obowiązuje. Jeśli wybierzemy „dla
każdej” wówczas będzie obowiązywał bez względu na płatność. Jeśli wybierzemy np. gotówka to
ten rabat będzie obowiązywał tylko dla gotówki.
Jak to działa: przy sprzedaży program wybiera dany cennik dla danego klienta. Następnie sprawdza
czy jest ustawiona cena w tym cenniku dla tego towaru. Jeśli nie to wybiera cennik główny.
Następnie program sprawdza czy jest ustawiony rabat dla danego towaru dla tej firmy i dla danej
płatności. Jeśli jest ustawiony to wówczas jest on wybrany, – jeśli nie to sprawdza czy jest
zdefiniowany rabat dla towaru dla każdej płatności. Jeśli jest to go użyje – jeśli nie to sprawdza czy
jest ustawiony rabat dla grupy towarowej, w której znajduje się ten towar. Jeśli jest to rabat jest
wybrany, – jeśli nie to sprawdza czy firma ma przydzielony rabat ogólny. Dzięki takiemu
systemowi możemy bardzo prosto przy niewielkim wysiłku ustawić rabaty dla konkretnych firm.

4.4 Przyjmowanie towarów na magazyn
Jeśli zaznaczyliśmy używam magazynów (stany magazynowe) to wówczas, aby sprzedać jakiś
towar musimy go przyjąć na magazyn. Przyjęcie na magazyn odbywa się w ten sposób, że
wystawiamy fakturę dostawy ( jak to zrobić jest opisane w rozdziale 6.1) a program automatycznie
przyjmuje wszystkie towary, (ale nie usługi) na magazyn. Jeśli robimy to po raz pierwszy to
musimy utworzyć faktury dostaw remanentowych (Jest to faktura dostawy gdzie w numerze faktury
piszemy np. reman 1 lub reman 2 itd.) Musimy użyć takich faktur ze względu na to, iż program
musi znać cenę netto zakupu każdego towaru. Jest to potrzebne do obliczeń. Podczas tworzenia
takiej faktury wygodnie jest od razu ustalać ceny sprzedaży.

4.5 Ustawianie cen w cennikach
Jeśli chcemy wprowadzić ceny do cennika należy wybrać z menu opcje Zestawienia ►Ceny.
Następnie wybieramy cennik, który chcemy edytować (o wprowadzaniu nowych cenników zobacz
rozdział 4.11), pokaże nam się takie okienko:
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Widać tutaj spis towarów razem z podanymi ich cenami, jakie są aktualnie ustawione w cenniku.
Aby zmienić cenę dla konkretnego towaru należy zaznaczyć go na liście i nacisnąć przycisk

Zmień.
Pokaże nam się okienko:

Nową cenę wpisujemy w pole Nowa cena netto lub nowa cena brutto, program sam uzupełni
drugie pole w zależności od stawki podatku VAT na dany towar.
Jeśli chcemy zmienić cenę towaru o konkretny procent, to należy wpisać tą wartość w procentach
w okienko obok przycisku Zmień o procent i nacisnąć ten przycisk.
Można także pobrać cenę danego towaru z dostawy, jeśli dany towar został przyjęty.
Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk Pobierz z dostawy. Pobrana wartość jest wpisywana w
pole ceny.
Zmiany zatwierdzamy klawiszem <Zapisz>.
Naciskając przycisk dodatkowe funkcje pojawi się nam okienko:
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Tu możemy wydrukować ceny z cennika (jeśli włączyliśmy opcję nie pokazywania cen towarów z
zerową ilością to wówczas nie będą drukowane) Możemy także wydrukować ceny dla danej grupy
towarowej. Istnieje także możliwość wyeksportowania cennika do formatu csv a także
zaimportowania tegoż cennika z tego formatu. Należy tylko pamiętać że format pliku csv, który
chcemy pobrać musi być taki sam jak eksportowany. Format ten jest pokazywany w pierwszej linii
pliku i jest następujący :
"nazwa_towaru";"symbol_towaru";"cena_netto";"cena_brutto"
Dzięki temu można ustawiać sobie ceny w programach zewnętrznych a potem importować do
programu.

5. Sprzedaż
Tu zostaną opisane informacje związane z menu Sprzedaż.

5.1 Wystawienie faktury sprzedaży
Aby wystawić fakturę sprzedaży należy wybrać odpowiednią opcję z menu Sprzedaż:

Albo

pokaże

kliknąć na tę ikonkę

nam się następujące okno:
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W tym oknie wybieramy firmę, dla której chcemy wystawić fakturę VAT, możemy także dodać
odbiorcę, jeśli zachodzi taka potrzeba ( Jak to zrobić patrz rozdział 4.3). Mamy do dyspozycji
wyszukiwarkę uproszczoną (zaraz nad przyciskiem <Dodaj>) oraz bardziej zaawansowaną
dostępną pod przyciskiem <Znajdź>. Zasady korzystania z wyszukiwarek zostały opisane w
rozdziale 4.3.
Po wybraniu firmy przyciskiem <Wybierz>, ukaże się okno :
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Jeśli włączyliśmy w ustawieniach programu "Numeracja faktur automatyczna" ( patrz rozdział
3.1.1 ) wówczas numer faktury jest ustawiany przez program i użytkownik nie jest w stanie go
zmienić, w przeciwnym wypadku użytkownik musi samodzielnie wpisać numer faktury. Jeśli
wszystkie faktury będą wystawiane przez program wówczas wygodniej jest włączyć opcję
automatycznego numerowania faktur.
W prawym górnym rogu okna należy ustawić datę sprzedaży. Poprzez wciśnięcie przycisku na
końcu daty sprzedaży możemy włączyć kalendarz, który ułatwia ustawienie daty. Możemy także
wskazać myszką konkretny fragment daty i zmienić go poprzez wprowadzenie nowego dnia,
miesiąca czy roku w zależności od tego, który fragment daty wskazaliśmy. Musimy także ustawić
datę wystawienia faktury. Jeśli jest ona taka sama jak data sprzedaży wystarczy wówczas nacisnąć
przycisk <dd>
W głównej części okna umieszczony jest spis towarów, na które ma być wystawiona faktura.
Aby dodać towar do faktury należy skorzystać z przycisku Dodaj. Ukaże nam się okno ze spisem
towarów i usług, takie jak opisane w rozdziale 4.2. Jeśli w menu Administracja ► Ustawienia
systemowe wybraliśmy opcję Dod. Tow. podczas sprzedaży ( zobacz rozdział 3.1.2) to jest
możliwe dodawanie towarów na bieżąco podczas sprzedaży.
Po wyborze towaru z listy pojawi się następujące okienko:
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W przypadku kiedy używamy magazynu i mamy ustawioną opcję Pokaż cenę ostatniej dostawy
przy sprzedaży w Zakładce Sprzedaż – Ustawieniach użytkownika – pokazywana będzie także cena
ostatniej dostawy dla tego towaru.
W polu Ilość wpisujemy ilość sprzedawanego towaru ( zgodnie ze zdefiniowaną dla danego towaru
jednostką).
Jeśli w menu Administracja ► Ustawienia systemowe włączyliśmy opcję Możliwość
indywidualnego ustawienia towaru usługi mamy możliwość uzupełnienia Nazwy towaru lub
usługi o dowolny tekst, który zostanie wydrukowany na fakturze. Aby to zrobić należy nacisnąć
przycisk Indywid. opis, wpisać tekst i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Jeśli wymieniona wyżej opcja jest wyłączona przycisk jest niewidoczny.
Przydatne jest to zwłaszcza w przypadku wystawiania faktur na usługi, na przykład dla usługi
„Remont” można dokładniej opisać rodzaj remontu.
Jeśli wcześniej była wprowadzona do cennika cena danego towaru ( jak to zrobić patrz rozdział 4.5)
i jeśli w menu Administracja ► Ustawienia systemowe wybraliśmy opcję Ceny bierz z
cennika ( zobacz rozdział 3.1.2) to pojawi się ona poniżej, w polach Cena netto i Cena brutto.
Jeśli cena dla danego towaru nie jest ustalona to należy tę cenę wpisać, wystarczy określić cenę
netto lub cenę brutto, program sam obliczy drugi rodzaj.
W polu Rabat % możemy określić, jakiego (w procentach) udzielamy rabatu na tę pozycję
sprzedaży. Także odpowiednia opcja w ustawieniach systemowych musi być włączona (patrz
rozdział 3.1.2).
Na dole okienka widoczna jest wartość sprzedaży dla tego towaru, to znaczy cena netto i cena
brutto pomnożona razy ilość towaru.
Po wyborze towaru wracamy do głównego okna sprzedaży
Za pomocą przycisku Zmień możemy skorygować już wprowadzoną pozycję, natomiast za
pomocą przycisku Kasuj usuwamy ją z listy.
Faktura ma ustawioną płatność taką, jaką ma ustawioną firma, którą wybraliśmy.
Po lewej stronie możemy ustawić rodzaj płatności, aby go zmienić należy skorzystać z przycisku
<F8>i wybrać z listy potrzebny rodzaj ( O rodzajach płatności zobacz rozdział 4.13). Jeśli płatność
ma ustawioną opcję wg daty wówczas możemy ustawić datę płatności ręcznie. Jest to przydatne,
gdy sprzedaż musi być spłacona w określonym dniu niezależnie od daty sprzedaży.
Jeśli jest to faktura VAT Rolnika Ryczałtowego to należy zaznaczyć opcję 13). Faktura VAT RR.
Do danej faktury możemy też zastosować rabat. Rabat wprowadzamy po prawej stronie,możemy go
wprowadzić kwotowo albo procentowo.
W przypadku zaznaczonej opcji Inny nabywca i płatnik w sprzedaży w Administracja ►
Ustawienia systemowe mamy możliwość zmiany firmy płatnika. Zmiany możemy dokonać za
pomocą przycisku Zmień płatnik w lewym górnym rogu okna. Pokaże się nam wówczas
standardowa tabelka z nazwami firm. Po wybraniu jednej z nich zmieni się płatnik danej faktury.
Fakturę zapisujemy za pomocą przycisku Zapisz lub możemy zrezygnować z jej zapisu za pomocą
przycisku Rezygnuj.
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Pojawi się nam okno podglądu wydruku faktury, to znaczy jak faktura będzie wyglądała po
wydrukowaniu.
Aby wydrukować fakturę należy nacisnąć na ikonkę drukarki w prawym górnym rogu okna.
Jeśli używamy wersji zarejestrowanej to w przypadku, gdy firma, której wystawiamy fakturę ma
jakieś faktury terminowe niezapłacone – pojawi się napis w prawym dolnym rogu w kolorze
zielonym „Faktury niespłacone”. Możemy kliknąć na ten napis żeby można było zobaczyć, o jakie
to faktury chodzi. W przypadku faktur niespłaconych w terminie pojawi się napis w kolorze
czerwonym „faktury przeterminowane”. Tu także możemy zobaczyć o jakie faktury tu chodzi
poprzez kliknięcie na napis.
W przypadku włączonej opcji Używam kategorii w sprzedaży będziemy mieli dodatkową opcję w
okienku faktury:

Przycisk do zamiany kategorii będzie widoczny w przypadku kiedy włączona będzie opcja w
właściwościach danego użytkownika w zakładce sprzedaż – Możliwość zmiany kategorii. W
przeciwnym przypadku będzie przypisywana kategoria przynależna do danego użytkownika.
Wygląd faktury można zmienić za pomocą Projektanta, patrz rozdział 9.2
Na okienku faktury pod przyciskiem rezygnuj są także wyświetlane napisy jeśli dany odbiorca ma
niezapłacone faktury, których termin płatności jeszcze nie minął na zielono lub na czerwono
płatności, których termin płatności już minął. Wystarczy kliknąć myszką na ten napis a pokaże nam
się okienko gdzie musimy podać zakres daty jaka nas interesuje i naciskając ok pokaże się nam
okienko z niespłaconymi jeszcze fakturami.
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W

przypadku włączonej opcji „Sprzedaż krajowa w walucie” jest możliwe wystawianie faktur
krajowych w walucie innej niż złoty. Faktury te mogą być wystawiane w walutach zdefiniowanych
uprzednio w menu Ustawienia → Waluty. Musi być ustawiony dla nich kurs waluty w stosunku do
złotego na datę kursu, która jest pokazana na okienku faktury. Na ogół jest to dzień poprzedzający
datę wystawienia faktury.
Istnieje możliwość importu linii sprzedaży ze specjalnie przygotowanego pliku. Możemy tego
dokonać za pomocą przycisku <Imp> Plik musi mieć rozszerzenie imf np. import.imf
Jego format wygląda następująco. W pierwszej linii znajduje się napis [Dane import sprzedaż]
A w następnych są linie sprzedaży o następującym formacie
symbol_towaru ; ilość_towaru ; cena_towaru
Dane w linii rozdzielane są średnikami ;. Każda pozycja towarowa znajduje się w nowej linii
Przykład pliku
[Dane import sprzedaż]
A432 ; 5 ; 2.34
C432 ; 1 ;120
Zdefiniowano tu dwie pozycje.

5.2 Wystawienie paragonu
Aby wystawić fakturę sprzedaży należy wybrać odpowiednią opcję z menu Sprzedaż:
lub skorzystać z ikonki w palecie na winiecie
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Pojawi nam się okno bardzo podobne do okna wystawiania faktury, nie możemy jedynie wybrać
odbiorcy. Płatności dla paragonu są takie jakie zdefiniowaliśmy w menu płatności. Jest możliwość
wystawiania paragonów terminowych płatnych np. na kartę płatniczą czy też za zaliczeniem
pocztowym.

5.3 Wystawienie faktury eksportowej lub wewnątrzwspólnotowej
Program umożliwia wystawianie faktur eksportowych dla firm spoza unii oraz
wewnątrzwspólnotowej. Aby wystawiać takie faktury należy najpierw włączyć tę opcję w menu
Administracja ►Ustawienia systemowe. Aby wystawić taką fakturę należy z menu wybrać
opcję: Sprzedaż ► Sprzedaż eksport. W zależności od wybranej firmy wystawiana jest zwykła
faktura eksportowa lub wewnątrzwspólnotowa. Faktura wewnątrzwspólnotowa wystawiana jest w
przypadku ustawienia kraju Unii. Konieczne jest także wpisanie NIP-u unijnego. W przypadku
faktury eksportowej należy wcisnąć przycisk <Spoza Unii> w ewidencji firm przy definiowaniu
firmy. Wystawienie tego typu faktury przebiega tak jak w przypadku zwykłej faktury VAT. Z tym że
mamy tu do dyspozycji możliwość zmiany stawki VAT z standardowej 0% na nie dotyczy. Dzięki
temu możemy mieć na fakturze dwie stawki jeśli jest to konieczne.

Program umożliwia wystawienie faktury wewnątrzwspólnotowej w złotych lub w walucie – jednej
z zdefiniowanych wcześniej. Należy jednak określić kurs waluty. Jeśli faktura została wystawiona
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w walucie to także jeśli jest ona terminowa, będzie ona spłacana w tej walucie. Po zapisie faktury
pokaże się nam okienko gdzie możemy wybrać sobie dla faktury eksportowej czy ma być
drukowana w języku polskim czy angielskim. A także rodzaj waluty w jakiej ma być drukowana
faktura.

Możemy tutaj wybrać język, w którym zostanie wystawiona faktura, a także walutę, w której jest
wystawiana. Wybór zatwierdzamy klawiszem Drukuj.

5.4 Wystawienie faktury marża
Program umożliwia wystawianie faktur marża. Przed wystawianiem takich faktur należy należy
najpierw włączyć tę opcję w menu Administracja ►Ustawienia systemowe. Po tym pojawi się
nam:

Po wybraniu z menu opcji Wystaw pokaże się na okienko z możliwością wybrania firmy na
która ma być dana faktura. Po wybraniu firmy pokaże się nam okienko główne gdzie wystawiamy
fakturę. Jest ono identyczne z okienkiem jakie występuje przy wystawianiu zwykłej faktury.
Różnica jest taka jednak że po wybraniu towaru lub usługi do sprzedaży program poprosi nas o
wybranie dostawy z jakiej jest dany towar lub usługa.
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Możemy wybrać od razu dany towar z dostawy lub wybrać przycisk <Wybierz później> aby w
późniejszym terminie uzupełnić tę informację. Np. sprzedajemy wycieczkę, której to faktury
dostawy jeszcze nie mamy u siebie na komputerze.

5.4.1 Wskazanie faktury zakupu
Aby wydruki zbiorcze z faktur VAT marża były drukowane prawidłowo program musi wiedzieć z
jakich faktur dostaw są poszczególne pozycji w sprzedaży. Jeśli wprowadzamy od razu przy
sprzedaży tę informację to nic więcej nie musimy robić – jeśli jest brak tej informacji to po
wprowadzeniu faktury dostawy powinniśmy uaktualnić też faktury sprzedaży. Do tego służy menu

Po wybraniu tego menu o ile istnieją takie faktury – pojawią się one w okienku
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Po naciśnięciu przycisku <wykonaj sp.> wejdziemy w fakturę gdzie jedynymi aktywnymi
przyciskami są <Zmień> - służący do przyporządkowania faktury dostawy do tej pozycji sprzedaży,
<Zapisz> - do zapisania zmian jakie wprowadziliśmy do tej faktury oraz <Rezygnuj> służący do
rezygnacji z zapisu zmian jakie wprowadziliśmy do tej faktury. Po dokonaniu zmian na fakturze
zniknie ona z listy faktur z nie wskazaną fakturą dostawy.

5.5 Faktury zaliczkowe
Faktury zaliczkowe to nic innego jak zwykłe faktury VAT z pewnym przeznaczeniem. Otóż z
przepisów prawnych wynika, że jeśli nasza firma otrzymała zaliczkę w poczet zakupu towarów lub
usług to musimy w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zaliczki wystawić fakturę VAT. Jest to właśnie
faktura zaliczkowa. Poniżej mamy opis jak wystawić taką fakturę.

5.5.1 Wystawianie faktury zaliczkowej
Przy pomocy tego programu można także wystawiać faktury zaliczkowe. Przyjęcie zaliczki lub
zadatku można dokonać za pomocą menu Sprzedaż → Sprzedaż zaliczkowa → Sprzedaż faktura
VAT zaliczka. Należy wcześniej zdefiniować usługę ze słowem „Zaliczka” lub „Zadatek” o stawce
podstawowej A - 23%. Należy też zaznaczyć tam opcję kwota sprzedaży dowolna co pozwoli na
wpisywanie dowolnych kwot sprzedaży gdy ceny towarów/usług brane są z cennika.
Na fakturze zaliczkowej musi się pojawić pozycja usługi jak opisano powyżej. Dzięki temu
program będzie automatycznie rozpoznawał zaliczki dla faktur końcowych.

5.5.2 Wystawianie faktury końcowej
Po wybraniu menu Sprzedaż → Sprzedaż zaliczkowa → Sprzedaż faktura VAT końcowa pojawi
się nam okienko wyboru zakresu daty. Tu należy wprowadzić przypuszczalny zakres dat w jakich
zostały wystawione faktury zaliczkowe. Po tym pokaże się nam okienko:
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Tu możemy wybrać faktury zaliczkowe do faktury końcowej. Jeśli w nazwie towarów na tych
fakturach znalazło się słowo „zaliczka” lub „zadatek” wówczas program sam automatycznie doda
do tworzonej faktury zaliczki i zadatki z tych faktur ze znakiem ujemnym.
Program także doda do opisu faktury daty wystawienia numery faktur i ich kwoty. Jeśli wystawiana
jest faktura dla osoby fizycznej z udziałem drukarki fiskalnej wówczas paragon opiewa na kwotę
wynikająca z różnicy zaliczek i wystawionych linii towarów/usług ze względu na to iż drukarki
fiskalne nie rejestrują kwot ujemnych.

5.6 Ewidencja sprzedaży
Aby zobaczyć spis dotychczas wystawionych dokumentów sprzedaży należy wybrać właściwą
opcję z menu Sprzedaż:

Lub skorzystać z ikonek

Z menu możemy wybrać:
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Faktury VAT – spis wystawionych faktur VAT-owskich.
Paragony – spis wystawionych paragonów.
Dla firmy – spis faktur VAT dla konkretnej firmy.
Faktury i paragony – spis zarówno faktur VAT jak i paragonów.
Wg daty wystawienia – spis dokumentów wg daty ich wystawienia.
Po wybraniu zakresu dat i ewentualnie firmy ( dla wybranej z menu pozycji Sprzedaż ►
Ewidencja sprzedaży ► Dla firmy) wyświetli nam się okno podobne do tego:

Za pomocą przycisku Znajdź firmę możemy wybrać określoną firmę, dla której będą
wyświetlane faktury. Można też wydrukować widoczny spis dokumentów sprzedaży, aby to zrobić
należy nacisnąć przycisk Drukuj.
Gdy po zaznaczeniu interesującej nas faktury naciśniemy przycisk Wybierz ukaże nam się
szczegółowy opis danego dokumentu, możemy go też jeszcze raz wydrukować.
Dla zarejestrowanych użytkowników istnieje też możliwość skasowania faktury bądź paragonu.
Jeśli opcja Ustaw kasowanie faktur sprzedaży w Administracja ► Ustawienia
systemowe w zakładce Sprzedaż jest włączona wówczas pojawi się w okienku dodatkowy
przycisk Kasuj. Należy włączać tę opcję tylko na czas, gdy jest ona potrzebna, potem jednak
najlepiej ją wyłączyć. Program dwukrotnie zapyta czy chcemy skasować daną fakturę. Kasować
należy tylko te faktury, które zostały wpisane przez pomyłkę.

Uwaga!
Kasować można tylko faktury z aktualnego miesiąca!

5.6.1 Wystawianie duplikatów faktur sprzedaży
Program umożliwia łatwe wystawianie duplikatów dokumentów sprzedaży. Aby wystawić taki
dokument musimy mieć włączoną opcję „Używam wielu formatów wydruku” Aby wydrukować
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taki duplikat należy z ewidencji sprzedaży wybrać interesującą nas fakturę a następnie w okienku
szczegółów faktury nacisnąć na przycisk drukuj. Pokaże się nam okienko wyboru wydruku
formatów faktur. Jednym z formatów będzie duplikat. Należy go wybrać i wówczas wydrukowany
zostanie duplikat faktury.

5.7 Poprawa faktur sprzedaży
W programie istnieje możliwość poprawienia już wystawionej faktury, aby to zrobić należy wybrać
z menu opcję Sprzedaż ► Poprawa faktury:

Poprawiać można tylko faktury wystawione w bieżącym dniu w wersji niezarejestrowanej, więc
tylko one pokażą się w okienku wyboru faktury. W wersji zarejestrowanej możemy poprawiać
dowolne faktury. Po zaznaczeniu interesującego nas dokumentu należy nacisnąć przycisk
Wybierz. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość poprawienia dowolnej faktury. Przed
pokazaniem faktur do poprawy pokaże się okienko gdzie należy wybrać zakres dat w jakim
będziemy poszukiwać naszej faktury do poprawy.
Ukaże nam się okno edycji faktury takie jak opisane w rozdziale 5.1, tutaj można dokonywać
żądanych korekt.

5.8 Korekty dokumentów
Program daje nam możliwość wystawiania dokumentów korekt dla faktur i paragonów. Typ korekty
wybiera się z menu Sprzedaż ► Korekta
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Możemy korygować zarówno faktury jak i paragony, w podmenu mamy do wyboru:
• Sprzedaż ► Korekta ► faktur ► korekta
Korzystając z tej opcji możemy skorygować fakturę. Po wybraniu zakresu dat ukazuje nam się spis
faktur, po zaznaczeniu dokumentu do korekty należy nacisnąć przycisk Wybierz. Pokaże nam się
okno:

Za pomocą przycisków Zmień i Kasuj można dokonywać korekty poszczególnych pozycji na
fakturze. Po lewej stronie u dołu mamy możliwość wybrania podstawy korekty, wybrany tekst
będzie umieszczony na wydruku. Standardowo zaznaczony jest tekst „Zwrot towaru/usługi”,
klikając poniżej można wybrać inny odpowiadający tekst. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem
Zapisz, po jego naciśnięciu ukaże się wygląd faktury korekcyjnej gotowej do drukowania. Można
ją wydrukować klikając na ikonkę drukarki, bądź zrezygnować z drukowania ikonką z iksem. W
każdym przypadku faktura korekcyjna zostaje zapisana w bazie danych programu.
• Sprzedaż ► Korekta ► faktur ► cofnięcie faktury
Gdy faktura musi być cofnięta możemy posłużyć się tą opcją. Program uwzględnia wcześniejsze
modyfikacje na fakturze.
Jeśli wcześniej cofnęliśmy część towaru to cofnięcie wygeneruje odpowiednio mniejszą ilość
towaru cofanego.
82

Przy wycofywaniu faktury należy postępować tak jak przy korekcie, to znaczy po wyborze
konkretnej faktury za pomocą klawisza Wybierz, zatwierdza się wycofanie klawiszem Zapisz.
• Sprzedaż ► Korekta ► paragonów ► zwrot częściowy
Należy postępować tak jak przy korekcie/cofnięciu faktury.
• Sprzedaż ► Korekta ► paragonów ► korekta paragonu
Należy postępować tak jak przy korekcie/cofnięciu faktury.

5.8.1 Zamiana na fakturę
Zgodnie z przepisami do 3 miesięcy od chwili wystawienia paragonu kupujący może zażądać
wystawienia faktury VAT na podstawie posiadanych paragonów jakie mu wystawiliśmy. Służy do
tego specjalna funkcja jaka jest dostępna w programie dostępna z menu Sprzedaż ► Korekta
►Zamian na fakturę
Po wybraniu tej opcji pojawi się nam okienko z ewidencją firm, gdzie musimy wybrać firmę, na
którą mamy wystawić fakturę na podstawie paragonów.
Po tym pojawi się nam okienko :

Za pomocą przycisku Dodaj dodajemy paragony do faktury, która ma być wystawiona. Za
każdym naciśnięciem tego przycisku pojawi się nam najpierw okienko z wyborem daty
początkowej i końcowej wystawienia paragonu a później z listą wystawionych paragonów. Do
usunięcia paragonu z listy służy przycisk KASUJ. Z tej listy musimy wybrać interesujący nas
paragon. Po wybraniu paragonu lub paragonów możemy nacisnąć na przycisk Twórz fakturę.
To spowoduje pojawienie się okna:
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Naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje zapis faktury i jej wydrukowanie.

5.9 Ewidencja korekt
W programie istnieje możliwość przeglądania wszystkich korekt i wycofań zarówno faktur jak i
paragonów. Aby to uczynić należy wybrać z menu Sprzedaż opcję Ewidencja korekt, a
następnie żądany rodzaj informacji. Można wyświetlić wszystkie korekty/cofnięcia ( opcja
Sprzedaż ► Ewidencja korekt ► Całość), lub tylko wybrane, np. korekty faktur polegające
na zmianie ilości towaru ( opcja Sprzedaż ► Ewidencja korekt ► Faktur ► Zmiana
ilości). Za pomocą przycisku Drukuj można tę listę wydrukować.

Jeśli wybierzemy konkretną korektę/wycofanie, możemy oglądnąć jej szczegóły a także
wydrukować.
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Jak widać na zdjęciu mamy tu do dyspozycji przycisk Kasuj - będzie on widoczny tylko wtedy
kiedy ustawimy sobie kasowanie faktur korekcyjnych w Użytkownicy wtedy teżbędziemy mogli
skasować fakturę korekty. Proszę jednak pamiętać o tym iż jeśli skasujemy nie ostatnią fakturę
korekty to zostanie nam "dziura" w numeracji korekt.

5.10 Rozchód wewnętrzny
Rozchód wewnętrzny to dokument wystawiany np. w przypadku użycia części materiałów
handlowych na potrzeby własne firmy. Np. środki czystości. Ewentualnie w firmie przeprowadzany
jest remont i towary użyte do tego remontu są właśnie księgowane za pomocą rozchodu
wewnętrznego. Także w przypadku tworzenia towaru z innych towarów możemy posłużyć się
rozchodem wewnętrznym

5.10.1 Wystawienie dokumentu rozchodu wewnętrznego
Aby wystawić dokument rozchodu wewnętrznego należy wybrać z menu opcję Sprzedaż►
Rozchód wewnętrzny► Rozchód. Pojawi nam się okienko, w którym można dodawać do listy
towary, które mają być ujęte w rozchodzie. Służy do tego przycisk Dodaj. Wybieranie towaru i
wpisywanie jego ilości jest podobne do tego przy wystawianiu faktury sprzedaży (patrz rozdział
5.1). Listę można także modyfikować klawiszami Zmień i Usuń.
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz

5.10.2 Ewidencja rozchodu wewnętrznego
Po wybraniu z menu opcji Sprzedaż► Rozchód wewnętrzny► Ewidencja rozchodu i
określenia interesującego nas okresu pojawi nam się okienko ze spisem wystawianych dokumentów
rozchodu. Możemy wyświetlić dokładne dane o konkretnym dokumencie zaznaczając go i
naciskając przycisk Szczegóły.
Listę możemy wydrukować naciskając przycisk Drukuj.
Okienko zamykamy przyciskiem Wyjdź.
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Za pomocą przycisku Kasuj możemy skasować dany rozchód jeśli został nieprawidłowo
wypisany. Jednak przycisk Kasuj będzie widoczny tylko wówczas jeśli damy sobie odpowiednie
uprawnienie w menu Administracja -> Użytkownicy.

5.11 Wydruki dla sprzedaży
W tym rozdziale pokazano jak można skorzystać z bogatej oferty programu jeśli chodzi o wydruki
odnoszące się do ewidencji sprzedaży

5.11.1 Wydruk ewidencji i marż sprzedaży
Aby wydrukować ewidencję sprzedaży lub marże sprzedaży należy wybrać odpowiednią opcję z
menu Sprzedaż ► Wydruki
Sprzedaż ► Wydruki ►Ewidencja sprzedaży
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Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się takie okno:
Na

początku należy wybrać typ dokumentu do wydruku, po prawej stronie okna można to określić.
Możemy na jednym wydruku pomieścić faktury, paragony, korekty faktur i paragonów. Na prawo,
w polu Płatność możemy wybrać faktury gotówkowe lub przelewowe (te, które nie wpływają na
stan kasy). Możemy zdecydować się także na wydruk faktur dla firm bądź osób fizycznych.
Zaznaczając, więc odpowiednie opcje możemy spowodować na przykład, że na wydruku pojawią
się faktury przelewowe dla firm.
Z pewnych powodów możemy chcieć wydrukować faktury o określonym typie płatności. Do tego
celu należy wybrać opcję Płatność wg typu i wówczas będziemy mogli wybrać określoną
płatność naciskając przycisk płatność, który pojawi się nam kiedy wybierzemy tę opcję. Po
wybraniu danego typu płatności – np. „termin 7 dni” tylko takie będą drukowane.
Poniżej, w polu Okres wydruku, w wygodny sposób możemy także wybrać okres wydruku.
Najczęściej są wykonywane wydruki miesięczne, dlatego też takie są ustawione jako domyślne.
Jeśli interesuje nas jednak wydruki za inny okres to wystarczy nacisnąć przycisk <od..> <do..> i
poniżej wprowadzić odpowiednie daty.
W polu Nagłówek wydruku, poniżej, należy wprowadzić także nagłówek wydruku. Może to
być np. “Ewidencja sprzedaży”. Wpisany nagłówek powinniśmy zapisać tak, by następnym razem
był on już gotowy do użycia bez konieczności wpisywania go za każdym razem. Np. dla wydruku
faktur gotówkowych dla osób fizycznych nagłówek może być o treści “Ewidencja faktur
gotówkowych dla osób fizycznych” Po naciśnięciu przycisku Zapisz program będzie pamiętał, że
dla tego wydruku obowiązuje ten nagłówek.
• Sprzedaż ► Wydruki ►Wydruk marż sprzedaży
Po wybraniu tej opcji pojawi się nam okno:
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Z lewej strony możemy wybrać czy wydruk ma obejmować towary czy też grupy towarowe, po
prawej stronie ustalamy, jakiego okresu ma dotyczyć wydruk. Można wybrać albo konkretny
miesiąc, albo klikając na przycisk od.. do.. wybrany zakres czasu.
Klikając na klawisz Drukuj przechodzimy do podglądu wydruku, który możemy wydrukować
klikając na ikonkę drukarki. ( patrz rozdział 9.1)

5.11.2 Wydruki sprzedaży
Program dla wygody użytkowników ma możliwość zdefiniowania wydruków sprzedaży jakie mają
być wykonane. Można to zrealizować za pomocą menu Sprzedaż ► Wydruki ►Wydruki
sprzedaży
Na obrazku poniżej mamy okienko gdzie został zdefiniowany jeden wydruk. Ale możemy
zdefiniować ich oczywiście więcej. Za pomocą przycisku Dodaj <F3> możemy dodać wydruk do
listy zdefiniowanych wydruków. Przycisk Kasuj<F4> kasuje definicję. Za pomocą przycisku
Zmień <F6> możemy zmienić parametry wydruku a przyciskiem Aktywny <F7> możemy
chwilowo wyłączyć daną definicję z listy do wydrukowania.
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5.11.3 Druk faktur
Jest to funkcja, której nieco bardziej rozbudowana wersja znajduje się w programie
MR_USŁUGI_CYKLICZNE Służy ona do wydruku faktur z danego okresu. Przy czym wydruk
może być tu rozumiany nie tylko jako normalny wydruk na drukarce - ale także np wysyłanie maili
do klienta.

Dzięki tej funkcji mamy możliwość wydruku np. samych oryginałów faktur posortowanych wg
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ulicy – co może być przydatne w niektórych przypadkach. Ciekawą opcją jest automatyczne
wysyłanie oryginałów faktur na maila jeśli jest on zdefiniowany w danych firmy.
Możemy też zrealizować wydruk adresu na kopercie dla wystawionych faktur co ułatwia wysyłkę.
Użyteczną funkcją może być Wybierz od nr – to w przypadku gdyby drukarka się zacięła i trzeba by
było powtarzać wydruk od jakiegoś numeru faktury a nie chcemy drukować wszystkiego od
początku.

5.12 Faktura Pro Forma
Aby wystawić fakturę „Pro Forma” należy wybrać z menu opcję Sprzedaż ► Faktura
proforma ►Wystaw
Pojawi nam się okno takie jak przy wystawianiu normalnej faktury, dalej należy postępować tak jak
jest to opisane w rozdziale 5.1

Standardowo faktury proforma nie są pamiętane w systemie. Jednak jeśli załączymy opcję w
Administracja ► Ustawienia systemowe zakładka różne Pamiętaj faktury proforma, wówczas
będą one pamiętane i będzie można zobaczyć ich ewidencję.
Jak widać taką fakturę można także wystawić w walucie a także dla kontrahenta spoza Polski.
Dodatkowo będzie dostępne menu Sprzedaż ► Faktura proforma ► Zamień na fakturę
dzięki czemu można zamienić istniejącą fakturę proforma na zwykłą fakturę z możliwością
poprawy jej zawartości.

5.13 Wydanie Zewnętrzne
W programie mr faktury pro są dwa rodzaje wydań zewnętrznych. Jedno służy tylko i wyłącznie
do wyprowadzenia towaru z magazynu - np. dla przesunięcia z jednego magazynu do drugiego - np.
w innym mieście. Dla rozróżnienia nazwaliśmy je jako Wydanie zewnętrzne. Drugi rodzaj to WZ
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sprzedaż. Służy ono w przypadku kiedy z wydań zewnętrznych w przyszłości będą tworzone
faktury.

5.13.1 Sprzedaż WZ
Jeśli chcemy wystawić dokument Wydania Zewnętrznego ( WZ-tkę, ) z którego w późniejszym
czasie będziemy chcieli wystawić fakturę należy wybrać z menu opcję Sprzedaż ► Sprzedaż
WZ ► Sprzedaż WZ .

Spowoduje to
wyświetlenie takiego
okna jak przy wystawianiu normalnej faktury ( patrz rozdział 5.1). Przy wybieraniu towarów do
sprzedaży w pole na górze okna należy podać symbol WZ. Wcześniej jeśli były ustawione jakieś
cechy dla tej firmy – wówczas przed okienkiem WZ po wybraniu firmy pokaże się nam okienko z
wyborem cech. Jeśli naciśniemy przycisk Rezygnuj to WZ-ce nie zostanie nadana cecha. Przy
naciśnięciu przycisku Wybierz zostanie na WZ-ce zapisana wybrana cecha.
Możemy także wybrać tutaj rodzaj płatności. Jeśli firma wpłaca nam zaliczkę na przyszłą fakturę to
wybieramy płatność gotówka, ale wówczas cała kwota WZ-ki musi być zapłacona. Jeśli kupujący
będzie płacił dopiero po wystawieniu faktury to wybieramy jako formę płatności kredyt.
Uwaga: Przy wystawianiu faktur z WZ-tek nie można mieszać WZ-tek kredytowych i
gotówkowych. Jeśli wystawiamy obie formy płatności dla jednego użytkownika to będziemy
musieli mu później wystawić dwie faktury, zarówno dla WZ-tek gotówkowych jak i kredytowych.
Jeśli sprzedajemy na WZ-kę towar to jest on ściągany z magazynu i zmniejsza się jego ilość.
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5.13.2 Wydanie zewnętrzne
W przypadku, gdy chcemy wystawić dokument Wydania Zewnętrznego ( WZ-tkę ) a nie chcemy w
przyszłości wystawić na niego faktury należy wybrać opcję Sprzedaż ► Sprzedaż WZ ►
Wydanie Zewnętrzne. Jest to przydatne wówczas, gdy wysyłamy towar na przykład do innego
magazynu. Procedura wystawiania dokumentu jest taka jak opisana powyżej w punkcie 5.1.Towar
również jest ściągany ze stanów magazynowych tak jak podczas sprzedaży.

5.13.3 Tworzenie faktury
Wybierając opcję Sprzedaż ► Sprzedaż WZ ► Tworzenie faktury możemy zamienić WZtki na faktury. Najpierw wybieramy z listy firmę, w okienku pojawiają się nam tylko te firmy, które
miały wystawione WZ-tki, które nie zostały jeszcze zamienione na fakturę.

Po wyborze firmy pojawia się nam okienko gdzie możemy zobaczyć i wybrać te, WZ-tki, z których
chcemy wystawić fakturę sprzedaży:
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Jeśli wystawialiśmy WZ-tki z przypisanymi cechami możemy automatycznie wystawić faktury
dla danej cechy. Czasem firmy w związku ze swoją działalnością (np. inwestycyjną) chcą aby
pewne WZ-ki były odpowiednio pogrupowane i na ich podstawie były wystawiane faktury. Dzięki
temu że przy wystawianiu WZ-tek można nadać im pewne cechy, jest to obecnie możliwe. Można
zamienić na fakturę wszystkie WZ-ki o określonej cesze dla danej firmy.
Jeśli wystawialiśmy WZ-tki kredytowe i gotówkowe (z przedpłatą) to możemy ułatwić sobie wybór
przez wyświetlenie tylko jednego rodzaju WZ-tek. Ułatwiają nam to odpowiednie przyciski na dole
okienka: Pokaż WZ kredyt i Pokaż WZ gotówka. Aby wybrać daną WZ-tkę do faktury należy
zaznaczyć ją myszką i nacisnąć przycisk Dodaj. Po prawej stronie listy, w kolumnie „wybrany”
można skontrolować, które WZ-tki są wybrane do faktury, a które nie. Aby usunąć z faktury
WZ-tkę należy ją zaznaczyć i nacisnąć przycisk Usuń.
W przypadku użycia cech dla firmy program ustawia sam wybrane faktury dla danej cechy. Dzięki
czemu możemy wystawić faktury tak jak klient by tego chciał. Nie musimy też pamiętać które WZki powinny być na danej fakturze.
Po wyborze należy nacisnąć przycisk Utwórz fakturę; spowoduje to wyświetlenie okienka
takiego jak przy wystawianiu normalnych faktur, jest ono opisane w rozdziale 5.1. Nie można tu
jednak zmienić cen, gdyż są one ustawiane automatycznie. Możemy jedynie manipulować zmianą
rabatu bądź też ustawić sobie wcześniej ceny towarów w cenniku i zaznaczyć opcję w ustawieniach
administracyjnych, że ceny będą brane w dniu sprzedaży ( jak to zrobić opisane jest w rozdziale
3.1.2).
Naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje wystawienie faktury.

Uwaga!
Nie można skasować także WZ-tek, na które wystawiono już fakturę sprzedaż

5.13.4 Ewidencja WZ
Jeśli chcemy przeglądnąć wystawiane WZ-tki należy wybrać opcję Sprzedaż ► Sprzedaż WZ
► Ewidencja WZ ►wg daty lub Sprzedaż ► Sprzedaż WZ ► Ewidencja, WZ ►dla
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firmy. Przy pierwszej opcji należy podać interesujący nas przedział czasu, w drugim przypadku
firmę. Pojawi nam się lista WZ-tek, jeśli chcemy obejrzeć szczegóły którejś z nich, to należy
zaznaczyć ją i nacisnąć przycisk Szczegóły. Jeśli wybrana WZ-tka nie była jeszcze zamieniona na
fakturę to możemy ją wykasować korzystając z przycisku Kasuj.
Można

także

zobaczyć wszystkie te wz-ki, z których jeszcze nie wystawiono faktur korzystając z menu

Sprzedaż ► Sprzedaż WZ ► Ewidencja WZ ►nie wystawione sprzed.

5.13.5 Zwroty WZ
W przypadku zwrotu towaru z WZ-ki możemy wystawić jej korektę, aby to zrobić należy wybrać
opcję Sprzedaż ► Sprzedaż WZ ► Zwroty. Po wyborze firmy pokaże się lista na nią
wystawionych WZ-tek, z niej należy wybrać tę do poprawy. Wybór zatwierdzamy przyciskiem
Koryguj. Pokaże nam się okno z listą towarów na wybranej WZ-tce, zaznaczając nas interesujący i
naciskając przycisk Koryguj możemy poprawić nieprawidłowe wpisy.
Wszystko zatwierdzamy za pomocą przycisku Zapisz.
W obecnej wersji programu możliwe jest tylko cofanie zwracanego towaru. Towar ten wraca z
powrotem na magazyn.

5.13.6 Ewidencja zwrotów WZ
Jeśli chcemy zobaczyć listę zwrotów WZ musimy wybrać opcję Sprzedaż ► Sprzedaż WZ ►
Ewidencja zwrotów. Po wyborze interesującego nas okresu pojawi nam się lista WZ-tek, jeśli
chcemy obejrzeć szczegóły którejś z nich, to należy zaznaczyć ją i nacisnąć przycisk Szczegóły.

5.13.7 Eksport wydania zewnętrznego
Program ma możliwość wyeksportowania wydania zewnętrznego do pliku. Funkcja ta przydatna
jest dla firm, które posiadają swoje oddziały w innych miejscach. Dzięki temu możemy
wyeksportować wydanie zewnętrzne oraz cenniki. Przy czym mamy możliwość wyeksportowania
danego cennika o innej nazwie niż jest ona na komputerze z którego wykonujemy eksport. Na
przykład cennik u nas na komputerze jest cennikiem detalicznym , ale na komputerze w oddziale
jest to cennik hurtowy. Wystarczy więc zdefiniować cennik źródłowy ‘detaliczny’ a cennik
docelowy ‘hurtowy’. Dzięki tej funkcji możemy także wyeksportować same cenniki. Wystarczy
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zaznaczyć opcję same cenniki. W przypadku gdy nie zdefiniujemy żadnego cennika eksport
cennika nie zostanie wykonany. Funkcja eksportu współdziała z funkcja Dostawy ► Dostawa ►
Import dostawy .

W przypadku kiedy w programie nie używamy symboli w towarach i usługach należy koniecznie
zaznaczyć Użyj nazwy w cenniku zamiast symbolu.

5.14 Raporty drukarki fiskalnej
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Jeśli używamy drukarki fiskalnej, to, aby wydrukować raporty należy skorzystać z opcji menu
Sprzedaż ► Drukarka fiskalna. Ta pozycja menu widoczna jest jedynie wtedy, gdy w
ustawieniach programu zaznaczyliśmy, że używamy drukarki fiskalnej (Patrz rozdział 3.1.4). Mamy
możliwość wydrukowania raportu dobowego, okresowego szczegółowego, okresowego łącznego i
raportu o stanie drukarki.
Za pomocą opcji menu Sprzedaż ► Drukarka fiskalna► Dostosuj zegar możemy ustawić
zegar drukarki fiskalnej zgodnie z czasem ustawionym na komputerze. Przed użyciem tej opcji
należy sprawdzić czy czas ustawiony na komputerze jest prawidłowy.

6. Dostawy i Skup
Menu Dostawy pojawia się wówczas, gdy zaznaczona jest opcja, że korzystamy z stanów
magazynowych. ( patrz rozdział 3.1.3). Wówczas każdy towar, jaki znajduje się na stanie sklepu
lub hurtowni musi zostać przyjęty poprzez fakturę dostawy. Oczywiście można także sprzedawać
wówczas także i usługi - ale one nie wpływają na stany magazynowe.

6.1 Dostawa
Tu zostaną omówione wszystkie funkcje związane z menu dostawa.

6.1.1 Dostawa towaru
Jeśli chcemy przyjąć do magazynu jakiś towar, należy skorzystać z opcji Dostawy ► Dostawa
► Dostawa tow.. Następnie należy wybrać z listy firmę, jeśli nie ma jej na liście dostawców, to
możemy wyświetlić wszystkie firmy zaznaczając kwadracik Dostawcy i odbiorcy na dole
okienka. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem Wybierz ukaże nam się okienko:
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U góry okienka jest pole Symbol faktury jest to ten sam symbol, jaki znajduje się na naszej
fakturze dostawy, należy go tam wpisać. Następnie po prawej stronie wpisujemy datę dostawy oraz
datę przyjęcia.
Poniżej znajduje się lista towarów przyjmowanych w dostawie. Aby dodać towar należy skorzystać
z przycisku Dodaj, bądź z klawisza F3 na klawiaturze. Ukaże nam się wówczas lista towarów i
usług ( jak je wprowadzić patrz rozdział 4.2). Z tej listy wybieramy przyjmowany towar i
zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. Jeśli przyjmowanego w dostawie towaru / usługi nie ma na
liście, możemy go w każdej chwili dodać korzystając z przycisku Dodaj towar lub Dodaj usługę
( jest to opisane w rozdziale 4.2).
Jeśli cena netto się zmieniła albo jest on wprowadzany po raz pierwszy program powiadomi nas o
tym odpowiednim komunikatem. Jest to uczynione po to, byśmy mogli od razu ustalić cenę
sprzedaży danego towaru.
Po wybraniu towaru możemy zmienić jego ilość czy cenę za pomocą przycisku Zmień, albo też
całkiem go skasować przyciskiem Kasuj. Jeśli chcemy ustalić nową cenę towaru to za pomocą
przycisku Ustaw cenę wyświetlimy cenniki i możemy ustalić cenę towaru. (tak jak opisane jest to
w rozdziale 4.5).
Po wprowadzeniu wszystkich towarów i sprawdzeniu czy suma dostawy zgadza się z tym, co
wprowadziliśmy możemy zapisać fakturę dostawy przyciskiem Zapisz.
Możemy także zapisać fakturę dostawy do pliku tymczasowego w przypadku, kiedy nie
dokończyliśmy jej a potrzebujemy np. wypisać fakturę sprzedaży, bądź też nie chcemy żeby w
danej chwili towary znalazły się na magazynie. Wówczas musimy nacisnąć klawisz Zapisz
tymcz. Faktury dostawy w magazynie tymczasowym pokażą się nam przy rozpoczęciu nowej
dostawy towaru, możemy wówczas wybrać fakturę w magazynie tymczasowym, dokończyć jej
wpisywanie i wprowadzić poprzez normalny zapis do magazynu.
Jeśli włączymy opcję w Administracja → Ustawienia systemowe zakładka dostawa „Przyjęcie
dostawy w walucie” wówczas będziemy mogli przyjąć daną dostawę w walucie (np. faktury
importowe czy też dostawy wewnątrzwspólnotowe ) Program także wydrukuje nam dokument
faktury wewnętrznej. Jej numer możemy wpisać naciskając na przycisk <ustaw kurs nr>

6.1.2 Ewidencja dostaw
Program umożliwia oglądnięcia i wydrukowania ewidencji dostaw. Aby to uczynić należy z menu
wybrać pozycję Dostawy ► Dostawa ► Ewidencja dostaw ► faktury lub Dostawy ►
Dostawa ► Ewidencja dostaw ► dla firmy zależnie od tego czy chcemy ewidencję faktur
czy też dostawy od konkretnej firmy. W drugim przypadku najpierw musimy wybrać firmę z listy,
potem w obydwu przypadkach określamy zakres czasu. Pokaże nam się okienko:
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Możemy tutaj przeglądnąć sobie spis dostaw, aby oglądnąć szczegóły którejś z nich należy ja
zaznaczyć i nacisnąć przycisk Szczegóły. Jeśli chcemy wydrukować spis dostaw korzystamy z
przycisku Drukuj, przy czym po jego prawej stronie możemy określić czy wydruk ma dotyczyć
wszystkich dostaw, czy tylko konkretnego towaru. W tym drugim przypadku wybieramy
interesujący nas towar z listy. Standardowo powinniśmy mieć włączony automat gdyż wówczas
stawki VAT są obliczane automatycznie przez program i drukowane są odpowiednie kolumny.
Przycisk Przelew umożliwia wydrukowanie przelewu dla wskazanego dokumentu dostawy.

6.1.3 Korekta i cofnięcie faktury dostawy
Jeśli chcemy wprowadzić korektę fakturę dostawy, to należy wybrać z menu opcję Dostawy ►
Dostawa ► Korekta ► korekta lub Dostawy ► Dostawa ► Korekta ► cofnięcie.
Postępuje się następnie tak samo jak w przypadku korekty czy cofnięcia faktury sprzedaży, jest to
opisane w rozdziale 5.6.

6.1.4 Poprawa
Poprawa faktury dostawy dostępna jest przez menu Dostawy ► Dostawa ►Poprawa, działa
tak samo jak przy poprawie faktury sprzedaży, opisane jest to w rozdziale 5.5 Należy pamiętać że
gdy zmniejszymy dostawę w ten sposób że będzie za mało towaru na magazynie by pokryć faktury
sprzedaży - zostanie z tych faktur ten towar wycofany i znajdzie się w menu Sprzedaż ►

Sprzedaż magazyn.

6.1.5 Wydruk przyjęcia
Wydruk przyjęcia dostawy dostępna jest przez menu Dostawy ► Dostawa ►Wydruk
przyjęcia, służy ona do wydruku nazw towarów ich symboli, ilości oraz ceny detalicznej faktur
dostaw. Ułatwia to przyjęcie danej dostawy w większych sklepach – gdzie towary przyjmują
pracownicy a właściciel nie chce udostępniać im kopii faktury dostawy.

Po wybraniu zakresu dat o jaki nam chodzi, pokażą się faktury, które są przyjęte w tym czasie. Za
pomocą przycisku Wszystkie możemy zaznaczyć wszystkie faktury do wydruku. Przycisk Zmień
zmienia zaznaczenie wskazywanej faktury. Po naciśnięciu przycisku Drukuj zostanie
wydrukowane zestawienie wybranych faktur wraz z towarami.
Są dwie wersje takiego wydruku wersja 2 pokazuje dane podobne jak na fakturze dostawy.
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6.1.6 Import Dostawy
Import dostawy dostępny jest przez menu Dostawy ► Dostawa ►Import dostawy,
i służy do importu dostawy lub też samego cennika ze specjalnie przygotowanego pliku z opcji
eksportu wydania zewnętrznego opisanego w rozdziale 5.13.7
Dzięki temu nie musimy wklepywać faktury za pomocą klawiatury tylko wystarczy zaimportować
ją z jakiegoś nośnika zewnętrznego. Plik wymiany jest w formacie tekstowym. Jednak nie są
dopuszczalne jakiekolwiek ingerencje w jego treść gdyż inaczej nic nie zostanie zaimportowane.
Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

6.1.7 Import Dostawy XML
Import dostawy z pliku typu XML dostępny jest przez menu Dostawy ► Dostawa ►Import
dostawy XML, - jeśli mamy takie uprawnienia nadane w Administracja ► Użytkownicy.
Niestety program zaimportuje dane dla plików tylko o określonej definicji. Po uruchomieniu tej
opcji pokaże się nam

Należy najpierw odczytać plik XML z danymi dostawy za pomocą klawisza Wybierz. Jeśli plik
jest we właściwym formacie wówczas automatycznie wypełnią się nam wszystkie puste tu pola.
Naszą rolą jest tylko ewentualne poprawienie czy jest to faktura z opóźnioną płatnością. W
programie musi też istnieć płatność, która jest zdefiniowana jako nie wpływająca na kasę i
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zaznaczoną opcją Data płatności ustawiana ręcznie. Jeśli firmy dostawcy nie było w programie
to zostanie ona dopisana do listy dostawców. Tak samo z towarami. Jednak tu pokazywane jest
okienko z właściwościami towaru aby można było uzupełnić dodatkowe informacje na temat
towaru jakich nie ma w formacie danych XML. Np grupa towarowa itp. Jeśli towar istnieje to to
okienko nie jest pokazywane. Towar identyfikowany jest poprzez symbol, który jest opisany w
pliku jako kod EAN13 towaru oraz przez nazwę towaru. Oba te identyfikatory powinny się
zgadzać. Jeśli tak nie jest to pokazywane jest okienko z możliwością wyboru towaru lub ręcznego
dopisania towaru do listy towarów. Jeśli wszystkie towary są zidentyfikowane to wówczas zostanie
zaimportowana faktura dostawy. Program uprzedza gdy chcielibyśmy wprowadzić tę samą fakturę
po raz drugi do systemu.
Jeśli używasz innego formatu a chcesz by twój format dostawy został zaakceptowany przez
program napisz na maila poczta@fakturyok.pl celem dowiedzenia się szczegółów.

6.2 Skup
Zostanie tu omówiony skup towarów.

6.2.1 Wystawienie faktury skupu
Aby wystawić fakturę skupu należy wybrać opcję Dostawy ► Skup ► Skup. Jeśli faktura ma
być wystawiana dla Rolnika ryczałtowego, wówczas musimy wybrać opcję Dostawy ► Skup ►
Skup faktura RR. Będzie to widoczne późnej w prawym dolnym rogu okna jako zaznaczona
opcja Faktura VAT RR.
Następnie wybieramy ze spisu firmę dla której faktura jest wystawiana. Jeśli wystawiana jest
faktura RR, to firma musi być zaznaczona jako Rolnik Ryczałtowy ( patrz rozdział 4.3 ). Po
naciśnięciu klawisza Wybierz pokaże się nam takie okienko :

Jeśli włączyliśmy w ustawieniach programu "Numeracja faktur automatyczna" ( patrz rozdział
3.1.1) wówczas numer faktury jest ustawiany przez program i użytkownik nie jest w stanie go
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zmienić, w przeciwnym wypadku użytkownik musi samodzielnie wpisać numer faktury. Jeśli
wszystkie faktury będą wystawiane przez program wówczas wygodniej jest włączyć opcję
automatycznego numerowania faktur.
W prawym górnym rogu okna należy ustawić datę dostawy. Poprzez wciśnięcie przycisku na końcu
daty sprzedaży możemy włączyć kalendarz, który ułatwia ustawienie daty. Musimy także ustawić
datę przyjęcia faktury. Jeśli jest ona taka sama jak data sprzedaży wystarczy wówczas nacisnąć
przycisk <dd>
W głównej części okna umieszczony jest spis towarów, na które ma być wystawiona faktura.
W pierwszej kolejności przed dodaniem towaru należy wybrać fundusz na jaki będzie dokonana
wpłata w przypadku faktury RR.
Aby dodać towar do faktury należy skorzystać z przycisku <Dodaj>, robi się to w ten sam sposób,
co przy wystawianiu faktury sprzedaży, jest to opisane w rozdziale 5.1.
Za pomocą przycisku Zmień możemy skorygować już wprowadzoną pozycję, natomiast za
pomocą przycisku Kasuj usuwamy ją z listy.
Faktura ma ustawioną płatność taką, jaką ma ustawioną firma, którą wybraliśmy.
Po lewej stronie możemy ustawić rodzaj płatności, aby go zmienić należy skorzystać z przycisku
<F8>i wybrać z listy potrzebny rodzaj ( O rodzajach płatności zobacz rozdział 4.13). Jeśli płatność
ma ustawioną opcję wg daty wówczas możemy ustawić datę płatności ręcznie. Jest to przydatne,
gdy sprzedaż musi być spłacona w określonym dniu niezależnie od daty sprzedaży.
Do danej faktury możemy też zastosować rabat. Rabat wprowadzamy po prawej stronie, możemy
go wprowadzić kwotowo albo procentowo. Fakturę zapisujemy za pomocą przycisku Zapisz lub
możemy zrezygnować z jej zapisu za pomocą przycisku Rezygnuj.
Jeśli w opcjach zaznaczyliśmy opcję Drukuj skup bez podglądu, wówczas po naciśnięciu
Zapisz faktura jest od razu drukowana. W przeciwnym wypadku pojawi się nam okno podglądu
wydruku faktury, to znaczy zobaczymy jak faktura będzie wyglądała po wydrukowaniu.
Aby wydrukować fakturę należy nacisnąć na ikonkę drukarki w prawym górnym rogu okna.
Wygląd faktury można zmienić za pomocą Projektanta, patrz rozdział 9.2

6.2.2 Ewidencja skupu
Do ewidencji skupu mamy dostęp przez menu Dostawy ► Skup ► Ewidencja skupu.
Możemy wybrać przeglądanie wszystkich faktur ( Dostawy ► Skup ► Ewidencja skupu ►
faktury), lub tylko dla określonej firmy (Dostawy ► Skup ► Ewidencja skupu ►dla
firmy). Po wyborze interesującego nas okresu pokazuje się okienko ze spisem faktur skupu.

6.2.3 Poprawa faktury skupu
Jeśli z jakiegoś powodu faktura skupu została źle wystawiona, to za pomocą opcji menu Dostawy
► Skup ► Poprawa skupu możemy ją poprawić. Dokonuje się tego podobnie jak przy
poprawianiu faktury sprzedaży, co zostało opisane w rozdziale 5.5.

6.3 Zamówienia własne
Omówiono tu obsługę zamówień własnych.
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6.3.1 Wystawienie dokumentu zamówienia
Program umożliwia wystawianie dokumentu zamówienia, aby to uczynić należy wybrać opcję
Dostawy ► Zamówienia własne ► Zamów. Po wyborze firmy, w której chcemy zamówić
dany towar lub usługę zobaczymy takie okno:

Jeśli zaznaczyliśmy opcję automatycznego ustawiania numeru zamówienia w Ustawieniach
systemowych ( patrz rozdział 3.1.1) to pojawi się nam on automatycznie, jeśli nie to musimy sami
wypełnić numer zamówienia. Po prawej stronie znajdują się przyciski Zmień, którymi możemy
zmienić firmę będącą adresatem, zamawiającym i adres wysyłkowy. Środkową część okna zajmuje
lista zamawianych towarów lub usług, można je dodawać za pomocą przycisku Dodaj i usuwać
przyciskiem Kasuj. Jeśli towar lub usługa został źle wprowadzony można to poprawić naciskając
przycisk Popraw. Po lewej stronie możemy wybrać rodzaj płatności, oraz zaznaczyć czy faktura
może być odebrana bez podpisu. W prawym dolnym rogu znajduje się pole na dodatkowy opis
zamówienia, tekst ten będzie widniał później na wydruku. Po wypełnieniu zamówienia należy
nacisnąć przycisk Zapisz. Ukaże nam się podgląd wydruku, który pomocą ikonki z drukarką
możemy wydrukować. Przycisk Zapisz Tymczas. Pozwala nam na zapisanie tymczasowe
zamówienia. Przydatne jest to wówczas gdy nie zapisaliśmy całego zamówienia a musimy zrobić
coś innego. Później możemy powrócić do tego zamówienia i je dokończyć.
Gdy zaznaczymy opcję Wybierz towar z minimum wówczas towar wybierany jest tylko z listy
towarów, które osiągnęły ilość minimalną stanu magazynowego lub mniejszą. Ułatwia to
zamówienie towarów, których brakuje na magazynie. Zaznaczenie opcji Wybierz towar wg grupy
spowoduje że na liście towarów do wyboru pojawią się tylko towary z danej grupy. Po zaznaczeniu
Zapisuj cenę ostatniej dostawy na zamówieniu pojawi się cena za jaką ostatnio kupiliśmy dany
towar.
Po naciśnięciu przycisku Dodaj <F3> i wyborze towaru do zamówienia pojawi się nam okienko :
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Dla wygody zamawiającego program podaje szereg dodatkowych informacji odnośnie ostatniej
dostawy dla tego towaru a także ostatniego zamówienia.

6.3.2 Ewidencja zamówień własnych
Aby przejrzeć wystawione zamówienia należy wybrać z menu opcję Dostawy ► Zamówienia
własne ► Ewidencja zamówień. Po wyborze zakresu dat, pokaże nam się lista zamówień z
danego okresu. Po wybraniu jednego pokaże się okienko ze szczegółami zamówienia. Możemy
tutaj także wydrukować poszczególne zamówienia, wystarczy nacisnąć przycisk Drukuj.

6.4 Zamówienia
Tu obsługiwane są zamówienia od naszych klientów.

6.4.1 Wystawienie zamówienia
Program umożliwia obsługę zamówień od klientów. Aby przyjąć zamówienie od klienta należy
wybrać z menu Dostawy ► Zamówienia ► Zamów
Po wybraniu firmy lub osoby, która składa zamówienie pokaże się nam okienko :
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W zamówieniu możemy wybrać czy klient wpłaca nam zaliczkę czy zadatek (drukowana będzie
wtedy faktura zaliczkowa) Jeśli nie wypełnimy pola kwota wówczas nie będą wystawiane
dodatkowe dokumenty. Jeśli nie będzie zaznaczona opcja Drukuj zamówienia po zapisie wówczas
nie będzie drukowany druk zamówienia tylko całość zamówienia zostanie zapisana w programie.

6.4.2 Ewidencja zamówień
Program umożliwia zobaczenie ewidencji zamówień a także stanu ich realizacji.

Zaznaczenie Nie pokazuj zrealizowanych spowoduje wyświetlenie tylko zamówień dotychczas nie
zrealizowanych. Tu też możemy skasować niepotrzebne zamówienia a także sprawdzić ich stan
realizacji.
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6.4.3 Zmiana stanu zamówienia
Możemy ustawiać różne stany w jakim znajduje się zamówienie od klienta. Służy do tego menu
Dostawy ► Zamówienia ► Zmiana stanu W przypadku jego wybrania pojawi się nam
okienko podobne do tego jak w ewidencji zamówień. Tu możemy wybrać konkretne zamówienie i
pokażą się nam szczegóły zamówienia. Tu możemy zmienić stan tego zamówienia jak i wstawić
odpowiedni komentarz do zmiany tego stanu. Zamówienie może być w 4 stanach w realizacji,
częściowo zrealizowane, zrealizowane i anulowane.

6.4.4 Zamiana zamówienia na fakturę.
Mamy tu możliwość zamiany zamówienia fa fakturę lub paragon. Wybieramy z menu Dostawy ►
Zamówienia ► Twórz fakturę i zobaczymy wówczas okienko :

Zaznaczając Twórz paragon – zostanie utworzony paragon a nie faktura. Po wybraniu
odpowiedniego zamówienia pokaże się nam okienko z wybranym zamówieniem. Po zatwierdzeniu
tego zamówienia pokaże się okienko z fakturą lub paragonem na którym możemy wprowadzić
jeszcze jakieś zmiany przed zatwierdzeniem go do zapisu. Jeśli wcześniej była jakaś zaliczka lub
zadatek to pokaże się nam faktura zaliczkowa końcowa.

6.5 Wydruki zakupów
Aby wydrukować zakupione towary, należy z menu wybrać opcję Dostawy ► Wydruki ►
Zakupy. Po wybraniu interesującego nas przedziału czasu możemy jeszcze określić czy wydruki
mają dotyczyć zarówno skupu jak i dostawy, czy tylko jednej z tych rzeczy. Po naciśnięciu
przycisku Drukuj ukaże nam się podgląd wydruku, który pomocą ikonki z drukarką możemy
wysłać na drukarkę.
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6.6 Zezwolenia

Za pomocą opcji Dostawy ► Zezwolenie możemy wystawić oświadczenie dla innej firmy o tym,
że nasza firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur
VAT. Aby ułatwić sobie wypełnienie pola firmy adresata i firmy wystawiającego możemy
skorzystać z przycisków <...>, pokaże nam się spis firm wprowadzonych do programu. Poniżej, w
polu Ważność określamy okres ważności Oświadczenia, możemy też pozostawić wpis
„jednorazowe”. Po wypełnieniu rubryk należy nacisnąć przycisk Drukuj, ukaże nam się podgląd
wydruku, który pomocą ikonki z drukarką możemy wydrukować.

6.7 Reklamacje
Program umożliwia obsługę reklamacji. Tj. przyjęcie towaru do reklamacji i śledzenie jego stanu.

6.7.1 Wystaw reklamację
Za pomocą menu Dostawy ► Reklamacje ► Wystaw nowy możemy wystawić
reklamację oraz wydrukować odpowiedni rewers dla klienta. Po wybraniu tej opcji pokaże się nam:
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W przypadku ustawionej automatycznej numeracji reklamacji – Zgłoszenie reklamacji nr pojawi się
nam automatycznie.
W typie naprawy możemy wybrać „Reklamacja”, „Odpłatna”, „Warunkowe” – dzięki czemu
program może także służyć nie tylko do obsługi reklam, ale także w punktach naprawy.
W stanie reklamacji możemy wybrać „Do naprawy”, „Naprawiony”, „Załatwiona”.
Gdy towar był kupiony w naszym punkcie możemy wybrać dokument na którym widnieje towar
przyjęty do reklamacji.
Po naciśnięciu przycisku Zapisz zgłoszenie reklamacyjne zostanie zapisane i zostanie
wydrukowany rewers dla klienta.

6.7.2 Zmiana stanu reklamacji
W przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany stanu reklamacji, gdy np. dane urządzenie zostało
naprawione – bądź gdy zostaje oddane klientowi. Po wybraniu z menu Dostawy ► Reklamacje
► Zmień stan pokaże się nam okienko wyboru zakresu dat w jakim będziemy poszukiwać danej
reklamacji. A następnie pokaże się nam okienko:
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Za pomocą opcji zmień możemy zmienić stan danej reklamacji.

6.7.3 Ewidencja reklamacji
Możemy sobie także przeglądać reklamacje np. w poszukiwaniu tych, które powinny być
załatwione a nie są. Za pomocą menu Dostawy ► Reklamacje ► Ewidencja reklamacji
możemy wybrać do przeglądania reklamacje z określonego stanu. Pojawi się nam okienko podobne
jak w zmianie reklamacji Pojawi się nam jednak przycisk Szczegóły po naciśnięciu którego
pojawią się nam szczegóły reklamacji.

6.7.4 Poprawa reklamacji
Mamy także możliwość poprawienia całej reklamacji. Za pomocą menu Dostawy ► Reklamacje

► Poprawa reklamacji.

7. Rozliczenia
W poniższym rozdziale omówimy liczne funkcje, które ułatwiają użytkownikowi dokonywanie
rozliczeń z kontrahentami. Świetnym dodatkiem do programu MR FAKTURY PRO jest tu program
do pomocy przy rozliczaniu przelewów mr przelewy.

7.1 Rozliczenia dostaw
Rozliczenia dostaw dostępne są przez menu Rozliczenia ►Dostaw
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Jeśli włączyliśmy obsługę długów i realizujemy sprzedaż, dostawy lub skup z płatnością odroczoną
lub przelewową, to możemy za pomocą programu kontrolować stan spłat i długów.

7.1.1 Sprawdzanie stanu spłat dla dostaw i skupu
Aby zobaczyć stan spłat dla dostaw i skupu należy wybrać z menu opcję Rozliczenia ►Dostaw

► Spłaty.
Pokaże się nam wówczas tabelka z nazwami firm i osób, wobec których nie uregulowaliśmy
jeszcze należności:

W kolumnie Winien możemy zobaczyć ile naszej firmie jest winna dana firma, natomiast w
kolumnie Ma widać, jakie mamy długi wobec tej firmy.
Po naciśnięciu przycisku Całość długów możemy zobaczyć bilans długów naszych i innych firm
wobec nas.
Przyciskiem Wydruk długów możemy wydrukować widoczną listę z szczegółami odnośnie kwot
już zapłaconych itp. Przykładowy wydruk dotyczący jednej firmy można zobaczyć poniżej
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Aby zobaczyć, jakie spłaty przypadają na dany dzień lub dni, należy użyć przycisku Płatność na
dzień. Wcześnie program poprosi nas o zakres dat jakiego ma to dotyczyć, potem pokaże nam się
takie okienko:

Mamy tu spis wszystkich dokumentów z odroczoną datą płatności. Klikając na konkretny
dokument, u dołu możemy zobaczyć, jakiej firmy dotyczy. Możemy wyświetlać listę posortowaną
według daty lub według symbolu, korzystając z przycisków wg Daty i wg symbolu. Przyciskiem
Drukuj możemy wydrukować widoczną listę.
W głównym okienku, po naciśnięciu przycisku Spłaty pokazuje się nam tabelka z niespłaconymi
fakturami danego dłużnika:

Tu możemy wprowadzić spłatę danych faktur.
Przyciskiem Zaznacz zaznaczamy daną fakturę do spłaty. Tym samym przyciskiem możemy ją też
odznaczyć. Obok znajduje się lista wyboru, z której możemy wybrać czy tu chodzi o gotówkę,
przelew czy czek. Jeśli prawidłowo wybraliśmy rodzaj spłaty i fakturę lub faktury do spłaty
wówczas możemy nacisnąć przycisk Spłać.
Pojawi się nam nowa tabelka:
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U góry okienka możemy zmienić Datę wpłaty, poniżej wpisujemy numer KW lub przelewu
( Numery KW generują się samoczynnie, ale można je zmienić). Faktury mogą być spłacane
całkowicie bądź też częściowo. W polu Wpłata wpisujemy sumę przeznaczoną do spłaty. Po
wprowadzeniu sumy spłaty możemy przycisnąć przycisk Pokaż, aby zobaczyć ile jest jeszcze do
spłaty, bądź też możemy przed podaniem sumy nacisnąć przycisk Całość i wówczas całość faktur
zostanie spłacona.
Jeśli była to wpłata gotówki program zapyta nas czy ma drukować KW.
Aby znaleźć firmę którą chcemy spłacić mamy na to szereg możliwości. Możemy szukać jej
poprzez nazwę <F7>, skrót nazwy firmy <F8>, NIP <F9> , funkcję znajdź <F10>, która działa
identycznie jak funkcja w ewidencji firm, oraz wg numeru <F3> . W ostatniej funkcji podajemy
numer faktury – lub jego część i program znajdzie nam wszystkie faktury, które spełniają ten
warunek.

7.1.2 Ewidencja spłat
Aby zobaczyć ewidencję spłat dla dostaw i skupu należy wybrać z menu opcję Rozliczenia
►Dostaw ► Ewidencja spłat.
Pokaże się nam takie okno:

111

W

głównej części okna mamy listę firm, wobec których mamy lub mieliśmy zobowiązania.
Przycisk Przeterminowania służy do wyświetlenia tabelki ze spisem zobowiązań
niespłaconych w terminie. Wybierając jakąś pozycje z listy i naciskając przycisk Szczegóły
otrzymujemy dokładne informację o przeterminowanej płatności.
Przycisk Płatność na dzień służy do wyświetlenia spisu zobowiązań, których termin spłaty
przypada w określonym terminie. Po naciśnięciu tego przycisku należy określić, jaki okres czasu
nas interesuje, jeśli obydwie daty będą wskazywać ten sam dzień, to program wyświetli płatności,
których termin spłaty przypada właśnie na ten dzień.
Przyciskiem Wydruk długów drukujemy widoczną listę na drukarce.
Jeśli na liście zaznaczymy którąś firmę, i naciśniemy przycisk Pokaż, wówczas otrzymamy spis
wszystkich spłat, zarówno uregulowanych w całości jak i tych niespłaconych czy spłaconych
częściowo:

W kolumnie uregulowano możemy sprawdzić czy cała płatność jest już spłacona, a wybierając
któryś dokument i naciskając przycisk Pokaż spłaty zobaczymy historię spłat zobowiązań dla
konkretnego dokumentu:
112

Jeśli naciśniemy na przycisk Kasuj <F4> to wówczas możemy skasować daną spłatę. Po
naciśnięciu przycisku Szczegóły otrzymujemy okienko z dokładnymi informacjami o danej
wpłacie:

Jeśli chcemy zobaczyć spłaty większej ilości faktur to wystarczy nacisnąć na przycisk Drukuj <F5>
na okienku Spłaty. Wówczas otrzymamy wydruk:

7.1.3 Zaliczki
Aby przyjąć zaliczkę należy wybrać z menu opcję Rozliczenia ►Dostaw ► Zaliczki ►
Przyjmij. Po wybraniu firmy, od której zaliczkę otrzymujemy pokaże nam się okienko:
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W pole Symbol musimy wpisać symbol wpłacanej zaliczki, następnie wpisujemy kwotę wpłaty i
jej rodzaj (formę płatności). Możemy także wybrać datę wpłaty i datę upływu. Zatwierdzamy
wpłatę klawiszem Zapisz.
Należy jednak pamiętać że obecnie jeśli chodzi o zaliczki obowiązuje faktura VAT zaliczka co
zostało opisane w 5.5.1 Wystawianie faktury zaliczkowej.

7.2 Rozliczenia sprzedaży
Tu zostanie omówiona obsługa długów sprzedaży.

7.2.1 Sprawdzanie stanu spłat dla sprzedaży
Aby sprawdzić stan spłat dla sprzedaży należy wybrać z menu opcję
Rozliczenia ►Sprzedaży ► Spłaty. Pokaże nam się okienko :
W

głównej części okienka znajduje się spis firm które mają długi wobec nas lub wobec których nasza
firma ma długi. W kolumnie winien możemy zobaczyć ile dana firma jest nam winna, w kolumnie
ma widać ile już z tego spłaciła.
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Przyciski mają takie same funkcje jak przy ewidencji spłat dla dostaw, zobacz rozdział 7.1.1 , z tym
że oczywiście pojawiają się tam dokumenty KP a nie KW.
Mamy tu przyciski. Znajdź o funkcjonalności podobnej jak znajdź w szukaniu konkretnej firmy w
ewidencji firm. Oraz wg numeru –
Po podaniu ciągu znaków – program znajduje wszystkie faktury terminowe, które w numerze
posiadają ten ciąg znaków. Dzięki czemu jest stosunkowo łatwo znaleźć właściwą fakturę.

7.2.2 Ewidencja spłat
Ewidencja spłat dla sprzedaży wygląda tak samo jak dla dostaw i skupu, zobacz rozdział 7.1.2
Ewidencja spłat dostaw
Tu możemy wydrukować lub wysłać za pomocą maila żądanie zapłaty za przeterminowane faktury.
Po naciśnięciu na klawisz Przeterminowania <F8> Pokaże się nam okienko z firmami, które
zalegają ze spłatami. Podobne jak na rysunku poniżej.

Jak

widać możemy tu wysłać e-mail do wszystkich firm, które zalegają nam ze spłatami z żądaniem
zapłaty.
Możemy też usunąć z listy daną firmę jeśli z jakiś powodów nie chcemy wysyłać do niej maila.
Oczywiście możemy także obejrzeć sobie szczegóły czyli wszystkie zaległe faktury jakie jest nam
winna dana firma. Naciskając na klawisz Szczegóły otworzy się nam okienko:
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Naciskając na przycisk Żądanie zapłaty <F5> Możemy wydrukować sobie żądanie zapłaty dla
danego klienta.

Oczywiście możemy mieć wpływ na wygląd tego druku jak i na jego treść. Jeśli potrzebujemy innej
treści wydruku by bardziej podziałała na naszego dłużnika to należy zmodyfikować sobie projekt
wydruku przeterminowania co nie jest zbyt trudne jeśli ktoś potrafi posługiwać się prostym
edytorem tekstów.

7.2.3 Zaliczki
Przy sprzedaży zaliczki wystawia się podobnie jak przy dostawach, zobacz rozdział 7.1.3 Zaliczki.

7.3 Przelewy
Tu zobaczymy jak wystawiać i drukować przelewy w programie. Mimo iż ich rola trochę zanikła w
dobie przelewów elektronicznych to jednak mają one nadal swoich wiernych fanów.
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7.3.1 Ustawienia dokumentu przelewu
Aby móc wystawić dokumenty przelewu warto najpierw ustalić pewne ich parametry, co
zaoszczędzi w przyszłości nieco pracochłonnego wpisywania tych samych danych. Przez menu
wchodzimy do Rozliczenia ►Przelewy ►Ustaw. Pokaże nam się okienko:

W polu Numer rachunku wpisujemy nasz numer rachunku, tego, którego najczęściej używamy.
Poniżej wpisujemy ( Jako Nazwa zleceniodawcy) nazwę naszej firmy, a niżej adres. Jeśli mamy
do komputera podłączone parę drukarek i nie chcemy drukować na drukarkę domyślną to możemy
zaznaczyć opcję Daj możliwość wyboru drukarki przed wydrukiem, Aby zapisać zmiany
naciskamy klawisz Zapisz.

7.3.2 Wystawienie dokumentu przelewu
Aby wystawić dokument przelewu należy wybrać z menu opcję Rozliczenia ►Przelewy ►
Wystaw. Ukaże się takie okienko:

W poszczególne pola wpisujemy dane Odbiorcy i Zleceniodawcy, walutę, kwotę oraz tytuł wpłaty
i datę wystawienia. Jeśli dokonaliśmy ustawień, o których byłe mowa w poprzednim rozdziale, to
dane zleceniodawcy są automatycznie wypełniane.
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W pole L.k. wpisuje się liczbę kontrolną podawaną przed numerem rachunku bankowego.
Korzystając z przycisku Wybierz przy nazwie odbiorcy możemy wybrać firmę z ewidencji firm,
oszczędza to wysiłku przy wpisywaniu danych.
Przyciskiem Zmień możemy zmienić numer rachunku zleceniodawcy, jeśli ten ustawiony w
Ustawieniach przelewu jest nieprawidłowy.
Przyciskiem Wyb. tyt. wywołujemy listę tekstów, które można umieścić w polu Tytułem i
Tytułem cd.. Pod tą listą znajdują się przyciski Dodaj i Zmień, możemy, więc dodać nowy tekst
lub zmienić istniejący. Wybór z listy zatwierdzamy klawiszem Wybierz.
Na samym dole należy ustawić Datę wystawienia, oraz można wybrać ( zaznaczając opcję Wstaw
datę) czy na wydruku pojawi się ta data czy nie.
Aby wydrukować dokument przelewu należy nacisnąć przycisk Drukuj, wówczas dokument jest
od razu drukowany ( nie pokazuje się podgląd).

7.4 Kasa
Po włączeniu w ustawieniach programu opcji Włącz rejestrację gotówki do kasy ( Patrz
rozdział 3.1.4) uaktywnia się nam opcja rejestracji gotówki do kasy. Oznacza to, że wszystkie
operacje gotówkowe rejestrowane są w specjalnej bazie i można to wykorzystać do rozliczenia się z
gotówki.

7.4.1 Stan kasy
Aktualny stan kasy możemy uzyskać poprzez menu Rozliczenia ►Kasa ► Stan. Pokaże się
nam okienko z aktualnym stanem kasy.

7.4.2 Wpłata do kasy
Aby dokonać wpłaty do kasy należy wybrać z menu Rozliczenia ►Kasa ► Wpłata.
W okienku w polu Nazwa wpłaty wpisujemy symbol wpłaty, jaki widniał będzie potem w
ewidencji kasy. Poniżej podajemy nazwę firmy, która wpłaca nam pieniądze oraz w polu, Za cotytuł wpłaty. W polu Kwota wpłaty wpisujemy sumę wpłaty. Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

118

7.4.3 Wypłata z kasy
Wypłaty z kasy dokonujemy dokładnie w ten sam sposób, co wpłaty, zobacz punkt 7.4.2 Wpłata

do kasy.

7.4.4 Ewidencja kasowa
Ewidencja operacji na kasie jest dostępna przez opcję menu Rozliczenia ►Kasa ► Ewidencja.
Ukaże nam się takie okienko:

Widać tu listę wszystkich operacji gotówkowych, aby uzyskać większą liczbę informacji o danym
dokumencie należy nacisnąć przycisk Szczegóły. Możemy tu skasować spłaty dokumentów
przyciskiem Kasuj KP/KW <F4> Możemy także wydrukować taki raport kasowy za dany okres.

7.5 Wystawianie not
Ewidencja wystawionych not jest dostępna przez opcję menu Rozliczenia ►Nota ►

Obciążeniowa ►Ewidencja i Rozliczenia ►Nota ► Uznaniowa ►Ewidencja.

7.5.1 Nota obciążeniowa
Aby wystawić notę obciążeniową należy wybrać z menu Rozliczenia ►Nota ► Wpłata.
Ukaże nam się okno:
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Wystawianie noty podobne jest nieco do wystawiania faktury ( patrz rozdział 5.1 Wystawienie
faktury sprzedaży). Za pomocą klawisza Dodaj dodajemy towary do listy, możemy także poprawić
lub usunąć daną pozycję przyciskami Zmień i Usuń. U góry okienka wpisujemy także symbol
dokumentu a także po prawej stronie datę wystawienia. U dołu okienka po lewej możemy określić
datę zapłaty oraz w polu Opis noty możemy umieścić dodatkowy tekst, który ukaże się na
wydruku.
Aby wystawić notę należy nacisnąć klawisz Zapisz.

7.5.2 Nota uznaniowa
Notę uznaniową wystawia się podobnie jak notę obciążeniową, zobacz rozdział 7.5.1Nota

obciążeniowa

8. Magazyny
Tu zostały omówione funkcje związane z obsługą magazynu.

8.1 Stany minimalne
W programie mamy możliwość sprawdzenia, jakich towarów w magazynie jest mniej niż określona
w definicji towaru ilość minimalna. Dzięki temu możemy zobaczyć, jakie towary ewentualnie
powinniśmy zamówić i uzupełnić.
Aby zobaczyć tę listę musimy wybrać z menu opcję Zestawienia ►Magazyn ► Stany
minimalne ► Dla grupy lub Zestawienia ►Magazyn ► Stany minimalne ► Dla
całości.W pierwszym przypadku stany minimalne są sprawdzane tylko dla wybranej grupy
towarów, w drugim dla wszystkich.
Pokaże się nam tabelka z towarami, których ilość w magazynie jest poniżej minimalnych stanów.
Za pomocą przycisku Drukuj wydrukować tę listę. Przy czym można wydrukować towary, które
osiągnęły stan minimalny a także towary, który stan jest mniejszy od minimalnego.
Na wydruku mamy datę ostatniej dostawy a także ile zostało sprzedane towaru od tej dostawy.

120

Przykładowy wydruk

8.2 Inwentaryzacja
Jeśli chcemy przejrzeć stan magazynów należy wybrać z menu opcję Zestawienia ►Magazyn
► Inwentaryzacja. Pokaże nam się taka tabelka:

W głównej części okienka znajduje się spis towarów wraz z podaniem ich aktualnej ilości w
magazynie. Jeśli chcemy wyświetlić taki spis tylko dla określonej grupy towarowej, to należy
kliknąć na kółeczko przy opcji Grupa towarowa, u dołu okienka.
Klawiszem Drukuj możemy wydrukować widoczną w okienku listę.
Za pomocą klawisza Zmień można zmieniać ilość towaru w magazynie. Po naciśnięciu pokaże się
okienko z opisem towaru i jego aktualną ilością. W polu Zmień o należy wpisać o ile chcemy
zmienić ilość danego programu. Jeśli chcemy zmniejszyć jego ilość to należy wpisać liczbę ze
znakiem „-”. Na przykład, gdy zmniejszamy ilość towaru o 10 wpisujemy „-10”.
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Za pomocą klawisza Zapisz można zapisać zmiany na magazynie.
Okienko inwentaryzacji opuszczamy naciskając klawisz Wyjdź.

8.3 Ewidencja zmian stanów magazynowych
Program umożliwia wyświetlenie wszystkich operacji zmian ilości towarów w magazynie w
wyniku inwentaryzacji. Aby zobaczyć ten spis należy wybrać z menu opcję Zestawienia
►Magazyn ► Ewidencja zmian. Po wybraniu interesującego nas przedziału czasu ukaże się
okienko z listą zmian.

Listę tę możemy wydrukować
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8.4 Remanent
Wybierając z menu opcję Zestawienia ►Magazyn ► Remanent możemy zobaczyć stan
magazynu :

Jeśli chcemy sprawdzić integralność bazy danych naszego programu, to należy nacisnąć przycisk
Sprawdź popr. Program sprawdza wówczas wszystkie wewnętrzne połączenia między danymi.
Pokaże się nam okienko :

Program sprawdza magazyn na podstawie rozchodu towaru w więc sprzedaży towaru i zakupów a
także zmian inwentaryzacyjnych, wydań wewnętrznych i rozchodu wewnętrznego. Zaznaczenie
opcji Nie uwzględniaj wyłączeń magazynu powoduje, że program nie bierze pod uwagę że w danej
sprzedaży magazyn mógł być wyłączony i towar nie zszedł z magazynu. Jeśli nie było wyłączeń
magazynu to opcja ta powinna być włączona.
Sprawdzenie można dokonać także dla konkretnego towaru.
Po naciśnięciu przycisku Sprawdź i ewentualnym wybraniu towaru do sprawdzenia następuje
sprawdzenie bazy. Aby zamknąć to okienko trzeba nacisnąć przycisk Wyjdź.
Klawiszem Drukuj możemy wydrukować widoczną listę.
Klawisz Pokaż wart. służy do wyliczenia jaką wartość mają towary w magazynie. Po naciśnięciu
tego przycisku pokaże się okienko w którym należy zaznaczyć czy także wyliczać wartość towaru
wg cen sprzedaży. Po naciśnięciu przycisku Oblicz program wylicza odpowiednie wartości.
Okienko opuszczamy naciskając przycisk Wyjdź.
Klawisz Pokaż służy do wyświetlenia szczegółów dla zaznaczonego towaru, czyli daty jego
dostawy, symbolu faktury, ilości towaru w magazynie i jego ceny netto. Opcja ta pokazuje nam
ilości i wartości tego towaru dla wszystkich dostaw jakie zostały jeszcze na magazynie.
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Za

pomocą opcji Eksport <F8> możemy wyeksportować remanent do pliku typu csv. Możemy także
wyeksportować do takiego pliku remanent danej grupy towarowej.

9 Wydruki analityczne
Omówione zostały tutaj wydruki jakie pozwalają na analizę sprzedaży i dostaw.

9.1 Wydruk sprzedaży
Program umożliwia wydruki analityczne sprzedaży towarów w danym okresie. Korzystając z menu
Zestawienia ►Sprzedaż ► Za okres ► możemy wybrać interesujący nas okres i zdecydować
czy towary mają być pokazane łącznie (razem) w zestawieniu czy osobno wybierając odpowiednią
opcję. Wybranie towarów razem powoduje, że towar o tej samej nazwie jest wykazywany na jednej
pozycji .
Po podaniu zakresu dat pokaże się nam następujące okienko :
W

tym

okienku możemy wybrać czy chcemy żeby program pokazał wszystkie towary z tego okresu, grupę
towarową czy też konkretny towar. Jeśli używamy magazynu to program wyliczy nam także zysk,
czyli różnicę pomiędzy zakupem towaru a jego sprzedażą. Możemy także wybrać kategorię
sprzedaży co może służyć np. do rozliczania sprzedawców – którym np. każdemu przypisujemy
jakąś cechę. Przy sprzedaży zaznaczamy daną cechę (tu – sprzedającego) Dzięki temu można
wybrać sprzedaż o danej cesze i rozliczyć danego sprzedającego.
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9.2 Wydruk sprzedaży dla firmy
Wybierając menu Zestawienia ►Sprzedaż ► Dla firmy ► możemy wybrać sprzedaż towaru
dla danej firmy. Dzięki temu możemy wiedzieć ile udało się nam dla danej firmy. Po wybraniu
zakresu dat pokaże się nam identyczne okienko jak opisano to w punkcie 9.1 Wydruk sprzedaży.

9.3 Wykresy sprzedaży
Wybierając menu Zestawienia ►Sprzedaż ► Wykresy możemy uzyskać wykres, który pokaże
nam dynamikę sprzedaży. Po wybraniu tej opcji pokaże się nam okienko:

Wybierając menu Zestawienia ►Sprzedaż ► Wykresy możemy uzyskać wykres, który
pokaże nam dynamikę sprzedaży. Po wybraniu tej opcji pokaże się nam okienko
Możemy tu wybrać okres jaki będzie obejmował wykres. W okresie dla słupka wybieramy jaki
okres obejmuje jeden słupek. Należy jednak pamiętać by okres wykresu był odpowiednio długi w
stosunku do okresu słupka.
Na słupku możemy pokazać różne wartości. Może być to ilość towaru lub towarów, wartość, czy
też średnie ceny sprzedaży.
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Poniżej mamy przykładowy wykres :

9.4 Ewidencja zakupów towaru
Możemy także wykonać wydruk zakupu danego towaru w dowolnym okresie. Czynimy to za
pomocą menu Zestawienia ►Zakupy ► towaru. Dzięki temu możemy szybko znaleźć
dostawcę danego towaru.

10. Obsługa karty punktowej
Program ma możliwość po włączeniu odpowiedniej opcji obsługi kart punktowych, służących
promocji zakupów w danej firmie. Program jest w stanie przeczytać numer karty z kodu paskowego
i ustawić odpowiednią ilość punktów za dokonywane zakupy.
Jest też obsługa wydawania nagród itp. System ten działa i jest używany na stacji benzynowej, choć
można go stosować w dowolnej firmie handlowej.
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10.1 Wprowadzenie nowej karty do systemu
Za pomocą menu Zestawienia ►Karta punktowa ► Ewidencja kart mamy możliwość
zarówno zobaczenia danych już wystawionych kart punktowych jak i wystawienia nowej karty
punktowej. Po wybraniu tego menu i naciśnięciu na pokazującym się okienku przycisku
Wprowadź nową pojawi się nam następujące okienko :

10.2 Ewidencja punktów.
Za pomocą menu Zestawienia ►Karta punktowa ► Ewidencja punktów możemy zobaczyć
jak wygląda wydawanie punktów i do jakich dokumentów te punkty należą. :
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10.3 Ustawienia płatności
Za pomocą menu Zestawienia ►Karta punktowa ► Ustawienia ►Ustaw płatności
możemy ustalić dla jakich płatności będzie obowiązywała nasza promocja. Na ogół są to płatności
gotówkowe (ewentualnie dodatkowo płacone kartą) Ale oczywiście możemy ustawić sobie dowolne
płatności. Jak to wygląda mamy na rysunku poniżej:
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10.4 Ustawienie punktów

Za pomocą menu Zestawienia ►Karta punktowa ► Ustawienia ►Ustaw punkty możemy
ustawić punkty jakie będzie dostawał klient po zapłaceniu 1 zł za dany towar lub towar z danej
grupy towarowej.
Dzięki czemu możemy w łatwy i szybki sposób ustalić ile punktów przypada na dany towar.
Program przy sprzedaży sprawdza najpierw czy jest ustawiona ilość punktów dla sprzedawanego
towaru. Jeśli tak to ustala ilość punktów jeśli nie to szuka czy grupa towarowa do której należy
dany towar ma ustaloną ilość punktów. Jeśli tak to wykonuje obliczenia – jeśli nie to nie zapisuje
żadnych punktów.
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W zależności czy wybrana jest opcja pokaż grupa lub pokaż towar – program pokazuje ustawienia
dla towaru lub grupy towarowej. Sami możemy ustalić ilość punktów lub poprawić ją gdy zajdzie
taka potrzeba.

10.5 Ustaw punkty pobrania
Na ogół zbieranie punktów na kartę wiąże się z tym że kiedyś właściciel karty będzie chciał wybrać
swoje punkty i wziąć za nie jakąś nagrodę. Menu Zestawienia ►Karta punktowa ►
Ustawienia ►Ustaw punkty pobrania służy do ustalenia ilości punktów jakie trzeba mieć by
pobrać dany towar.

10.6 Pobranie punktów z karty
Za pomocą menu Zestawienia ►Karta punktowa ► Pobranie punktów można skasować
część lub całość punktów z danej karty. Odbywa się to albo poprzez odebranie nagrody bądź
poprzez ręczne skasowanie punktów. Po wybraniu tego menu pokaże się na okienko:
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Wybierając danego właściciela karty a następnie naciskając na przycisk Pobierz spowodujemy
pokazanie się okienka z towarami, które są przeznaczone na nagrody oraz odpowiadające im
punkty.
Wybranie danego towaru spowoduje pokazanie się okienka :

Możemy tu dodatkowo podać jakieś uwagi. Naciśnięcie przycisku pobierz spowoduje pobranie
danego towaru i zmniejszenie ilości punktów na karcie.
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Można także pobrać punkty „ręcznie” bez pobierania towaru. Robi się to poprzez naciśnięcie
przycisku Kasuj pkt. Tam też możemy i nawet powinniśmy zapisać przyczynę pobrania punktów
bez pobrania nagrody.

10.7 Ewidencja pobrań punktów
Za pomocą menu Zestawienia ►Karta punktowa ►Ewidencja pobrań możemy zobaczyć
oraz wydrukować dokument pobrania nagrody. Program najpierw poprosi nas o podanie zakresu dat
w jakim mają być prezentowane pobrania. A następnie pokaże okienko jak poniżej.

Tu możemy za pomocą przycisku Szczegóły zobaczyć szczegóły pobrania oraz wydrukować
dokument pobrania raz jeszcze jeśli będzie taka potrzeba.

10.8 Awaryjne dodawanie punktów
Opcja ta dostępna z menu Zestawienia ►Karta punktowa ►Aw. Dodawanie punktów
umożliwia dodawanie punktów za dany dokument sprzedaży o ile wcześniej nie zostały te punkty
dodane. Dany dokument sprzedaży może tylko raz dodać punkty do karty punktowej.
Po wybraniu tej opcji pokaże się nam okienko z ewidencją wydanych kart punktowych. W tym
okienku wybieramy daną kartę i naciskamy przycisk Wybierz. Następnie wybieramy zakres dat w
jakim jest wystawiony wcześniej przez nas dokument sprzedaży który ma naładować nam kartę
punktami. Po czym pokazuje się nam okienko z dokumentami sprzedaży. Po wybraniu dokumentu
zostaną dopisane punkty do karty – o ile wcześniej ten dokument nie doładował innej karty.

10.9 Kasowanie karty
W programie istnieje możliwość skasowania danej karty. Za pomocą menu Zestawienia ►Karta
punktowa ►Kasowanie karty wybieramy kartę do skasowania. W przypadku gdy karta
zawiera jakieś punkty program poprosi o numer karty na którą mają być przepisane te punkty.
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11. Wydruki
Omówione w tym rozdziale zostaną wydruki - tj jak można samodzielnie zmieniać formaty
wydruków i jakie są definicje dla poszczególnych wydruków.

11.1 Obsługa podglądu wydruku
W programie w większości przypadków przed wydrukowaniem danego dokumentu na drukarce
mamy możliwość obejrzenia podglądu wydruku. Widzimy wówczas dokładnie to, co zostanie
wysłane do druku, na przykład:

U góry okienka mamy pasek ikonek:

Pierwsza z nich (od lewej strony) (symbol drukarki) służy do wysłania dokumentu do drukowania,
jeśli drukarka jest podłączona prawidłowo o rozpoczyna się drukowanie.
Druga i trzecia ikonka o odczytu i zapisu podglądów dokumentów. Jeśli przewidujemy, że w
przyszłości będziemy chcieli wydrukować identyczny dokument to można go zapisać naciskając na
ikonkę z symbolem dyskietki. Później wystarczy otworzyć tak zapisany podgląd drugą ikonką.
Czwarta ikonka (symbol kartki i zielonej strzałki) służy do eksportu wydruków do różnych
formatów, które możemy zapisać na dyskietce lub na dysku komputera.
Dokumenty możemy zapisać w formatach rastrowych takich jak JPG, TIFF, BMP, tekstowym,
HTML i formacie PDF.
Piąta ikonka (symbol lornetki) służy do wyszukiwania tekstu w dokumencie. Po naciśnięciu tej
ikonki pojawi się okienko, w które należy wpisać poszukiwany fragment tekstu, a następnie
nacisnąć klawisz OK.
Następne grupa ikonek służy do pokazywania podglądu w różnych powiększeniach.
Trzecia grupa ikonek służy do ustawiania strony wydruku oraz edycji dokumentu. Pierwsze dwie
ikonki tej grupy służą do prezentacji dokumentów. Trzecia ikonka do służy do ustawienia strony
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wydruku. Możemy tu zmienić ustawienia strony ze standardowych do takich jakie nam w danej
chwili pasują tuż przed wydrukiem.
Ikonka edycja strony służy do poprawy wydruku przed samym wysłaniem go na drukarkę. Dzięki
czemu możemy zmieniać wydruki w sytuacjach gdy nie odpowiadają one naszym wymaganiom.
Aby ikonka była widoczna musi być włączona opcja opisana w rozdziale 3.1.4 (Zezwalaj na edycję
podczas podglądu wydruku)
Przycisk Zamknij służy do zamknięcia podglądu wydruku bez jego drukowania.

11.2 Komponowanie wyglądu wydruków
Program umożliwia użytkownikom w zasadzie dowolne zmiany wyglądu drukowanych
dokumentów, można także dodać do wystawianych wydruków graficzne logo firmy. Do tego
wszystkiego służy moduł „Projektant”, będzie on tu skrótowo omówiony.
Aby przejść do edycji wyglądu wydruków należy wybrać z menu opcję Administracja ►Ustaw
wydruki. Następnie należy wybrać, który typ dokumentu chcemy edytować - myszką klikamy na
odpowiednim napisie i wtedy pojawia się obok danego napisu kulka - symbol wybrania danego
formatu dokumentu.

Po wybraniu interesującego nas elementu możemy wybrać styl jaki chcemy poprawić i naciskamy
przycisk Projekt.
Ogólny wygląd „Projektanta” jest taki:
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Wygląda on jako bardzo skomplikowany na pierwszy rzut oka, ale jako że nie będziemy korzystać
ze wszystkich opcji posługiwanie się nim jest stosunkowo proste i wygodne.
W tej instrukcji omówimy tylko pobieżnie te opcje, które mogą się okazać przydatne w
poprawianiu istniejących formatów wydruku.
Formaty wydruków są pamiętane w tabeli bazy danych. Jednakże można je zapamiętywać także na
dysku. Warto przed jakimikolwiek zmianami w formacie wydruku zapisać go gdzieś na dysku.
Później w razie problemów zawsze możemy powrócić do formatu podstawowego.
Korzystając z menu Plik ► Zapisz jako możemy zapisać dany format wydruku. Za pomocą
menu Plik ► Otwórz możemy wczytać dany format do edytora by później zapisać go w tabeli,
tak by program mógł z tego skorzystać.
Korzystając z menu Widok możemy włączyć lub wyłączyć poszczególne narzędzia projektanta. W
przypadku gdy widoczny jest haczyk przy danej pozycji to narzędzie jest widoczne – jeśli go nie ma
– narzędzie jest niewidoczne.
Teraz omówimy poszczególne narzędzia jakie mogą być nam przydatne.

Każdy element palety narzędziowej jest opisany. Gdy zatrzymamy się na chwilę wskaźnikiem
myszki na danej ikonce po chwili pokaże się nam opis danej ikonki.
Pierwsza ikonka z lewej to Nowy raport z czego raczej nie będziemy korzystać jako, że
wszystkie raporty są już zdefiniowane i raczej będziemy modyfikować już te istniejące.
Druga i trzecia ikonka służą do otwarcia i zapisu raportu. Czwarta ikonka to podgląd – niestety ze
względu na konstrukcję raportów na ogół nie będzie to nam przydatne.
Podobnie z ikonkami Nowa strona raportu i Nowa strona dialogowa.
Przydatne nam będą także ostatnie cztery ikonki. Pierwsza od prawej to wielkość powiększenia.
Przydatna w operacjach umiejscawiania prostokątów wydruku gdy chcemy powiększyć format
wydruku. Druga ikonka od prawej służy do wpasowywania w siatkę prostokątów wydruku.
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Program najlepiej sobie radzi z wydrukami kiedy wszystkie wydruki są wpasowane w siatkę.
Dlatego generalnie nie jest wskazane wyłączanie ikonki trzeciej od prawej strony przyciągaj do
siatki. Czwarta od prawej służy do pokazania siatki. Nie jest ona drukowana !
Paleta narzędziowa tekst służy do ustawiania właściwości tekstu drukowanego w ramce:

Symbole tu użyte są takie same lub podobne jak w niemal każdym edytorze tekstów.
Wskazując myszką na prostokąt wydruku

Na prostokącie pojawią się kwadraciki, które mogą posłużyć także do zwiększenia lub zmniejszenia
obszaru jaki wskazuje dany prostokąt wydruku. Jednocześnie zostanie zaktywowana paleta tekstów.
Dzięki temu możemy zmienić czcionkę jej wielkość, Ustawić tryb pogrubienia, pochyłu czcionki
czy podkreślenia. Możemy także wybrać kolor czcionki a także wypełnienia kolorem całego
prostokąta.
Paleta ramka

Służy do ustawiania zarówno obramowania ramki jak i jej koloru oraz cienia. Możemy wybrać tu
rodzaj linii obramowania lub też wyłączyć drukowanie obramowania ramki.
Zmianę zawartości ramki dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie na ramkę i wówczas pokaże
się nam edytor ramki.
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W edytorze możemy zmienić tekst ramki. Naciskając przycisk Anuluj rezygnujemy z
wprowadzonych zmian. Przycisk OK zatwierdza zmiany. W tym okienku tylko w innej zakładce
możemy także odpowiednio sformatować tekst.
Po lewej stronie projektanta mamy paletę
Służy ona do wielu celów. Pierwsza ikonka od góry służy do wyłączenia funkcji wybranych
z palety poniżej. Druga ikonka z góry (ręka) służy do przesuwania formatu wydruku jeśli
cały format nie jest widoczny na ekranie.
Następna ikonka (lupa) służy do powiększania i pomniejszania formatu wydruku. Klawisz
lewy myszki powiększa format a prawy przycisk myszki pomniejsza format wydruku
Czwarta ikonka (literka T) służy do bezpośredniej edycji tekstu ramki na projekcie wydruku
bez korzystania z specjalnego okienka edycji.
Piąta ikonka (miotełka) służy do kopiowania formatu wydruku. Tj. typu czcionki wielkości
itp.
Następna ikonka wstawianie wstęgi służy do wstawiania wstęgi na której umieszcza się
ramki tekstowe.
Ikonka Tekst służy do wstawiania ramki tekstowej. Jest to podstawowy obiekt służący do
wstawiania tekstów do wydruku.

11.2.1 Style wydruku
W programie zdefiniowano 4 style wydruków. Style wprowadzono po to aby użytkownik, który nie
ma czasu czy umiejętności na to by samemu zrealizować projekt faktury, który by był bardziej mu
odpowiadający. Tak więc w programie mamy obecnie możliwość wyboru Styl wydruku ustawiamy
w menu Administracja -> Ustaw wydruki.

Styl domyślny - to jest taki styl, który jest używany przez program do wydruku dokumentów. Za
pomocą stylu wydruku możemy zmieniać styl wydruku do poprawy za pomocą przycisku projekt.
Aby wybrany styl wydruku stał się obowiązującym w wydrukach (styl domyślny) należy nacisnąć
przycisk Zapisz styl jako domyślny. Jeśli chcemy zobaczyć jak wyglądają style wydruku możemy
za pomocą przycisku Pokaż styl zobaczyć jak wygląda dany styl faktury wybrany za pomocą styl
wydruku.
Poniżej prezentowane są zdefiniowane style wydruku dla faktur
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Styl standardowy

faktura styl szary
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faktura styl ozdobny

Faktura styl prosty
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Oczywiście faktura może trochę inaczej wyglądać jeśli włączone są opcje takie jak np: na fakturach
drukuj tylko niezerowe pozycje VAT itp.

11.2.2. Przywracanie formatu wydruku
W przypadku kiedy pracowaliśmy na formacie wydruku i wprowadziliśmy takie zmiany, które
powodują błędy bądź też nasz format faktury jest poprawiany przez nas a pojawiły się zmiany w
programie w formatach wydruku, które z definicji nie są nadpisywane przez poprawiane przez nas
formaty wydruku mamy możliwość przywrócenia oryginalnego zaprojektowanego formatu taki jaki
jest w nowej wersji programu.

W okienku projektanta wydruku mamy przycisk Przyw. który służy właśnie do tego celu. Najpierw
wybieramy wydruk, który chcemy przywrócić do stanu oryginalnego a następnie naciskamy na
przycisk Przyw. Nasz format wydruku zostanie zastąpiony przez format jak dla nowej świeżej
wersji.
W przypadku starszych wersji gdzie nie ma tego przycisku - aby przywrócić oryginalny format
wydruku należy zainstalować nową wersję programu w innym katalogu. Następnie w tej
zainstalowanej wersji wejść do formatu wydruku, który nas interesuje oraz wybrać z menu
projektanta Plik -> Zapisz jako i zapisać ten format gdzieś na dysku. Potem należy wejść do
formatu wydruku w naszej wersji programu i tam skorzystać z menu Plik -> Otwórz i musimy
wybrać zapisany przez nas format wydruku. Następnie zamykamy okienko projektanta formatu
wydruku i potwierdzamy zapis formatu wydruku.

11.3 Dodanie graficznego logo na wydruki
Jeśli chcemy dodać graficzne logo do wydruku, należy użyć w tym celu ikonki ; znajduje się ona w
pasku narzędziowym po lewej stronie. Należy następnie kliknąć na projekcie dokumentu w miejscu,
w którym ma być umieszczony rysunek, pojawi się okienko wyboru grafiki. Za pomocą klawisza
Wczytaj... wybieramy plik graficzny. Plik taki można stworzyć za pomocą dowolnego programu
graficznego, np. Paint.net (darmowy). Po umieszczeniu grafiki na projekcie dokumentu można
zmienić jego rozmiar i położenie za pomocą punktów do „chwytania” na brzegach obrazka,
widocznych jako czarne kwadraciki. Obrazek powinien być w formacie BMP lub JPG lub PNG.
Możesz zobaczyć jak to wygląda w prezentacji na naszej stronie prezentacje.

11.4 Informacje szczegółowe na temat wydruków
Na projekcie wydruków znajdują się okienka tekstowe wypełnione tekstem, któremu możemy
nadać indywidualną czcionkę czy kolor. Jeśli tekst jest w nawiasie kwadratowym [] Np.
[cena_netto] to w trakcie wydruku ten tekst zostanie zamieniony na inny tekst, który może być datą,
wartością liczbową lub łańcuchem znaków. Możemy tę wartość sformatować wg naszych potrzeb.
Zaznaczając okienko tekstowe i przyciskając prawy przycisk myszy pokaże się nam
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Wybieramy z tego okienka Format wyświetlania :

11.4.1 Faktura sprzedaży oraz RR
Jeśli chcemy modyfikować wygląd faktury sprzedaży bardzo przydatna może się okazać
informacja o zmiennych jakie są używane na tej fakturze. Zmienne są zamieniane automatycznie na
odpowiadające im napisy lub liczby. Rozpoznać je można po tym że są one w nawiasach
klamrowych. I tak jeśli w okienku tekstowym mamy napis „Data sprzedaży [data_sprzedazy]” to
tekst [data_sprzedazy] zostanie w trakcie wydruku zamieniony na konkretną datę i mogło by to
wyglądać w podglądzie „Data sprzedaży 12-11-2006” Na ogół nazwy są tak dobrane by nie było
wątpliwości co one oznaczają. Wszystkie nazwy zmiennych powinny być pisane małymi literami.
[numer_faktury] numer faktury łańcuch
[data_wystawienia] data wystawienia data
[data_sprzedazy] data sprzedaży data
[oryginal] łańcuch - wartość 'ORYGINAŁ', 'KOPIA', 'ORYGINAŁ/KOPIA' lub pusty w zależności
od ustawienia
[naglowek1] .. [naglowek5] nagłówek którego poszczególne wartości znajdują się w Okienku, które
jest dostępne z menu Administracja -> Nagłówek łańcuch
141

[firma_nazwa] nazwa nabywcy łańcuch
[firma_nazwa_dod] nazwa dodatkowa nabywcy łańcuch
[firma_adres] adres nabywcy łańcuch
[firma_NIP_lub_PESEL] NIP nabywcy lub PESEL łańcuch
[firma_cecha] nazwa cechy firmy - łańcuch
[kraj] kraj nabywcy (dla firm wewnątrzwspólnotowych) łańcuch
[uwagi] uwagi o firmie z okienka danych o firmie łańcuch
[rolnik_dowod] lub [dowod] Dane dowodu rolnika – jeśli faktura RR łańcuch
[rolnik_wydany_przez] lub [dowod_wydany_przez] Dowód wydany
przez - jeśli faktura RR łańcuch
[rolnik_bank] lub [firma_bank] Bank - jeśli faktura RR łańcuch
[rolnik_konto] lub [firma_konto] Numer konta rolnika - jeśli faktura RR łańcuch
[platnik] Napis „PŁATNIK” - pojawia się jak faktura posiada innego płatnika a innego kupującego
łańcuch
[platnik_eng] Napis „PAYER” - pojawia się jak faktura posiada innego płatnika a innego
kupującego łańcuch
[platnik_firma] Nazwa firmy płatnika łańcuch
[platnik_firma_adres] Adres firmy płatnika łańcuch
[strona] Na fakturach wielostronicowych pojawia się od drugiej strony pojawia się napis „strona 2”
dla 2-giej strony itd. łańcuch
[strona_eng] Na fakturach wielostronicowych pojawia się od drugiej strony pojawia się napis „page
2” dla 2-giej strony itd. łańcuch
[do_wz] Na fakturze pojawi się napis 'Do WZ nr : ' po którym zostaną wymienione symbole WZ z
których utworzona została ta faktura łańcuch
Zmienne które mogą się pokazać na pasku MasterData
[lp] liczba porządkowa liczba
[nazwa_towaru] nazwa towaru lub usługi łańcuch
[nazwa_towaru_krotka] nazwa towaru bez opisu łańcuch
[nazwa_towaru_fiskalna] fiskalna nazwa towaru łańcuch
[opis_towaru] sam opis towaru bez nazwy łańcuch
[symbol_towaru] symbol towaru łańcuch
[jm] jednostka miary łańcuch
[ilosc] ilość towaru/usługi liczba
[klasa] PKWiU łańcuch
[cena_brutto] cena brutto towaru liczba
[cena_netto] cena netto towaru liczba
[wartosc_netto] wartość netto towaru liczba
[rabat_pr_linia] udzielona wartość rabatu w procentach na dany towar liczba
[pr_vat] procent VAT „22%”, „7%” itd. łańcuch
[vat] wartość vat liczba
[wartosc] wartość brutto sprzedaży dla danej linii liczba
[data_waznosci] data ważności towaru data
[seria] seria towaru łańcuch
Na tym pasku mogą się oczywiście pokazywać także inne zmienne – ale muszą być już one
obliczane na samym projekcie wydruku. Tak jest w przypadku gdy chcemy na przykład drukować
tam też ceny netto lub brutto przed rabatem
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Na pasku Footer możemy umieścić następujące zmienne.
[razem_netto] podsumowanie wartości netto faktury liczba
[razem_vat] podsumowanie wartości VAT faktury liczba
[razem_wartosc] podsumowanie wartości brutto faktury liczba
[razem_netto1]..
[razem_netto7] razem netto dla poszczególnej stawki VAT liczba
[st_v1]..[st_v7] nazwa stawki VAT łańcuch
[vat1]..[vat7] Wartość VAT dla poszczególnych stawek liczba
[do_zaplaty] Napis „Do zapłaty” lub „Zapłacono” w zależności od tego czy faktura jest terminowa
czy gotówkowa łańcuch
[do_zaplaty_eng] Napis „To pay” lub „Paid” w zależności od tego czy faktura Jest terminowa czy
gotówkowa łańcuch
[slownie] Napis słownie wartość faktury łańcuch
[slownie_ang] Napis słownie wartość faktury po angielsku łańcuch
[platnosc] Typ płatności w zależności od ustawienia łańcuch
[termin] Napis „Termin zapłaty do dnia „ tu data płatności w przypadku gdy faktura jest terminowa
w innym pusta łańcuch
[termin_eng] Napis ‘Terms of payment ‘ i tu data płatności łańcuch
[rabat] Kwota udzielonego rabatu z napisem 'Udzielono rabatu w sumie' łańcuch
[dodatkowy_opis] Dodatkowy opis faktury łańcuch
[sprzedawca], [nazwisko] Imię i nazwisko sprzedawcy aktualnie zalogowanego łańcuch
[opis_faktury] Dodatkowy opis dla usług cyklicznych łańcuch
[waluta] Rodzaj waluty – dla PLN – ‘zł’ łańcuch
[data_kurs] Data kursu waluty w przypadku kiedy drukowana faktura w walucie innej niż zł
łańcuch
[nazwisko_odbierajacego] Drukowane jest nazwisko jeśli użytkownik ma włączoną odpowiednią
opcję i je wprowadzi łańcuch
[telefon] Telefon z danych firmy łańcuch
[email] email z danych firmy łańcuch
[adres] adres z danych firmy łańcuch
[miasto] miasto z danych firmy łańcuch
[kod_p] kod pocztowy z danych firmy łańcuch
[przeterminowania] Faktury przeterminowane dla nabywcy łańcuch
[rejestracja] Numer rejestracyjny pojazdu dla stacji benzynowych łańcuch
[nazwa_magazynu] Dla wersji wielomagazynowej nazwa magazynu z którego wykonano sprzedaż
łańcuch
[towary_razem] Ilość wszystkich towarów na fakturze łańcuch
Zmienne [st_vat1]..[st_vat7] poszczególne numery oznaczają poszczególne stawki VAT według
tabelki w Administracja -> Stawki VAT gdzie stawka A oznacza stawkę st_vat1, stawka B oznacza
stawkę st_vat2 itd.

11.4.2 Ewidencja sprzedaży
Wydruk ewidencji sprzedaży w zasadzie nie wymaga modyfikacji. Zalecane jest używanie
wydruków automatycznych. Wtedy program sam sprawdza jakie używane są stawki VAT i ustawia
kolumny tak by odpowiadały one używanym stawkom. W przypadku gdy nie używamy trybu
automatycznego w przypadku zmian stawek VAT należy je odpowiednio zmodyfikować format
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wydruku gdyż w innym przypadku nie będą drukowane najprawdopodobniej niektóre stawki
Dlatego też należy odpowiednio zmodyfikować napisy [netto_1]..[netto_6] , [vat_1]..[vat_3] tak
aby pokazywały właściwe wartości netto i vat zgodne z nagłówkiem – należy zmienić też nagłówki
– stosownie do naszych potrzeb. Jeśli np. na wydruku potrzebne są nam stawki A i B zgodnie z
tabelką stawek VAT, wówczas należy zmienić napis [netto_3] na [netto_2] oraz [vat_3] na [vat_2].
Oczywiście należy też zmienić w podsumowaniu [SUM(<netto_3>,bMD,2)] na
[SUM(<netto_2>,bMD,2)] a także [SUM(<vat_3>,bMD,2)] na [SUM(<vat_2>,bMD,2)]
Czyli w sumie zmieniamy tylko jedną literkę z 3 na 2.

11.4.3 Przesunięcie magazynowe
Zdefiniowane nazwy używane w przesunięciu magazynowym
[symbol_dokumentu] symbol dokumentu przesunięcia łańcuch
[data] data przesunięcia data
[naglowek_1]..
[naglowek_6] dane firmy wystawiającej łańcuch
[lp] numer – liczba porządkowa liczba
[nazwa_towaru] nazwa towaru łańcuch
[ilosc] ilość towaru liczba
[cena_netto] cena netto towaru liczba
[wartosc_netto] wartość netto linii towaru liczba
[nazwa_magazynu] nazwa magazynu z którego jest przesunięcie łańcuch
[do_magazynu] nazwa magazynu do którego jest przesunięcie łańcuch
[towary_razem] całkowita ilość towarów na dokumencie liczba

11.4.4 Wydanie zewnętrzne
[wz_sprzedaz] true – sprzedaż WZ, false Wydanie zew. logiczne
[rejestracja]
- rejestracja samochodu zarejestrowana przy wystawianiu WZ-ki. łańcuch
[firma_cecha]
- nazwa cechy firmy łańcuch
Linia danych
[nazwa_towaru_fiskalna] - fiskalna nazwa towaru - znaki po ~ nie są pokazywane

11.5 Wydruki na kopercie
Dzięki programowi użytkownik ma możliwość adresowania kopert za pomocą programu.
Program korzysta przy tym z danych zgromadzonych w kartotece danych klientów.
W przypadku gdy chcemy aby adres korespondencyjny był inny niż adres firmy wystarczy to
zaznaczyć w danych dodatkowych kontrahenta.
Wybierając menu Zestawienia ►Druk firmy na kopercie ► Wg dat sprzedaży mamy
możliwość drukowania adresów na kopertach dla większej ilości kontrahentów. Pojawiają się oni
zgodnie z wystawionymi fakturami w wystawionymi przez program w wybranym przez nas
okresie. Jeśli dana faktura nie ma być drukowana wystarczy nacisnąć na przycisk zamknij.
Dodatkowo program podpowiada nam dla jakiej faktury jest dany adres, który będzie
wydrukowany. Umożliwia to szybkie wydrukowanie adresów na kopertach i zapakowanie faktur do
tych kopert.
Jest też możliwość wydrukowania naklejek z adresem odbiorcy – korzystając z menu Zestawienia
►Druk firmy na kopercie ► Wg daty sp. Naklejki, które później są naklejane na koperty.
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12.Użytkownicy
Program posiada obsługę wielu użytkowników, umożliwia to ograniczenie funkcji programu dla
niektórych użytkowników, np. sprzedawca może mieć niedostępną edycję cennika i ustawień
systemowych.
Przy włączonym systemie obsługi wielu użytkowników, aby rozpocząć pracę z programem należy
podać swój identyfikator i hasło.
Aby program był w trybie pracy z wieloma użytkownikami musi być ustawione hasło
administratora
( użytkownik admin)
Ustawienia dotyczące użytkowników dostępne są przez menu Administracja

►Użytkownicy:
Na początku pracy z programem istnieje tylko użytkownik admin, jest on nieusuwalny i posiada
dostęp do wszystkich danych i ustawień w programie.
Aby dodać nowego użytkownika należy nacisnąć klawisz Dodaj, natomiast, aby zmienić
ustawienia już istniejącego użytkownika należy zaznaczyć do na liście i kliknąć na przycisk
Edycja.
Ukaże nam się okienko:

U góry okienka wpisujemy dane nowego użytkownika (lub możemy zmienić istniejące) oraz jego
hasło. Poniżej zaznaczając poszczególne opcje decydujemy, jakie dany pracownik ma uprawnienia
w programie. Administratorowi nie możemy zmienić nazwy.
Zmiany zatwierdzamy klawiszem Zapisz.
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Numer zmiany ustawiamy dla danego użytkownika tylko wtedy, kiedy włączymy model zmianowy
rozliczeń. Jest to przydatne w przypadku np. Stacji benzynowej gdzie jest używany model
zmianowy. Jest to przydatne kiedy należy rozliczyć zmianę, która pracuje tego samego dnia, kiedy
pracuje inna zmiana tylko w innych godzinach.
Jeśli jest zaznaczony haczyk przy danej pozycji wówczas użytkownik może wejść do danego menu
lub ma uprawnienia do danej czynności.
Przycisk Aktywne klawisze służy do ustawienia aktywnych klawiszy na głównej winiecie
programu. Dzięki temu przyciskając od razu klawisz np. F2 możemy uruchomić pisanie faktury a
np. klawisz F3 wystawianie paragonu. Jest to bardzo przydatna opcja w przypadku braku
możliwości korzystania z myszki. Wybieranie za pomocą menu jest kłopotliwe.
Możemy ustawić własne aktywne klawisze za pomocą przycisku Aktywne klawisze i dotyczą one
danego aktualnie ustawionego użytkownika. Tych aktywnych klawiszy może być w programie do
40 co w zupełności wystarczy do normalnej pracy.
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Po

naciśnięciu przycisku <Dodaj> możemy dodać menu wyzwalane na aktywny klawisz. Przyciskiem
<Kasuj> kasujemy dane menu.
Po naciśnięciu klawisza <Dodaj> pokaże się nam okienko

gdzie za pomocą przycisku <Zmień> możemy zmienić wyzwalane menu. Możemy też zmienić opis
wyzwalanego menu na swój własny. Opisy i odpowiadające im klawisze będą wyświetlane na
głównej winiecie programu jeśli włączymy opcję pokaż podpowiedź na winiecie.
Aktywnymi klawiszami mogą być wszystkie klawisze funkcyjne oraz klawisze cyfr i liter.
Drukuj bez podglądu – opcja ta powoduje że po naciśnięciu przycisku drukuj od razu dokument
jest drukowany na drukarce domyślnej bez możliwości obejrzenia go przed wydrukiem. Opcja ta
przyspiesza działanie operatora.
Możliwość zmiany daty – umożliwia zmianę daty na dokumencie np. na fakturze daty
wystawienia. Jeśli program jest używany przez osoby zatrudnione – dobrze jest nie umożliwiać
im zmiany daty. Dzięki temu mniej jest pomyłek i przypadkowych zmian daty.
Uruchom w pełnym oknie – zaznaczona powoduje że program uruchamia się w na całym ekranie
– co czasami jest wygodne – jeśli nie używamy myszki tylko klawiatury.
Pokaż ostatnią fakturę przy sprzedaży – zaznaczona powoduje że na dole ekranu przy
wystawianiu faktury pojawi się nam przycisk pozwalający na zobaczenie ostatnio wystawionej
faktury dla tej firmy i ewentualne skopiowanie jej zawartości do aktualnie wystawianej faktury.
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Jest to szczególnie przydatne przy wystawianiu faktur cyklicznych gdzie sprzedawany jest
podobny towar lub usługa co jakiś czas. Np. w piekarniach, które sprzedają sklepom pieczywo.
Do bardziej zaawansowanego używania w tych celach polecany jest dodatkowy program
MR_USLUGI_CYKLICZNE.
Rabat dla paragonu – nadaje użytkownikowi możliwość dawania rabatów dla paragonów.
Rabat indywidualny – pozwala na dawanie rabatu do linii na wystawianym dokumencie
sprzedaży. Należy jednak każdorazowo na fakturze przed wprowadzeniem jakiejkolwiek pozycji
nacisnąć na przycisk Rabat linia <F7> wtedy każda linia dokumentu może mieć inny rabat.
Rabat ogólny dla faktury – umożliwia danie rabatu ogólnego dla całej faktury.
Pokaż resztę dla gotówki – włącza mechanizm rozliczania reszty przy przyjmowaniu gotówki.
Podajemy kwotę jaką daje nam klient a program podaje jaką kwotę powinniśmy mu wydać.
Możliwość ustawiania cen – daje możliwość ustawiania cen w trakcie sprzedaży. Czasem zależy
nam na tym by pracownicy nie mięli dostępu do zmiany ceny sprzedaży i wtedy ta opcja nie
może być zaznaczona.
Dodawanie towarów – Umożliwia dodawanie nowych pozycji towarowych do listy towarów. W
sklepach często pracownicy nie mają takiej możliwości i wtedy opcja ta powinna być
niezaznaczona.
Możliwość ustalania uprawnień kupującego – zaznaczona daje możliwość zmiany uprawnień
jakie posiada dana firma do zakupów bezgotówkowych. Gdy włączona jest opcja „Włącz
obsługę zezwoleń dla firm” z menu Administracja → Ustawienia systemowe → zakładka różne.
Zmiana danych firmy – daje uprawnienie do edycji (poprawiania) danych klienta.
Pokaż zdjęcie przy sprzedaży – Pokazuje zdjęcie jakie jest skojarzone z danym towarem przy
sprzedaży.
Kasowanie spłat (KP, KW) – po zaznaczeniu w ewidencji spłat w menu Rozliczenia → Kasa →
Ewidencja pokaże się dodatkowy przycisk <Kasuj>, który umożliwia kasowanie wpłat do kasy
lub spłat faktur terminowych. Tym kasowaniem nie można skasować wpłaty z faktury
gotówkowej.
Kasowanie faktur sprzedaży – umożliwia skasowanie faktury w przypadku gdy została np. mylnie
wystawiona. Skasowanie ostatnio wystawionej faktury spowoduje że licznik faktur cofnie się o 1
dzięki czemu następnie wystawiona faktura będzie miała taki sam numer jak ta skasowana.
Jednak jeśli będziemy chcieli skasować fakturę nie ostatnią to wówczas powstanie tzw. dziura w
numeracji. Dlatego nie jest wskazane kasowanie takich faktur. Nie można też skasować tzw
faktur fiskalnych – których paragony są zarejestrowane na drukarce fiskalnej. Kasowanie tych
faktur możliwe jest z ewidencji faktur gdzie pojawi się przycisk <KASUJ> w przypadku
używania magazynu – towar ze skasowanej faktury jest przywracany z powrotem na magazyn.
Kasowanie faktur proforma – Umożliwia skasowanie faktury proforma o ile jest włączony
mechanizm pamiętania ich. Przycisk kasowania pojawia się w ewidencji faktur proforma.
Ustaw kasowanie faktur dostaw/skupu – W przypadku skasowania faktury dostawy towar jaki
został sprzedany na daną fakturę zostaje zaznaczony jako nie sprzedany magazynowo i wędruje
na listę z menu Sprzedaż → Sprzedaż magazyn.
Kasowanie rozchód wewnętrzny – umożliwia skasowanie dokumentu rozchodu. Towar wędruje z
powrotem na magazyn.
Ustaw kasowanie faktur korekcyjnych – daje możliwość kasowania faktur korekcyjnych zarówno
sprzedaży jak i dostaw z ewidencji korekt. W przypadku gdy brakuje towaru dla uzupełnienia
stanu magazynu po skasowaniu danej korekty sprzedaży – faktura sprzedaży dostaje się na listę
Sprzedaż → Sprzedaż magazyn.
Ustaw kasowanie WZ – Umożliwia skasowanie dokumentów wydania zewnętrznego.
Uwaga!

148

Wszystkie kasowane dokumenty z opcji powyżej są usuwane fizycznie z bazy. Także nie można
ich później przywrócić – dlatego opcje kasowania powinny być używane z rozwagą i nie
powinny być włączone na stałe – tak żeby nie skasować sobie coś przez przypadek.
Kasuj towar – opcja pozwala na „skasowanie” towaru z listy towarów. Polega to na tym że dany
towar jest nie pokazywany na listach sprzedaży – choć fizycznie nie jest usuwany z bazy.
Powoduje to że nie można wprowadzić towaru o tej samej nazwie co towar skasowany. Jeśli
zaznaczymy opcję w ewidencji towarów (pokaż skasowane – dostępne tylko wtedy kiedy
zaznaczona jest opcja Kasuj towar) wówczas na czerwono pokażą się nam te skasowane towary.
Powtórna próba skasowania takiego towaru spowoduje przywrócenie go do listy towarów
nieskasowanych.
Kasuj firmę – umożliwia nam „skasowanie” danej firmy z listy firm. Firma taka jest zaznaczona
jako skasowana i nie pojawia się na liście firm. Jeśli w ewidencji firm zaznaczymy pokaż
skasowane wówczas firmy skasowane pojawią się nam na czerwono. Powtórne skasowanie
takiej firmy spowoduje przywrócenie jej do listy firm nieskasowanych.
Poszczególne zakładki służą do ustawiana dostępów do poszczególnych menu.
Zaznaczenie poszczególnych pól daje nam dostęp do odpowiednich pozycji menu

Pokaż podsumowanie w tabelce sprzedaż – pokazuje podsumowanie poszczególnych pól na dole
wyświetlanej listy sprzedanych towarów.
Możliwość pracy na innej zmianie (tryb zmianowy) – w przypadku trybu zmianowego zdarza się
że kierownik placówki w przypadku wersji sieciowej powinien mieć możliwość pracy na
różnych zmianach. A jego wystawiane dokumenty powinny być włączone do rozliczenia danej
zmiany. I ta opcja to właśnie umożliwia. Jest to istotne kiedy pracownicy z danej zmiany nie
mają możliwości wykonywania pewnych operacji.
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Zmiana rabatu dla linii WZ – Ta opcja umożliwia ustawienie rabatu dla poszczególnych linii
wystawianej Wz-tki.
Zapis do faktury (paragonu) w WZ – opcja ta daje możliwość zamiany Wz-tek danej firmy na
dokumenty sprzedaży (faktury lub paragony – przy odpowiednim uprawnieniu)
Dźwięk przy błędzie przekroczenia ilości – przy włączonej opcji jeśli ilość wprowadzona jest
większa od ilości dostępnej na magazynie generowany jest błąd. Jest to przydatne kiedy np.
sprzedajemy towar za pomocą czytnika z długim kablem i nie widzimy ekranu komputera.
Możliwość tworzenia paragonu z WZ – czasem przydatne jest wystawianie z WZ-tek paragonów.
Ta opcja daje taką możliwość.
Pokaż wartość ostatniej dostawy przy sprzedaży – opcja ta jest wygodna w przypadku kiedy
ceny sprzedaży ustalamy na bieżąco i sprzedający chce znać cenę ostatniej dostawy żeby ustalić
możliwą cenę sprzedaży.
Zmiana firmy w WZ – umożliwia zmianę firmy na jaką przypisana jest dana Wz-tka.
Możliwość zmiany cennika podczas sprzedaży – przydatne kiedy używamy więcej niż jednego
cennika i chcemy dać część towaru wg cen z jednego cennika a inną część towaru z innego.
Przydatne także gdy wystawiamy paragon dla odbiorcy, któremu chcemy dać cenę z innego
cennika niż standardowy.
Możliwość zmiany kategorii – umożliwia zmianę kategorii dla danej faktury. Ważne tylko w
przypadku używania kategorii przy sprzedaży
Ustaw walutę wystawienia – umożliwia ustawienie waluty jaka będzie standardowo obowiązywać
na fakturach. Jeśli większość faktur wystawiamy np. w Euro to wystarczy wybrać tam Euro i
wówczas faktury będą ustawione na wystawiane ich w Euro. Oczywiście można to zmienić na
np. złoty na samym początku wystawiania faktury.
Kategoria sprzedaży dla tego użytkownika – możemy ustawić daną kategorię dla danego
użytkownika. Wówczas faktury będą automatycznie miały przypisaną kategorię jaka jest tu
wymieniona. Ważne tylko w przypadku używania kategorii przy sprzedaży.
Zakładka dostawa

Próba wykonania zaległych sprzedaży przy uruchomieniu programu – opcja ważna przy włączonej
obsłudze magazynu. Jeśli włączona program przy uruchomieniu będzie próbował zrealizować
wszystkie zaległe sprzedaże z menu Sprzedaż → Sprzedaż magazyn.
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Przy fakturze RR zawsze ustawiaj fundusz na – umożliwia nam wybranie na stałe jakiegoś
funduszu, który będzie obowiązywał przy fakturze RR. Oczywiście można zmienić ten fundusz
w fakturze RR jeśli specyfika sprzedaży powodowałaby że dla danej faktury RR powinien być
on inny.
Możliwość wystawienia przelewu z ewidencji dostaw – przy włączonej opcji pojawi się nam w
ewidencji sprzedaży dodatkowy przycisk <Przelew> po naciśnięciu którego pojawi się nam
wypełniony formularz przelewu, który można wydrukować.

Zakładka Administracja

Tu możemy ustawić wielkość czcionki dla browsera. Standardowo jest tak ustawione że im szerszy
browser (lista) tym czcionka użyta w nim jest większa. Tu możemy sobie dowolnie niemal ustawiać
te wielkości. Jeśli nie chcemy żeby program powiększał automatycznie czcionki to wystarczy że we
wszystkie 3 pola wpiszemy tę samą wartość np. 10.
Edycja zdjęć w towarach – umożliwia danemu użytkownikowi na edycję zdjęć przedstawiających
dany towar.
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13. Dodatkowe definicje
W programie można zdefiniować specjalny wydruk, który będzie miał specyficzne informacje,
które będą pamiętane i które będą w pełni edytowalne. Definiowanie takiego wydruku odbywa się
w menu Administracja -> Definicje.
Zobaczmy jak to wygląda na przykładzie przyjęcia samochodu do naprawy.

Po uruchomieniu tej opcji mamy oczywiście pustą tabelkę - tu już jest zdefiniowany wydruk
przyjęcia samochodu do naprawy. Za pomocą przycisku Dodaj możemy dodać nową definicję a za
pomocą przycisku Popraw możemy poprawić istniejącą definicję.
Jeśli naciśniemy na przycisk Dodaj to pojawi się nam okienko :
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Oczywiście okienko będzie puste. Tu już mamy To okienko wypełnione. W nazwie formatu
wydruku wpisujemy nazwę formatu jaka będzie obsługiwała nasz wydruk. W definicjach mamy
dodatkowe pola jakie są wymagane dla naszego wydruku. Te pola mogą być później użyte przez
nas w definicji wydruku.
Na razie zdefiniowano trzy rodzaje pól "string" przechowujące łańcuchy tekstowe, "integer"
przechowujące liczby całkowite oraz typ "timestamp" nie edytowalny typ, który zapamiętuje czas
wprowadzenia wydruku.
Mamy tu tez przyciski Zapisz do pliku który zapisuje do pliku typu def naszą zawartość definicji a
także przycisk Odczytaj z pliku który służy do odczytania definicji z pliku i załadowania jej do
okienka. Ten drugi przycisk jest przydatny kiedy otrzymaliśmy definicję od innej firmy i chcemy
wprowadzić ją do programu.
Potem korzystając z menu Dostawy -> Dodatkowe -> Twórz dokument możemy tworzyć
dokumenty, które będą zawierały tę informację a także przeglądać je jeśli będzie taka potrzeba.
Możemy teraz prześledzić wystawianie takiego dokumentu :
Wchodzimy w menu Dostawy -> Dodatkowe -> Twórz dokument - pokaże się nam okienko gdzie
możemy wybrać typ dokumentu jaki chcemy wprowadzić
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Następnie wybieramy firmę dla jakiej dany dokument ma być wystawiony i pokaże się nam:

Jak widać ten dokument powstał na bazie dokumentu zamówienia własnego. Wyróżnia go jednak
przycisk Dane dod. miejsce gdzie po naciśnięciu możemy wprowadzić dane dodatkowe tego
dokumentu.
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Tu wprowadzamy wszystkie dane dodatkowe jakie mają pojawić się na tym dokumencie. Teraz po
zapisu dokumentu możemy zobaczyć na nim te dane, które zostały wprowadzone nie tylko za
pomocą przycisku Dodaj a także za pomocą Dane dod.

14. Błędy
W przypadku, gdy program nie drukuje polskich znaków tj. ą, ę, ś, ć itp. wówczas należy wejść do
menu Administracja ►Ustaw wydruki, a następnie wybrać odpowiedni wydruk. Następnie
każdemu kwadratowemu paskowi należy nadać taki rodzaj czcionki, który posiada polskie znaki.
Na ogół są to znaki z dodatkiem CE. Np. Arial CE. Czy dana czcionka posiada polskie znaki
możemy się przekonać poprzez uruchomienie programu Wordpad, wybraniu interesującej nas
czcionki i spróbowaniu napisania polskich znaków. Jeśli wyświetlają się prawidłowo to można je
wybrać do programu MR_FAKTURY_PRO.
W przypadku gdyby tekst instrukcji nie był zbyt jasny - proszę o pytania na adres
poczta@fakturyok.pl
Nowe wersje programu będą publikowane na stronie
www.fakturyok.pl
Błędy można także zgłaszać telefonicznie numer 0502107188 lub od poniedziałku do czwartku na
telefon
032 7578647 w godzinach od 17.00 do 20.00.

15. Archiwizacja danych
Program obecnie nie posiada specjalnego archiwizatora dla wersji jednostanowiskowej, niemniej
zalecana jest archiwizacja danych. Najlepiej wykonywać ją poprzez kopiowanie zawartości
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katalogu DANE lub całego katalogu gdzie zainstalowany jest program na inny dysk twardy
(najlepiej na innym komputerze - jeśli komputer pracuje w sieci). Można także do archiwizacji użyć
płyt CD-R lub CD-RW. Nie zalecamy jednak używania dyskietek gdyż są o wiele bardziej
awaryjne.
Najlepiej jest, gdy archiwizujemy dane regularnie, na przykład codziennie pod koniec dnia.
Na przykład, jeśli program jest zainstalowany na dysku C: w katalogu C:\MR_FAKTURY_PRO i
posiadamy jeszcze na tym komputerze dysk D: wówczas na dysku D: tworzymy katalog D:\ARCH .
W tym katalogu tworzymy sześć podkatalogów D:\ARCH\PN dla danych z poniedziałku
D:\ARCH\WT dla danych z wtorku i tak dalej. Następnie tworzymy sześć plików o nazwach
'poniedzialek.bat', 'wtorek.bat', 'sroda.bat' itd. W pliku poniedzialek.bat wpisujemy następujący
tekst:
copy c:\mr_faktury_pro\ *.* D:\arch\pn
Dla pozostałych plików zawartość jest taka sama z tym, że zamiast literek 'pn' wpisujemy 'wt', 'sr' i
tak dalej w zależności od dnia tygodnia.
Na pulpicie możemy utworzyć skróty do poszczególnych plików archiwizujących. Ten sposób
archiwizacji danych zapewni nam większe bezpieczeństwo, gdyż w przypadku uszkodzenia danych
mamy kopie z kilku poprzednich dni.

Uwaga!
Archiwizacje dla wersji jednostanowiskowej należy wykonywać przy wyłączonym
programie. W przeciwnym wypadku nie wszystkie pliki zostaną skopiowane do
archiwum.
Dla wersji sieciowej istnieje inna możliwość archiwizacji. Za pomocą menu Administracja
►Zrzuty danych można zrzucić dane do katalogu na dany dzień w dowolnej chwili – nawet gdy
wystawiany jest jakiś dokument. Wówczas oczywiście ten dokument nie znajdzie się w archiwum –
ale jest zachowana spójność danych. Za każdym razem oczywiście są zrzucane wszystkie dane.
Aby tego dokonać należy przygotować plik tekstowy o nazwie zrzuty.def w którym znajdą się
nazwy katalogów na zrzuty na poszczególne dni.
np. zawartość takiego pliku mogłaby wyglądać następująco
D:\ARCH\PN
D:\ARCH\WT
D:\ARCH\SR
D:\ARCH\CZ
D:\ARCH\PT
D:\ARCH\SO
D:\ARCH\ND
Poszczególne linie oznaczają katalogi dla zrzutów z poszczególnych dni tygodnia. Dane są
zrzucane w specjalnym formacie nie zawierającym indeksów, dzięki czemu zawierają mniej miejsca
na dysku. Plik zrzuty.def powinien znaleźć się w katalogu głównym programu – czyli tam gdzie
znajduje się też plik mr_faktury_pro.exe
Oczywiście oprócz przygotowania pliku tekstowego należy utworzyć poszczególne katalogi na
danym dysku.

16. Uwagi końcowe
Ta wersja programu jest wersją typu shareware, użytkownik może pracować na niej przez 90 dni
bez zarejestrowania. Rejestracja kosztuje 185 zł brutto dla wersji na pojedynczy komputer.
Użytkownik uzyskuje wówczas dostęp do dodatkowych funkcji programu. Istnieje także wersja
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sieciowa programu. Użytkownik otrzymuje serwer i specjalną wersję programu, tak, że program
jest na innym komputerze a dane na innym. Program ten przystosowany jest do pracy w sieci w
architekturze klient- serwer tak, że można pracować na dwóch lub więcej komputerach
jednocześnie - ceny takiej instalacji są dostępne przy wybraniu opcji Pomoc ►O programie, a
następnie naciśnięciu przycisku Licencja . Przy większej ilości licencji niż 2 - zniżki!

17. Rejestracja programu.
Wersja shareware programu MR_FAKURY_PRO zawiera pewne ograniczenia i brak niektórych
udogodnień w stosunku do pełnej wersji. Aby uzyskać pełną wersje programu należy program
zarejestrować.
Po zarejestrowaniu Program MR_FAKTURY_PRO będzie posiadał między innymi następujące
opcje:
1. Długie nazwy towarów i usług (powyżej 70 znaków). Może to być bardzo długi tekst, np. opis
wykonanych czynności
2. Opis faktury - dodatkowy tekst - np. osoby biorące udział w jakimś szkoleniu, szczególny sposób
zapłaty faktury itp.
3. Możliwość kasowania faktur i faktur korekcyjnych błędnie wprowadzonych
4. Ewidencja cen - wydruki - wg grupy towarowej lub całość
5. Drukowanie przelewów na gotowych wydrukach
6. Obsługa magazynu towarów. Stany magazynowe, remanent itp.
7. Ewidencja zamówień
8. Możliwość wystawienia faktury dla innego kupującego i innego płatnika
9. Cenniki w innych walutach
10. Szukanie firm po fragmencie nazwy lub miejscowości
11. Wydruk ewidencji sprzedaży wg daty wystawienia
12. Wydruk faktury pro forma
13. Eksport faktury do pliku tekstowego typu csv (Excel)
14. Obsługa Wydania Zewnętrznego - łatwa zamiana na faktury
15. Obsługa daty ważności i numeru seryjnego dla towarów
16. Obsługa noty uznaniowej i obciążeniowej
17. Obsługa kodów pocztowych
18. Obsługa drukarek fiskalnych ELZAB (FP600, OMEGA)
19. Obsługa drukarek fiskalnych POSNET
20. Obsługa faktury eksportowej
21. Możliwość wydruku faktury eksportowej w walucie i w języku angielskim
22. Możliwość wystawiania rabatów dla poszczególnych pozycji faktury
23. Możliwość użycia zaawansowanego systemu rabatowego
24. Wystawianie faktur VAT wewnątrzwspólnotowych
Ponadto dodatkową korzyścią jest możliwość uaktualniania programu przez rok czasu od jego
rejestracji, podczas gdy w wersji darmowej nie można uaktualniać programu.
Aby zarejestrować program należy wysłać mailem dane firmy do wystawienia faktury VAT tj nazwa
firmy, adres firmy oraz kod NIP na adres: poczta@fakturyok.pl
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Należy także wpłacić na konto odpowiednią kwotę za wybraną wersję programu – aktualny cennik
znajduje się na stronie www.fakturyok.pl
Dane konta na które należy przelać opłatę.
PKO BP Konto
50-10205558-1111113415000048
MR_FLASH Mirosław Rogula
42-677 Czekanów
ul. Sadowa 9B
Po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej użytkownik otrzyma mailem
1. Fakturę
2. Kod rejestracyjny
3. Licencję na użytkowanie wersji zarejestrowanej.
W przypadku wykupienia licencji CD dodatkowo otrzyma pocztą zwykłą listem poleconym
1. Fakturę
2. Licencję
3. CD z najnowszą wersją instalacyjną
Użytkownik wersji zarejestrowanej jest upoważniony do aktualizacji programu przez okres 1-go
roku od czasu zainstalowania programu.
Po otrzymaniu kodów rejestracyjnych należy wybrać z menu opcję Pomoc ►O programie, a
następnie kliknąć na przycisk Rejestracja. Ukaże się okienko:
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W poszczególne pola wpisujemy dane przysłane przez producenta wraz z programem.
Należy zwrócić uwagę na wpisanie dokładnie wszystkich 4 linijek (bez żadnych zmian) z licencji.
(Nie można sobie dopisać czy też zmienić żadnego znaku ze względu na to iż na podstawie nazwy i
adresu generowany jest kod)
Aby zarejestrować program musimy nacisnąć przycisk Rejestruj.
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