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1 O systemi Sz@rk ERP

SZARK jest to System Zintegrowanych Rozliczeń Księgowych. 
Zawiera pakiety programowe obsługujące firmę na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania.

Program Sz@rk GM to zintegrowane moduły  wspomagające zarządzanie,  rozliczanie i kontrolę
nad  produkcją  oraz  handlem.  Program  pracuje  na  wielu  powiązanych  ze  sobą  płaszczyznach,
przygotowując kolejne etapy działania oraz  tworząc automatycznie wiele dokumentów.

Partner Handlowy ma możliwość zamówienia  towaru  poprzez  Internet,  nawet  wtedy,  gdy  tego
towaru  faktycznie  jeszcze  nie  ma.  Zostanie  sporządzone  odpowiednie  zlecenie  produkcyjne,  na
brakujący  w  magazynie  asortyment.  W  kluczowych  momentach  program  wymaga  weryfikacji  oraz
akceptacji pracowników odpowiednich działów firmy.

Moduł  produkcyjny,  pozwala  na  przechodzenie  przez  kolejne  etapy  wytwarzania  towaru,  od
zlecenia, aż po export wyprodukowanego towaru do dowolnego magazynu.  Oprócz wspomnianej wyżej
możliwości tworzenia zleceń do konkretnych zamówień,  program automatycznie pomaga w budowaniu
danych potrzebnych do  rozliczania  kolejnych  etapów działalności  firmy,  generując  przy  okazji  szereg
analiz i dokumentów.

Tworząc  dokumenty  magazynowe  lub  sprzedaży,  program  wylicza  stany  pośrednie,  blokując
jednoczesne  sprzedanie  tego  samego  asortymentu,  gdy  kilku  operatorów  pracuje  w  sieci.  Obrót
towarem  może  przeprowadzać  paragonem,  fakturami  VAT  (także  exportowymi  lub
wewnątrzwspólnotowymi)  lub  tylko  rezerwując  go.  Poza  wspomnianymi  wyżej  także  korekty,  zwroty
paragonów,  poprawa  faktur  oraz  inwentaryzacja  czy  przeceny  są  powiązane  z  innymi  modułami
programu - takimi jak wielopoziomowe Analizy sprzedaży, Rozrachunki, Kasa-Bank.

Program kolekcjonuje dane z wszystkich modułów, by  umożliwić  użytkownikowi jak  najszerszy
dostęp  do  danych  w sekcji  CRM.  Znajdziemy  tu  zasoby  konrahenta,  partnerów handlowych,  zadania
oraz zdarzenia.
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Program Sz@rk KP to sparametryzowany systemem do kompleksowej obsługi kadr  oraz  płac
firmy,  współpracujący  z  Programem  Płatnika,  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  oraz  rozliczający
zobowiązania podatkowe.

 Program  umożliwia  prowadzenie  pełnych,  automatycznie  aktualizowanych  kartotek
personalnych, rozliczeniowych, czasu pracy, także dla wielu firm (w wersji dla biur rachunkowych). 

Moduły:  Ewidencjonowania  i  rozliczania  Akordu  oraz  Obsługa  Umów  Zleceń,  podobnie  jak
zwykłe naliczanie płac  pracowniczych,  mogą korzystać  z  możliwość parametryzowania składników list
płac według wielu kategorii i konstruowanych na ich podstawie szeregu szablonów.

Oprócz  zasobnych  kartotek  personalnych  znajdziemy  tu  także  Historie  wykształcenia  oraz
zatrudnienia pracowników, Kartoteki zwolnień lekarskich, Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaje
absencji oraz możliwość utworzenia Własnej bazy danych, składającej się z dowolnej ilości pól.
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Współpraca  z  czytnikami  Rejestrującymi  Czas  Pracy  (RCP)  oraz  personalne  kalendarze  z
definiowalnymi świętami,  niedzielami,  dniami wolnymi  dla  całego  zakładu  lub  dla  każdego  pracownika
oddzielnie, mogą być wykorzystane we wspomnianych wyżej modułach,  ale także w Ewidencjonowaniu
i rozliczaniu akordu, oraz w Obsłudze Umów- zleceń. 

Na  podstawie  zawartych  w  programie  danych  program  tworzy  rozdzielników  kosztów  do
systemu Finansowo-Księgowego oraz wysyła dane do Programu Płatnika. 

Podstawową zaletą programu Sz@rk FK jest możliwość otrzymania natychmiastowej informacji
o  aktualnym  stanie  finansowym  firmy.  Zapamiętane  przez  program  dane  mogą  być  przedstawione  w
postaci  wielu  zestawień  zarówno  syntetycznych,  analitycznych,  jak  też  "mieszanych".  Ponadto
program  zapewnia  ciągłość  wszystkich  zaksięgowanych  informacji  z  możliwością  archiwizowania
zamkniętego roku obliczeniowego i automatycznym bilansem otwarcia.

Program  prowadzi  kartoteki  kont  syntetycznych  i  analitycznych  do  piątego  stopnia  oraz
biblioteki  kont  analitycznych,  umożliwiające  wykorzystanie  ich  do  różnych  kont  syntetycznych  (np.
zleceń,  rozliczeń  z  pracownikami  (KZP,  ZFM,  Udziały,  Nagrody,  itd.)).  Kompleksowo  umożliwia
rozliczenia Budżetu: Planu, Dochodów, Wydatków, Zmian Planu,  Zadań Budżetowych oraz  % realizacji
planu,  Wydatków  Strukturalnych.  Obsługuje  również  koszty,  kontrolując  między  innymi  dekretację
kręgu  kosztowego  podczas  rejestrowania.  Generowany  przez  program  Rozdzielnik  Kosztów  oraz
automatyczne przeksięgowania, powodują, że prowadzenie kont zespołu "5" w układzie rodzajowym i w
podziale  na  miejsce  powstawania  kosztów  odbywa  się  w  prosty  i  przyjemny  sposób.  (Można
zrezygnować z rejestrowania "piątek")

To jednak nie wszystko.  W programie wiele czynności wykonywanych jest  automatycznie.  Na
przykład  już  podczas  rejestrowania  dokumentów  możemy  korzystać  ze  zdefiniowanych  dekretów,
następnie  z  zamknięcia  miesiąca  oraz  automatycznie  prowadzonych  dzienników.  Jeśli  firma  posiada
inne nasze systemy,  może w prosty  sposób pobierać  z  nich  dane  (dokumenty  sprzedaży,  rozliczenia
płac). Także rozrachunki, mogą być przeprowadzane automatycznie.

W  programie  FK  znajdziemy  kilka  drobnych  udogodnień,  które  choć  może  nie  tak  istotne,
ułatwiają jednak pracę, takich jak natychmiastowy dostęp do danych z  lat  ubiegłych,  stosowanie kodów
operacji  finansowych  (pozwalające  na  głębszą  analizę  zapisów  poszczególnych  kont),  a  także
możliwość otwierania kont syntetycznych i analitycznych na przestrzeni całego roku. 

Szybki  dostęp  do  kartotek,  dokumentów oraz  możliwość  księgowania  kilku  miesięcy  i  wielu
rodzajów dokumentów jednocześnie, mają również istotny wpływ na jakość programu. 

Moduł KASA + BANK zajmuje się w programie rozliczeniami finansowymi i posiada bezpośredni
dostęp także z sytemu Sz@rk GM. 

Sz@rk FK pozwala dodatkowo na prowadzenie korespondencji.  Drukowanie  not  odsetkowych,
wezwań do zapłaty,  potwierdzeń sald,  not  korygujących możemy poprzedzić  własnym  zredagowaniem
treści.
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2 O programach ogólnie

Wszystkie programy TGSOFT napisane są w tym samym stylu (podobny układ okien,  wygląd,
obsługa,  aktywne  klawisze  itp.),  dzięki  temu  użytkownik  jednego  programu  bez  problemu  może
obsłużyć  kolejny.  Niejednokrotnie  jest  to  przydatne  w małych  i  średnich  firmach,  w  których  te  same
osoby prowadzą sprawy np. kadrowe, płacowe, księgowe, a czasem także wystawiają faktury.

Programy  napisane  są  w  tzw.  trybie  MDI,  który  umożliwia  pracę  z  kilkoma  "dokumentami"
jednocześnie.  Podobnie jak  w Excel'u możemy pracować z  wieloma arkuszami,  tak  tutaj  możemy  np.
pracować z  bazą kontrahentów, rejestrem wystawionych dokumentów, przeglądać rozrachunki,  itp.  Ale
to nie wszystko, możemy księgować jednocześnie kilka dokumentów w programie FK, lub obsługiwać w
tym  samym  czasie  kilku  klientów  w  programie  GM  przez  otwarcie  i  edycję  paru  faktur  VAT,
dokumentów magazynowych, itp.

Aplikacje są w dużym  stopniu  konfigurowalne  i  parametryzowane.  Główne  Menu  programów i
paski  narzędziowe  możemy  dowolnie  modyfikować  przez  włączanie  lub  wyłączanie  poszczególnych
opcji oraz przycisków na paskach, a także przez ustawianie dowolnej kolejności i  położenia na ekranie.
Tak  zdefiniowany  układ  możemy  "zapamiętać"  dla  każdego  użytkownika  programu  oddzielnie.  Dzięki
temu administrator systemu może zdefiniować różne widoki,  dla różnych pracowników o  odpowiednich
dostępach  i  uprawnieniach,  uwzględniając  przy  tym  ich  poziom  zaawansowania  w  posługiwaniu  się
programem. Sposób ten jest identyczny jak w MS Office.

Większość  okien  posiada  swoje  paski  narzędziowe,  z  typowymi  dla  danej  opcji  funkcjami
(ikonami). Jednak główny pasek narzędziowy obsługuje okna każdego z  systemów, przy  wykorzystaniu
tej samej grupy ikon. Funkcje uruchamiane przy  ich pomocy,  służą użytkownikowi do sprawnej obsługi
(między  innymi):  wydruków,  filtrowania,  poruszania  się  po  rekordach  w  aktywnym  oknie,  eksporcie
danych (HTML, EXCEL, RAVE) oraz przystosowaniu wyglądu okna do potrzeb każdego operatora.

 
Wszystkie przyciski dostępne na tych paskach działają dla każdego okna programu jednakowo.

Dzięki temu po zapoznaniu się z ich obsługą (możliwościami), z powodzeniem możemy obsłużyć każdy
z programów. Ikony do Obsługi Bazy Danych, są dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszki.

Kolejną  zaletą  wszystkich  naszych  systemów  jest  możliwość  dowolnego  i  wielokrotnego
filtrowania danych.  Każdy wygenerowany raport  może być wydrukowany natychmiast,  w myśl  zasady,
co na ekranie to też na papier.

 Przejrzystość  Programów sprawia,  że  są  proste  w  obsłudze.  Operator,  który  zetknął  się  z
Windows,  większość  czynności  wykonywać  będzie  intuicyjnie  i  praca  z  pewnością  nie  sprawi  mu
żadnego  kłopotu.  Nie  oznacza  to  oczywiście,  że  osoba  początkująca  nie  poradzi  sobie  z  naszymi
systemami.  Wszystkie  programy  tworzymy  na  takich  samych  zasadach,  dlatego  współpracują
pomiędzy sobą oraz  z  innymi  systemami  (przyp.  EXCEL,  SQL,  HTML,  Program  Płatnika(KP)),  dzięki
którym można je wykorzystać w innych programach użytkowych.

Życząc owocnej współpracy z systemami pragniemy dodać:
Drogi  użytkowniku,  nie  obawiaj  się  zniszczenia  wszystkich  swoich  danych  przez  przypadek,

ponieważ  czynność,  która  spowoduje  kasowanie  lub  przetworzenie  danych,  wymaga  potwierdzenia.
Zdarza się jednak, że każdy z nas miewa czasami gorsze dni i nawet największy komunikat na ekranie,
informujący nas o groźnych skutkach dalszego postępowania, nie zawsze uchroni nas przed chwilowym
brakiem rozwagi i  popełnieniem głupstwa.  W takim  wypadku  wystarczy  sięgnąć  do  szuflady  po  kopię
danych i cofnąć się do ostatniego archiwizowania.

Współpracując  z  wieloma  klientami,  widzieliśmy  już  rozpacz  tych,  którzy  zbagatelizowali
potrzebę kopiowania danych.  Dlatego pragniemy wyczulić  Cię,  na konieczność wykonywania  tej  jakże
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istotnej, a przecież prostej czynności.

Podstawowe zalety, wspólne dla naszych programów:

Generator raportów, umożliwiający tworzenie dowolnej ilości projektów zestawień lub
wykorzystanie już istniejących (skonstruowanych  i  udostępnionych  przez  nas  lub
naszych klientów).
Generowanie dodatkowych  tabel  w trybie  SQL,  z  możliwością  przesyłania  ich  do
EXCEL-a.
Transmisja danych w standardzie HTML, PDF.
Kreowanie wydruków.
Natychmiastowy dostęp do danych z lat ubiegłych.
Praca w sieci.
Współpraca pomiędzy programami.
Praca z wykorzystaniem myszki lub skrótów klawiaturowych.
Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych.
Własny archiwizator danych.
Praca z hasłami, chroniąca przed intruzami.
Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika.
Autor zapewnia modernizację programu przy zmianach obowiązujących przepisów.
Możliwość  modyfikacji  programu dostosowana  do  indywidualnych  potrzeb  klienta.
Zmiany te wykonane będą odpłatnie.
Bogactwo oraz przejrzystość wydruków.
Rekonstrukcja zbiorów (np. po awarii).
Podręczny kalkulator.

 

Użytkownik kupując  program  ma  prawo  do  bezpłatnych  uaktualnień  dotyczących
tej  samej  wersji  programu.  Oznacza  to,  że  posiadając  wersję  2.0.05  możemy
bezpłatnie  ściągać  kolejne  aż  do  2.9.99.  Wersja  3.000  będzie  już  płatna.  Program
poprosi o nowe kody, które zostaną przesłane po uiszczeniu dopłaty do nowej wersji.
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3 Typowe konwencje

Zanim zaczniemy korzystać z instrukcji, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi terminami oraz
typowymi zwrotami używanymi w tej instrukcji.

 

Temat Opis

 aplikacja, system, program Każde z tych słów oznacza program komputerowy.

nagłówek grupy kolumn Oprócz normalnych nazw kolumn, w niektórych tabelach  znajdują  się
również nagłówki grupujące tematycznie kilka z nich. Przykład:

Tutaj nagłówkiem grupy kolumn jest "Adres".

rekord Jeden wers (linia), ze znajdującej się na ekranie listy  pozycji,  aktywnej
bazy danych. 

toolbar Pasek narzędziowy z ikonami, służącymi do obsługi okna.

makieta,  okno  edycyjne,
okno dialogowe 

Okno  wyświetlane  na  ekranie,  w  którym  podajemy  dane  lub
odczytujemy informacje.

DUŻYMI  LITERAMI
piszemy:

Nazwy klawiszy na klawiaturze, np.: SHIFT, CTRL, ALT.

KLAWISZ + KLAWISZ Kombinacja  kluczy  (klawiszy),  które  powinny  być  naciśnięte
jednocześnie.  Efekt  taki  uzyskamy  naciskając  pierwszy  z  podanych
klawiszy i nie puszczając  go przyciskamy drugi.  Następnie zwalniamy
obydwa. (Na przykład CTRL+P, ALT+F4.) 

Pogrubiony  lub

wydzielony

tekst 

Wskazuje,  że  wyrazy  nim  napisane  mają  szczególne  znaczenie.  Na
przykład mogą to być  tematy  opisanego  niżej  (pod  nimi)  zagadnienia,
nazwy  funkcji,  kolejne  opcje  menu,  lista  pojęć  lub  komend,  itd.  Jej
zastosowanie  sugeruje  rozpoczęcie  od  tego  miejsca  opisu
wyszczególnionego wyrazu, podrozdziału lub sekcji.

ważny wyraz w tekście użycie tego stylu  podkreśla  szczególne  znaczenie  danego  wyrazu  w
napisanym tekście.

Skróty Klawiaturowe Wykorzystanie  kombinacji  klawiszy,  do  otwarcia  opcji  lub
uruchomienia funkcji.

LKM lewy klawisz myszki/ kliknięcie lewego klawisza myszki 

PKM prawy klawisz myszki/ kliknięcie prawego klawisza myszki

LKM x 2 podwójne kliknięcie lewego klawisza myszki

PKM x 2 podwójne kliknięcie prawego klawisza myszki
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Nazwa Programu

Pierwszy  pasek  zawiera  nazwę  programu  oraz  ikonki  ,  które  odpowiedzialne  są  za
ustawienie  okna  aplikacji  na  ekranie.  Po  kliknięciu  pierwszej  z  nich,  nasza  aplikacja  “zsunie  się”  do
dolnego paska narzędziowego WINDOWS. System nie zostanie  zamknięty  tylko  chwilowo  schowany.
Można go “wyciągnąć” klikając  przycisk  z  nazwą programu, na wspomnianym pasku.  Następna ikonka
zmniejsza  lub  powiększa  (w  zależności  od  ustawienia)  okno  naszego  programu.  Gdy  jest  ono  już
pomniejszone,  wtedy  chwytając  myszką  jedną  z  krawędzi  możemy  przesuwać  (ograniczając  lub
powiększając) jego granice. Ta metoda pozwala na ustawianie na ekranie kilku okien i w prosty  sposób
(kliknięcie myszką na wybranej makiecie) poruszanie się pomiędzy nimi.  Gdy chcemy  ponownie  mieć
duże okno,  wtedy  klikamy  ikonę  kolejny  raz.  Ostatni  znaczek  X,  zamyka  program.  Po  potwierdzeniu
praca aplikacji zostanie zakończona. 

Menu Główne

Jest  to  pasek  z  nazwami  wszystkich,  głównych  opcji.  Każda  z  nich  posiada  swoje  własne
rozwijane  menu.  Możemy  poruszać  się  po  nim  strzałkami  (i  uruchamiać  kolejne  funkcje  klawiszem
ENTER),  myszką  lub  stosować  skróty  klawiaturowe  naciskając  prawy  ALT  +  podkreśloną  literkę.
Dodatkowo wiele opcji posiada symbole,  które służą do jej uruchamiania.  Z lewej strony jest  to ikonka,
natomiast z prawej, symbol kombinacji klawiszy. 

Menu Główne możemy uaktywnić myszką lub klikając klawisz F10.  

Menu Główne Ikon

Aby praca z  programem była szybsza i łatwiejsza,  na pasku tym umieszczone  zostały  ikony,
które uruchamiają odpowiednie moduły, najczęściej wybierane przez użytkowników. Rysunki podzielone
zostały na grupy. Każdą z nich możemy przenieść w dowolne miejsce na ekranie. Aby to zrobić  należy,
“chwycić”  myszką  dwa  pionowe  “wypukłe”  paski  znajdujące  się  przed  pierwszą  ikoną  z  grupy  i  nie
puszczając klawisza myszki przenieść je w dowolne miejsce (i zwolnić przycisk). 

W  całym  programie  ikony  te  mają  takie  samo  znaczenie  i  służą  do  otwierania  tych  samych
okien. Część z nich posiada również klucz  (kombinacja klawiszy),  dzięki któremu możemy uruchamiać
opcje bez myszki,  wykorzystując  klawiaturę.  Skróty  te podane są przy  danej opcji  w  Menu  Głównym.
Każda  grupa  z  paska  ikon  może  występować  w  dwóch  formach:  zadokowanej  lub  pływającej,  w
zależności od tego, w którym miejscu na ekranie się znajduje. 

Więcej  informacji  na  ten  temat  znajdziesz  w  rozdziałach  O  PROGRAMIE  -  IKONY:  Główne
Menu Ikon, Ikony do obsługi Baz Danych , Pozostałe Ikony .

Widoczność  (lub  nie)  pasków  ikon  w  oknie  programu  ustalamy  w  opcji  WIDOK,  poprzez
kliknięcie wybranej grupy, lub naciśnięcie klawisza SPACE (gdy jest podświetlona kursorem).

Nazwa Okna Podstawowego i Nazwa Okna Dodatkowego

Nazwa opcji, którą wybraliśmy.

39 64
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 Okno Podstawowe

Jest to makieta z  danymi,  która wywołana została jako pierwsza.  Większość opcji zezwala na
uruchamianie  dodatkowych  okien,  których  informacje  mogą  okazać  się  potrzebne  podczas  pracy  z
oknem podstawowym. Otwieramy je z  Menu  Głównego,  korzystając  z  kluczy  danej  opcji  lub,  co  jest
najprostsze, klikając odpowiedni znaczek na pasku ikon.

Okno Dodatkowe

Jest  to makieta z  danymi,  wywołana  jako  pomocnicza,  po  wcześniejszym  wybraniu  innej.  Po
otworzeniu kilku okien, najlepiej poukładać je tak, aby widzieć  nagłówki wszystkich i mieć  łatwy dostęp
do każdego z nich. Segregowanie makiet ułatwiają funkcje dostępne w opcji: Okna.

Ikony do obsługi Baz Danych

Ta  grupa  zawiera  ikony  obsługujące  naszą  bazę.  Przy  ich  pomocy  możemy  tworzyć  nowe
rekordy,  kasować lub przeglądać  już  zapisane,  przewijać  listę  w  tył,  w  przód,  wyszukiwać  konkretne
pozycje  pojedynczo  lub  poprzez  filtrowanie...  itd.  Dokładny  opis  działania  poszczególnych  znaczków
znajdziemy - Ikony do obsługi Baz Danych. 39
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4 Pożyteczne informacje

Wszystkie pola, w których należy wprowadzić daty, są wyposażone w podpowiedź. 

Można  ją  wywołać,  klikając  trójkącik  znajdujący  się  za  polem.  Po  wybraniu  daty  możemy
dowolnie ją modyfikować. Poruszamy się strzałkami:

Góra lub dół  zmienia kolejne dni, miesiące, lata.

W prawo lub w lewo  kursor porusza się pomiędzy dniem, miesiącem, rokiem.

Ręcznie datę wprowadzamy  w formacie:  DD-MM-RRRR (D-oznacza  dzień,  M-miesiąc,  R-rok).
Np.: 01-01-1999, a nie 1-1-99. 

Możemy korzystać z podręcznego kalendarza:

Kliknij  przycisk  na  nazwie  miesiąca.  Trzymając
klawisz  myszki  przesuwaj  się  w  górę  lub  w  dół,  a
kolejne miesiące i lata będą się odpowiednio zmieniać.

W polu, które oznacza typ rekordu, zawsze znajduje się .

Aby wyświetlić listę możliwości do wyboru klikamy  
lub naciskamy klawisz F4 lub Alt+ .

Jeśli  nie widać ,  oznacza to,  ze pole nie jest  aktywne.  Aby je  uaktywnić  klikamy  w nie  lub
naciskamy klawisz F2.

Na przykład  po  kliknięciu,  otworzy  się  tabelka  z  propozycjami  grupowania  bazy  w kolejności
wg: kodów lub alfabetycznie.

Znak za polem oznacza, że możemy skorzystać z podpowiedzi.

Wystarczy nacisnąć klawisz F12 lub F4  lub kliknąć LPM na znaku.

Obsługując program przy pomocy myszki, ustawiamy kursor i klikamy na
odpowiedniej ikonie, zakładce lub pozycji.

 Możemy również poruszać się po ekranie naciskając  lewy ALT i podporządkowany danej opcji
klawisz (podkreślona litera lub cyfra). 
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Lewy ALT + K ustawia okna w formacie kaskadowym.

Lewy ALT + P ustawia okna poziomo.

......

Lewy ALT +3 przywraca na ekran opcję wykaz pracowników. 

Otwieranie  opcji  przy  użyciu  skrótu  klawiaturowego  z
zastosowaniem  lewego  klawisza  ALT  i  podkreślonej  literki  jest
możliwe w momencie, gdy na ekranie widzimy nazwę danej opcji,
tak  jak  w  menu  obok.  Skróty  klawiaturowe  wykorzystujące
klawisz  CTRL otwierają  podporządkowane  im  opcje  z  dowolnego
miejsca  w programie.  Lista  występujących  w programie  skrótów
tego rodzaju, przedstawiona została wcześniej. 

W polu, które działa na zasadzie zaznaczania/odznaczania, jeżeli nie używamy
myszki należy posługiwać się klawiszem SPACE. 

Znak  lub oznacza uaktywnienie.

Po ustawieniu kursora myszki na jednej z ikon (najlepiej “wjechać” na nią z dołu),
poniżej pojawi się dymek skrótowo objaśniający jej znaczenie.

Niektóre funkcje programu można uruchamiać przy pomocy: skrótów
klawiaturowych, ikon (z wykorzystaniem myszki), klawiszy funkcyjnych (F1 do F12)
przypisanych do poszczególnych funkcji lub za pomocą klawiszy, których użycie we
wszystkich programach komputerowych oznacza to samo:

 INSERT, DELETE, HOME, END, PAGE DOWN, PAGE UP, ESC oraz klawiszy sterujących.

Znaczenie Klawiszy:

INSERT Nowy (pozycja, rekord).

DELETE  Kasowanie (zamiar skasowania należy potwierdzić).

Jeśli  istnieje  ryzyko  skasowania  przez  przypadek  jakiejś  grupy
dokumentów, wtedy klawisz DELETE jest zablokowany. 

CTRL + DELETE Kasowanie (zamiar skasowania należy potwierdzić).

Kasowanie  z  użyciem  2  klawiszy  wykorzystywane  jest  w
miejscach,  w  których  istnieje  ryzyko  utraty  zbyt  dużej  ilości
danych. Aby kasowanie nie było przypadkowe.

TAB Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do przodu.

SHIFT + TAB Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do tyłu.

HOME Początek linii.
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END Koniec linii.

CTRL + HOME Pierwszy rekord.

CTRL + END Ostatni rekord.

PAGE  DOWN Przesunięcie kursora o ekran w dół (w stronę ostatniej pozycji).

PAGE  UP Przesunięcie kursora o ekran w górę (w stronę pierwszej pozycji).

ESC Wyjście z opcji.

Każde pole w bazie danych ma określony typ. 

W opcjach, w których wybiera się spośród takich pól, takich jak  np.:  Export  danych do EXCEL-
a,  SQL,  przed  nazwą  znajduje  się  ikonka  wskazująca  na  typ.  Możemy  napotkać  na  następujące
rodzaje:

W niektórych oknach włączona jest opcja automatycznego wyszukiwania. 

Ustawiamy  kursor  na  dowolnym  rekordzie  w  kolumnie,  według  której  chcemy  przeprowadzić
wyszukiwanie. Wielkość liter nie ma znaczenia.

kolumna - "Nazwa skrócona" - Szukamy firmy Bella.
Pierwszy krok to naciśnięcie litery - b. Program ustawia się na pierwszej (alfabetycznie) pozycji

z  literą B.  Nie jest  to  jednak  ta  firma,  tylko  na  przykład  -  "Baca".  Podajemy  więc  kolejną  literkę  -  e.
Również  i  tym  razem  program  odnalazł  pierwszy  (alfabetycznie)  rekord,  którego  nazwa  skrócona
zaczyna się od znaków - BE.  W dalszym ciągu nie jest  to ta firma,  której szukamy, lecz  powiedzmy -
Beata. Nasz kolejny krok to naciśnięcie następnej litery z wyszukiwanego słowa.  Tym razem jest  to - l.
W naszym przykładzie poprzestaniemy na tym stwierdzając,  że jest  to już  rekord firmy Bella.  Funkcja
automatycznego wyszukiwania pozwala na dalsze podawanie liter.  Jeśli  przeprowadzamy poszukiwania
w  kolumnie  numerycznej  (na  przykład:  kolumna  NIP),  wtedy  podajemy  kolejno  cyfry  lub  znaki  w
kolumnie tekstowej.  Kolejne podawane przez nas znaki są podświetlane przez  program.  Jeśli  chcemy
wyszukać  inny  rekord,  wtedy  należy  zmienić  położenie  kursora,  a  pamięć  wyszukiwarki  zostanie
wyczyszczona.

 Zaznaczanie wszystkich rekordów poprzez wykorzystanie skrótu klawiaturowego CTRL
+ A (musi być otwarta tabela). 

Automatyczne  zaznaczenie  wszystkich  pól.  Kliknięcie  myszką  w  dowolnym  rekordzie  tabeli
spowoduje odznaczenie wyłączenie zaznaczenia.
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Obsługa  niektórych  opcji  będzie  sprawniejsza,  jeśli  mając  na  przykład  do  zaznaczenie

większość  pól,  zaznaczymy  wszystkie,  by  później  odznaczyć  tylko  te  niepożądane  (kliknięciem

lub klawiszem SPACE).
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5 Wygląd i Obsługa okien

W  oknach  edycyjnych,  czyli  w  tych,  w  których  wprowadzamy  informacje,  poruszamy  się
klawiszem  TAB,  by  przejść  do  następnego  pola  lub  SHIFT+TAB  by  cofnąć  się  do  poprzedniego.  Do
następnego pola najwygodniej przechodzimy naciskając klawisz ENTER.

Najprostsze okna w programie służą do obsługi mało skomplikowanych słowników. Na przykład
Listy Banków, Urzędów Skarbowych, Stanowisk Pracy (w programie KP) itd. Przykłady okien tego typu:

INSERT - dopisywanie nowej pozycji

CTRL + DELETE  - kasowanie pozycji

Wiele z  opcji  programu obsługujemy w bardzo podobny sposób.  Wygląd okien oraz  sterowniki
są prawie takie same w większości  z  nich.  Standardowa  makieta  do  wprowadzania  danych  tworzona
jest na tych samych lub podobnych zasadach, z wykorzystaniem identycznych skrótów klawiaturowych
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lub ikon.  Są  to  przede  wszystkim  okna  z  danymi,  które  w  większości  składają  się  z  dwóch  bloków.
Pierwszy z  nich (lewy) zawiera listę już  wprowadzonych rekordów,  natomiast  drugi  (prawy),  umożliwia
edycję danych, tj. ich wprowadzanie, korektę, przeglądanie pól aktywnego (podświetlonego) rekordu.

Kolejność  występowania  kolumn  w  lewym  bloku  użytkownik  może  ustalić  według  własnych
preferencji.  Zmiana  miejsca  odbywa  się  w  prosty  sposób.  Chwytamy  myszką  nagłówek  kolumny  i
przeciągamy ją w wybrane miejsce. 

Pasek narzędziowy -  ikony  do  obsługi  opcji.  Przy  opisie  poszczególnych  funkcji
programu, znajdziemy także charakterystykę ikon.

Lista rekordów danej bazy -  wykaz  wszystkich  pozycji  wprowadzonych  w  danej  bazie.
Tabela, w której przedstawiane są informacje może składać się
z  dwóch  grup,  oddzielonych  od  siebie  separatorami  (grubymi
pionowymi  kreskami).  Kolumny  z  lewej  strony  podziału
(oznaczone  w przykładzie  jako  1  kod,  nazwisko)  ustawiono  w
tabeli "na stałe". Oznacza to, że przesuwając bazę w prawo lub
w lewo nie możemy zmienić  ich położenia.  Natomiast  grupa  nr
2 przewija pozostałe pola całej bazy.  Zakotwiczenie  niektórych
kolumn  zostało  wprowadzone  umyślnie,  aby  operator  miał
lepszą kontrolę nad przeglądanymi danymi. 

W tym miejscu należy  zaznaczyć,  że program jest  elastyczny
i  dlatego  pozwala  użytkownikowi  zakotwiczyć  dodatkowe
kolumny i/lub uwolnić te zamrożone wcześniej.  Tym sposobem,
każdy operator może wybrać optymalne dla siebie ustawienie. 

Nie  zawsze  zakotwiczone  są  dwie  kolumny.  Są  opcje  gdzie
nieruchoma jest tylko jedna.

Lista pól jednego rekordu  -  wykaz  wszystkich  pól  bieżącego  rekordu.  W  opcjach
słownikowych  część  wyświetlanych  w  tym  miejscu  informacji
możemy poddać korekcie (np.:  błędy w nazwach kontrahentów,
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asortymentów  itd.).  Pamiętajmy  jednak,  że  niektóre  pola
zostały  umyślnie  zablokowane  przed  zmianą,  z  uwagi  na
zabezpieczenie  programu  przed  niepożądaną  ingerencją,  która
miałaby negatywny wpływ na prawidłowe wyliczenia systemu.

Przykład:  pole  -  stany  -   kartotek  magazynowych.  (program
GM)

Nie wolno zmieniać  stanu magazynowego bez zarejestrowania
odpowiednich  dokumentów,  potwierdzających  istnienie  danego
przychodu  lub  rozchodu,  ponieważ  sumy  takich  operacji  nie
zgadzałyby się ze stanami na  odpowiednich  kartotekach.  Pole
to jest obliczane przez program na podstawie wprowadzonych w
odpowiednich miejscach informacji.

Reasumując,  program  czuwa  by  sam  użytkownik  nie
zafundował sobie problemów.

Ustawienia bazy  klocki  do  segregowania  przedstawionych  w  głównym  bloku
rekordów.  Grupowanie  zwykle  możemy  zyskiwać  w  kilku
wariantach, różnych w zależności od tematu opcji. 

Kolejnym  oknem,  które  spotkamy  w  programie  to  okno  bazy  danych.  Jest  to  okno,  które
umożliwia operatorowi zabawę kolumnami.
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Możemy dokonać wielu zmian w tym oknie, posługując się jedynie myszką.

1. Zmiana  szerokości  kolumny  -  "Chwytamy"  myszką  prawą  krawędź  ramki  nazwy  kolumny
(kursor zmienia się ze strzałki na dwie pionowe kreseczki) i przesuwamy w prawo lub w lewo.
Pod kursorem pojawia się pionowa kreska przebiegająca przez całą tabelę i wraz z  naszymi
ruchami, automatycznie zmieniana jest szerokość tej kolumny.

2. Zmiana szerokości grupy kolumn - Gdy  "chwycimy"  pionową  linię  znajdującą  się  pomiędzy
dwoma grupami kolumn, wówczas przesuwanie kursora w prawo lub w lewo powoduje zmianę
rozmiaru wszystkich nagłówków (kolumn) w grupie z  lewej strony linii.  Gdy któraś  z  kolumn
robi się węższa niż jej nazwa, częściowo zastępowana jest  kropkami.  Zawsze układamy taki
rozmiar,  aby  widoczne  były  całe  ZAPISY  w  poszczególnych  rekordach  danej  kolumny.
Oszczędzamy  tym  samym  miejsce,  którego  przy  tak  wielu  informacjach  nigdy  nie  jest  za
wiele. 

3. Zmiana miejsca występowania kolumny - " Chwytamy" nagłówek kolumny, przesuwamy go w
wybrane miejsce i dopiero teraz zwalniamy klawisz myszki.

  

Jeśli  chcemy  skorzystać  z  wszystkich
możliwości, myszka jest podstawą w obsłudze tego
rodzaju  okna.  Dodatkowo  mamy  jeszcze  kolekcję
Ikon do  obsługi  baz  danych.  Dostęp  do  Menu,  
Prawy  Klawisz  Myszki.  Przy  ich  zastosowaniu
możemy  nie  tylko  ukryć  część  kolumn,  ale  także
wysłać  dane  do  innych  programów  lub  dokonać
dodatkowych  obliczeń.  Szczegóły  w  rozdziale  o
Ikonach . 39
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Menu  otrzymane  po  kliknięciu

prawego przycisku  myszki,  gdy  kursor  znajduje  się

na jednym z rekordów tabeli.  

Menu  otrzymane  po  kliknięciu

prawego przycisku  myszki,  gdy  kursor  znajduje  się

w nagłówku tabeli. 

Następne standardowe okno programu to baza przedstawiona w prostej tabeli:

Do obsługi okna służą wszystkie ikony z  Menu Głównego Ikon ,  ale kolejność występowania
rekordów na ekranie nie wymaga ich zastosowania.

 

39
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1. Możemy  zmieniać  kolejność  kolumn.  Aby  przenieść  kolumnę  Skrót  na  pierwsze  miejsce,  przed

kolumnę GR, musimy kliknąć nazwę kolumny, a następnie nie puszczając klawisza myszki, przesunąć ją w

wybrane  miejsce  i  zwolnić  myszkę.  Kiedy  nazwa  kolumny  jest  przesuwana,  zielone  strzałki  wskazują

miejsce  jej  wstawienia.  Zwolnienie  klawisza  spowoduje  przeniesienie  wartości  wszystkich  komórek  z

danej kolumny w nowe miejsce.

2. Możemy także zmienić kolejność ułożenia rekordów na ekranie według  dowolnej kolumny. Zmiana

taka  jest  wyjątkowo  prosta,  ponieważ  polega  jedynie  na  kliknięciu  nazwy  wybranej  kolumny.  Pierwsze

kliknięcie spowoduje ułożenie rekordów w kolejności alfabetycznej od A do Z, kolejne kliknięcie zmieni je

na  kolejność  od  Z  do  A.  W  polach  numerycznych  kolejne  klikanie  zmienia  ułożenie  według  wartości

narastająco lub malejąco.

3. Wyszukiwanie  rekordu  odbywa  się  bez  wyświetlania  dodatkowego  okna.  Jeśli  chcemy  odnaleźć

rekord według SKRÓTU NAZWY należy:

Kliknąć dowolne pole, znajdujące się w kolumnie SKRÓT, aby uaktywnić całą kolumnę.

Nacisnąć klawisz z pierwszą literką poszukiwanego rekordu. 

Program odnajdzie pierwszą pozycje z ta literką, jeśli nie będzie to interesujący  nas rekord, wpisujemy

drugą literę, itd... do uzyskania pożądanego rezultatu.

Aby program odnajdywał kolejne rekordy z tą samą nazwą należy naciskać klawisze CTRL oraz
ENTER aż do uzyskania odpowiedniego rekordu.

Innym rodzajem okna, na które można napotkać w pracy z naszymi programami jest:

Ten typ okna posiada informacje pogrupowane i  wyświetlane  w układzie  drzewka.  Użytkownik
decyduje,  którą  gałąź  otworzyć.  Aby  to  zrobić  należy  kliknąć  znak   znajdujący  się  w  pierwszej
kolumnie,  przed  pozycją.  Kliknięcie  znaczka   (niewidoczny  na  zdjęciu)  spowoduje  zwinięcie
szczegółów. 
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Możemy rozwinąć pełną strukturę klikając  lub ją zwinąć, używając  .
Pozostałe ikony dostępne w tej opcji, zostały opisane w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych

.

Proszę  zwrócić  uwagę  na  okno  niżej.  W  nagłówku  kolumny  Symbol  znajduje  się  trójkąt
skierowany wierzchołkiem w dół. Oznacza to, że cała tabela została posegregowana właśnie według tej
kolumny,  w  dodatku  malejąco,  o  czym  informuje  nas  położenie  trójkąta.  Po  ponownym  kliknięciu
nagłówka  cały  wykaz  ułoży  się  w  odwrotnym  kierunku  czyli  rosnąco,  od  największego  numeru  do
najmniejszego (trójkąt  odwróci się wierzchołkiem  w górę).  Klikając  myszką  jakikolwiek  inny  nagłówek
kolumny  zmienimy  kolejność  występowania  rekordów w tabeli.  Tabelę  według  aktualnego  ustawienia

możemy wydrukować korzystając z ikony  .

Przy  obsłudze  możemy  wykorzystać  wiele  opcji  dostępnych  po  kliknięciu  prawego  przycisku
myszki. Kolumny sortujemy rosnąco lub malejąco, klikając w nagłówek.

39
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Przedstawione  wyżej  3  przykłady  Menu do obsługi Baz  Danych  są  zależne  od
"miejsca kliknięcia" prawym przyciskiem myszki.

Jeśli  w  nagłówku  kolumny  znajduje  się  znak   możemy  skorzystać  z  opcji  szybkiego

wyboru  widocznych  kolumn.  Znak   oznacza  włączenie.  Opcja  działa  na  zasadzie  przełączania,
kolejne kliknięcie włączają i wyłączają (na zmianę) widoczność kolumny.

39
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Filtrowanie  danych  w  tym  oknie  polega  na  dodawaniu  kolejnych  warunków,  ustalanych  na
podstawie bieżących kolumn.

W  tabelach  tego  typu,  w  nagłówkach  kolumn  oprócz  nazwy  znajduje  się  także  znak  .
Kliknięcie  go  myszką  (lub  naciśnięcie  Alt+F4  gdy  pole  jest  aktywne)  spowoduje  wyświetlenie  listy
możliwych  warunków.  Po  wybraniu  jednej  z  pozycji  program  przefiltruje  tabelę  i  wyświetli  tylko  te
rekordy, które będą spełniać kryterium. Aby przywrócić  pierwotny wygląd tabeli ponownie klikamy znak

, a następnie (Wszystkie). 

W  oknach  tego  typu  dostępny  jest  filtr,  po  kliknięciu  znaczka  z  paska  narzędziowego  tabeli
(zobacz zdjęcie niżej).

Kolejne  warunki  tworzymy  klikając  naciśnij  przycisk  w  celu  dodania  nowego  warunku  lub

klikając  i wybierając z menu Dodaj warunek lub Dodaj Grupę warunków. Każdy warunek składa się z
kilku segmentów:

o Operatora - tak zwanego słowa klucza określającego zależność pomiędzy warunkami.
o Nazwy pola bazy danych - lista pol bazy jest  różna w różnych oknach (opcjach).  W naszym

przykładzie lista pochodzi z  bazy Kartotek  Lokatorskich  z  programu  czynszowego,  dlatego
zawiera pola takie jak osiedle czy nr budynku.

o Warunku - lista warunków zależy od typu zadeklarowanego pola z bazy danych. 
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    Jeśli jest to pole typu:

Data  - w warunku  oprócz  standardowych  typu:  równa  się  czy  pomiędzy,  może
znaleźć się także: ten miesiąc, następny rok itp.

Logiczne  -  w  warunku  może  być  użyta  formuła  TRUE  (prawda)  lub  FALSE
(fałsz)

Znakowe  -  pole  typu  znakowego  wymaga  szczególnego  potraktowania,
ponieważ  podczas  podawania  treści  warunku  korzystamy  z  kilku
symboli.

Jeśli  chcemy  by  szukana  były  wszystkie  rekordy,  które  w  danym
polu  rozpoczynają  się  na  konkretną  literę,  na  przykład  A,  wtedy
użyjemy znaku "%" za tą literą: A% 
Jeśli chcemy aby  to  była  3  litera,  wtedy  posłużymy  się  dodatkowo
znakami  "_".  Jeden  znak  to  jedna  litera.  W  przykładzie
przedstawionym niżej, literę D poprzedzono 2 takimi. To pozwoliło na
otrzymanie odpowiedniego wyniku.

Przedstawione wyżej przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania filtra.
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Podczas  pracy  z  tabelą  przy  użyciu  filtra,  możemy  stosować  kilka  różnych  filtrów.  Program

pamięta  wszystkie  do  chwili  opuszczenia  okna.  Podglądamy  je  korzystając  z  .  Jeśli  wyłączymy

filtrowanie,  zniknie znak ,  przed formułą,  ana ekranie wyświetlone  zostaną  wszystkie  rekordy.  Znak

 służy do zamykani filtra. 
Jeśli chcemy zachować ustawienia należy zapisać filtr, aby móc go później otworzyć.  Służą do

tego celu klocki Zapisz jako... oraz Otwórz. 

Filtr  zapisujemy  przed  włączeniem  go  przyciskiem  Zastosuj.  w  oknie  w  którym
tworzymy filtr.

Filtrowanie  rekordów  odbywa  się  poprzez  ustalanie  warunków.  Podstawą  jest  użycie  słów
kluczowych dla grupy warunków:

AND - i 

Kryterium  ustalania  kilku  warunków  jednocześnie.  Przefiltrowana  rekordy  muszą  spełniać
wszystkie warunki jednocześnie. 

Chcemy  poznać,  którzy  pracownicy  mieszkają  w  Nowym  Targu,  na  ul.  Kopernika.  Podajemy
warunek

AND
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Miasto - Nowy Targ 
Ulica - Kopernika
Gdybyśmy  podali  tylko  jeden  warunek  -  ulica  Kopernika,  wtedy  filtr  wyszukał  by  wszystkie

rekordy z ulicą kopernika także w innych miastach.
Warunków może być więcej niż dwa.  

OR - lub

Przefiltrowane rekordy będą spełniały przynajmniej jeden z podanych warunków.

Szukamy pracowników z Nowego Targu lub Zakopanego.
OR
Miasto - Nowy Targ
Miasto - Zakopane

NOT AND - nie i 

Zaprzeczenie warunku i.  Gdy użyjemy tego klucza  do  podanego  przykładu  dla  słowa  AND,  w
rezultacie otrzymamy tabelę,  w której znajdą się wszyscy pracownicy,  którzy  nie mieszkają w Nowym
Targu na ul. Kopernika.  Mogą mieszkać w NT lecz  na innej ulicy  lub w innym mieście na każdej ulicy,
także Kopernika.

NOT OR - nie lub

Zaprzeczenie warunku lub.  Gdy użyjemy tego klucza do podanego przykładu dla słowa OR,  w
rezultacie otrzymamy tabelę, w której rekordy nie spełniają ani jednego warunku.

Następnie  tworzymy  warunki  w  obrębie  grupy  lub/i  dodajemy  nowe  grupy.  Strzałki  na  rzucie
ekranu przedstawionego wyżej wskazują, w którym miejscu możemy dokonywać odpowiednich zmian.



Rozdział

VI
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6 IKONY

Paski  narzędziowe  (toolbars)  ułożone  pod  Menu  Głównym,  na  linii  MENU  IKON,  mogą  być

ustawiane w dowolnym punkcie.  Aby zmienić  ich położenie wystarczy  uchwycić  myszką  i  przenieść
blok w pożądane miejsce.

Każda  grupa  ikon,  może  być  wyświetlana  w  jednej  z  dwóch  postaci:  zadokowanej  lub
pływającej.  Na  przedstawionym  obok  rysunku  widać,  że  ikony  wyświetlone  w  szeregu  na  pasku
zadokowane  zostały  w  części  ekranu  przeznaczonej  na  umieszczanie  menu  z  opcjami.  Również  w
ramce ekranu możemy zadokować pasek narzędziowy,  wtedy ikony  będą  wyświetlane  nie  w  układzie
poziomym, lecz w pionowym.

W ciemniejszej części ekranu,  gdzie  wyświetlane  są  okna,  grupa  ikon  przedstawiona  została
jako obiekt “pływający” (może zmienić format i miejsce).

Ustawianie (przemieszczanie) toolbarów na ekranie odbywa się w bardzo prosty sposób:

Zadokowany - 

“Chwytamy” myszką znaczek i przesuwamy cały pasek w dowolne miejsce. Jeśli umieścimy go
w ciemnoszarej części ekranu, wtedy ustawienie automatycznie zamieni się na Pływające.

Pływający - 

Przesuwamy  go  po  ekranie  "chwytając"  linię  z  nazwą  całego  toolbar-a  i  po  ustawieniu  w
wybranym miejscu puszczamy przycisk  myszki.  Jeśli  umieścimy obiekt  w jasnoszarej  części  ekranu,
wtedy wygląd naszego toolbar-a zmieni się automatycznie na Zadokowany.

 Przycisk X chowa pasek narzędziowy. 

Najlepsze  ustawienie  toolbarów jest  takie,  które  odpowiada  Użytkownikowi.  Możesz  ustawić
wszystkie paski “w doku” lub ułożyć część w dowolnym miejscu na ekranie. 

Opis  znajdujących  się  w  grupach  (toolbarach)  poszczególnych  elementów,  przedstawiony
został (w kolejności ich występowania na paskach)  w  dalszej  części  instrukcji.  Ikony  te,  uruchamiają
najczęściej używane opcje. Jeśli nie pracujemy z myszką, uaktywnienie ich uzyskujemy po naciśnięciu
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odpowiedniej kombinacji klawiszy lub poprzez Menu Główne.
Gdy poruszamy się  myszką  po  poszczególnych  ikonkach,  wyświetlane  są  dymki  z  nazwami

określającymi ich działanie.

6.1 Ikony do obsługi baz danych

Dostęp do funkcji obsługujących tabele danych mamy po kliknięciu prawego przycisku myszki.
W zależności od miejsca, w którym aktualnie znajduje się kursor, możemy wyświetlić różnych menu.

PKM w nagłówku  dowolnej kolumny - pojawi się menu przedstawione niżej z prawej strony. 
PKM na jednym z rekordów w tabeli  - pojawi się menu  przedstawione niżej z lewej strony.
PKM na stopce tabeli  - pojawi się menu środkowe
Dodatkowo  do  obsługi  tabeli  (bazy  danych)  przeznaczone  są  również  ikony  umieszczone  na

paskach nawigacyjnych . 

Jeżeli  w  programie  nie  otworzono  żadnej  bazy  danych  ikony  do  obsługi  baz  danych  nie  są
dostępne.  Uaktywniają  się,  gdy  wybierzemy  opcję  programu,  otwierającą  jedną  z  dostępnych  baz
danych.

Ikony do obsługi baz danych dają nam ogromne możliwości operowania danymi w tabeli. 

Menu wyświetlane po kliknięciu nagłówka jednej z kolumn

 Sortuj rosnąco

Układanie  rekordów  według  wybranej  kolumny,  w  porządku  rosnącym.  Nie  ma  ograniczenia

39
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alfabetycznego, funkcja ta wprowadza ład także w wartościach liczbowych.

Sortuj malejąco

Jak wyżej, z zaznaczeniem że powstały układ będzie malejący.

Usuń sortowanie 

Przywrócenie pierwotnego ułożenia rekordów w tabeli.

Grupuj według tej kolumny

Ustalanie kolejności wyświetlanych informacji według dowolnej kolumny.  Jest  to opcja,  którą  z
pewnością  doceni  każdy  operator  pragnący  wydobyć  z  programu  jak  najwięcej  analiz.  Umożliwia
generowanie raportów według każdej z  kolumn  bieżącej  tabeli  (bazy  danych).   Dodatkowo  zaznaczyć
należy,  że  kolejność  grupowania  informacji  nie  ogranicza  się  jedynie  do  jednej  kolumny.  Możemy
grupować  według  kilku  parametrów,  w  dowolnie  wybranej  konfiguracji.  Ponadto  każdą  listę  możemy
wydrukować w dwóch postaciach: malejącej lub rosnącej (patrz wyżej).

Pasek grupowania

Przygotowanie  tabeli  do  grupowania  danych  według  dowolnie  wybieranych  kolumn.  Powstałe
szare pole wyboru, nad tabelą będzie puste (w poprzedniej opcji następuje od razu wyświetlenie danych
według kolumny z której opcja grupowania została wybrana).

Wykorzystanie zaawansowanych możliwości tej opcji jest niezwykle proste:
"Przeciągamy" nagłówek kolumny  na właśnie utworzony pasek i zwalniamy przycisk  myszki
(tak jak typowe operacje w systemie Windows).
Rozwijamy poszczególne sekcje (klikając  znaki ) lub wszystkie elementy  za pomocą opcji

 "Rozwiń szczegóły grup" (dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszki na jednym z
pól tabeli).
Możemy  wybierać  kolejne  kolumny  także  te  z  wartościami.  Jeżeli  nasza  kolumna
przedstawia dane liczbowe, wtedy na  końcu  każdej  grupy  znajdzie  się  jej  suma,  natomiast
cała tabela będzie zawierać sumy wszystkich rekordów. 

Kolejność ułożenia nagłówków kolumn w panelu grupowania,  wyznacza kolejność wyświetlania
(i sumowania dla wyrażeń liczbowych) rekordów w tabeli.  Można zmieniać  ich  kolejność,  przeciągając
odpowiednio  nagłówki  kolumn,  uzyskując  tym  samym  zupełnie  nowe  zestawienie.  W  krótkim  czasie
pozyskujemy  wiele  raportów,  wg  różnych  przekrojów,  a  na  dodatek  wszystko  "tworzymy"  sami,  bez
potrzeby  aktualizacji  programu!!!.  Oczywiście  tak  utworzony  widok  automatycznie  drukujemy  lub
zapisujemy do pliku w formacie HTML lub XLS !!!. 

Więcej szczegółów w rozdziale Grupowanie Kolumn .

Stopka

W  dolnej  części  okna  zostanie  wyświetlony  dodatkowy  wers,  z  sumami  dla  kolumn
wyświetlających wartości.

55
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Stopka grupy

Każda grupa zakończona będzie wersem, w którym znajdą się sumy kolumn przedstawiających
wartości.

Usuń tą kolumnę

Opcja umożliwia "chowania" kolumn.

Konfiguracja kolumn

DOSTOSOWANIE UKŁADU KOLUMN do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Tabela "Grid") przedstawia kolumny naszej bazy danych zgrupowane w odpowiednich sekcjach.

W  niektórych  oknach  dodatkowe  kolumny  są  zdefiniowane,  lecz  nie  są  widoczne.  Takie  kolumny
możemy "wyświetlić" właśnie dzięki konfiguracji kolumn. Oczywiście możemy również  niepotrzebne dla
nas  kolumny  ukryć,  lub  ustawić  ich  kolejność  wg  własnego  uznania.  Tak  zdefiniowany  układ  tabeli
możemy  zapisać  (zapamiętać),  wówczas  będzie  ładowany  jako  domyślny.  Również  wydruk
zmodyfikowanej tabeli będzie zawierał tylko wybrane kolumny,  w  myśl  zasady:  "Co  na  ekranie,  to  na
wydruku". 

Kliknięcie  ikony  spowoduje  wyświetlenie  w  prawej,  dolnej  części  ekranu,  okna-schowka.
Przenosimy  do  niego  te  kolumny  lub  całe  grupy,  których  aktualnie  nie  chcemy  w  naszej  bazie.
"Przeprowadzka" odbywa się w trzech krótkich etapach. 

1. Chwytamy  -  klikamy  nagłówek  kolumny  lub  grupy
kolumn i nie zwalniamy klawisza myszki.

2. Przeciągamy - kierujemy myszkę w dół przesuwając
tym  samym  nagłówek  kolumny  "przyklejony"  do
kursora.

3. Uwalniamy - przycisk  myszki,  a  kolumna  lub  grupa
kolumn ląduje w odpowiednim miejscu w schowku.

Chowając nagłówki do schowka nie  musimy  przeciągać

ich  przez  cały  ekran.  Wystarczy  przemieszczenie  o  kilka

punktów  poniżej  linii  oddzielającej  nagłówki  od  listy  bazy

danych. Po zwolnieniu myszki,  trafią w  odpowiednie miejsce

do schowka. 

W drugą stronę, to znaczy podczas przywracania ukrytej kolumny  (lub  grupy),

zasada ta nie działa. Przyczyna jest prosta. Musimy wskazać miejsce w tabeli, w
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którym  ma  znaleźć  się  dana  pozycja,  ponieważ  program  nie  jest  w  stanie

przewidzieć, pomiędzy  którymi  kolumnami  operator  życzy  sobie  umieścić  dany

nagłówek.

 

Dopasuj kolumnę

Dopasowanie szerokości bieżącej kolumny do zawartej w jej poszczególnych komórkach treści.
Ustawienie rozmiaru, w taki sposób aby wszystkie elementy w komórkach były widoczne.

Dopasuj wszystkie kolumny

Dopasowanie  szerokości  wszystkich  kolumn  do  zawartej  w  ich  poszczególnych  komórkach
wartości. Ustawienie rozmiaru, w taki sposób aby wszystkie elementy w komórkach były widoczne.

Menu wyświetlane po kliknięciu jednej z komórek tabeli

Rozwiń szczegóły (grup)

Funkcja przydatna do obsługi baz danych wyświetlanych w formacie drzewka.  Kliknięcie ikony
spowoduje rozwinięcie pełnej struktury wraz z wszystkimi rozgałęzieniami.

 Usuń szczegóły (grup)

Funkcja do ukrywania rozgałęzień struktury. Wyświetlenie tylko głównych szczebli bazy.

Kasuj grupowanie

Przywrócenie naturalnego widoku tabeli przed grupowaniem.

Wyrównaj kolumny

Dostosowanie  szerokości  kolumn  w  wyświetlanym  oknie,  w  taki  sposób,  aby  wszystkie
znalazły się na ekranie (bez konieczności poruszania się strzałkami w lewo lub w prawo).  Jeżeli łączna
szerokość wszystkich kolumn przekracza bieżącą szerokość  naszego  okna,  to  niewidoczne  kolumny
znajdują  się  na  końcu  listy  z  prawej  strony.  Użycie  funkcji  Wyrównanie  kolumn,  powoduje  że  ich
szerokość zostanie automatycznie dostosowana do szerokości okna, tak aby wszystkie były widoczne.
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Ładuj wszystkie rekordy

Jeśli rekordy "nie chcą" się ułożyć,  oznacza to,  że nie zostały  odpowiednio  "załadowane".  Aby  to

zmienić  wystarczy  uruchomić  tę  opcję  "Ładuj  wszystkie  rekordy".  Przycisk  działa  na

zasadzie  przełączania.  Jeśli  rekordy  są  załadowane  widoczny  jest  znak  .  Opcja  nie  jest
włączana  we  wszystkich  tabelach.  Jeśli  baza  zawiera  kilkanaście  tysięcy  pozycji,  wtedy
automatycznie wyłączane jest ładowanie, aby nie spowalniać pracy programu.

Jeśli wyłączone jest ładowanie wszystkich rekordów, nie działa:

sortowanie malejąco lub rosnąco (klikamy nazwę kolumny,  w  której  pojawia się

trójkąt skierowany w górę lub w dół.)

szybkie filtrowanie  (z nagłówka kolumny) 

zaawanowane filtrowanie według tekstu

sumowanie  rekordów.

Podczas Grupowania Kolumn  rekordy ładowane są automatycznie.

W każdej chwili rekordy można załadować.

 Zaznaczanie rekordów

Gdy włączymy tę funkcję (klikając ją myszką), wtedy ikona na pasku narzędziowym zmieni się.
Będzie wyglądała jakby była wciśnięta. Zaznaczanie rekordów odbywa się przy pomocy klawisza SHIFT
oraz lewego przycisku myszy. 

Bieżący rekord jest trzecią pozycją na naszej liście ( tabela a).  Chcemy zaznaczyć rekordy do
8 pozycji.  trzymając klawisz  Shift  klikamy w rekord 3,  a  następnie  nie  zwalniając  klawisza  Shift,  w  8
rekord. Pozycje zaznaczą się same (tabela b).
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Aby zaznaczyć rekordy występujące w tabeli w różnych miejscach (nie po kolei),  posługujemy
się klawiszem CTRL i myszką.
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Zaznaczanie rekordów wykorzystywane jest często  do  wykonania odpowiednich
funkcji programu np.:  

w  Kadrach-Płacach - zbiorówki wykonywane są tylko dla zaznaczonych list

roboczych;

w Finansach-Księgowości - automatyczne przelewy generowane są dla zaznaczonych

pozycji w Ewidencji Zakupu; 

w Czynszach - przy wyborze lokatorów lub lokali, dla których naliczane będą czynsze.

w Gospodarce Materiałowej - wczytanie do dokumentu roboczego tylko zaznaczonych

kartotek szczegółowych jednego "głównego" towaru;

w Księdze Przychodów i Rozchodów - wykonanie listy płac tylko dla zaznaczonych

pracowników; tworzenie nowych szablonów list płac, drukowanie przelewów, not

korygujących;

w !SuperDruku - wydruk seryjny dla zaznaczonych przelewów itd. 

Jednak  opcja  zaznaczania  dostępna  jest  również  w  trybie  przeglądania  tabeli.  Możemy
zaznaczać poszczególne rekordy ("klikając"  z  wciśniętym klawiszem CTRL),  lub całe sekcje rekordów
(zaznaczamy pierwszy rekord,  a następnie przy  wciśniętym SHIFT zaznaczamy rekord  ostatni).  Tylko
zaznaczone rekordy można wydrukować lub eksportować do plików HTML oraz XLS.

Jeśli zaznaczymy rekordy, a następnie naciśniemy klawisz  DELETE  lub CTRL  +

DELETE  (w zależności od opcji), program poprosi o potwierdzenie zamiaru skasowania

WSZYSTKICH ZAZNACZONYCH pozycji.

Sumuj tylko zaznaczone rekordy
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Sumowanie wartości zaznaczonych rekordów. 
Jeśli  w  programie,  w  danej  opcji  programista  przewidział  sumowanie,  odpowiednie  wartości

zostaną wyświetlone w oknie.  Jeśli  uznał,  że nie jest  ono  konieczne,  a  użytkownik  potrzebuje  jednak
zsumować  rekordy,  wtedy  może  wykorzystać  sumowanie  w  stopce.  W  tym  celu  klika  prawym

przyciskiem myszki nazwę kolumny,  którą chce sumować i wybiera opcję   Stopka .  Następnie
PPM klika pole stopki i wybiera opcję Suma.

  

Jeśli zaznaczonych zostało kilka rekordów, w stopce znajdzie się suma tylko tych pozycji. 

Nie działa jeśli nie są załadowane wszystkie rekordy .

Tryb auto-podgląd

W  niektórych  bazach  program  wyświetli  dodatkowe  informacje,  (na  przykład  drugą  nazwę  w
bazie kontrahentów). Wybranie tej opcji spowoduje, że 1 rekord będzie składał się z  dwóch (lub trzech)
wersów.  Dodatkowe,  wyświetlone  w  nowej  linii,  informacje  pochodzą  z  końcowych  miejsc  głównego
rekordu.  Dla  uzyskania  lepszej  przejrzystości  wyświetlanych  danych  zastosowano  niebieski  kolor
czcionki. Autopodgląd, to możliwość wyświetlenia dodatkowych wierszy  informacyjnych.  Przeważnie w
trybie autopodglądu dostępne są kolumny, które standardowo są niewidoczne.

Szybkie filtrowanie wg kolumn

Po  włączeniu  tej  opcji,  w  nagłówku  każdej  kolumny  pojawi  się  znak  .Po  jego  kliknięciu
uzyskamy listę możliwych w danej kolumnie wartości. Wybranie jednej z  nich spowoduje przefiltrowanie
bazy i wyświetlenie na ekranie tylko tych rekordów, które spełniają zatwierdzone kryterium.
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Nie działa jeśli nie są załadowane wszystkie rekordy .

 Podgląd Raportu

Podgląd wygenerowanego raportu jest  bardzo  rozbudowaną  opcją,  pozwalającą  użytkownikowi
na wiele modyfikacji  zarówno estetycznych (kolory  liter,  tła,  rozmiary  kolumn) jak  też  konstrukcyjnych
danego raportu. Opis opcji znajdziemy w dalszej części instrukcji pod hasłem:Podgląd Raportu .

Wydruk Raportu

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów  wydruku  raportu .  Takie  jak  na  przykład
numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

Kreator raportów FAST REPORT 

Fast  Report  to  narzędzie  do  projektowania
własnych  wydruków.  Użytkownik  dowolnego
naszego  programu,  otrzymuje  Generator
Raportów bezpłatnie. 

Niejednokrotnie  potrzebujemy  szybko  wykonać
raport. W takich przypadkach niezastąpiony jest
Kreator  Raportów.  Za  jego  pomocą  (w  kilka
sekund)  utworzymy  tabelaryczny  raport,  a
otrzymany  automatycznie  projekt  możemy
wykorzystywać  w  przyszłości  bez  ponownego
powtarzania tych czynności,  lub poddać  dalszej
obróbce (kosmetycznej).

 

Można utworzyć kilka raportów do  każdego  okna  z  otwartą  tabelą  danych,  które  reprezentuje
bazę  danych  naszego  systemu,  lub  jest  wynikiem  pewnych  obliczeń.  Program  "pamięta",  z  którego
okna  projekt  został  utworzony  i  zawsze  będzie  go  proponował  jako  domyślny,  pod  warunkiem,  że
podczas zapisywania posłużymy się odpowiednim "PREFIXEM".

 Aby poznać prefix, który wskazuje przynależność programu do danej bazy należy kliknąć znak .

 Przy  zapisywaniu  stworzonego  projektu,  należy  w  nazwie
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wykorzystać odpowiedni prefix.

Po  co  jeszcze  jeden  sposób  tworzenia  wydruków,  skoro  programy  posiadają  już  tyle
możliwości?. Możemy wykonać kilka dodatkowych projektów dla każdej tabeli,  stosować różne techniki
kolorowania, wykorzystywać elementy graficzne oraz grafiki (zdjęcia, np. logo firmy). 

 - projektowanie/ korekta raportów w programie Fast Report (w bieżącym programie)

Eksport danych do Excel'a

Przesyłanie danych w formacie XLS. Jeśli posiadasz jakiś program, który  pozwala go odczytać,
zostanie on uruchomiony automatycznie,  a cała zawartość  bieżącej bazy znajdzie się w odpowiednich
kolumnach w arkuszu. Nazwę arkusza oraz pliku definiujemy sami, w oknie dialogowym, uruchomionym
po  uaktywnieniu  opcji.  Kolumny  oraz  wiersze  w  arkuszu  Excel  będą  wyglądały  tak  jak  w  oknie
programu,  z  którego  je  wysłaliśmy.  Oznacza  to,  że  jeśli  wcześniej  przefiltrowaliśmy  bazę,  arkusz  w
Excelu zachowa wszystkie nasze ustawienia i przeniesiony zostanie w takim samym układzie.

Eksportowane  mogą  być  całe  tabele,  zaznaczone  rekordy  lub  grupy  rekordów.  Jeżeli  widok
tabeli  jest  zgrupowany  wg  kolumny  lub  kilku  kolumn,  to  w  takiej  samej  formie  zostanie  zapisany  do
pliku.

W większości programów TGSoft znajduje się także wewnętrzny Arkusz Kalkulacyjny,
który jest częścią składową systemu i nie wymaga instalowania (kupowania) Excela.

Eksport danych do HTML

Przesyłanie danych w formacie HTML. Opcja szczególnie przydatna w firmach,  które posiadają
oddziały  w  różnych  miejscach.  Wymiana  informacji  drogą  internetową  pomiędzy  filiami,  znacznie
przyśpiesza  pracę.  Możliwość  śledzenia  na  bieżąco  zestawień  z  różnych  wydziałów,  sklepów  z
pewnością ułatwi koordynowanie pracy w firmie. 

Opcje: PODGLĄD WYDRUKU, WYDRUK RAPORTU, EXCEL, HTML, operują na

bieżących danych. W myśl zasady, co operator widzi, program drukuje. Oznacza

to,  że  jeśli  ustawiliśmy  filtry,  pochowaliśmy  kolumny  lub  pozamienialiśmy  je

miejscami,  (itd...)  program  wydrukuje  lub  przeniesie  dane  w  takiej  postaci,  w

jakiej właśnie widzimy  je na ekranie.  Pozwala to na utworzenie wielu ciekawych
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zestawień z każdej bazy danych. 

Utworzony  przez  nas  (dostosowany  do  naszych  potrzeb)  widok  tabeli  możemy
wydrukować lub podglądnąć na ekranie. To bardzo dużo, ale nie wszystko. Możemy
takie dane zapisać do  pliku  w  formacie HTML lub  XLS.  Po  zapisaniu  plik  zostanie
automatycznie otwarty przez program skojarzony z danym rozszerzeniem w naszym
systemie.  Dla  plików  HTML  może  to  być  Internet  Explorer,  dla  plików  XLS  np.
EXCEL  lub  Open  Office.  Nie  musimy  nikogo  przekonywać  do  korzyści  jakie  daje
nam  ta  możliwość.  W  formacie  HTML  możemy  np.  umieszczać  cennik  naszych
produktów  na  stronie  internetowej  lub  wysłać  kartotekę  rozrachunków  do
kontrahenta w  formie załącznika do  poczty  elektronicznej.  Pliki  XLS  możemy dalej
obrabiać i obliczać za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Eksportowane mogą być całe
tabele, zaznaczone rekordy lub grupy rekordów. Jeżeli widok tabeli jest zgrupowany
wg kolumny lub kilku kolumn, to w takiej samej formie zostanie zapisany do pliku. 

Zapisz układ kolumn tabeli

Zapisanie ustawień  bieżącej  bazy  danych.  Skorzystanie  z  tej  funkcji  pozwoli  nam  na  kolejne
otwarcie danej opcji, z zachowaniem ustalonego przez nas układu okna.

Przywróć domyślne ustawienie tabeli

Przywrócenie  domyślnych  ustawień  tabeli,  spowoduje,  że  zostaną  usunięte  osobiste
ustawienia. Należy zamknąć i ponownie uruchomić opcję.
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Zaawansowane ustawienia widoku tabeli

Lista  właściwości,  które  wypływają  na  zmianę
sposobu  wyświetlania  okna  oraz  zawartych  w
nim  danych.  Każde  pozycja  z  listy  (lewa
kolumna) posiada dwa lub  więcej  ustawień.  Aby

zobaczyć  ich  listę  wystarczy  kliknąć  .  W
zależności  od  wartości  pola  możemy  ustawić
różne właściwości. Na przykład przełączać False
na  True,  co  automatycznie  uruchamia  dane
ustawienie.  W  przedstawionym  obok  oknie
zmian  powoduje  wyświetlanie  lub  chowanie
stopki tabeli.

Zmiany  ustawień  nie  wypływają  na
zarejestrowane  w  programie  dane,  a  jedynie
pozwalają na przedstawianie je w różny  sposób.
Jeśli  wybrane  ustawienia  są  dla  nas  wygodne,

należy  zapisać  je  ,  aby  po
ponownym  uruchomieniu  opcji,  nie  tracić  czasu
na  dostosowywanie  wyglądu  do  potrzeb
użytkownika. 

Aby  powrócić  do  standardowego

ustawienia  należy  skorzystać  z  opcji:

Przywróć  domyślne  ustawienie  tabeli

(patrz wyżej).

Menu wyświetlane po kliknięciu stopki

 

Aby móc  korzystać  z  tych  funkcji  powinny  być  załadowane  wszystkie  rekordy
oraz włączona stopka .
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Po  wybraniu  jednej  z  funkcji
matematycznych  program  wyświetli
wynik,  w  stopce  wybranej  kolumny.
Obliczenia  mogą  dotyczyć  wszystkich
rekordów lub tylko zaznaczonych .

SUMA  - sumowanie rekordów wszystkich lub zaznaczonych .
MIN  - sprawdza jak jest minimalna wartość w wybranej kolumnie.
MAX  - sprawdza jaka jest maksymalna wartość w wybranej kolumnie.
ILOŚĆ  - liczy rekordy
ŚREDNIA - oblicza średnią wartość z danych kolumny
BRAK - wyłącza stopkę

 

Ikony z pasków nawigacyjnych:

    lub     
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Filtr dostępny po kliknięciu znaczka z paska narzędziowego.

Kolejne  warunki  tworzymy  klikając  naciśnij  przycisk  w  celu  dodania  nowego  warunku  lub

klikając  i wybierając z menu Dodaj warunek lub Dodaj Grupę warunków. Każdy warunek składa się z
kilku segmentów:

o Operatora - tak zwanego słowa klucza określającego zależność pomiędzy warunkami.
o Nazwy pola bazy danych - lista pol bazy jest  różna w różnych oknach (opcjach).  W naszym

przykładzie lista pochodzi z  bazy Kartotek  Lokatorskich  z  programu  czynszowego,  dlatego
zawiera pola takie jak osiedle czy nr budynku.

o Warunku - lista warunków zależy od typu zadeklarowanego pola z bazy danych. 

               

    Jeśli jest to pole typu:

Data  - w warunku  oprócz  standardowych  typu:  równa  się  czy  pomiędzy,  może
znaleźć się także: ten miesiąc, następny rok itp.

Logiczne  -  w  warunku  może  być  użyta  formuła  TRUE  (prawda)  lub  FALSE
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(fałsz)

Znakowe  -  pole  typu  znakowego  wymaga  szczególnego  potraktowania,
ponieważ  podczas  podawania  treści  warunku  korzystamy  z  kilku
symboli.

Jeśli  chcemy  by  szukana  były  wszystkie  rekordy,  które  w  danym
polu  rozpoczynają  się  na  konkretną  literę,  na  przykład  A,  wtedy
użyjemy znaku "%" za tą literą: A% 
Jeśli chcemy aby  to  była  3  litera,  wtedy  posłużymy  się  dodatkowo
znakami  "_".  Jeden  znak  to  jedna  litera.  W  przykładzie
przedstawionym niżej, literę D poprzedzono 2 takimi. To pozwoliło na
otrzymanie odpowiedniego wyniku.

Przedstawione wyżej przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania filtra.

Podczas  pracy  z  tabelą  przy  użyciu  filtra,  możemy  stosować  kilka  różnych  filtrów.  Program

pamięta  wszystkie  do  chwili  opuszczenia  okna.  Podglądamy  je  korzystając  z  .  Jeśli  wyłączymy

filtrowanie,  zniknie znak ,  przed formułą,  ana ekranie wyświetlone  zostaną  wszystkie  rekordy.  Znak

 służy do zamykani filtra. 
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Jeśli chcemy zachować ustawienia należy zapisać filtr, aby móc go później otworzyć.  Służą do
tego celu klocki Zapisz jako... oraz Otwórz. 

Filtr  zapisujemy  przed  włączeniem  go  przyciskiem  Zastosuj.  w  oknie  w  którym
tworzymy filtr.

Filtrowanie  rekordów  odbywa  się  poprzez  ustalanie  warunków.  Podstawą  jest  użycie  słów
kluczowych dla grupy warunków:

AND - i 

Kryterium  ustalania  kilku  warunków  jednocześnie.  Przefiltrowana  rekordy  muszą  spełniać
wszystkie warunki jednocześnie. 

Chcemy  poznać,  którzy  pracownicy  mieszkają  w  Nowym  Targu,  na  ul.  Kopernika.  Podajemy
warunek

AND
Miasto - Nowy Targ 
Ulica - Kopernika
Gdybyśmy  podali  tylko  jeden  warunek  -  ulica  Kopernika,  wtedy  filtr  wyszukał  by  wszystkie

rekordy z ulicą kopernika także w innych miastach.
Warunków może być więcej niż dwa.  

OR - lub

Przefiltrowane rekordy będą spełniały przynajmniej jeden z podanych warunków.

Szukamy pracowników z Nowego Targu lub Zakopanego.
OR
Miasto - Nowy Targ
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Miasto - Zakopane

NOT AND - nie i 

Zaprzeczenie warunku i.  Gdy użyjemy tego klucza  do  podanego  przykładu  dla  słowa  AND,  w
rezultacie otrzymamy tabelę,  w której znajdą się wszyscy pracownicy,  którzy  nie mieszkają w Nowym
Targu na ul. Kopernika.  Mogą mieszkać w NT lecz  na innej ulicy  lub w innym mieście na każdej ulicy,
także Kopernika.

NOT OR - nie lub

Zaprzeczenie warunku lub.  Gdy użyjemy tego klucza do podanego przykładu dla słowa OR,  w
rezultacie otrzymamy tabelę, w której rekordy nie spełniają ani jednego warunku.

Następnie  tworzymy  warunki  w  obrębie  grupy  lub/i  dodajemy  nowe  grupy.  Strzałki  na  rzucie
ekranu przedstawionego wyżej wskazują, w którym miejscu możemy dokonywać odpowiednich zmian.

6.1.1 Grupowanie Kolumn

Grupowanie  rekordów  w  bazie  danych  możemy  rozpocząć  po  kliknięciu  ikonki   (prawy
przycisk myszki). Jej uaktywnienie spowoduje wyświetlenie na ekranie dodatkowego pola.

 
Jeśli  chcemy posegregować rekordy na przykład według stanów wystarczy,  że  przeciągniemy

nagłówek  tej  kolumny  do  utworzonego  szarego  pola.  Okno  tabeli  natychmiast  zmienia  wygląd,  a
informacje  pogrupowane  zostaną  według  stanów.  Dodatkowo  chcemy  jeszcze  posegregować  dane
według  symboli  i  cen  zbytu.  Odpowiednie  kolumny  przeciągamy  nad  nagłówki.  W  efekcie,  w  polu
wyboru grupowania, powstanie drzewko (przykład 1).

Nie  jesteśmy  jednak  zadowoleni  z  efektu.
Dochodzimy  do  wniosku,  że  pogrupowanie  według
symboli,  a  następnie  według  cen  zbytu  i  stanów,
przedstawi  nam  lepszy  obraz  i  dostarczy  więcej
informacji.  Zmiana  kolejności  grupowania  polega
również  na zasadzie chwyć,  przeciągnij i  upuść.  W
ten  sposób  przesuwamy,  więc  nagłówek  stan  na
koniec drzewka.

 Na  koniec  chcemy  dokonać  jeszcze  jednej
zmiany:  kolejności  przedstawiania  stanów,  z
malejącej  na  rosnącą.  W  tym  celu  wystarczy
kliknąć  trójkącik  znajdujący  się  z  prawej  strony
nagłówka Stan. Przykład nr 3. Efekt - przykład nr 2. 

W efekcie uzyskamy nową listę pogrupowaną w wybrany przez nas sposób.  Możemy  ją  teraz
wydrukować lub zmienić grupowanie na inne. 

Wygląd tabeli, w którym kolumny zostały pogrupowane, zmienia się w znaczny sposób.
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Obok  znajduje  się  zdjęcie  tej  części  naszej
nowopowstałej  tabeli,  która  może  ulec  dalszemu
przeobrażeniu.  Widać,  że  niektóre  pozycje
zawierają  plusy,  a  jedna  minus.  Plusy  oznaczają,
że  po  kliknięciu  rozwinięta  zostanie  lista  pozycji,
mających taką samą wartość  grupowanego pola,  w
tym wypadku - cenę zbytu. 

Ponowne  kliknięcie  zamknie  listę  i  znak  minus
zmieni się na plus. 

Aby  rozwinąć  wszystkie  pozycje  jednocześnie

wystarczy  posłużyć  się  ikoną  .  Jeśli  chcemy

zwinąć strukturę posłużmy się ikoną .

(PKM na jednym z rekordów tabeli)

6.1.2 Podgląd Raportu

  (wybierane z MENU wyświetlanym po kliknięciu PKM na dowolnym rekordzie w tabeli)

Opcja  ta  daje  możliwości  ingerencji  w  wygląd  przygotowanego  raportu.  Na  podstawie
dokonanych przez nas zmian, program automatycznie generuje aktualny wydruk.

Na ekranie, strona (lub strony) z wygenerowanego raportu,  otoczona jest  paskami stanu.  Górny
przedstawia  położenie  wszystkich  marginesów.  Prawy  zawiera  suwak  obrazujący,  w  którym  miejscu
raportu znajduje się bieżąca strona.  Dolny  natomiast  informuje o ilości stron  wydruku  oraz  rozmiarach
papieru. Paski stanu możemy chować, zaznaczając odpowiednie pozycje w menu w opcji - Widok.
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Wygenerowany  przez  program  raport  możemy  poddać  obróbce  kosmetycznej.  Opcja
PODGLĄD RAPORTU posiada swoje własne menu, składające się z 5 opcji. Są to: 

FILE - PLIK

Zaawansowane  projektowanie  raportu
bieżącego  lub  wybranego,  z
możliwością zapisania zmian. 

Ustawienia wydruku. 

 lub Ctrl + D  - DESIGNE REPORT - projektowanie raportu

Okno składa się z siedmiu zakładek:

Obsługa projektanta raportu jest niezwykle prosta. Wybór kolejnych ustawień polega jedynie na
klikaniu myszką. Każda zakładka dzieli się na dwa bloki. W lewym dokonujemy zmian,  a w prawym na
bieżąco  możemy  śledzić  wyniki  naszych  poczynań.  Nie  ma,  więc  możliwości,  że  pogubimy  się  w
naszych wyborach.  Zawsze  możemy  powrócić  do  poprzedniego  ustawienia  klikając  myszką  to  samo
miejsce.  Gorąco  zachęcam  do  eksperymentów  w  projektowaniu  raportów,  ponieważ  dzięki  temu,
bogactwo wydruków zostanie poszerzone.

VIEW - wygląd

W pierwszej zakładce, zaznaczamy (kliknięciem lub klawiszem SPACE),  które informacje mają
być  widoczne  na  wydruku.  Z  prawej  strony  okna  natychmiast  wyświetlany  jest  przykład  nowej
konfiguracji.  Możemy wstawiać stopki,  nagłówki,  banery,  tylko na pierwszej stronie lub na wszystkich.
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Dodatkowe wersy informacyjne, itd...

  Znak   oznacza uaktywnienie.

BEHAVIORS - funkcjonowanie,

Zakładka  druga  służy  do  definiowania  zachowania  się  wydruku,  podczas  selekcji  danych,  w
podziale na poszczególne (wybrane) rekordy lub grupy.

FORMATTING - formatowanie

Formatowanie  wydruku  -  wygląd  tabeli  standardowy  lub  z  efektami  estetycznymi,  które
powodują,  że  wydruk  przypomina  tabele  z  ekranu.  Ustalanie  sposobu  stronicowania  dokumentu,  z
uwzględnieniem rozbicia na grupy. Znajdziemy tu ustawienia dla wyświetlania (lub nie) na każdej stronie
banerów lub/i nagłówków lub/i stopek. Ponad to możemy uzyskać raport  w formacie trójwymiarowym, z
efektem 3D łagodnym lub mocnym. Jeśli w raporcie znajduje się również grafika, możemy ustawić także
i  dla  niej  parametry.  Dodatkowo  w  zakładce  tej  znajdują  się  również  sposoby  wyświetlania  grup
informacyjnych oraz generowania tylko zaznaczonych pozycji z bieżącej bazy danych.

STYLES - styl 

Definiowanie kolorystyki oraz czcionek raportu. Możemy pokolorować wszystko, co znajduje się
na wydruku,  od linii  siatki poczynając  poprzez kolory  tła  w  poszczególnych  grupach  informacji,  aż  do
kolorów  czcionek  tych  grup.  Przy  wybierania  ustawień  program  korzysta  ze  standardowych  okien
programu  Windows.  Zakładka  ta  zawiera  także  okno  do  ustalenia  fontów  poszczególnych  części
raportu, takich jak np.: nagłówki, stopki, pozycje wydruku, banery, itd...

PREVIEW - podgląd

Ustawianie widoku dodatkowych informacji z bazy. 

CARDS - karty 

Przedstawianie rekordów w formacie kart.  Wszystkie ustawienia na tej  zakładce  dotyczą  tego
nietypowego sposobu raportowania: rozmiar kart, odległość pomiędzy nimi, ramki, cienie.

Miłej zabawy.

LOAD lub Ctrl + O
Otwieranie utworzonych przez użytkownika projektów.
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SAVE lub Ctrl + S
Zapisywanie  utworzonych  przez  użytkownika  projektów.  Przy  zapisie  należy  pamiętać  o

prefixie.  Można utworzyć kilka raportów do każdego okna z  otwartą  tabelą  danych,  które  reprezentuje
bazę  danych  naszego  systemu,  lub  jest  wynikiem  pewnych  obliczeń.  Program  "pamięta",  z  którego
okna  projekt  został  utworzony  i  zawsze  będzie  go  proponował  jako  domyślny,  pod  warunkiem,  że
podczas zapisywania posłużymy się odpowiednim "Prefixem".

PRINT lub Ctrl + P

Drukowanie  raportu  ,  po  wcześniejszej  akceptacji  ustawień  zaproponowanych  przez
standardowe okno systemu operacyjnego.

  Ustawienia wydruku

Na początek należy zorientować kartkę, czyli ustalić, czy wydruk raportu powinien być poziomo

czy pionowo na stronie. Aby to zrobić należy kliknąć znak . 

Klikając  bezpośrednio  ikonę   ,  uruchomimy  okno  z  zaawansowanymi  ustawieniami
wydruku. Tam znajdziemy 4 zakładki z pogrupowanymi tematycznie ustawieniami.

PAGE - Strona

 Wybieramy  Typ  (Type)  kartki.

Po każdej zmianie wyświetlane są nowe,
właściwe  dla  danej  pozycji  rozmiary  (

Dimension).  Również  widok  kartki  z

prawej  strony  okna  (Orientation)

zmienia  wygląd.  W  tym  bloku  możemy
zorientować  kartkę  pionowo  lub

poziomo.  Poniżej  (Print  Order)

ustalamy  porządek  drukowania  stron:
wszystkie strony po kolei lub co drugą.

W  oknie  znajdują  się  jeszcze
dwa  ustawienia.  Źródło  podawania

papieru  (Paper  source)  oraz

cieniowanie wydruku (Shading).

MARGINS

Kolejna  zakładka  zawiera  pola  pozwalające  na  ustawienia  marginesów:  górnego,  dolnego,
lewego, prawego, nagłówka i stopki.
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HEADER \ FOOTER

W  następnej  zakładce  definiujemy  co
ma  znaleźć  się  w  nagłówkach  i
stopkach i jak ma wyglądać.

Zarówno  dla  Nagłówka  (Header)  jak  i

dla  Stopki  (Footer)  przygotowane  są

trzy  bloki.  Ich  ułożenie  w  zakładce
odpowiada ułożeniu na stronie.  Oznacza
to,  że  treść  "To  jest  nagłówek
RAPORTU"  znajdzie  się  lewym  górnym
rogu  strony.  Możemy  korzystać  z
odnośników  systemowych,  które
podczas  drukowania  raportu  generować
będą  odpowiednie  informacje  z
programu.  Znajdują  się  w  prawej  dolnej

części  okna  -  Predefined  Function.

Nim  wybierzemy  jedną  z  dostępnych
funkcji,  należy  ustawić  kursor  w
odpowiednim polu nagłówka lub stopki. 

Program  pobiera  dane  z  systemu  operacyjnego  oraz  z  programu  i  może  generować  na
wydrukach następujące informacje:

Jeśli  w  linii  znajduje  się  kilka  parametrów,  zostaną  rozdzielone  kolejno  do  trzech  bloków
nagłówka lub stopki.

W  lewym  dolnym  rogu  znajdują  się  ikony,  które  pozwalają  ustawiać  stopkę,  na  trzy  różne
sposoby,  (które  zobrazowane  zostały  strzałkami).  Poniżej  włączamy  lub  wyłączamy  tryb  druku  z
lustrzanymi marginesami na sąsiadujących ze sobą stronach.

SCALING

Regulowani skali oraz dopasowanie stron.

VIEW - WIDOK
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Ustawienia  wyglądu  "wydruku"  na  ekranie:  właściwości
ogólnych  dla  opcji,  takich  jak:  marginesy;  ustawienie  widzialność
marginesów i pasków narzędziowych;  sposoby powiększania strony,  a
także wyświetlanie nagłówków oraz stopek na stronach raportu.

 

INSERT - wstaw

Dodawanie  automatycznych  tekstów,  wykorzystywanych  w całym  raporcie.  (Zobacz  wyżej  w
punkcie  Nagłówki  i  stopki  (header/footer).  W  tym  miejscu  mamy  możliwość  zdefiniowania  nowych
warunków lub zmiany już istniejących.

Edycję Auto Tekstu uzyskamy także po kliknięciu ikony  (ikona ta może być nie widoczna
po  uruchomieniu  opcji).  Aby  wyświetlić  ją  w  menu  ikon  należy  wybrać  z  menu  głównego  View  ->
Toolbars -> Auto Text.

FORMAT - formatowanie

  Tytuł raportu

Okno  składa  się  z  dwóch  zakładek.  W  pierwszej  podajemy  treść,  która  ma  stanowić  tytuł
raportu.

 
Ustawianie parametrów tytułu raportu na zakładce drugiej (zdjęcie niżej).
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Page Numbering ... Numeracja stron 

Ustalanie  sposobu  numeracji  stron.  Mamy  do  wyboru
kilka  sposobów.  Wybieramy  odpowiedni  dla  siebie.  Jeśli
chcemy  powrócić  do  pierwotnych  ustawień,  klikamy

przycisk  (Domyślne ustawienia). 

Możemy rozpocząć numerację od dowolnego numeru lub
litery, w zależności od bieżącego ustawienia.
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 Data and Time    Data i Czas

Wybieranie sposobu przedstawiania daty i czasu w raporcie.

 Fit to Page    Dopasuj do Strony

Zagęszczanie  wydruku  Raportu  poprzez  automatyczne  zmniejszenie  czcionki  oraz  skrócenie
szerokości kolumn oraz wysokości wersów, w taki sposób, że:

jeden rekord mieści się w jednej linii na jednej stronie raportu,
wszystkie kolumny znajdują się na jednej stronie. 

Ponowne wybranie opcji spowoduje domyślne ustawienia wielkości czcionki, szerokości kolumn
oraz wysokości wersów.

Show empty pages 

Wyświetlenie na ekranie pustych stron raportu.

   Background  Tło 

Zmiana tła raportu. Poprzez domyślne okna Windows® możemy zmienić kolor oraz zastosować
różne wzory efektów wypełnień. 

GO  Idź Do

Nawigacja raportu pozwala na przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi stronami. 
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TOOLS - NARZĘDZIA

Dostosowanie opcji wyświetlani do indywidualnych upodobań użytkownika.

6.2 Pozostałe Ikony

Ikony  przedstawione  niżej  spotykamy  w  wielu  opcjach  programu.  Służą  one  do  obsługi
aktywnego okna lub/i bazy danych. 

 

Zapisanie  zmian  wprowadzonych  w  danym  oknie,
zamknięcie  go  oraz  powrót  do  poprzedniej  makiety.
(Gdy  nie  korzystamy  z  myszki,  wtedy  do  tego
przycisku przesuwamy się przy  pomocy klawisza  Tab,
lub uaktywniamy go naciskając lewy ALT + Z).

 lub  F4  lub

ALT + 

PODPOWIEDŹ W  polu  z  tym  znakiem  dostępna  jest  lista
podpowiedzi.  Aby  wyświetlić  listę   naciskamy  klawisz
F4 lub klikamy myszką.

 lub F12 PODPOWIEDŹ Dostęp  do  odpowiedniego  słownika  zawierającego
potrzebny  nam  wykaz.  Po  odnalezieniu  pozycji,
klikamy  w  nią  lub  naciskamy  ENTER,  program
automatycznie  przeniesię  zaznaczony  rekord  do  pola
wyjściowego (poprzedzającego ten znaczek).

 CTRL + A ZAZNACZ
WSZYSTKO

Automatyczne zaznaczenie wszystkich pól.  Kliknięcie
myszką  w  dowolnym  rekordzie  tabeli  spowoduje
odznaczenie wyłączenie zaznaczenia.

  

Obsługa niektórych opcji  będzie sprawniejsza,

jeśli  mając  na  przykład  do  zaznaczenie  większość

pól,  zaznaczymy  wszystkie,  by  później  odznaczyć

tylko  te  niepożądane  (kliknięciem  lub  klawiszem

SPACE).

 lub F8  KASUJ Aby uniknąć  “nieszczęścia”  i  usunięcia  czegoś  przez
przypadek,  program po kliknięciu ikony lub  naciśnięciu
klawisza F8, wyświetli na ekranie okno z pytaniem, aby
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potwierdzić  zamiar  skasowania.  W  tym  momencie
możemy  się  jeszcze  wycofać  klikając  NIE  lub
naciskając  lewy ALT + N.  Jeśli  jesteśmy pewni,  że  to,
co  chcemy  usunąć  powinno  być  skasowane,  wtedy
klikamy TAK lub naciskamy lewy ALT + T.

OKNO
EDYCYJNE

Wyświetlenie pełnej listy pól bieżącego rekordu.

WYDRUK Możemy  wysłać  wydruk  na  wybraną  drukarkę  lub  do
pliku,  którego  nazwę  należy  wybrać  po  kliknięciu
ikonki, znajdującej się za polem.

WŁAŚCIWOŚCI  -  Dodatkowe  okna,  z  parametrami  wydruku.  Użycie  tej  opcji  może  być
konieczne tylko w nielicznych przypadkach,  ponieważ informacje tam  zawarte  dotyczą  typu
drukarki,  statusu  wydruków,  parametrów papieru  (jego  rozmiaru,  źródła  podawania,  a  także
orientację, rozdzielczość i intensywność wydruku).

DRUKUJ DO PLIKU - Status   oznacza aktywne pole wyboru pliku.  Po  kliknięciu  znaczka

 wybieramy  plik  z  dostępnej  listy.  Jeśli  lista  jest  pusta,  korzystamy  z  SZUKAJ,  aby
znaleźć odpowiedni plik lub miejsce na utworzenie pliku.
PODGLĄD - Podgląd Raportu  na ekranie.

KALKULATOR Kalkulator  dostępny  jest  w  dowolnym  miejscu
programu. Może występować w jednej z  dwóch  form,
wybieranych  w  menu  głównym  w  opcji  Widok:
Standardowej lub Naukowej.  Wersja standardowa jest
prostym  kalkulatorem,  służącym  do  podstawowych
obliczeń  z  użyciem  pamięci.  Wybór  profesjonalnego
narzędzia  spowoduje  przełączenie  się  kalkulatora  w
bardziej  rozbudowane  okno,  służące  do  prowadzenia
wyszukanych  obliczeń  matematycznych.  Dokładny
opis  profesjonalnego  wykorzystania  kalkulatora
otrzymamy w Menu kalkulatora w opcji Pomoc.

56
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7 Start

Pracę  z  programem  możemy  rozpocząć  już  w  wersji  demonstracyjnej,  ponieważ  po
wprowadzeniu  kodów  rejestrujących  system  nie  kasuje  wprowadzonych  danych.  Może  je  natomiast
poddać konwersji, ale o tym program zawsze powiadomi operatora komunikatem, podczas instalacji.

Konwersja  danych  wykonywana  jest  po  instalacji  nowszej  wersji  programu,  gdy  ten  ma
zmienioną strukturę bazy danych (np. dodatkowe pola bazy).

Aby  zarejestrować  program  należy  przesłać  do  firmy  TGSoft  kod  komputera  wygenerowany
przez aplikację. Gdy kod podany jest na zamówieniu,  klucze generowane są od razu i przesyłane wraz
z  fakturą  w paczce  za  zaliczeniem  pocztowym.  Jeśli  kod  nie  był  podany  na  zamówieniu,  wtedy  po
otrzymaniu przesyłki należy odczytać W PROGRAMIE kod i wraz z  proponowaną (przez siebie) nazwą
skróconą  firmy  przesłać  go  do  nas  faxem,  @  lub  pocztą.  Dodatkowo  należy  podać  numer  faktury
zakupionego programu. Informacja ta jest  dla nas potwierdzeniem otrzymania przesyłki,  a tym  samym
zapłaty za towar.

Odczytanie  kodu  komputera  będzie  możliwe  po  odblokowaniu  opcji  -  Rejestracja  programu
(klikamy w opcję).

Po  uruchomieniu  opcji  /Rejestracja  programu/,  program  wyświetli  kod  komputera  (pod  nazwą
„Local”), który należy nam podać. Otrzymane od nas klucze należy wprowadzić również  w tym miejscu,
pamiętając  o  tym,  że  w kodach  oraz  w kluczach  nie  występuje  litera  „O”  tylko  zawsze  0  /zero/.  Po
wprowadzeniu kodów należy wyjść  z  programu. Ponownie  uruchomiony,  będzie  już  pracował  w  pełnej
wersji. Można to sprawdzić w opcji Pomoc / O programie oraz podczas startu programu.
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Program generuje  nowy  kod nie  tylko  po  każdej  instalacji systemu operacyjnego,
ale  także  po  wymianie  niektórych  podzespołów  komputera.  Jest  to  uzależnione  od
programów  narzędziowych,  których  używamy.  Po  wygenerowaniu  nowego  kodu
komputera,  należy  przesłać  na  adres:   numer seryjny  i  nowy  kod,  w celu  ponownej
rejestracji.



Rozdział

VIII
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8 Wygląd programu FK

Opcje  programu  możemy  uaktywniać  z  Menu  Głównego,  z  Menu  Ikon  lub  korzystająć  ze
skrótów klawiaturowych  (niektóre).

Menu główne składa się z  kilku opcji.  Każda z  nich posiada swoje własne  menu,  wyświetlane
po wybraniu odpowiedniej opcji głównej. Jednorazowo na ekranie przedstawiona jest tylko jedna lista. Na
przedstawionym wyżej zdjęciu ekranu powklejano większość dostępnych Menu.

W instrukcji wszystkie opcje opisano w kolejności ich występowania w programie. 

8.1 Informacje ogólne

Od czego zacząć?
Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont
Wyszukiwanie rekordu w liście kontrahentów

8.1.1 Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont

Okno do wprowadzenia numeru kartoteki.
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Jeśli znamy numer wprowadzamy go bezpośrednio w polu. W przeciwnym wypadku klikamy 

lub naciskamy klawisz , by wyświetlić Plan Kont .

Wybieramy konto z  dostępnej listy.  Jeśli  jest  to konto z  Grupą Analityczną ,  okno  zostanie
podzielone i w dolnej części pojawi się wykaz rekordów z  odpowiedniej grupy,  by  można było dokonać
szczegółowego wyboru.

Menu ikon w oknie

blok z Planem Kont

Podgląd wydruku tabeli

159
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Wydruk  tabeli. 

Nowy - Dopisywanie nowej pozycji w Planie Kont

Edytuj - Poprawa pozycji Planu Kont 

Szukaj - wyszukiwanie konta 

Obroty i Salda bieżącego konta (z Planu Kont). Wykaz obrotów przedstawiany jest  na wybrany
miesiąc.  Może  mieć  zsumowane  dane  tylko  z  zaksięgowanych  (zaktualizowanych )  dokumentów
lub także z pozycjami roboczymi, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Obroty i Salda przedstawione są w podziale na:

OBROTY ZBIORCZO
Bilans Otwarcia
Bieżący miesiąc (wybór w nagłowku okna Obrotów i Sald)
Narastająco bez BO (czyli tylko z bieżącego roku)
Narastająco + BO
Saldo i persaldo (jeśli występuje)

OBROTY MIESIĘCZNE - wartości w poszczególnych miesiącach.

Wyświetlanie/Ukrywanie  okna  z  Listą  kont  analitycznych .  Opcja  dostępna  jeśli
kursor ustawiono na koncie, posiadającym przypisana Grupę.

Wyświetlanie/ukrywanie linii dodatkowego opisu do konta. (Linia z niebieskim tekstem.)

Drukowanie Planu Kont (także klawisz )

Zapisywanie Planu Kont w trybie tekstowym (CSV) do pliku wymiany.
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Importowanie Planu Kont z  pliku wymiany.  Program pobierze dane z  pliku PlanKont.csv,  który
znajduje się w podkatalogu FK.

 Program nie importuje  kont  z  definicjami Grup Analitycznych.  Pozycje  takie
zostaną pominięte.

Filtrowanie danych na ekranie.

Konta  aktywne  to  te  na  których  można
księgować.

Konta  Ukryte  to  te,  które  zostały
zablokowane do dalszego księgowania,  ale  nie
można  ich  kasować,  ponieważ  posiadają
zapisy księgowe.

blok z listą Kont analitycznych 

zakładka 1 - Konta Analityczne

Lista  Kont  analitycznych  zostanie  wyświetlona  jeśli  dwa  razy  klikniemy  rekord  z  kontem  z

przypisaną Grupą, lub wybierzemy ikonę  (gdy kursor znajduje sie na takim koncie).

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli.

Zaawansowane Wyszukiwanie Konta analitycznego

Obroty i Salda bieżącego konta analitycznego. Wykaz obrotów przedstawiany jest  na wybrany
miesiąc.  Może  mieć  zsumowane  dane  tylko  z  zaksięgowanych  (zaktualizowanych )  dokumentów
lub także z pozycjami roboczymi, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Obroty i Salda przedstawione są w podziale na:

OBROTY ZBIORCZO
Bilans Otwarcia
Bieżący miesiąc (wybór w nagłowku okna Obrotów i Sald)
Narastająco bez BO (czyli tylko z bieżącego roku)
Narastająco + BO
Saldo i persaldo (jeśli występuje)
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OBROTY MIESIĘCZNE - wartości w poszczególnych miesiącach.

Wydruk kont analitycznych (także )

Przeglądanie danych konta analitycznego . 

zakładka 1 - Kontrahenci z grupy

W  zakładce  drugiej  znajdziemy  wykaz  z  pełniejszymi  danymi  kontrahentów.  W  miejscu  tym
oprócz omówionych wcześniej ikon mamy także możliwość:

 dopisywania nowej pozycji (również )

 poprawa bieżącej pozycji

      Ws kazó wka

W  oknie  możemy  wyszukiwać  rekord  w  prosty  sposób.  Wystarczy  ustawić  kursor  w  odpowiedniej

kolumnie  i  zacząć  wpisywać  kolejne  litery.  Program  przeskoczy  do  pierwszego  rekordu,  który  będzie

rozpoczynał się od podanych znaków. 

Grupowanie Kolumn

Obsługa Okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Wyszukiwanie rekordu w liście kontrahentów

8.1.2 Wyszukiwanie rekordu w liście kontrahentów

Do wyszukiwania kontrahenta z aktualnej grupy służy ikona  lub kombinacja klawiszy  

+ .

W  oknie  dostępne  są  3  zakładki.  Pierwsza  służy  do  wyszukiwania  rekordu  według  danych
podstawowych kontrahenta:  nazwy,  adresu,  NIPu.  Jednorazowo  można  skorzystać  z  dowolnego  pola,
kilku lub nawet wszystkich, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo możemy wybrać miejsce położenia wybranej przez nas frazy.
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Druga  Zakładka  zawiera  pola  umożliwiające  zaawansowane  wyszukiwanie,  w  większej  ilości
pól.  

Trzecia Zakładka to wyszukiwanie według większej ilości szczegółów.

Po podaniu warunków wyszukiwania w jednej z trzech zakładek, klikamy Wyszukaj.  Na ekranie
wyświetlona zostanie lista rekordów, spełniających nasze kryteria.
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Po odnalezieniu kontrahenta klikamy , by wybrać rekord do okna,  z  którego rozpoczęliśmy
poszukiwania.

Jeśli chcemy rozpocząć nowe wyszukiwania klikamy .

Aby wyświetlić bieżący rekord jako listę pól na ekranie należy wybrać Rekord.
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Grupowanie Kolumn

Obsługa Okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont

8.2 Co, gdzie...   na ekranie

Menu Główne

Menu  Główne  zawiera  pogrupowane  tematycznie  wszystkie,  główne  opcje.  Każda  z  nich
posiada  swoje  własne  rozwijane  menu,  po  którym  możemy  poruszać  się  strzałkami  (i  uruchamiać

kolejne funkcje klawiszem ),  myszką lub stosować skróty  klawiaturowe .  Wiele opcji  posiada
symbole,  które służą do  jej  uruchamiania,  także  z  innych  miejsc  w  programie.  Z lewej  strony  jest  to
ikonka, natomiast z prawej, symbol kombinacji klawiszy. 

Menu Główne możemy uaktywnić myszką lub klikając klawisz . 

 

Menu Główne Ikon

Aby praca z  programem była szybsza i łatwiejsza,  na pasku tym umieszczone  zostały  ikony,
które uruchamiają odpowiednie moduły, najczęściej wybierane przez użytkowników. Rysunki podzielone
zostały na grupy. Każdą z nich możemy przenieść w dowolne miejsce na ekranie. Aby to zrobić  należy,

“chwycić”  myszką  kropki   znajdujące  się  przed  pierwszą  ikoną  z  grupy  i  nie  puszczając  klawisza
myszki przenieść je w dowolne miejsce ekranu (i zwolnić przycisk). 

W  całym  programie  ikony  te  mają  takie  samo  znaczenie  i  służą  do  otwierania  tych  samych
okien.  Część  z  nich  posiada  również  klucz  (kombinacja  klawiszy ),  dzięki  któremu  możemy
uruchamiać opcje bez  myszki,  wykorzystując  klawiaturę.  Skróty  te  podane  są  przy  danej  opcji  w
Menu  Głównym.  Każda  grupa  z  paska  ikon  może  występować  w  dwóch  formach:  zadokowanej  lub
pływającej, w zależności od tego, w którym miejscu na ekranie się znajduje.
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Więcej informacji na ten temat znajdziesz  w rozdziałach O PROGRAMIE - IKONY : Główne
Menu Ikon , Ikony do obsługi Baz Danych , Pozostałe Ikony .

Widoczność  (lub  nie)  pasków ikon  w oknie  programu  ustalamy  w  opcji  WIDOK ,  poprzez

kliknięcie wybranej grupy, lub naciśnięcie klawisza  (gdy jest podświetlona kursorem).

 Okno Podstawowe
Jest to makieta z  danymi,  która wywołana została jako pierwsza.  Większość opcji zezwala na

uruchamianie  dodatkowych  okien,  których  informacje  mogą  okazać  się  potrzebne  podczas  pracy  z
oknem podstawowym. Otwieramy je z  Menu  Głównego,  korzystając  z  kluczy  danej  opcji  lub,  co  jest
najprostsze, klikając odpowiedni znaczek na pasku ikon.

Okno Dodatkowe

Jest  to  opcja,  wywołana  jako  pomocnicza,  po  wcześniejszym  wybraniu  innej.  Po  otworzeniu
kilku okien, najlepiej poukładać je tak, aby widzieć nagłówki wszystkich i mieć łatwy dostęp do każdego
z nich. Segregowanie makiet ułatwiają funkcje dostępne w opcji: Okna .

Ikony do obsługi Baz Danych

Ta  grupa  zawiera  ikony  obsługujące  naszą  bazę.  Przy  ich  pomocy  możemy  tworzyć  nowe
rekordy,  kasować lub przeglądać  już  zapisane,  przewijać  listę  w  tył,  w  przód,  wyszukiwać  konkretne
pozycje  pojedynczo  lub  poprzez  filtrowanie...  itd.  Dokładny  opis  działania  poszczególnych  znaczków
znajdziemy w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych .

Paski przewijania

Ciemniejszy  klocek (suwak)  wskazuje  położenie  kursora.  Jeżeli  będziemy  przesuwać
się po ekranie  do  rekordów położonych  wyżej  lub  niżej,  wtedy  wskaźnik  w  pionowym
pasku będzie poruszał się odpowiednio w górę lub w dół.  Gdy baza danych jest  bardzo
duża,  klocek przesuwa się nieznacznie,  ponieważ  inna  jest  skala  (długość  paska  jest
taka  sama,  rozmiar  bazy  większy).  Jeśli  poruszamy  się  pomiędzy  polami  w  jednym
rekordzie, wtedy przesuwać się będzie klocek na dolnym pasku stanu.

Różnice  w wielkości  suwaków  zależą  od  ilość:  rekordów  (w  pasku  pionowym)  oraz
kolumn (w pasku poziomym). Im mniejsza liczba, tym większy klocek.
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8.3 Główne Menu Ikon

Przed  wyjściem  z  opcji  należy  wprowadzone  lub  uaktualnione

informacje zapisać poprzez kliknięcie myszką klocka . W niektórych opcjach

jest to ikona lub . 

Funkcje systemu

 lub   +
Zmiana Roku/Firmy Otwiera dane z innego katalogu

Archiwum Zapis / Odczyt danych z archiwum

Kalkulator Kalkulator  dostępny  jest  w  dowolnym  miejscu
programu. Może występować w jednej z  dwóch  form,
wybieranych  w  menu  głównym  w  opcji  Widok:
Standardowej lub Profesjonalnej.  Wersja standardowa
jest  prostym  kalkulatorem,  służącym  do
podstawowych  obliczeń  z  użyciem  pamięci.  Wybór
profesjonalnego narzędzia spowoduje przełączenie się
kalkulatora w bardziej rozbudowane okno,  służące do
prowadzenia  wyszukanych  obliczeń
matematycznych.

Obroty

 lub   +
Paczki Robocze Rejestrowanie dokumentów.

 lub   +
Rozliczanie
transakcji

Moduł  rozrachunkowy  umożliwia  wykonanie
rozrachunków  nierozliczonych  automatycznie  (np.
częściowe zapłaty, kompensaty).

 
Przelewy  Bankowe Wystawianie /  przeglądanie /  drukowanie  przelewów

bankowych,  dokumentów  zwrotnych  (przekazów)
oraz wpłat na własne konto, a także zestawień.
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Plan kont

 lub   +
Plan Kont Konstruowanie planu kont.

 lub   +
Konta  analityczne Słownik kont analitycznych

Budżet

 lub   +
Plan  Budżetu  -
Dochody

Rejestrowanie  zaplanowanych  dochodów
budżetowych

 lub   +
Plan  Budżtu  -  Wydatki Rejestrowanie  zaplanowanych  wydatków

budżetowych

 
Zadania budżetowe Rejestrowanie zadań budżetowych

 
Zmiana  planu  budżetu Rejestrowanie zmian w planie budżetowym

Zapisy budżetowe Baza  zapisów  budżetowych:  plan,  dochody,
wydatki, zmiany

Wydruki

 
Dokumenty księgowe Przeglądanie  /  drukowanie  zaksięgowanych

dokumentów lub utworzonych na  ich  podstawie
zestawień

 
Kartoteki kont Przeglądanie  /  drukowanie  kartotek  kont  lub

utworzonych na ich podstawie zestawień.

 lub   +
Obroty i Salda Przeglądanie  /  drukowanie  obrotów,  sald  i

persald.

  
Dziennik  operacji
księgowych

Dziennik operacji księgowych.

Rozdzielnik kosztów Rozdzielnik  kosztów  za  dowolnie  wybrany
okres.

 
Raporty  -  Sprawozdania Opcja została  przygotowana  do  generowania  -

drukowania, wcześniej zdefiniowanych raportów,
w oparciu o  projekty  wykonane  w Fast  Raport.
Parametry  każdego z  raportów przygotowujemy
w opcji Słowniki - Definiowanie sprawozdań . 

 
Projekty Fast Report Cały  projekt  wydruku  wraz  z  podłączeniem  do

baz  danych  wykonujemy  w  Wizualnym
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środowisku  Fast  Report.  Zapytania  SQL
definiowane  są  za  pomocą  kreatora.  Generator
Raportów Fast  Report  jest  intuicyjny  i  łatwy  w
obsłudze.  Nie  potrzebuje  oddzielnej  instalacji
ponieważ  jest  wbudowany  w  program.
Ogromnym  ułatwieniem  jest  zastosowanie
środowiska  projektowania  w  języku  polskim.
Posiada  także  wbudowane  języki  skryptowe  i
umożliwia zmiany raportu już wygenerowanego. 

Lista Raportów  Kasowych
 

Moduł Kasowy programu, służący do rejestracji
wpłat/  wypłat  w  kasie  oraz  prowadzenia
raportów kasowych.

8.4 Skróty klawiaturowe

Używane skróty klawiaturowe do otwierania opcji:

 + Raporty  Bankowe  w opcji Kasa-Bank

 + Plan Budżetu  - Dochody w opcji Budżet

 + Zmiana Firmy lub Roku Obrachunkowego  - w opcji Pliki

 +  Zmiana użytkownika  - w opcji Pliki

 + Konta Analityczne  w opcji Słowniki

 + Plan Kont  w opcji Słowniki

 + Noty Korygujące  w opcji Obroty

 + Otwórz wydruk w oknie podglądu  w opcji Pliki

 + Rejestrowanie dokumentów  w opcji Obroty

 + Rozliczanie Transakcji  w opcji Rozrachunki

 + Obroty i Salda  w opcji Wydruki

 +  Plan Budżetu - Wydatki , w opcji Budżet

 + Wyjście

8.5 Rozpoczęcie pracy

1. Zakładanie firmy

2. Inicjowanie plików oraz danych nowej firmy

parametry systemu
dane firmy
użytkownicy systemu
kopiuj dane słownikowe z innej firmy
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3. Wprowadzanie danych słownikowych

4. Definiowanie dekretów księgowych

5. Dane Budżetowe

Pracę z programem zaczynamy od założenia nowej firmy .

Po założeniu klikamy . 

Program poinformuje 

Klikamy Tak, jeśli do opcji weszliśmy świadomie i zamierzamy utworzyć bazę danych dla nowej
firmy. Po potwierdzeniu chęci utworzenia bazy danych oraz tabel, program utworzy potrzebne pliki.

Następny  krok  to  zdefiniowanie  podstawowych  parametrów  oraz  danych  firmy.  Na  ekranie
wyświetlony zostanie kreator Inicjowania nowej firmy.

Po wykonaniu wszystkich poleceń, przy ponownym otwieraniu firmy,  okno to nie będzie się już
pojawiać.
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Po  kliknięciu  Parametry  lub  naciśnięciu   +  ,  na  ekranie  wyświetlone
zostanie  okno  z  Parametrami  Systemu .  W  polach  program  podpowie  standardowe
ustawienia. Dane wprowadzamy na dwóch zakładkach.

289
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Kolejny  punkt  to  dane  dotyczące  firmy .  Informacje  podawane  w  tym  oknie
podzielone  zostały  na  zakładki:  Dane ,  Grafika  oraz  dodatkowe  okno  z  Jednostkami
Firmy
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Jeśli  program  obsługiwany  jest  przez  kilka  osób,  wtedy  każdej  z  nich  należy  nadać
uprawnienia.  Użytkownicy  systemu  powinni posiadać własny login i  hasło  oraz  przypisane
im opcje oraz funkcje programów.

Jeśli  nie  podamy  hasła  dla  użytkownika,  który  będzie  jedynym  zdefiniowanym
operatorem, wtedy program przy otwieraniu tej firmy będzie pomijał okienko z  pytaniem o hasło
użytkownika.

W  oknie  zaznaczamy,  które  dane  program  powinien  skopiować  do  katalogu  nowotworzonej
firmy.

301
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 Należy  zwrócić  uwagę  na  komunikat  w  czerwonej  ramce,  znajdujący  się  w  przykładzie
wyżej.

 Aby wyświetlić listę dostępnych firm należy kliknąć .

 Jeśli firma jest pierwszą firmą, którą zakładamy, opcję tą pomijamy.

   Klikamy Wykonaj, a po zakończeniu pracy programu Zamknij.

Powrócimy  do  okna  Inicjowania  firmy ,  w  którym  aktywny  będzie  już  klocek

.

W opcji SŁOWNIKI  

82
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ustalamy:

Formaty kont
Typy Rejestrów VAT

definiujemy:

 konta oraz ich właściwości
Każda firma może posiadać swój plan kont i sposób księgowań,
dlatego program nie narzuca konkretnych kodów ani modeli
rejestrowania danych. Zamieszczone w opisie opcji przykłady,
przedstawiają jedynie propozycje, na których najczęściej opiera się
struktura księgowości. Dla rozwijających się firm będą one z
pewnością pomocne przy tworzeniu własnych słowników.

Kody operacji księgowych
Tabele odsetkowe
Urzędy Skarbowe
Wspólników
Wskaźniki finansowe

W  dalszej  pracy  z  tą  aplikacją  z  pewnością  wielokrotnie  będziemy  dokonywać  zmian  w
opcjach  słownikowych  (np.:  dopisując  konta  lub  rozszerzając  struktury),  tym  niemniej  warto  na
początku dokładnie przemyśleć szkielet programu. 

Następnie, aby ułatwić sobie pracę sporządzamy modele typowych dekretów w opcji FUNKCJE
- Definiowanie dekretów księgowych .

Jeśli  nasza  firma  jest  jednostką  budżetową  wprowadzamy  również  niezbędne  dane  w  opcji
BUDŻET .
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Wygląd programu 70
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9 Pliki

W Plikach znajdziemy :

Zapis/Odczyt archiwum  - kopiowanie danych do archiwum, oraz odzyskiwanie danych
Otwórz wydruk w oknie podglądu  
Kalkulator odsetkowy
Otwieraj w trybie pełnoekranowym  
Arkusz kalkulacyjny

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Zmiana Roku obrachunkowego
Zmiana użytkownika

9.1 Zapis/Odczyt z Archiwum

MENU GŁÓWNE  PLIK  Zapis/Odczyt Archiwum

IKONA

Opcja  archiwizowania  oraz  odzyskiwania  danych  służy  do  szybkiego  i
bezpiecznego kopiowania danych. Podczas instalacji programu tworzone są odpowiednie katalogi,  które
pozwalają  na  tworzenie  archiwum  oddzielnie  dla  wybranych  firm  oraz  oddzielnie  dla  całego  programu
(wszystkie firmy). Program przeprowadza te operacje automatycznie.

 Administrator Systemu może odtworzyć dane w innym katalogu niż  były  archiwizowane,  służy
do tego celu program TGS_Manager znajdujący się w katalogu głównym.

Z tego miejsca możemy przesłać dane do archiwum lub je z niego odzyskać.
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Okno  zostało  tak  zaprojektowane,  aby  archiwizowanie  stało  się  prostą  czynnością  i  nie
wymagało  od  przeciętnego  operatora  znajomości  poszczególnych  plików  programu  lub  innych
systemów wspomagających kopiowanie danych.

W lewej części okna znajduje się Wybór opcji:

  Archiwizowanie

  Odtwarzanie

  Historia

Archiwizowanie

W  prawym  bloku  wybieramy  zakres  danych,  które  chcemy  skopiować  (jedną  firmę  lub
wszystkie).  Gdy  zdecydujemy  aby  program  zarchiwizował  dane  tylko  jednej  jednostki,  wtedy  w
następnym polu musimy wskazać odpowiednią pozycję z listy firm.

Możemy  nadać  własną  nazwę  dla  tworzonego  pliku  oraz  dodatkowo  opisać  go  własnymi

uwagami.  Po kliknięciu   i potwierdzeniu, program rozpocznie proces kopiowania danych.

 Po wykonaniu archiwizacji program wyświetli odpowiedni komunikat. 
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Na  ekranie  wyświetlona  również  zostanie  informacja  o  utworzonych  plikach.  Podczas
kopiowania danych tworzone są co najmniej dwa pliki.  Jeden z  ogólnymi danymi programu oraz drugi z
danymi wybranej do archiwizowania firmy.  Jeśli  wybraliśmy opcję archiwum dla wszystkich firm,  wtedy
plików będzie o jeden więcej niż wynosi liczba firm zarejestrowanych w programie.

Nazwa tworzonego archiwum, proponowana przez system to:

SZ@RK :: FK - Kopia z dn 29-09-2008

czyli nazwa programu-modułu oraz data wykonania kopii. Możemy ją zmienić.

Nazwa  utworzonego  archiwum  wyświetlana  jest  w  widoku

. 

Nazwy plików tworzonych przez program to: 

dla głównych danych całego katalogu 

TGSoft_080929_113417.MSK

TGSoft _bieżąca data_bieżący czas.MSK

dla danych poszczególnych firm

TGSoft7_080929_113840.MSK

TGSoft numer Firmy_bieżąca data_bieżący czas.MSK

Nazw plików nie można zmienić. 

Gdzie zapisywane są pliki?

Pliki  wykonywanych  archiwizacji  zapisywane  są  w  miejscu  wskazanym  w  pliku  konfiguracyjnym
programu. Domyślnie jest to:

 c:\TGSoft.SQL\BazySQL\Backup\ - katalog z programem.
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Można  jednak  wybrać  inne  miejsce  docelowe  dla  archiwum.  Odpowiednią  informację  musi
wprowadzić Administrator Systemu w pliku INI,  który  znajduje się w katalogu programu, w podkatalogu
INI. Na przykłąd dla programu Sz@RK FK:

c:\TGSoft.SQL\INI\fk.ini

W pliku tekstowym .ini znajdziemy:
MS_LokalizacjaPlikowBackup=c:\TGSoft.SQL\BazySQL\Backup

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono ścieżkę dostępu, którą może zmienić osoba uprawniona.

Odtwarzanie

Należy pamiętać,  że  cofnięcie  danych z  archiwum,  cofa  nas  z  danymi wszystkich
modułów: FK, KP, GM, ST, które są w tej samej bazie.

Po wybraniu tej opcji  w prawym  bloku  okna  pojawi  się  tabela  z  listą  wszystkich  wykonanych
archiwizacji. 
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W menu znajdziemy kilka ikon oraz ustawień:

      

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

W  opcji  widok  Mamy  do  wyboru  dwie  listy
archiwizacji.

 powrót  do  menu  ikon

Szczegóły  -  Wyświetlenie/Ukrywanie  informacji  z  przebiegu  archiwizacji.  W  dolnej
części prawego bloku, pod listą plików pojawia się okno z odpowiednią informacją.

 Szczegóły dostępne są dla Widoku:  (zobacz wyżej)
 

56
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 powrót  do  menu  ikon

Ukrywanie/wyświetlanie  dodatkowego  opisu  dla  pliku.  Jeśli  przed  zarchiwizowaniem  danych
operator  wprowadził  komentarz,  wtedy  na  ekranie  poniżej  pliku,  zostanie  on  wyświetlony  i  dla
odróżnienia zaznaczony niebieską czcionką.

 powrót  do  menu  ikon

Numer  bieżącej  firmy,  na  której  pliku  znajduje  się  kursor.  Jeśli  archiwum  wykonano  dla
wszystkich firm w oknie pojawi sie numer pierwszej z nich.

 Opcja aktywna przy widoku: .

 powrót  do  menu  ikon
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Przed  otwieraniem  danych  z  archiwum  należy  BEZWARUNKOWO
wykonać  bieżące  archiwum,  najlepiej  i jednej  firmy  i całego  programu.

Aby odtworzyć wybrane archiwum należy ustawić  kursor na wybranym pliku,  a dopiero później

nacisnąć klocek .
Na ekranie w prawym bloku pojawią się informacje  o  pliku,  który  wybraliśmy.  W  ostatniej  linii

znajduje się instrukcja postępowania.

Jeśli  jesteśmy  pewni  wskazanego  pliku,  możemy  kliknąć  .   Gdy  program
stwierdzi,  że  nie  wprowadzono  komentarza  do  powodu  odtwarzania  danych,  przypomni  o  tym
odpowiednim komunikatem. Nim przystąpi do kopiowania, na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie:

Odtworzenie  bazy  danych  z  kopii  spowoduje  nieodwracalną  utratę
wszystkich  zmian  zarejestrowanych  w  tej  bazie,  po  wykonaniu  wskazanej  kopii
zapasowej. Czy potwierdzasz zamiar odtworzenia danych?

W tym momencie możemy jeszcze wycofać się z chęci odtwarzania archiwum. 
Po  potwierdzeniu  zamiaru  otworzenia  wybranych  danych  program  zostanie  zamknięty,  a  na
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ekranie wyświetlone zostanie okno:

W odpowiednich polach zostały wprowadzone dane. W tym momencie ponownie mamy szansę
na opuszczenie opcji bez nadpisywania danych wcześniejszą wersją. W tym celu wybieramy Anuluj.

Aby  wykonać  odtwarzanie  danych  klikamy  .  Na  ekranie  pojawia  się  okno  z
informacją do jakiej bazy i jaki plik zostanie odtworzony:

 

Jest  to ostatnia możliwość opuszczenia.  Po potwierdzeniu  program  rozpocznie  kopiowanie.  O
pomyślnym  zakończeniu  tej  operacji  poinformuje  nas  odpowiednim  komunikatem.  Dane  zostały
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zastąpione wcześniejszą wersją. Można ponownie uruchomić program.

Program  umyślnie  wielokrotnie  domaga  się  potwierdzania  chęci
odtworzenia archiwum, aby uniknąć przypadkowego nieprzemyślanego działania.

 powrót  do  menu  ikon

Historia

Lista  wszystkich  zdarzeń  jakie  miały  miejsce  w  opcji  Zapis  lub  Odczyt  z  Archiwum.  W
nagłówku prawego bloku, oprócz ikon opisanych wyżej  znajdziemy także pole do filtrowania listy:94
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Wskazówki  

1. Najlepszym  rozwiązaniem  kopiowania  danych  jest  przygotowanie  kilku
nośników (na przykład na każdy dzień  lub  tydzień  oraz  bezwarunkowo  przed
każdą  aktualizacją  danych)  i  przestrzeganie  ustalonych  przez  siebie  dat
tworzenia kopii.  Pliki  przygotwane przez  program,  należy  skopiować  właśnie
na  te  nośniki.  Tym  sposobem  unikniemy  sytuacji,  gdy  padnie  dysk  z
programem i z archiwum zarazem. 

2.  Archiwizacja  trwa  zaledwie  kilka  minut,  a  z  pewnością  niejednokrotnie
uchroni nas przed  powtórnym  wklepywaniem  danych.  Niestety,  co  jakiś  czas
zdarzają się przykre niespodzianki  w  postaci  na przykład:  awarii  komputera,
zasilania itp., wtedy zawsze można sięgnąć do kopii  danych  i  kłopot mamy z
głowy. Optymalne rozwiązanie to 7 kopii na każdy dzień tygodnia. Dodatkowa
kopia na koniec każdego miesiąca i roku.  Pamiętać należy o tym, że czasami
może się zdarzyć,  że  jakaś  kopia  “nie  chce  się  dać  odczytać”  dlatego  warto
wszystkie kopie wykonywać po dwa razy na oddzielnych nośnikach.

3. Podczas  tworzenia  archiwum,  gdy  komputer  jest  zajęty  przetwarzaniem,
użytkownik nie powinien wykonywać żadnych innych czynności w pozostałych
programach, aby proces nie został zaburzony.

4. Zapis  do  archiwum  powoduje kompresję "całych" plików z  katalogu  bieżącej
firmy  bieżącego  roku  oraz  plików  wspólnych  dla  całego  programu.  Odczyt
powoduje  dekompresję  i  nadpisanie  aktualnych  plików.  Dlatego  należy
pamiętać  o  właściwej  kolejności  zapisu/odczytu  danych,  aby  nie  utracić
aktualnych wpisów odczytując "starsze" pliki. Program nie będzie aktualizował
danych w sposób różnicowy, czyli  nie będzie dopisywał tylko  tych  rekordów,
których nie ma w "drugim" komputerze. 

9.2 Otwórz wydruk w oknie podglądu

MENU GŁÓWNE  PLIK   Otwórz wydruk w oknie podglądu

IKONA

SKRÓT  + 

Opcja  służy  do  przeglądania  wygenerowanych  i  zapisanych  raportów.  Zwykle  zapisujemy
raporty, które:

1. Posiadają taaaaką ilość  stron,  że nie chcemy ich posiadać w wersji  drukowanej (setki stron
papieru) a jedynie elektronicznej.
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2. Raport chcemy zarchiwizować na płycie CD.
3. Chcemy wysłać jako załącznik w korespondencji mailowej.

 

Pamiętaj :To jest przeglądarka wydruków, a nie projektów.

Po otwarciu okna wybieramy zapisany projekt korzystając z ikony . 

Ikony do obsługi okna

Drukuj Wydruk  otwartego  raportu.  Przed  wysłaniem  wydruku  na
drukarkę,  program  posługując  się  standardowym  oknem
Windows®, pozwoli na ustawienie kilku parametrów.

Otwórz Wybieranie  odpowiedniego  raportu  z  kolekcji  wcześniej
zapisanych raportów.

Zapisz Zapisywanie raportu.

Export Eksport pliku. Do wyboru mamy 3 formaty  dla wysyłanego
pliku. Są to:

PDF, RTF oraz Excel (skoroszyt (OLE).

Dodatkowo w programie SQL Calc & Report mamy:

Przed  przetworzeniem  raportu  w  odpowiedni  format,  ustawiamy  kilka  parametrów lub  zatwierdzamy

ustawienia domyślne. Eksport do PDF uzyskamy także klikając bezpośrednio ikonę .

Szukaj Wyszukiwanie  tekstu.  Podczas  poszukiwań  możemy
korzystać  z  opcji  wyszukiwania  tekstu  od  początku  raportu
(domyślnie: szukanie od bieżącej strony), rozróżnianie wielkości
liter (domyślnie: wyłączone). 
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Pełny ekran

Widok  strony  na  całym  ekranie  bez
wyświetlania  innych  okien,  pasków,  ikon,
itd...  Powrót  do  poprzedniego  sposobu
wyświetlania  uzyskamy  klikając  dwa  razy
myszką dowolne miejsce na ekranie.

Konspekt  raportu   -  Podział  ekranu  na  dwa  nierówne  bloki.  W  lewym  znajduje  się  lista
załączników, a w prawym raport.

Kafelki - Podział ekranu na dwa nierówne bloki. W lewym znajdują się miniatury  wszystkich stron,  a
w prawym raport.

Marginesy - Ustawianie marginesów raportu.

Wybieramy  rozmiar  strony  (szerokość  i  wysokość),  orientację  papieru  (pionową  lub  poziomą),
szerokość  marginesów (lewego,  prawego,  górnego  i  dolnego)  oraz  decydujemy  czy  wybrane  opcje
mają być zastosowane do bieżącej strony czy też do całego raportu. 

Edycja strony  -   Program  przenosi  stronę  gotowego  wydruku  do  okna  programu  Fast

Report , w którym możemy dokonać kompletnej przebudowy bieżącej  strony  raportu.  Następny

wygenerowany raport nie będzie "pamiętał" wprowadzonych zmian.

   Aby  na  stałe  wprowadzić  poprawki w  projekcie  raportu musimy
wybrać  opcję  FR Projektuj,  z  tego miejsca  w programie,  z  którego generujemy  dany
raport.

321
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Pozostałe ikony służą do nawigacji stron raportu.

 

9.3 Kalkulator odsetkowy

MENU GŁÓWNE  PLIK   Kalkulator odsetkowy

Opcja ta służy do obliczania dowolnych odsetek,  za dowolny  okres,  od dowolnych kwot  (także
tych niezaksięgowanych). 
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Menu  Ikon  bloku  A  służy  do  wypełnienia  tabeli  danymi  zaksięgowanymi  w  programie.

Wybieramy  zakres  dat,  stronę  Wn  lub  Ma,  a  następnie  klikamy  na   Rozrachunki,  by  odnaleźć
odpowiednią  kartotekę  rozrachunkową .  Po  wybraniu  odpowiedniego  rekordu,  na  ekranie  zostaną
wyświetlone rozrachunki nierozliczone tej kartoteki.

Możemy  także  sami  wprowadzić  (roboczo)  podstawy  do  naliczania  odsetek.  Aby  to  zrobić

należy, w bloku A nacisnąć klawisz  lub kliknąć znak .  Podajemy datę rozrachunku,  ilość  dni
po której ma nastąpić  zapłata oraz  wartość  Wn lub Ma.  Termin płatności obliczany jest  automatycznie
na  podstawie  wprowadzonych  przed  chwilą  danych.  Wprowadzenie  stron  Wn  oraz  Ma  pozwala  na
obliczenie także tych odsetek, które nasza firma powinna zapłacić za przeterminowane płatności. 

Po wprowadzeniu danych w bloku A, przechodzimy do bloku B, aby wybrać nr tabeli odsetkowej

,  według której mają zostać  obliczone odsetki oraz  datę.  Klikamy  lub  naciskamy  klawisz

.
Program obliczy odsetki na każdy dzień, który zawiera się w okresie pomiędzy najwcześniejszą

datą (przy kilku pozycjach w bloku A) a datą wprowadzoną w bloku B. 
W  przedstawionym  wyżej  przykładzie  możemy  zauważyć  według  jakiej  zasady  program

prowadzi obliczenia.
do dnia 03.02.2008- program  wyliczył  przeterminowaną  wartość  w wysokości  3.500,-.  i  od  tej

kwoty obliczał odsetki.
dnia 04.02.2008 - stwierdził  wartość  6.500,- ,  ale w związku z  tym, że pozycja ma  14-dniowy

termin  płatności  dopuszczalne  jest  saldo  3000  wynikające  z  tej  pozycji.  Program  w  dalszym  ciągu
nalicza odsetki od kwoty 3.500,- (przeterminowanej). 

Ikony do obsługi baz danych

70
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Obsługa Okien

9.4 Otwieraj w trybie pełnoekranowym

MENU GŁÓWNE  PLIK   Otwieraj w trybie pełnoekranowym

Opcja ma zastosowanie tylko dla okna Arkusza kalkulacyjnego .

Opcja  funkcjonuje  na  zasadzie  przełączania.  Znak   oznacza,  że  jest  aktywna.  Działanie
polega na  otwieraniu  okna  na  całej  powierzchni  ekranu.  Dodatkowo,  po  zsunięciu  okna  w dół  ekranu
uruchamiana  jest  blokada,  która  nie  pozwala  na  otwieranie  innych  opcji.  Aby  wyłączyć,  ponownie
klikamy opcję w Menu Głównym.

9.5 Arkusz kalkulacyjny

MENU GŁÓWNE  PLIK   Arkusz kalkulacyjny

IKONA

Wbudowany  Arkusz  Kalkulacyjny  NIE  POTRZEBUJE  żadnych  zewnętrznych  bibliotek.  Choć
przypomina  znany  program  MS,  nie  wymaga  jednak  jego  instalacji  w  naszym  systemie.  Z  arkusza
kalkulacyjnego możemy czytać  i zapisywać pliki w formacie XLS. Opcję wykorzystujemy do typowych
obliczeń oraz tworzenia dokumentów, które nie są uzależnione od naszych danych. 

Podstawowa obsługa tego programu jest zgodna z programem MS Excel®. 
Wygląd, Menu programu, okna dialogowe wszystkim z pewnością są znajome.

25
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9.6 Zakładanie Firmy lub Firm /  Zmiana Firmy lub Roku
obrachunkowego

MENU GŁÓWNE  OBROTY   Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego

IKONA

SKRÓT  + 

 UWAGA

Otwarcia  nowego  roku,  czyli  założnie  katalogu  danych  na  nowy  rok  nie
przeprowadzamy  w  opcji  Zmiana  firmy  lub  roku  (ta  opcja).  Przy  przechodzeniu  z
jednego roku na następny, należy najpierw wykonać Otwarcie nowego roku . 

Jeśli  program  wykorzystywany  jest  do  prowadzenia  ksiąg  wielu  firm  (na  przykład  przez  biuro
rachunkowe),  w  miejscu  tym  zakładamy  nagłówki  dla  wszystkich  firm,  które  będziemy  obsługiwać.
Pozostałe podmioty wprowadzają jeden rekord, z własnymi danymi. 

Okno to służy również do przełączania się pomiędzy rocznikami w archiwum.

Zakładamy firmę klikając  lub naciskając  klawisz  .  W oknie edycyjnym wypełniamy
te pola, które dotyczą danej firmy. 

W przedstawionym wyżej przykładzie firma TGSoft,  została zadeklarowana jako domyślna.  Do
włączania lub wyłączania tego ustawienia służą ikony przedstawione w oknie wyżej.  Tylko  jedna  firma
może mieć status domyślnej. Po wybraniu, w pierwszej kolumnie pojawi się znak strzałki (zobacz okno
wyżej)  przed  nazwą  wybranej  firmy.  Przy   kolejnych  uruchomieniach  programu,  bieżące  dane  firmy
zadeklarowanej  jako  domyślna,  automatycznie  będą  otwierane.  Aby  móc  przełączyć  program  na

odczytywanie plików innej firmy należy kliknąć ikonę  lub uruchomić opcję z Menu Głównego.
Otwarcie danych firmy nastąpi  po  wskazaniu  odpowiedniego  rekordu  oraz  akceptacji  (z  menu

ikon   lub klikając podwójnie myszką lub naciskając klawisz . 

312



Sz@rk FK106

© 2010 TGSOFT

 Wskazówki

W programie  dodatkowo wybieramy typ ewidencji PKPIR lub Ryczałt. 

W programie  typ ewidencji FK ustawiany jest automatycznie.

Pozostałe programy nie wymagają wypełniania pola Ewidencja .

Aby móc zmienić wprowadzone wcześniej dane posługujemy się ikoną  Edycja. 
Tabelę  możemy  sortować  wg  dowolnej  kolumny,  po  kliknięciu  jej  nagłówka.  Aktywna  jest
również  opcja  "Automatycznego  wyszukiwanie  wg  dowolnej  kolumny"  (naciskając  kolejne
znaki powodujemy, że program ustawia kursor na pasującym rekordzie).

 FAQ

Czy można uzupełniać dane z dowolnego roku, miesiąca, ...?

TAK, po zmianie roku w opcji "Zmiana firmy lub roku obrachunkowego",  program otwiera pliki w
nowym podkatalogu, w którym możemy księgować.  Nie wpłynie to na nasze bieżące zapisy,  ale może
mieć następstwa związane z  nieprawidłowościami  rachunkowymi.  Księgowania  takie  powinny  zawsze
być przemyślane i wykonywane przez odpowiedzialne osoby. 

 Czy jest możliwość usunięcia założonych do testów firm?

Kasowanie rekordu z listy Firm + . 
Pliki  danych  firmy  należy  jednak  wykasować  samodzielnie  z  dysku,  przy  pomocy  programu

tgs_manager.exe (program ten instaluje się automatycznie). 

Program nie wykonuje automatycznego kasowania,  gdyż w bardzo łatwy
sposób moglibyśmy (przez przypadek) stracić wszystkie dane.

Jak poprawić dane?

Kliknąć przycisk  Edycja.
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9.7 Zmiana użytkownika

MENU GŁÓWNE  OBROTY   Zmiana Użytkownika

IKONA

SKRÓT  + 

Zmiana użytkownika bez konieczności wyłączania programu.

Po uaktywnieniu opcji, program pozamyka wszystkie uruchomione opcje,  a następnie wyświetli
okno do wprowadzenie nazwy użytkownika oraz jego hasła.



Rozdział

X
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10 Obroty

W Obrotach  znajdziemy :

Rejestrowanie dokumentów 
Noty korygujące
Noty Księgowe/Dowody wewnętrzne
Zamknięcie miesiąca

10.1 Rejestrowanie dokumentów

MENU GŁÓWNE  OBROTY  Rejestrowanie Dokumentów

IKONA

SKRÓT  + 

Ogólnie o rejestrowaniu dokumentów
Opis okna

Ikony w oknie - standardowe
Ikony w oknie - dodatkowe

Od czego zacząć ?
Zakładanie nagłówka paczki
Księgowanie dokumentów w paczce
Kontrola/Poprawa dokumentów
Zmiana Planu Budżetu

Ogólnie o rejestrowaniu dokumentów

Księgowanie  dokumentów  odbywa  się  w  zbiorze  roboczym.  Dopóki  paczki  nie  zostaną
zaktualizowane,  możemy  dowolnie  modyfikować,  dopisywać  i  kasować  dokumenty  lub  poszczególne
zapisy w nich zawarte. Program dysponuje wieloma rodzajami zestawień kontrolnych,  które pozwolą na
sprawdzenie lub uzgodnienie informacji, przed wysłaniem ich do zbioru głównego.  Wszystkie czynności
wykonywane w tej opcji (oczywiście poza aktualizacją) nie ingerują w główne zbiory  systemu FK. Dane
zawarte  w  paczkach  zostają  także  pobierane  do  tworzenia  globalnych  zestawień,  przedstawiających
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aktualny (bieżący) stan firmy.
Rejestrowanie dokumentów w zbiorze paczki można porównać do umieszczenia dokumentów w

teczkach,  przed  wpięciem  ich  do  segregatora.  Jednocześnie  można  wpisywać  dane  do  bardzo  wielu
takich teczek, zachowując dla każdej z nich możliwość uzyskania odrębnych zestawień.  Po wejściu do
opcji na ekranie wyświetlona zostanie lista zarejestrowanych paczek lub puste okno,  jeśli  uruchamiamy
program po raz pierwszy.

Wygląd i opis okna z listą Paczek 

Zamieszczone wyżej zdjęcie zawiera Okno z  listą paczek.  W przykładzie wybrano widok tylko
paczek  roboczych.  Oznacza  to,  że  pliki  z  dokumentami  już  zaktualizowanymi  nie  są  widoczne.
Dodatkowo wyświetlono także szczegółowe opisy  dodane do nagłówków paczek  przez  użytkowników.

Posłużono się ikoną    która działa na zasadzie przełączania (wyświetlanie/ukrywanie).  W ostatnim

rekordzie  listy  znajduje  się  znak  ,  który  oznacza,  że  paczka  ta  została  zablokowana  przez
operatora,  uniemożliwiając  innym  użytkownikom  zapis  lub  zmiany.  Blokowanie  paczki  uzyskamy

klikając znak  znajdujący się w menu okna.  

 Standardowe Ikony do obsługi Okna
W  celu  rozpoczęcia  księgowania  należy  założyć  nagłówek  paczki  (teczki)  dokumentów.

Następnie naciskamy  lub klikamy . 
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Na  początek  podajemy  numer  miesiąca,  dla  którego  dane  mamy  wprowadzać.  Program
podpowiada bieżący miesiąc oraz kolejny numer paczki.  Pamiętajmy jednak,  że w księgowości pracuje
się  z  miesięcznym  "poślizgiem"  i  dlatego  większość  dokumentów  za  dany  miesiąc,  wprowadza  się
dopiero po jego zakończeniu.

Jeśli  skasujemy którąś  z  paczek,  wtedy możemy (nie musimy) podać  numer  skasowany  jako
nowy.  Program sprawdzi czy  przypadkiem taka paczka  już  nie  istnieje,  i  jeśli  pole  jest  wolne,  numer
zostanie  zaakceptowany.  Następnie  wybieramy  Typ  wprowadzanych  dokumentów.  Kolejny  krok  to
podanie treści paczki.  Najlepszym sformułowaniem, będzie z  pewnością to,  którym posługujemy się w
naszej firmie, określając typ dokumentów.

W  oknie  znajdują  się  pola  (użytkownicy  oraz  daty  zmian  danych),  które  wypełniają  się
automatycznie po zapisaniu nagłówka paczki.  W przedstawionym wyżej przykładzie pola te są puste i
zablokowane. 

Po ponownym otworzeniu okna do edycji ( ) w polach Kiedy dodano lub modyfikowano dane
pojawią się odpowiednie wpisy. 

Oprócz standardowych Ikon znajdujących się w oknie:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Nowa paczka .

Edytuj nagłówek paczki.

Kasuj nagłówek pustej paczki.

Wyświetl / Ukryj szczegółowy opis paczki.

56

65

110

110



Sz@rk FK112

© 2010 TGSOFT

mamy także do dyspozycji kilka innych:

Włączanie trybu zaznaczania paczek do sumowania.  

Suma kont dla wskazanej paczki lub do zaznaczonych paczek

Zapisy dla podanego konta (z wszystkich paczek roboczych)

Import dokumentów z programu GM

Blokada paczki na wyłączność użytkownika

Otwórz bieżącą paczkę (także klawisz )

Włączanie  trybu  zaznaczania  paczek  do  sumowania . 

Po  wybraniu  opcji  wszystkie  paczki  robocze  zostaną  podświetlone.  Jeśli  chcemy
zaznaczyć tylko kilka,  należy  kliknąć dowolną pozycję,  a następnie wybrać właściwe.
Zobacz: Zaznaczanie rekordów .

 

Suma  kont  dla  wskazanej  paczki  lub  do  zaznaczonych  paczek

Aby dane zostały zsumowane prawidłowo, wszystkie paczki powinny być
zwolnione przez pozostałych użytkowników. Jeśli,  jeden z  użytkowników
ma  otwarte  okno  edycyjne  ze  zmienionymi,  ale  niezatwierdzonymi
danymi, wtedy zmiany te nie będą uwzględnione.

Na  ekranie  zostanie  wyświetlone  okno  z  sumami  dla  poszczególnych
kont z wybranych paczek:

112
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W  pierwszej  Zakładce  znajdziemy  szczegółowe  sumy  syntetyk  i  składających  sie  na  nie
analityk.

W oknie część zapisów ukryto.

 Po  kliknięciu  ikony   zwiniemy  strukturę  danej  gałęzi.  Analogicznie  po  kliknięciu  ikony  ,

drzewko  zostanie  rozwinięte.  Aby  od  razu  wyświetlić  lub  ukryć  wszystkie  szczegóły,  posłużmy  się

ikonami z paska narzędziowego  (pokaż wszystko) lub  (ukryj). 
Druga zakładka to sumy kont  syntetycznych,  dla których zarejestrowano zapisy  w  wybranych

paczkach.:
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Zapisy  dla  podanego  konta  (z  wszystkich  paczek  roboczych)
Po  podaniu  konta  na  ekranie  wyświetlone  zostaną  zapisy  z  wszystkich  paczek
roboczych.  Uzyskane informacje  możemy  przesłać  na  drukarkę  jako  wydruk  roboczy

raportu, po kliknięciu ikony . 
Tak jak  w raporcie poprzednio opisywanym, tak  i w tym,  możemy  filtrować  informacje
według wszystkich kolumn, klikając nagłówek odpowiedniej.

Import  dekretów.
Nim  przystąpimy  do  importu  dokumentów,  pamiętajmy  o  założeniu  nagłówka
odpowiedniej paczki. 
Dokumenty  mogą  być  przesłane  z  pliku,  a  także  z  modułu  Kasa-Bank  (w  tym
programie). Jeśli kopiujemy dane z CD pamiętajmy o umieszczeniu ich w odpowiednim
katalogu.

266
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Wybieramy  moduł,  z  którego
chcemy zaimportować dane.

Następnie  w  zależności  od
wybranej  pozycji,  na  ekranie
wyświetlone  zostanie  okno  z
polami,  w  których  należy  ustalić
szczegóły raportu. 

Dla modułu Raporty Kasowe, będzie to:

  

Dla Zapisów FK roku poprzedniego- Automatyczny Bilans Otwarcia



Sz@rk FK116

© 2010 TGSOFT

Po  uzupełnieniu  pól  i  kliknięciu  ,  program  wygeneruje  dane.  W  oknie
komunikacyjnym, możemy przejrzeć dokumenty przygotowane do importowania.  Po upewnieniu się,  że

dane są właściwe, ponownie klikamy . 
 że  paczka  jest  kompletna  (np.:  po  sprawdzeniu  numeracji  dokumentów),  klikamy  klocek

IMPORT dokumentów (lub CTRL + I), a dane przeniesione zostaną do bieżącej paczki.

Blokada  paczki  na  wyłączność  użytkownika
uniemożliwiając  innym użytkownikom zapis  lub zmiany.  Blokowanie paczki uzyskamy klikając

znak  znajdujący się w menu okna.  

Otwórz  bieżącą  paczkę  (także klawisz )

Otwiera paczkę roboczą, w której będziemy mogli zaksięgować wszystkie dokumenty,
należące do danej grupy.  Jeśli  będziemy  próbowali  otworzyć  paczkę  zaktualizowaną,
wtedy  na  ekranie  wyświetlony  zostanie  odpowiedni  komunikat.  Natomiast  dla  paczki
roboczej, której dopiero co nadaliśmy nazwę, pojawi się puste okno. 
Proces  wprowadzania  danych  został  szczegółowo  opisany  w  następnym  rozdziale
zatytułowanym Wprowadzanie Danych.

Księgowanie dokumentów w paczce

Po założeniu nagłówka paczki , a następnie po otwarciu jej,  na ekranie zostanie wyświetlone
okno, w którym należy wprowadzić dokumenty  należące do tej samej grupy (paczki).

10.1.1 Wprowadzanie Danych - Księgowanie dokumentów

MENU GŁÓWNE  OBROTY   Rejestrowanie Dokumentów

IKONA

SKRÓT  + 

110
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Wprowadzenie
Zakładka 1 - Lista Dokumentów
Zakładka 2 - Zapisy Dokumentu

Księgowanie standardowe    (zakładka 1)

Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów    (zakładka 2)

Księgowanie poprzez Rejestr Vat

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów
Zapisywanie dokumentów paczki - Aktualizacja danych 

Po założeniu nagłówka paczki , a następnie po otwarciu jej,  na ekranie zostanie wyświetlone
okno, w którym należy wprowadzić dokumenty należące do tej samej grupy (paczki).

Okno  składa  się  z  dwóch  zakładek.  Każda  z  nich  posiada  swoje  menu  Ikon.  Księgowanie
dokumentów odbywa się na dwóch zakładkach. 

Pierwsza  to  Lista  wszystkich  zarejestrowanych  dokumentów ,  z  datami  oraz  sumami
ogólnymi Wn i Ma.  Druga zawiera dane dla bieżącej pozycji z listy .

1. Lista Dokumentów
Zakładanie nagłówka nowego dokumentu
Menu Ikon w zakładce 1.Lista Dokumentów
Księgowanie poprzez Rejestr VAT
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Rozpoczynamy ja zwykle klikając   lub naciskając  klawisz  ,  aby  założyć  nagłówek
dokumentu.  

Kolejno podajemy:

 SD - Symbol dowodu

Można wpisać 1 lub 2 dowolne znaki, albo pominąć to pole, naciskając klawisz ENTER. Metodą
sprawdzoną w wielu firmach jest  nadawanie symboli wg rodzajów dokumentów (warunek - każdy rodzaj
musi mieć odrębną numerację).

WB lub B  dla wyciągów bankowych

RK lub K  dla raportów kasowych 

DK, DM (dow. memoriałowe) lub M  dla dowodów księgowych

FV lub V dla faktur VAT 

FZ dla  faktur zakupów

FS dla faktur sprzedaży

FK dla faktur korygujących 

itd.....

Dzięki tak  tworzonym symbolom łatwiej nam jest  odczytywać dane  z  wydruków,  ponieważ  od
razu wiemy skąd pochodzi pozycja w kartotece. Bez względu na to czy  wpisujemy małe,  czy  też  duże
litery, na ekranie zawsze będą one duże.

Jeśli  chcemy  korzystać  z  udogodnień  automatycznego  księgowania,  należy  posługiwać  się
symbolami, ponieważ według nich zdefiniujemy dekrety księgowe.
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Jedynym  zastrzeżonym  i  niezbędnym  symbolem  wykorzystywanym  przez  program
automatycznie  jest  "BO"  -  dla  rejestrowania  bilansu  otwarcia.  Dowody  oznaczone  tym
symbolem są sumowane i przedstawiane na wydrukach oddzielnie, jako bilans otwarcia.

Nr - Dowodu

Podajemy numer księgowy  wprowadzanego dokumentu.

Nr-Txt - Numer Dowodu Dodatkowy

Pole to  służy  do  dodatkowego  dzielenia  dokumentu  głównego.  Możemy  wpisać  cyfry,  liczby,
litery lub połączenia cyfr i liter (np.  1a,  1b,  itd...).  Jeśli  nie chcemy skorzystać  z  tego rodzaju podziału,

pomijamy go, naciskając klawisz .
Jednak  nim  zrezygnujemy  z  zastosowania  w  naszej  księgowości  "łamanej"  numeracji,

przyjrzyjmy się podanemu niżej przykładowi  sytuacji,  w  której  rozdzielenie  dokumentu  podstawowego
może okazać się bardzo przydatne.

Wyobraźmy sobie,  że  jesteśmy  firmą  świadczącą  usługi  w  kilku  zakresach,  za  każdy  rodzaj
usługi wystawiamy miesięcznie wiele rachunków, na podstawie których,  odbiorcy  przelewają na  nasze
konto  odpowiednie  kwoty.  W  jednym  wyciągu  bankowym  znajduje  się  więc  wiele  wpłat  z  różnych
dziedzin działalności. Stosowanie podziału dokumentu głównego pozwoli nam na zsumowanie wpływów
z każdej usługi oddzielnie, zachowując jednocześnie spójność dokumentu. Tak księgowane dane,  łatwo
jest sprawdzić z głównym dekretem dokumentu oraz uzgadniać z poszczególnymi działami firmy. 

Inną metodą rozdzielania dokumentu głównego jest podawanie kolejnych numerów dla kolejnych
pozycji.  Gdy  na  przykład  w  wyciągu  bankowym  mamy  40  przelewów,  po  kolejnym  numerze  łatwiej
będzie nam odnaleźć dokument źródłowy.

Za opisem dokumentu,  znajduje się kolumna informująca nas o ilość  pozycji  składających  się
na daną grupę, a za nią kolumna z sumami dokumentu lub jego poszczególnych części (grup).

Program  nie  wymaga  korzystania  z  możliwości  rozdzielania  dokumentów.  W

firmach  gdzie  księgowość  nie  jest  zbytnio  powikłana,  nie  musimy  dodatkowo

komplikować wprowadzania dokumentów.

Data - Data dokumentu źródłowego lub Daty operacji gospodarczych

Program kontroluje, czy wprowadzona data jest zgodna z kalendarzem i z zadeklarowanym
w  nagłówku  paczki  miesiącem.  Gdy  stwierdzi  błąd,  na  ekranie  wyświetlony  zostanie  komunikat  i
system nie pozwoli na dalszą pracę, dopóki operator nie poda prawidłowej daty.
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Data - Data wpływu (księgowania)

Postępujemy  tak  jak  w  dacie  dowodu.  Program  automatycznie  podpowiada  datę,
zadeklarowaną w Dacie dowodu.

Dziennik - Dziennik: Data 

Postępujemy  tak  jak  w  dacie  dowodu.  Program  automatycznie  podpowiada  datę,
zadeklarowaną w Dacie dowodu.

Ewidencja VAT
W polu wybieramy rodzaj rejestru VAT, do którego ma być dopisany dokument.  Jeśli  dowód nie

podlega rozliczeniu z  tytułu  podatku  VAT,  wtedy  pole  to  zostawiamy  puste.  Aby  zobaczyć  dostępne

rejestry naciskamy klawisz  (lub  + ). Można wpisać od razu odpowiednią cyfrę lub nacisnąć
ENTER, gdy pole chcemy zostawić puste.

Treść

Podana  w tym  miejscu  treść  pojawi  się  przy  każdej  pozycji  w  dokumencie.  Możemy  ją
jednak później zmienić i dla każdego rekordu wpisywać inny opis.

Plan Budżetu

Jeśli posiadamy kilka Planów Budżetowych możemy wybrać spośród listy.  Zobacz Budżet
- Lista Planów Budżetowych . 

Menu Ikon w Zakładce 1

 Nowy -  - Zakładanie nowego dokumentu.

 Zmiana -  +  - Zmiana danych nagłówkowych bieżącego dokumentu.

 - - Kasowanie bieżącego dokumentu.

 Vat - - Okno edycyjne do wprowadzania nowej pozycji poprzez Rejestr VAT.

  Rodzaj rejestru zależny jest od informacji jaka znajduje się w polu Ewidencja VAT bieżącej pozycji. 

197
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 - - Ustawianie daty dla nowego dokumentu.

 - Dokument Budżetowy

- - Wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie jego symboli.

 Sumy kont -   - dla całej paczki - Sumy kont dla bieżącej paczki lub dokumentu. Po wybraniu

  wyświetlone zostanie dodatkowe menu:

- - Zapisy dla podanego konta.

- - Zestawienie dokumentów.

 Kontrola - - Kontrola dekretacji dokumentów.

 Funkcje - -

 

 Zapisz - - Zapisywanie dokumentu.

2. Zapisy Dokumentu
Menu Ikon w zakładce 2
Księgowanie poprzez Rejestr VAT
Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów.
Gdy już  założyliśmy nagłówek paczki,  przechodzimy do rejestrowania znajdujących się  w  niej

dokumentów. Klawisz  przeniesie nas do zakładki numer 2. Zapisy Dokumentu. Możemy również

posłużyć się myszką lub skrótem klawiaturowym lewy + .
Na pasku stanu, w ostatniej linii  tego okna wyświetlony jest  symbol dowodu,  jego numer,  ilość

pozycji.  tabela podsumowana jest  wartościami dla Kwoty  Wn  oraz  Kwoty  Ma.  Dodatkowo  jeśli  dekret
się "nie zamyka", kwota różnicy oraz symbol strony znajduje się w następnym polu.
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 Ikony w zakładce drugiej 

 Nowy - - Zakładanie nowego dekretu.

 Edycja -  + - Zmiana dekretu.

 Kasuj - - Kasowanie bieżącego dekretu.

 Auto - - Automatyczny dekret wg schematu.

 -  - Sumy dokumentu wg kont.

 -  - Wydruk dokumentu.

- - Dokument Budżetowy Główny lub Szczegółowy

 Vat - -  Wprowadzanie  dekretów  poprzez  Rejestr  VATKsiegowanie

poprzez Rejestr Vat .

 - - Zapisy dla podanego konta.

 Kontrola - - Kontrola dekretacji dokumentów.

Po  założeniu  nagłówka  paczki  oraz  nagłówka  dokumentu ,  przystępujemy  do
księgowania. Możemy je przeprowadzić na 3 sposoby:

Księgowanie standardowe  
Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów
Księgowanie poprzez Rejestr Vat
Kontrola/ Poprawa wprowadzonych dokumentów
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Aktualizacja - zapisywanie danych 

Po  przeglądnięciu,  sprawdzeniu  oraz  ewentualnym  skorygowaniu  błędów ,  możemy
przystąpić do aktualizacji paczki lub paczek. (Zobacz: Zaznaczanie pozycji )

Na początek  powinniśmy  skopiować  dane .  Najlepiej  w  dwa  różne  miejsca  (np.:  na  dysk  i
inny  nośnik).  Gdybyśmy  na  przykład  chcieli  cofnąć  się  do  danych  z  przed  aktualizacji,  w  celu
dokonania poprawek bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów.

Należy pamiętać,  że  cofnięcie  danych z  archiwum,  cofa  nas  z  danymi wszystkich
modułów: FK, KP, GM, ST, które są w tej samej bazie.

Następnie  w  oknie  paczki  wybieramy  .  Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  do
sprawdzania  poprawności  zarejestrowanych  dokumentów.   Po  kliknięciu  przycisku  Start,  program
skontroluje zapisy.

Jeśli  wszystko  przebiegnie  pomyślnie,  na  ekranie  wyświetlony  zostanie  komunikat:  ZAPISY
POPRAWNE, MOŻESZ WYKONAĆ AKTUALIZACJĘ.

Jeśli program napotka na nieprawidłowości, wtedy w zakładce nr 1 pojawi się szczegółowa lista
błędów.
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Aby  wykonać  aktualizację  tylko  dla  poprawnie  zarejestrowanych  dokumentów,  należy

zaznaczyć pole  Zaksięguj poprawnie dokumenty. 

Po  poprawieniu  błędów  i  upewnieniu  się,  że  zostały  zaksięgowane  wszystkie  dokumenty  z

danej  teczki,  klikamy  .  Na  ekranie  pojawia  się  kolejny  komunikat,  wymagający
potwierdzenia aktualizacji.

Jest  to  ostatnia  chwila  na  wycofanie  się.  Program  umyślnie  kilka  razy  dopomina  się  o
potwierdzenie zamiaru zaktualizowania  danych,  ponieważ  często  zdarza  się,  że  operatorzy  wykonują
czynności automatycznie i przez przypadek “zapędzą się” i zaktualizują np.: niepełne dane.

 W  dolnej  linii  okna  wyświetlany  jest  wskaźnik,  informujący  nas  o  przebiegu  przetwarzania
danych. 

Podczas aktualizacji danych, przetwarzane są poszczególne zapisy dokumentów. 
Po aktualizacji program poinformuje nas o jego przebiegu. Wszystkie niepoprawione dokumenty

zostaną pominięte.
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Dane  zapisywane  są  w  bazie  SQL  pod  kontrola  transakcji.  Operacja  zostanie
zakończona jeżeli w trakcie nie wystąpi żaden problem. W przeciwnym wypadku nic  nie
zostanie zapisane.

Wygląd i Obsługa Okien
Ikony do Obsługi Baz Danych

10.1.1.1 Księgowanie Standardowe

MENU GŁÓWNE  OBROTY   Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA

SKRÓT  + 

INSERT (lub) 

Wprowadzenie - Wygląd okna
Wskazówki

Rejestrowanie danych budżetowych
Automatyczne księgowanie zaangażowania

Rejestrowanie danych VAT

 Po zarejestrowaniu nagłówka dokumentu ,  klikamy  lub naciskamy .  Na ekranie
wyświetlone zostanie okno edycyjne do wprowadzania danych.

Jeśli  w  Funkcjach  -  Parametrach  Systemu  zadeklarowaliśmy  pracę  systemu  w  formie
Budżetowej ,  wtedy aktywne są bloki  A  i  B,  a  okno  do  wprowadzania  danych  wygląda  jak  podany
niżej przykład. W innym wypadku aktywny jest tylko blok A
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Na początek podajemy konta Wn lub/i Ma. W polach dostępne są podpowiedzi.

 / Nie ma znaczenia czy jest to strona Wn czy Ma/

1  -  Jeśli  pole  jest  puste,  wtedy  po  wybraniu  pierwszego  znaku  podpowiedzi   lub  naciśnięciu

klawisza , wyświetlony zostanie plan kont. 

2 - Jeśli pole jest puste, drugi znak podpowiedzi  będzie nieaktywny.

3 - Jeśli w polu wpisano już syntetykę konta rozrachunkowego , wtedy po wybraniu pierwszego 

lub  naciśnięciu  klawisza  ,  wyświetlona  zostanie  lista  kont  analitycznych  przypisanych  do
danego konta .

4 - Przy wprowadzonej syntetyce znak podpowiedzi  nie będzie aktywny.

5 - Przy wprowadzonym pełnym numerze konta znak podpowiedzi nie jest aktywny.

6  - Przy  wprowadzonym pełnym numerze  konta  rozrachunkowego  po  kliknięciu  znaku  podpowiedzi

, na ekranie pojawi się jego kartoteka rozrachunkowa .
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Po  podaniu  konta  wprowadzamy  treść  dokumentu,  kwotę  oraz  kod  księgowy .  Jeśli
księgujemy na koncie rozrachunkowym , w oknie  pojawia  się  dodatkowe  pola  dotyczące  nr  faktury
oraz daty rozrachunku i terminu płatności.

 Oszczędź  czas
Jeżeli  po  stronie  Wn oraz  Ma jest  taka  sama  kwota,  wtedy  wprowadzamy

obydwa  konta  jednocześnie.
Gdy  jednak  zależy  nam  na  wprowadzeniu  odmiennej  treści  dla

poszczególnych  kont,  wówczas  księgujemy  dekrety  pojedynczo.  

Wskazówki 

Treść  dekretu  jest  bardzo  ważna  szczególnie  w  przypadku  kont  rozrachunkowych.
Wpisanie identycznej treści po stronie Wn i po stronie Ma,  gwarantuje automatyczne przeprowadzenie
rozrachunków. Warto na samym początku pracy z programem ustalić sposób wpisywania treści.

Księgując  fakturę  wpiszmy  fraVAT53/99.  Podczas  księgowania  zapłaty  za  tą  fakturę
będziemy  pamiętać,  że  nie  stawiamy  nigdzie  spacji,  a  wyraz  faktura  piszemy  jako  ”fra”  w  dodatku
małymi literami. 

Oczywiście  sposobów  zapisu  treści  faktury  jest  mnóstwo,  ale  warto  ustalić  zasady
wcześniej,  po  to,  aby  później  nie  tracić  czasu  na  ręczne  przeprowadzanie  rozrachunków  pozycji,
które mogły same się rozliczyć.

Fvat53/99,  FV53/99,  fv53/99,  Faktura Vat 53/99,  itd....

Jeżeli mamy zapis stornujący, czyli “na czerwono”, wtedy kwotę poprzedzamy znakiem “-”,
a obroty zostaną zmniejszone.

Datę  rozrachunku  należy  wprowadzić  przy  księgowaniu  na  kontach  rozrachunkowo  -
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odsetkowych (faktyczną datę wystawienia dokumentu).  Jeżeli konto odsetkowe zostanie  wprowadzone
po stronie Wn, to prócz daty pojawi się pole "Termin zapłaty"  z  domyślną wartością,  która wpisana jest
w parametrach.  Należy zatwierdzić  podaną wartość,  zmienić  na inną lub wpisać -1 (minus jeden),  jeśli
nie chcemy by odsetki były  naliczane lub zapis  po stronie Wn dotyczy płatności,  którą reguluje nasza
firma.

Jeśli w parametrach zaznaczyliśmy kontrolę kręgu kosztowego , możemy skorzystać  z
automatycznego  dopisywania  kont  zespołu  5.   Po  wprowadzeniu  dekretu  konta  "czwórki"  z  kwotą  i
treścią,  otwieramy  nowe  okno  (otworzy  się  samo  jeśli  zaznaczymy  auto  rekord)  i  wpisujemy  konto

"piątki"  bez  ostatniego  segmentu.  Następnie  naciskamy  klawisz  ,  a  program  sam  uzupełni
"czwórkę"  w  ostatniej  analityce  tego  konta,  dopisze  "490"  (rozliczenie  kosztów)  po  stronie  Ma  oraz
zaproponuje kwotę,  taką samą jak  w  poprzednim  rekordzie.  Jeśli  przypisujemy  koszt  do  kilku  miejsc
powstawania,  wtedy  zmniejszamy  kwotę  i  w  następnym  rekordzie  dopisujemy  kolejną  "piątkę".  Po

naciśnięciu  klawisza   program  uzupełni  jak  poprzednio  ostatni  segment  konta,  490  po  stronie
Ma, treść,  a w polu  kwota  -  pozostałą  do  rozliczenia  kwotę.  Możemy  zatwierdzić  dane  lub  ponownie
przeprowadzić cały  proces.  Jedynym warunkiem prawidłowego przebiegu automatycznego księgowania
kosztów jest kolejność wykonywanych czynności. Jeśli przerwiemy proces księgowania kosztów, wtedy
automatyka nie będzie działać  i  konta  oraz  kwoty  należy  wprowadzić  z  klawiatury,  wspomagając  się

opcją - Ustawianie Konta rodzajowego kosztów  dostępną:   lub  .

Jeżeli  wprowadziliśmy  dwa  konta  w  jednym  rekordzie,  wtedy  podana  kwota  zwiększa
obroty  po  stronie  Wn  jednego  i  stronie  Ma  drugiego  konta.  Jednocześnie  zwiększa  się  wartość
dokumentu dla strony Wn oraz Ma. Wartości te przedstawione są w dolnej części ekranu.

 Możemy poprawić datę dokumentu, ale musi ona dotyczyć tego samego miesiąca.

Rejestrowanie danych budżetowych
 Jeśli  w  Parametrach  Systemu  zadeklarowaliśmy  księgowanie  budżetowe ,  wtedy  okno

do  wprowadzania  dekretów będzie  podzielone  na  dwie  części.  W  pierwszej  -  górnej  A-  znajdują  się
dekrety dla strony Wn oraz/lub Ma, treść dekretu oraz wartość. Natomiast w drugiej - dolnej B - znajdują
się zapisy budżetowe. Mogą się składać z kilku pozycji.
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Jeśli  w  Parametrach  Systemu  nie  wybraliśmy  księgowania  budżetowego,  wtedy
część B ekranu w ogóle nie będzie wyświetlana, a okno będzie krótsze.

Księgowanie zapisów budżetowych rozpoczynamy zaraz po zatwierdzeniu danych dotyczących
ogólnego dekretu, które wypełniliśmy w bloku A.
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 Jeśli  chcemy  dopisywać  kolejne  pozycje  naciskamy   lub  klikamy  .  Program
automatycznie powiela niektóre dane księgowane przed chwilą. Uzupełniamy pozostałe pola w zakresie
klasyfikacji budżetowej oraz zapisach budżetowych, a także w wydatkach strukturalnych .

W  polach  możemy  posłużyć  się  listą  podpowiedzi.  Odpowiedni  wykaz

wyświetlony zostanie po kliknięciu  (także F4) lub  (także ).

Konto Automatycznego księgowania zaangazowania . 

Podczas  księgowania  wydatków  budżetowych  mamy  do  dyspozycji  wygodną  funkcję
automatycznego  księgowania  zaangażowania.  Podczas  księgowania  kosztów  np.  na  koncie
syntetycznym 400, wprowadziliśmy już analitykę budżetową i zapis został zakończony.
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Klikamy .

Zaangażowanie PO - to zaangażowanie przyszłych okresów.

Teraz  mamy  możliwość  użycia  kombinacji  klawiszy  + .  Po  potwierdzeniu  zostanie
automatycznie  wykonane  księgowanie  na  koncie  998  i  odpowiedniej  analityce  budżetowej  w  polu
zaangażowanie. 

  Warunek prawidłowego wykonania tej operacji

W  chwili  naciskania  kombinacji  +  należy  mieć  podświetlony  rekord
zawierający  konto  400  (na  przykład).  Operację  można  wykonać  również  przy
księgowaniu kosztów z użyciem  kont  grupy  „5”.  W  takiej  sytuacji najpierw księgujemy
cały  dekret  kosztowy,  a  następnie  ustawiamy  się  na  rekordzie  z  kontem  400  i

naciskamy  + .  Pojawi  się  dodatkowy  zapis  na  koncie  998  wraz  z  zapisem
budżetowym.

 Oczywiście operacji zapisu automatycznego nie wykonujemy w sytuacji przypisania
zaangażowania  dotyczącego  kosztów  całorocznych  jak  np.  zaangażowanie
wynagrodzeń,  czy  zaangażowanie  robót  zleconych  dla  których  z  góry  określone  jest
zaangażowanie wydatków na dłuższy okres.
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Rejestrowanie danych VAT 

Gdy nie korzystamy z automatycznych dekretów  .

Podczas  zakładania  nagłówka  dokumentu ,  deklarujemy  Rejestr  VAT,  do  którego  dany
dokument  ma  być  przypisany.  Jeśli  nie  skorzystaliśmy  z  księgowania  poprzez  Rejestr  VAT ,
możemy to zrobić już po wprowadzeniu księgowań. 

Klikamy  klocek   lub  naciskamy  klawisz  .  W  wyświetlonym  oknie  wprowadzamy
wszystkie dane potrzebne do prawidłowego prowadzenia rejestru VAT.

Okno z zapisami dokumentu

/kolumny  w oknie  zostały  celowo  pozawężane,  w  celu  zaprezentowania  wszystkich
kolumn/

Dostępne Ikony - Okno Paczka Robocza - Zakładka 2 - Zapisy Dokumentu

 - - Dodawanie nowej pozycji

 - - Zmiana danych bieżacego rekordu.

 - - Kasowanie bieżacego rekordu.

 - - Automatyczne dekretowanie .

 - - Sumy dokumentu według kont.

 - - Wydruk dokumentu

 - - Dokument budżetowy.

 - - Rejstr VAT
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- Zapisy dla podanego konta

- Kontrola dekretacji bieżącego dokumentu

 - -  Ustawianie  konta  rodzajowego  kosztów.  Opcja  jest  aktywna  jeśli  w
Parametrach Systemu zadeklarowaliśmy kontrolę kręgu kosztowego .

Powstała jako wspomaganie uzupełniania kont  zespołu "pięć"  z  "czwórkami"  z  jakimi  powinny
być kojarzone. 

Podczas księgowania pozycji  z  zakresu "4"  po stronie Wn, program  automatycznie  wpisze  to
konto, w oknie, w menu jako odpowiednie do uzupełnienia następnych dekretów z zespołu "5".

Jeśli  jednak  w następnym  księgowaniu,  zarejestrujemy  inną  "4",  wtedy  program,  nie  będzie
pamiętał o tej  pierwszej  "4".  Przy  próbie  księgowania  "5"  zaproponuje  drugą  "4",  a  "4"  z  menu  okna
zniknie.

Okno będzie puste również wtedy, gdy wyjdziemy z  opcji  i  ponownie do niej wejdziemy.  Wtedy

wystarczy  nacisnąć  klawisz   lub  kliknąć  .  Na  ekranie  wyświetlona  zostanie  lista  kont
zespoły"4"  z  Planu  Kont .  Wybieramy  odpowiednie  i  akceptujemy,  a  następnie  przystępujemy  do

księgowania konta zespołu"5".  Wpisujemy odpowiednią "5"  i  naciskamy .  Program dopisze 490
po Ma i powieli  ostatnio (!!!!!) wprowadzoną treść  i kwotę.  Pamiętajmy,  aby zmienić  je na odpowiednie.
Po opuszczeniu i ponownym otwarciu okna program zaproponuje treść z pierwszej zakładki.

Jeśli błędnie wprowadziliśmy konto  "4" musimy je skorygować oraz  skojarzoną/e z  nim "5".  W

tym celu wybieramy opcje Dopisz,  a następnie naciskamy klawisz   lub  klikamy  .  Wybieramy
odpowiednią "czworkę".  Na  ekranie  zostanie  wyświetlony  komunikat  "  Dopisać  do  bieżącego  dekretu
skojarzone konto rodzajowe: 4**". Po potwierdzeniu, odpowiednia 4 znajdzie się na miejscu poprzedniej,
błędnej. 
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Jeśli  chcemy  skasować  czwórkę  z  zapisu  piątki,  wtedy  wybieramy   Kasuj,  a  następnie

naciskamy klawisz  lub klikamy . 

W polu wyboru jest jeszcze jedno ustawienie.

Ustawienie to służy do czyszczenia pola Konto rodzajowe na pasku narzędziowym. Naciśnięcie

klawisza   lub  kliknięcie  ,  poza  wykasowaniem  czwórki  we  wspomnianym  polu,  spowoduje
wyłączenie automatycznego dopisywania "4" do kont zespołu "5".

                              

Nim  przystąpimy  do  aktualizacji  zarejestrowanych  dokumentów,  pamiętajmy  o
skontrolowaniu danych. Program udostępnia wiele zestawień, które z pewnością pomogą
w szybki sposób wykryć ewentualne błędy.

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów
Zapisywanie dokumentów paczki - Aktualizacja danych 
Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów
Księgowanie poprzez Rejestr VAT
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10.1.1.2 Ksiegowanie poprzez Rejestr Vat

MENU GŁÓWNE  OBROTY    Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA

SKRÓT  + 

INSERT -     VAT (lub  )

Opcja  Księgowanie  dokumentów  poprzez  Rejestr  VAT  przeznaczona  jest  dla  wszystkich
dokumentów, których dekretacja opiera się na  określonych  schematach  i  które  mają  odzwierciedlenia
także w rejestrach VAT.

faktury sprzedaży

faktury zakupu towarów

faktury zakupu usług

faktury eksportowe

Po założeniu nagłówka dokumentu , naciskamy , albo klikamy ikonę .

Na ekranie wyświetlone zostanie okno do wprowadzania danych VAT. Pola jakie znajdują się w
nim  są  zależne  od  tego  jaki  rodzaj  Ewidencji  VAT  wybraliśmy,  podczas  zakładania  nagłówka
dokumentu.

118
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Po  wprowadzeniu  danych  wybieramy  przycisk  ,  aby  program  mógł  zaksięgować
wprowadzone informacje na odpowiednie konta. 

1. Aby móc wykonać tą operację, program musi mieć zdefiniowany  odpowiedni szablon dekretów ,

dla danego typu SD .. Jego kod powinien być wprowadzony w polu - Kod dekretu. 

2. Jeśli  w definicji  dekretu, w polu konta  Wn  lub  Ma  występuje  niezidentyfikowany  kontrahent  (np:

200-01-{KONTRAHENT}  ),  wtedy  program  uzupełnia  go  automatycznie  na  podstawie  danych

wprowadzonych w pierwszych polach rejestru.

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów
Zapisywanie dokumentów paczki - Aktualizacja danych 
Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów
Księgowanie standardowe
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10.1.1.3 Księgowanie poprzez ustalone dekrety

MENU GŁÓWNE  OBROTY    Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA

SKRÓT  + 

INSERT -       (lub  )

Ten  sposób  księgowania  przeznaczony  jest  do  rejestrowania  dokumentów,  które  "nie
przechodzą" przez rejestry VAT, a powtarzają się w programie co miesiąc. 

rozliczanie delegacji
spłaty pożyczek

rozdzielnik kosztów (wtedy zmieniamy tylko kwoty, a układ kont pozostaje bez zmian)

rozliczenie płac

wszelkie inne noty księgowe, które tworzymy mozolnie co miesiąc lub kwartalnie...

Po założeniu nagłówka dokumentu ,  naciskamy  i  przechodzimy do 2 zakładki okna.

Następnie przy  pomocy klawisza  lub  ikony  .  uruchamiamy  opcje  Automatycznych  dekretów.

Po wybraniu kodu  dekretu  oraz  kliknięciu  ,  na  ekranie  wyświetlone  zostaną  odpowiednie
rekordy.

118
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W naszym przykładzie tabela została częściowo wypełniona.Jednak po uaktywnieniu opcji okno
jest  puste.  Automatyczne  dekrety  możemy  przygotować  na  dwa  sposoby:  korzystając  ze

zdefiniowanych wcześniej dekretów księgowych  (klocek ) lub powielając  zaksięgowany

wcześniej dokument (klocek  )

Korzystanie z księgowania poprzez ustalone dekrety możliwe jest po wcześniejszym
zdefiniowaniu odpowiednich szablonów dekretów w opcji Funkcje - Definiowanie Dekretów
Księgowych .

 Po  kliknięciu  na  ekranie  pojawią  się  wpisy  zgodne  z  ustalonym  wzorem.  Po

wprowadzeniu kwoty klikamy , a kursor przeniesie się od razu do pola niżej. 
 

 Po wybraniu program zapyta o symbol oraz  numer dokumentu,  którego dekrety
chcemy skopiować.  Jeśli  nie  znamy  tych  danych  odpowiednią  pozycję  możemy  odszukać,

klikając . Po zatwierdzeniu przeniesione zostaną pełne dane, nie tylko dekret  ale
także treść oraz kwoty.

W obydwu przedstawionych wyżej przypadkach, aby przenieść dane do właściwego dokumentu

307
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klikamy . Jeśli dokument  nie jest  pełny,   uzupełniamy go kolejnymi pozycjami korzystając

z  lub .

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów
Zapisywanie dokumentów paczki - Aktualizacja danych 
Księgowanie standardowe
Księgowanie poprzez Rejestr VAT

10.1.1.4 Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów

MENU GŁÓWNE  OBROTY    Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA

SKRÓT  + 

Zakładka nr 1  - Lista Dokumentów

Zakładka nr 2 - Zapisy Dokumentu

Kontrola
Poprawa pozycji
Kasowanie pozycji

Kontrola Dokumentów

Kontrolę  poprawności  danych  wprowadzonych  w  paczkach  oraz  ewentualne  poprawianie
błędów, należy rozpocząć od sprawdzenia dekretacji. Pomogą nam w tym następujące ikony znajdujące
się w oknie Paczka Robocza:

Menu IKON w OKNIE

Ikony umieszczone z Lewej strony Menu służą do
wprowadzania danych:

 Nowy -  - Zakładanie nowego dokumentu .

 Zmiana -  +  - Zmiana danych nagłówkowych bieżącego dokumentu .
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 - - Kasowanie bieżącego dokumentu .

 Vat - - Wprowadzania nowej pozycji poprzez Rejestr VAT

 - - Ustawianie daty dla nowego dokumentu.

Pozostałe ikony pomagają w kontroli poprawności zapisów:

 - Dokument Budżetowy

- - Wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie jego symboli.

 Sumy kont -  - Sumy kont dla bieżącej paczki  lub dokumentu.

- - Zapisy dla podanego konta. 

Po podaniu konta, na ekranie wyświetlone zostaną wszystkie zapisy z  paczki,  które tego konta
dotyczą.  Informacje  możemy  przesłać  na  drukarkę,  jako  wydruk  roboczy  raportu,  po  kliknięciu  ikony

. Możemy filtrować informacje według wszystkich kolumn. Służy do tego opcja Grupowanie Kolumn
.  Możemy  podać  konto  syntetycznie  lub  z  dowolnie  rozbudowaną  analityką,  a  program  wybierze

wszystkie  odpowiednie  zapisy.  Jeśli  podamy  konto  syntetyczne,  przedstawione  zostaną  wszystkie
zapisy, z każdej jego analityki.

- - Zestawienie dokumentów. 

Jest to wydruk, który zawiera listę wszystkich dokumentów, wraz z poszczególnymi zapisami w
układzie - numer pozycji, data, konto Wn, Konto Ma, Kwota, Treść. Każdy dokument zawiera sumy.

 Kontrola - - Kontrola dekretacji dokumentów.

 Funkcje - -

 

- Włączanie/wyłączanie kontroli  kosztów bieżącego dokumentu.  -  Używanie  tej  opcji,
może być uzasadnione tylko w niektórych przypadkach.

- Automatyczne numerowanie dokumentów

 Zapisz - - Zapisywanie dokumentu .
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 Dokument Budżetowy

  

Opcja BUDŻET dzieli  się na:  Dokument Główny  i  Dokument  Szczegółowy.  Wybranie  jednej  z
pozycji spowoduje otwarcie okna z danym pogrupowanymi w odpowiednim układzie:

Dokument Główny:

Dokument Budżetowy pokaże wszystkie pozycje z dokumentu.

 Zmiana  -

Zmiana bieżącego zapisu budżetowego.
Pola z szarym tłem (w lewej stronie okna) zostały umyślnie zablokowane przed modyfikacją.

 Kartoteka  -
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 Po wyborze Kartoteki Budżetowej wyświetlone zostaną pozycje,  z  wszystkich dokumentów w
paczce.  W ostatniej linii okna znajduje się numer oraz nazwa kartoteki budżetowej.

  lub    Sumy kont bieżącej paczki

Po wybraniu  wyświetlone  zostanie  dodatkowe  menu.  Mamy  możliwość  podziału  informacji
na:

 
Uzyskane  dane,  przedstawione  nam  zostaną,  w  takim  samym  układzie,  jak  w  opcji:

Rejestrowanie dokumentów - Sumy Kont dla wszystkich paczek.
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Różnice  polegają  na  zasobie  informacji,  z  których  program  generuje  dane.  W  przypadku
Dokumentu  głównego  w  nagłówku  okna  wyświetlony  zostanie  jego  numer,  a  sumy  zawarte  na
poszczególnych  kontach  są  wartościami  obliczonymi  z  wszystkich  grup  (części)  tego  dokumentu.
Dokument  szczegółowy,  przedstawia  sumy  na  poszczególnych  kontach  tylko  z  tej  grupy  (części)
dokumentu,  której nazwa wyświetlana jest  po SD i numerze głównego dowodu,  w  pierwszej  linii  okna.
Natomiast Cała paczka przedstawia informacje wygenerowane z wszystkich dokumentów danej teczki.

Po kliknięciu znaczka , Syntetyka zostanie rozwinięta i wyświetlone zostaną również  sumy z
poszczególnych analityk znajdujących się na danym koncie.  Jeśli  analityka również  jest  rozbudowana,
klikamy plusik znajdujący się obok jej nazwy i otrzymujemy dokładniejsze informacje.

Przedstawiony przykład pokazuje, że można dowolnie wyświetlać  dane.  Możemy (nie musimy)
rozwijać wszystkie analityki.

  Możemy wydrukować  dowolnie  przygotowany  przez  nas raport,  uzyskując

tym samym, wiele zestawień kontrolnych, które pomogą nam sprawdzić dane przed aktualizacją.
Zobacz Ikony do obsługi baz danych .

  Automatyczna kontrola dokumentów

 Kontrola  poprawności  dekretacji  w  wybranym  zakresie:  dla  bieżącego  dokumentu  głównego,
szczegółowego  lub  dla  całej  paczki.  Wszystkie  błędnie  zarejestrowane  dokumenty  zostaną
wyświetlone.

39
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BEZWARUNKOWO Należy wykonać tą opcję przed przystąpieniem do aktualizacji
danych. 

Klikamy przycisk  START, aby  rozpocząć  kontrolę.  W  pierwszej  kolejności  program  sprawdza
zgodność sum stron Wn i Ma. Następnie przeprowadzana jest kontrola kręgu kosztowego:

zgodność sum "czwórek" po stronie Wn z kontem 490 po Ma,
zgodność sum "czwórek" i piątek",
zgodność ostatnich segmentów "piątek" z "czwórkami".

Program informuje również o błędach jeśli napotka na konto, którego nie ma w planie kont.
(Istnieje  możliwość  zaksięgowania  takiego  błędnego  zapisu,  podczas  nieprawidłowego

zdefiniowania dekretów księgowych i później automatycznego dekretu.) 

 

Już podczas rejestrowania,  program informuje o niezgodności  sum stron dokumentu - w
dolnej  linii  okna,  wyświetlając  znak  większość  pomiędzy  stronami  Wn  i  Ma.  Komunikat  ten
wyświetlany  jest  nie  tylko  podczas przeglądania  rekordów  w  zakładce  2,  ale  także  w  Liście
dokumentów, przy danej (niezgodnej) pozycji.

Po kliknięciu przycisku Start, program skontroluje zapisy.
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Jeśli  wszystko  przebiegnie  pomyślnie,  na  ekranie  wyświetlony  zostanie  komunikat:  ZAPISY
POPRAWNE.

Jeśli program napotka na nieprawidłowości, wtedy w zakładce nr 1 pojawi się szczegółowa lista
błędów.  Po  poprawieniu  błędów i  upewnieniu  się,  że  zostały  zaksięgowane  wszystkie  dokumenty  z
danej teczki, możemy przystąpić do aktualizacji zbiorów głównych .

 Automatyczne numerowanie paczki

Opcja  służy  do  przenumerowania  dokumentów  w  całej  paczce.  Jeśli  na  przykład,  musimy
usunąć  jakiś  dokument  z  paczki,  a  nie  chcemy  mieć  luki  w  numeracji  lub  jeśli  w  ostatniej  chwili
dołączono dokument, którego data wskazuje na umieszczenie go w innym miejscu niż na końcu paczki.

Na  ekranie  wyświetlone  zostaną  nagłówki  wszystkich  dokumentów  paczki.  Po  wybraniu  ikony  

Numery  lub naciśnięciu klawisza  ,  będziemy  mogli  zaproponować  pierwszy  numer  od  którego  ma
być  przeprowadzona  numeracja.  Program  w  kolumnie  Nowe  Numery,  wprowadzi  nową  numerację.

Następnie  należy  wybrać  ikonę  Sprawdź   lub  klawisz  .  aby  sprawdź  poprawność  nowych

numerów.  Jeśli  każdy  z  nich  otrzyma  status  Ok,  możemy  wybrać  opcję   Zmiana,  aby
przenumerować dokumenty.

Poprawa danych

Niestety  czasami  może  okazać  się,  że  musimy  poprawić  wprowadzone  dane.  Modyfikacji

dokonujemy po wybraniu ikony , po podwójnym kliknięciu wybranego pola lub:

w Zakładce numer 1 - naciśnięciu klawisza 

w Zakładce nr 2 - naciśnięcia klawiszy  + 

Niektóre pozycje zostały celowo zablokowane. W innych,  gdy wartość  (np.:  tekst,  kwota lub nr
konta) pola podświetlona jest  na granatowo od razu  możemy  wprowadzać  poprawę,  bez  konieczności
usuwania złych danych.

123
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 Przed  dokonaniem  poprawek  lub  skasowaniem  pozycji  w  paczce,  jeśli  program
napotka na rozliczone rozrachunki,  poinformuje o tym  odpowiednim  komunikatem.  Nie
pozwoli skasować rekordu, póki nie zostanie przywrócony odpowiedni rozrachunek .

KASOWANIE
Do kasowania pozycji  (Zakładnka nr 2) lub całego (!!!!! nie pomylić  ze zmianą treści  nagłówka)

dokumentu (Zakładka nr 1) służy  ikona .  Dodatkowo w zakładce 2  do kasowania bieżącej pozycji

służy  również  klawisz  .  W  zakładce  nr  1  umyślnie  klawisz  ,  został  zablokowany,  aby
uchronić użytkownika przed przypadkowym skasowaniem CAŁEGO dokumentu.

10.1.2 Plan Budżetu BO / Rejestrowanie

MENU GŁÓWNE  OBROTY  Rejestrowanie Dokumentów

IKONA

SKRÓT  + 

Opcja przeznaczona do wprowadzania BO Planu Budżetu. 

 Jeśli chcemy księgować BO Planu Budżetu poprzez paczkę  (zalecane),
należy  w  opcji  Funkcje  -  Parametry  Systemu,  zaznaczyć  odpowiednie  pole,  które
znajduje się na drugiej zakładce:

Zakładamy nagłówek dla nowego dokumentu, naciskamy  lub klikamy .

255
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W polu Typ wybieramy pozycję BO Plan Budżetu.  Następnie nadajemy nazwę oraz opisujemy
dokument.

Założony rekord pojawi się wśród innych paczek:

Po założeniu nagłówka dokumentu naciskamy  lub  lub klikamy ,  by  przejść  do
listy dokumentów.
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Ikony dostępne w oknie:

 Nowy -  - Zakładanie nowego dokumentu .

 Zmiana -  +  - Zmiana danych nagłówkowych bieżącego dokumentu.

 - - Kasowanie bieżącego dokumentu.

 - - Ustawianie daty dla nowego dokumentu.

- - Wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie jego symboli.

- - Zestawienie dokumentów.

 Funkcje - -

 

 Zapisz - - Księgowanie wszystkich dokumentów.

 Nowy -  - Zakładanie nowego dokumentu.

Po założeniu nagłówka dokumentu, wystarczy nacisnąć ,  by  przejść  do drugiej zakładki
i  wprowadzać kolejne pozycje.

Podczas rejestrowania pozycji podajemy konto, nazwę oraz plan BO.

Rejestrowanie dokumentów

Księgowanie standardowe  
Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów
Księgowanie poprzez Rejestr VAT
Zmiana Planu Budżetu / Rejestrowanie
Zmiana Planu Budżetu - Przeglądanie
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10.1.3 Zmiana Planu Budżetu / Rejestrowanie

MENU GŁÓWNE  OBROTY  Rejestrowanie Dokumentów

IKONA

SKRÓT  + 

Opcja przeznaczona do wprowadzania uchwalonych zmian,  zarówno  w planie  Wydatków jak  i
Dochodów. Jeśli zmniejszamy plan, wprowadzamy kwotę z minusem.

Zakładamy nagłówek dla nowego dokumentu, naciskamy  lub klikamy .

W  polu  Typ  wybieramy  pozycję  Zmiana  Planu  Budżetu.  Następnie  nadajemy  nazwę  oraz
opisujemy dokument.

Założony rekord pojawi się wśród innych paczek:

 Po założeniu nagłówka dokumentu naciskamy  lub  lub klikamy ,  by  przejść  do
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listy dokumentów.

Ikony dostępne w oknie:

 Nowy -  - Zakładanie nowego dokumentu .

 Zmiana -  +  - Zmiana danych nagłówkowych bieżącego dokumentu.

 - - Kasowanie bieżącego dokumentu.

 - - Ustawianie daty dla nowego dokumentu.

- - Wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie jego symboli.

- - Zestawienie dokumentów.

 Funkcje - -

 

 Zapisz - - Księgowanie wszystkich dokumentów.

 Nowy -  - Zakładanie nowego dokumentu.

150
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Po założeniu nagłówka dokumentu, wystarczy nacisnąć ,  by  przejść  do drugiej zakładki
i  wprowadzać kolejne pozycje.

Rejestrowanie dokumentów

Księgowanie standardowe  
Księgowanie z wykorzystaniem automatycznych dekretów
Księgowanie poprzez Rejestr VAT
Plan Budżetu BO / Rejestrowanie
Zmiana Planu Budżetu - Przeglądanie

10.2 Noty korygujące

MENU GŁÓWNE  OBROTY    Noty Księgowe

SKRÓT  + 

Opcja służy do generowania, przeglądania oraz drukowania Not korygujących.
Nabywca  towaru  lub  usługi,  który  otrzymał  fakturę/fakturę  korygującą  zawierającą  pomyłki
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dotyczące  informacji  dotyczącej  sprzedawcy  lub  nabywcy,  oznaczenia  towaru  lub  usługi  oraz  dat,  z
wyjątkiem  pomyłek  w  pozycjach  wartościowych  lub  ilościowych  faktury,   może  wystawić  notę
korygującą. 

W  sprawie  błędów  ilościowych  lub  wartościowych,  nabywca  może  żądać  od  sprzedawcy
wystawienia faktury  korygującej.  Oryginał i  kopię noty  korygującej nabywca przesyła wystawcy faktury
VAT lub faktury korygującej, której nota dotyczy. Jeśli odbiorca zgadza się z treścią noty,  potwierdza to
swoim podpisem (podpisem osoby uprawnionej).

Rejestr not korygujących zawiera wszystkie wystawione noty. 
Rejestrowanie danych dotyczących treści korygowanej i  treści prawidłowej  odbywa  się  według

jednego z 2 projektów, ustawianych w menu okna:
Według danych adresowych - adres i NIP 
Według pól opisowych - pole memo, gdzie możemy korygować pozostałe błędy,  na przykład
jednostkę miary, nazwę towaru, datę, itd..

W zależności, którą opcję ustawimy, uzyskamy inny wydruk noty   lub .  Możemy także
seryjnie wydrukować wystawione noty. Aby to zrobić, należy zaznaczyć pożądane rekordy .  Klikamy

poszczególne rekordy z  wciśniętym klawiszem .  Jeśli  chcemy  podświetlić  całą  sekcję  rekordów,

zaznaczamy pierwszy interesującą nas pozycję, a następnie przy wciśniętym  zaznaczamy rekord
ostatni.

Zmiana projektu noty
Ikony do obsługi Baz Danych

10.3 Noty księgowe / dowody wewnętrzne

MENU GŁÓWNE  OBROTY    Noty Księgowe /  Dowody Wewnętrzne

IKONA

INSERT -       (lub  )

Opcja ta służy do wystawiania not księgowych.

43
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Aby rozpocząć klikamy  lub naciskamy klawisz .

Na początek wybieramy typ dowodu: edytor tekstów lub arkusz kalkulacyjny  (naciskamy +

 lub klikamy ) .  Następnie zakładamy nagłówek dokumentu,  w którym podajemy Symbol,  numer,
datę  oraz  opis  dokumentu.  Przy  wprowadzaniu  kolejnej  noty  o  tym  samym  symbolu,  program
podpowiada kolejny numer.

Teraz  możemy  przystąpić  do  edycji  dokumentu.  W  zależności  od  dokonanego  w  pierwszym
polu wyboru, otrzymamy Edytor tekstu lub Arkusz Kalkulacyjny.

Edytor  noty  jest  prostym  narzędziem,  które  obsługujemy  podobnie  jak  inne  tego  typu

programy, na przykład: Microsoft Word.
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Po wprowadzeniu danych pamiętajmy o zapisie  lub klawisz . 

Wydruk noty  lub klawisz .

Podgląd wydruku

 Arkusz  kalkulacyjny  jest  uniwersalnym  arkuszem  kalkulacyjnym,  w  którym  możemy

dokonywać  prostych  obliczeń,  wspomagających  tworzenie  not.  Obsługa  arkusza  jest  podobna  do  obsługi
programu Excel® .

Po wprowadzeniu danych pamiętajmy o zapisie  lub klawisz . 

Wydruk noty  lub klawisz .

10.4 Zamknięcie miesiąca

MENU GŁÓWNE  OBROTY    Zamknięcie  Miesiąca

56
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W  lewej  części  okna  znajduje  się  lista  miesięcy.  Znak   oznacza,  że  miesiąc  został  już
zamknięty.  Aby  kontynuować,  klikamy  klocek  Wykonaj,  a  po  potwierdzeniu  program  zacznie
aktualizację dziennika i sald. 

Należy pamiętać, że po zamknięciu miesiąca nie będzie już  można nic  do niego doksięgować.
Dlatego przed wykonaniem tej opcji,  należy  się  upewnić,  czy  zostały  zaksięgowane  i  zaktualizowane
wszystkie dokumenty, a także czy wykonano wszystkie niezbędne kopie.

Podczas  zamykania,  program  ustala  liczbę  dziennika,  dla  każdego  zaksięgowanego
dokumentu, aktualizuje salda, a następnie wyświetla komunikat, że dany miesiąc został zamknięty.

Przed wykonaniem  zamknięcia  miesiąca  powinniśmy  skopiować
dane,  aby  w razie  potrzeby  cofnąć  się  do  nich,  jeśli  konieczne  będzie  zaksięgowanie
zapomnianego dokumentu.



Rozdział

XI
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11 Słowniki

Przy  opisywaniu  poszczególnych  słowników  podajemy  przykłady,
które najlepiej obrazują zastosowanie danej opcji. 

Każdy  słownik  obsługujemy  w  taki  sam  sposób,  posługując  się
standardowymi ikonami do obsługi baz danych.

Zobacz  także  opisy  opcji:  Obsługa  okien ,  Ikony  do  obsługi  baz
danych , Pozostałe ikony .

Po aktualizacji danych pamiętaj o zapisie.

W Słownikach znajdziemy następujące biblioteki:

Formaty kont
Plan Kont
Grupy kont analitycznych
Konta analityczne
Kody operacji księgowych (składniki)
Typy rejestrów VAT

Szablony składników - nazwy , 
Tabela odsetkowa
Słownik Urzędów Skarbowych

Słowniki CRM

 

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Wspólnicy
Urzędy Skarbowe
Wskaźniki finansowe
Tabela odsetkowa
Definicje Sprawozdań

Jednostki
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39 64
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178
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298
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11.1 Formaty kont

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Formaty Kont

IKONA

Przed wprowadzeniem Planu  Kont  należy  zdefiniować  struktury  (maksymalne  formaty)  dla
poszczególnych zespołów kont. Do definiowania używamy znaków: '' 9" oraz " - ".

999

Minimalny dopuszczalny format konta, to jedynie syntetyka składająca się z trzech znaków.

999-9999999-9999999-9999999-9999999-9999999

Maksymalny dopuszczalny format konta składa się z trzech znaków dla syntetyki konta oraz  5
analityk złożonych z 7 znaków.

Przedstawiony wyżej przykład obrazuje elastyczność kont.

 Należy pamiętać, że Syntetyka konta musi składać się z trzech znaków.

W trakcie roku można dowolnie modyfikować strukturę konta,  na  przykład  w przypadku
znacznego rozwinięcia analityki. Można dopisywać kolejne segmenty lub je rozszerzać.  Na przykład na
początku roku, dla kont  zespołu "  2 "  wprowadzamy strukturę 999-9-9999,  a gdy zajdzie taka potrzeba
rozszerzamy ją do 999-99-9999 lub jeszcze więcej do 999-9999-99999.

159
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 Skrócenie struktury  w przeciągu roku,  o pozycję,  na których były  zapisy,  spowoduje
obcięcie  tych  miejsc  na  wydrukach  oraz  brak  możliwości  wyboru  takiego  konta.  Aby  przywrócić
poprzedni stan wystarczy ponownie rozszerzyć strukturę.

Może się zdarzyć, że konto, które przez np.:  pół roku składało się jedynie z  syntetyki w
późniejszym  okresie  może  potrzebować  rozwinięcia  na  analityki.  W  takim  przypadku  należy
wystornować  całą  sumę  obrotów  ze  strony  Wn  oraz  ze  strony  Ma  syntetyki  i  przeksięgować  na
odpowiednie strony nowo  utworzonej  analityki.  Jest  to  konieczne,  jeśli  chcemy  mieć  poprawny  obraz
obrotów i sald.

Po zmianie struktury konta należy ponownie uruchomić program.

Estetyka
Dla  każdego  zespołu  kont  możemy  wybrać  inny  kolor  tła  oraz  czcionki.  Barwy  możemy

zmieniać w ciągu roku. Aby program przemalował plan kont należy  wybrać przycisk Ustaw. Stosowanie
kolorów poprawia przejrzystość planu kont.

Plan Kont
Grupy Kont Analitycznych
Konta Analityczne

11.2 Plan kont

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Plan Kont

IKONA

SKRÓT  + 

Nim przystąpimy do definiowania Planu Kont, należy zdefiniować: Formaty Kont , Grupy Kont
Analitycznych  oraz Konta Analityczne . 

Okno uruchomione po raz pierwszy będzie puste.

Tabela Planu Kont oraz Ikony  
Definiowanie Konta

Definicja Konta
Typ Konta
Status
Eststyka
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 De finio wanie  ko nta

Wprowadzanie  kont  rozpoczynamy  naciskając  klawisz   lub  klikając  .  W  oknie
edycyjnym podajemy wszystkie szczegóły dotyczące danego konta.

Definicja  konta

Po  wprowadzeniu  pierwszej  cyfry  program  wyświetli  tyle  pól  ile  zadeklarowano  dla  tego

segmentu  w  Formatach  Kont .  Wprowadzamy  resztę  znaków  syntetyki  i  naciskamy  .  W
kolejnych  polach  możemy  wpisywać  cyfry  bezpośrednio  z  klawiatury  i  zatwierdzać  je  klawiszem  

 lub skorzystać z dodatkowego okna, które pozwoli na wprowadzenie grup kont analitycznych
.

 Numer  konta  należy  wprowadzić  zgodnie  z  zadeklarowaną  w  formatach  kont

strukturą.  Program nie pozwoli wpisać “dłuższego” (mającego więcej znaków) konta,  niż  przewiduje  to
wzorzec dla danego zespołu.

Jeżeli  pomylimy  się  podczas  wpisywania  konta,  wystarczy  cofnąć  kursor  strzałką  i
poprawić.  Gdy  jednak  pomyłkę  odkryjemy  już  po  wyjściu  z  okienka  edycyjnego,  wtedy  należy

skasować konto używając  do tego ikonki  lub klawisza .  Przy  błędach w nazwie konta,  typie,
statusie lub opisie nie musimy kasować pozycji,  wystarczy  ustawić  kursor na  odpowiednim  rekordzie,

nacisnąć klawisz  lub kliknąć ikonę , a następnie poprawić błędne dane.

 Przy wpisywaniu segmentu pomijamy zera. Komputer sam je dołoży.

Ostatnią definiowana  przez  nas  analitykę,  można  zdefiniować  wykorzystując  słowniki
Grupach Analitycznych . 

158
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Np.: dla konta 200 nie wpisujemy, ponieważ taki układ planu kont nie byłby przejrzysty.
200-01-00001 Rozrachunki z Zakładem Energetycznym,  
200-01-00002 Rozrachunki z Przedsiębiorstwem MegaLux
...
200-01-15456 Hurtownia Wielobranżowa "1001 drobizagów"
....
200-01-99999 ...................

Podczas wprowadzania konta do planu kont podajemy:

W przedstawionym przykładzie K jest to założona wcześniej Grupa Kont Analitycznych  Kontrahenci.
W jej słowniku  wprowadzamy wszystkie firmy, z którymi chcemy mieć prowadzone rozrachunki. 

(W  podręcznej  liście  widzimy pozycje  D  i  U,  które  zostały utworzone  przez system
podczas Importu danych.)

Dla jednego konta tylko jedna i tylko ostatnia analityka może być zdefiniowana
poprzez  Grupę  Analityczną.  Jeśli  chcemy  mieć  rozbicie  przy  koncie  200  np.:  na  Dostawców  i
Odbiorców należy zdefiniować dwie grupy analityczne (np.: "D" i "O"), by w planie kont móc wpisać:

200 Rozrachunki z kontrahentami
200-1 Rozrachunki z dostawcami
200-1-D Dostawcy
200-2 Rozrachunki z odbiorcami
200-2-O Odbiorcy

Wprowadzenie  konta  200  (syntetyki)  i  200-1  oraz  200-2
(pierwsze analityki) jest  niezbędne  do sumowania  wszystkich kont  w ramach syntetyki
oraz  poszczególnych  analityk.  Jeśli  definiujemy  konta  składające  się  z  kilku  analityk,
pamiętajmy  o  prawidłowym  ich  zdefiniowaniu,  aby  zachować  sumowania  dla
poszczególnych grup.

Typ  Konta

164
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Podzielony jest podwójnie. 

Pierwszy podział to:

Księgowane

 Konta na których księgujemy podczas rejestrowania dokumentów.

Nazwa konta

Konta  na  których  nie  można  księgować  bezpośrednio,  ponieważ  są  to  konta  zbiorcze,  dla
których  program  automatycznie  generuje  wyniki.  Parametr  ten  umożliwia  nadanie  nazwy  syntetyce
posiadającej, co najmniej jedną analitykę.

Drugi podział pozwala na różne traktowanie zarówno zapisów jak  i
wyników konta.

Bilansowe

Konto  bilansowe  służy  do  rejestrowania  stanu  i  zmian  składników  bilansu.
Podczas  wykonania  bilansu  zamknięcia,  na  nowy  rok  przenoszone  jest  jednostronne  saldo
konta.

Wynikowe

Konto wynikowe przed wykonaniem bilansu zamknięcia, musi być równe zeru. 

Rozrachunkowe

Konto rozrachunkowe, to  takie, dla  którego prowadzone  są  obustronne  salda,  i  na
ich podstawie wyliczane jednostronne per  saldo.  Podczas  wykonania  bilansu  zamknięcia,  na  nowy
rok przenoszone są wszystkie nierozliczone zapisy wraz z treścią i datą rozrachunkową.

Pozabilansowe

Konto  pozabilansowego  nie  wykazujemy  w bilansie.  Konto  to  nie  bierze  udziału  w  tworzeniu
wyniku finansowego, służy jedynie do rejestrowania zdarzeń, nie mających wpływu na wynik jednostki.

Status

Status  konta  dotyczy  wyłączenia  z  możliwości  księgowania  na  danym  koncie,  a  także
wyświetlania  go  bądź  nie  w  planie  kont.  W  menu  okna  znajduje  się  ustawienie,  które  pozwala
przełączać wyświetlanie tabeli Planu Kont według Statusu: konta Aktywne, Konta Ukryte lub Wszystkie
Konta.

Konto  ukrywamy,  jeśli  nie  chcemy  już  na  nim  księgować,  ponieważ  na  przykład  zostało
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wystornowane i rozwinięte na  kolejne  analityki.  Konta  na  którym  istnieja  zapisy  program  nie  pozwala
skasować.

Estetyka
Dla każdego  konta możemy wybrać inny kolor tła oraz czcionki.

Tabe la Planu Ko nt o raz Iko ny

Okno składa się z menu ikon oraz kilku kolumn:

St Status konta  -  

Synt Typ konta  -  Konto  księgowane   -  Nazwa  konta,  dla  kont  których
chcemy uzyskać sumy zbiorcze.

Typ j/w - Numery odpowiadają następującym typom:

Nazwa - Nazwa konta
Segmenty  konta - Grupy Analityczne - nazwa grupy analitycznej dołączonej do  danego  konta.

W przedstawionym wyżej przykładzie znajduje się zapis 
[ grupa dodana podczas importu kontrahentów ] 

Jesli  program  przenosząc  dane  z  innego  programu  TGSoft  nie
odnajdzie  odpowiedniej  grupy,  utworzy  ją  automatycznie.  Wpis  ten  możemy
poprawić w opcji Słowniki - Grupy Analityczne .

Kontrahent - informacja dla programu w którym segmencie znajduje się grupa analityczna.
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Formaty Kont
Grupy Kont Analitycznych
Konta Analityczne

Obsługa Okien
Ikony do obsługi Baz Danych

11.3 Grupy kont analitycznych

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Grupa Kont Analitycznych

IKONA

Ostatni szczebel konta można zdefiniować poprzez grupę analityczną,  którą wykorzystamy dla
jednego lub kilku różnych kont  syntetycznych.  Stosowanie grup jest  bardzo wygodne miedzy innymi w
przypadku,  gdy  posiadamy  kartoteki  analityczne  z  nazwiskami  pracowników  dla  rozwinięcia  kilku
różnych kont rozrachunkowych (np.: ZFM, KZP, rozliczanie zaliczek, delegacji).

Dzięki  odrębnemu  definiowaniu  dużych  grup  analitycznych  uzyskamy  również  bardziej
przejrzysty  wydruk planu kont,  ponieważ pełny  wykaz analityk  nie znajduje się w głównym planie kont

.  Ponad to,  każde konto zdefiniowane w danej grupie  analitycznej,  posiadające  wiele  dodatkowych
pól,  pozwala  na  zebranie  większej  ilości  informacji  (np.:  telefony,  dokładne  adresy,  notatnik....).
Dodatkowo  o  wiele  prostsza  jest  wymiana  informacji  (poprzez  automatyczne  tworzenie  raportów)
pomiędzy programami – finansowo-księgowym, a magazynowym.

Grupy analityczne należy zdefiniować poprzez litery od 'A' do 'Z' lub cyfry.

Podział kont na grupy analityczne jest bardzo istotny  dla generowania różnorodnych zestawień,
a także aby połączyć kontrahentów posiadających wspólne cechy.

Okno jest standardowym oknem programu, sterowanym przez Ikony do obsługi Baz Danych .
Informacje podawane podczas rejestrowania nowej pozycji  zawierają podstawowe informacje kod - znak
literowy - oraz nazwę.

158

164

165

25

39

160

39



Słowniki 165

© 2010 TGSOFT

Pozycję dopisujemy po naciśnięciu klawisza  lub .

Formaty Kont
Plan Kont
Konta Analityczne

11.4 Konta Analityczne

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Konta Analityczne

IKONA

SKRÓT  + 

Zakładanie nowej kartoteki
Okno z tabelą kontrahentów
Menu Ikon w oknie

W ramach zadeklarowanych wcześniej Grupa Kontrahentów  należy zdefiniować dostawców i
odbiorców  naszej  firmy  oraz  wszelkie  inne  grupy  rekordów  przypisywanych  do  jednego  zbiorowego
konta, typu: zlecenia, pracownicy, itp. 

Po  wybraniu  opcji,  wyświetlona  zostanie  lista  zdefiniowanych  uprzednio  Grup.  Wybieramy

odpowiednią pozycję i zatwierdzamy klawiszem  otwarcie konkretnego słownika.

Po naciśnięciu klawisza , kliknięciu  lub , na ekranie pojawi się okienko, w którym

należy wprowadzić  dane.  Program automatycznie podpowiada kolejny  wolny  kod.  Możemy go  zmienić
na  inny,  niezajęty.  Wybieramy  typ  kontrahenta,  a  następnie  podajemy  skrót  nazwy,  który  przydatny
będzie podczas późniejszego szybszego wyszukiwania w bazie.
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 Definiując na przykład nazwę firmy: Sklep Odzieżowy  "Silver Fox" w skrócie wpiszemy samo -
SILVER FOX, ponieważ taką nazwę łatwiej jest zapamiętać.

Po wprowadzeniu NIPu podajemy pełną nazwę kontrahenta.  Możemy skorzystać  z  dodatkowego
wersu, jeśli nazwa jest dłuższa, lub gdy chcemy ją celowo podzielić.  Kolejne pozycje do wprowadzenia
to: adres, osoba upoważniona do odbioru faktury VAT oraz numer rachunku w banku.

Pierwsza zakładka została wypełniona. Teraz możemy (ale nie musimy) wprowadzić  informacje

o danym kontrahencie, w przewidzianym do tego celu notesiku.  Znajdziemy go w zakładce  nr  2,  do

której możemy przełączyć się klikając myszką lub naciskając  + .  Zapiski wprowadzane w tym

polu mogą dotyczyć czegokolwiek: np.: listy naliczonych do tej pory  odsetek  za zwłokę,  trasy  dojazdu,
obserwacji  poczynionych  przy  bezpośrednich  kontaktach,...  itd.  Każdy  rekord,  który  posiada  w
zakładce 2 jakiś wpis, wyróżniany jest na liście głównej dymkiem (w pierwszej kolumnie - Uwagi).
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Dodatkowo w rekordach tych zastosowany inny kolor czcionki oraz  tła.  Zrobiono to celowo,  aby
już  na  pierwszy  rzut  oka  było  wiadomo  jakiego  typu  są  to  wpisy.  Kolor  czerwony  czcionki  jest
negatywną wskazówką, natomiast zielony pozytywną. 

W zakładce  numer  3 (LKM lub + ) podajemy dodatkowe dane, które pomogą nam

w  lepszej  charakterystyce  kontrahenta,  a  później  w  grupowaniu.  Dane  zawarte  w  tym  miejscu,
częściowo są już  wypełnione  (przeniesione  z  pierwszej  zakładki),  inne  natomiast  możemy  uzupełnić.
Należy  pamiętać,  że  baza  danych  kontrahentów  pracuje  w  różnych  programach  TGSoft,  dlatego
informacje w niej zawarte są tak obszerne. Użytkownik sam decyduje, które pola ma wypełnić. 

Dane pogrupowane zostały tematycznie:

KONTRAHENT - grupa, kod, typ, skrót nazwy firmy, pełna nazwa (przeznaczono 3 pola), numer

NIP, Regon. Nr VAT zagraniczny

ADRES 

DANE IDENTYFIKACYJNE - Kod ILN, Grupa oraz Kod jeśli podlega innemu płatnikowi.

DANE PERSONALNE - Nr Pesel, dane z Dokumentu tożsamości, Imię Ojca, Matki.  

RACHUNEK BANKOWY  - numer rachunku

KONTAKTY - numery telefonów oraz Fax-u, Osobę "Kontaktową", daty kontaktów.

PŁATNOŚCI - sposób oraz termin zapłaty, stały rabat (jeśli udzielamy), dane osoby upoważnionej

do odbioru faktury (lub numer/datę oświadczenia VAT), dopuszczalne zadłużenie, walutę

rozliczeniową,  akwizytor (w programie GMF . w polu tym dostępny jest słownik akwizytorów).
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Jeśli tak klikamy , by w polu znalazł się znak .

PROJEKT FAKTURY - nazwy odpowiednich plików oraz gotowych projektów.

CENY PROMOCYJNE - czy obowiązują i od kiedy do kiedy.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI - Podane w tym miejscu informacje charakteryzują działalność

kontrahenta.

INTERNET - adresy: E-mail oraz strony WWW.

ADRES DO KORESPONDENCJI - podajemy jeśli jest inny niż w danych podstawowych

kontrahenta.

INNE - Dodatkowe informacje, pozwalające określić kontrahenta.

Przy definiowaniu kodów należy pamiętać, że:

Dla  kontrahentów  (czyli  dostawców  i  odbiorców)  powinno  się  wypełnić  jak  najwięcej  pól,
ponieważ:

1. Skrót nazwy potrzebny jest do szybszego wyszukiwania. 

nazwa firmy:   Przedsiębiorstwo Państwowe „BETAPOL” w skrócie wpiszemy samo BETAPOL,
bo taką nazwę łatwiej jest zapamiętać.

2. Adresy wykorzystywane są w korespondencji (np.: wezwania do zapłaty, PITy, ).
3. Nazwy banków oraz numery kont wykorzystywane są przy drukowaniu przelewów.
4. Adresy  oraz  numery  NIP  potrzebne  są  do  prawidłowego  prowadzenia  rejestrów  VAT.

(Oczywiście  dane  dla  rejestru  można  także  wpisywać  w  trakcie  wprowadzania
konkretnych pozycji,  ale trzeba  by  było  to  robić  za  każdym  razem.  Mając  wszystkie
informacje wprowadzone wcześniej wystarczy tylko wybrać odpowiedni kod.)

5. Im  więcej  danych,  tym  więcej  możliwości  uzyskiwania  analiz  i  innych  raportów.(Np.:
wydruki  według:  kodów,  nazw,  miejscowości,  NIP,  skrótu  nazwy,  telefonów  i  faxów
(zawsze przydają się, jeżeli chcemy coś uzgodnić z daną firmą).

Słownik  kontrahentów filtrujemy /przeglądamy/drukujemy w dowolny  sposób,  posługując  się
Ikonami do Obsługi Baz Danych .

W  górnej  części  okna  znajduje  się  pole  "Kolejność".  W  przykładzie  umieszczonym  poniżej
kolejność przedstawienia rekordów tabeli wybrano według kodów. Jeśli  nie chcemy korzystać  z  myszki

można także  układać  rekordy  korzystając  z  klawisza  .   Kolejne  naciśnięcia  zmieniają  ustawienia
według: kodów / skrótów / nazw / miast / NIP-ów.
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Ustawienie  kolumn  na  ekranie  możemy  zmieniać,  przeciągając  wybrany  nagłówek  w  inne
miejsce  w  tabeli.  Dodatkowo  też  możemy  pogrupować  tabelę  według  dowolnej  kolumny  oraz
regulować szerokość kolumn.

Na przykład tak:

Menu Ikon w opcji Konta Analityczne:

55
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Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład
numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 Ustawienie kolejności ułożenia rekordów w tabeli.

 lub  lub - Dopisywanie nowego kontrahenta .

 lub   lub  2xLKM (po  ustawieniu  na  wybranym  rekordzie)  -  Otwarcie  okna  edycyjnego

bieżącego  rekordu  z  możliwością  poprawy  oraz  dopisywania  /usuwania
informacji.

 lub - Wyszukiwanie pozycji według aktualnego indeksu.

 Jeśli kolejność ustawiono według kodów, wtedy nie dziwmy się, że program "nie

potrafi" znaleźć na przyk ład nazwiska.

 lub  + - Wyszukiwanie kontrahenta za pomocą kreatora  w bieżącej grupie.

 lub  + - Zasoby kontrahenta (bieżącego)

 lub  +  - Dodatkowe dane kontrahenta

- Zadania CRM dotyczące bieżącego kontrahenta

- Zdarzenia CRM związane z bieżącym kontrahentem

 lub - Kartoteka rozrachunków

- Kopiuj dane kontrahenta do innej grupy.

- Eksport kontrahentów z bieżącej grupy do pliku wymiany.  (Ścieżkę dostępu,
administrator systemu podaje w pliku INI)

- Import kontrahentów z pliku wymiany.

- Wyślij  E-mail do kontrahenta.  Pamiętać  należy  aby  w zakładce  3  kartoteki
znalazł się adres mailowy.

- Otwieranie strony internetowej bieżącego kontrahenta. 
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(Adres strony należy wprowadzić w 3 zakładce)

 lub  - Załaduj nowy zestaw rekordów z grupy 

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

11.4.1 Wyszukiwanie konta analitycznego za pomocą kreatora

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Konta Analityczne

IKONA

SKRÓT  + 

MENU IKON   lub  + 

Opcja służy do wyszukiwania kontrahenta, w przypadku gdy posiadamy tylko szczątkowe dane
na  jego  temat.  Pierwsza  zakładka  zawiera  podstawowe  dane.  Możemy  w  dowolnym  polu  wpisać
wyszukiwaną frazę.

Obok pól, znajduje się przełącznik  pozwalający  na różne sposoby wyszukiwania.  "Początkowe
znaki"  -  to  informacja  dla  komputera,  żeby  rozpoczął  poszukiwania  od  pierwszego  znaku  w  polu.
"Końcowe  znaki"  -  umożliwia  poszukiwania  od  ostatnich  znaków   polu.  Dowolne  położenie,  szuka
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ciągłości znaków bez względu na występowanie.
Aby ułatwić wyszukiwanie, program nie bierze pod uwagę, czy podajemy małe czy duże litery.

W drugiej zakładce, mamy możliwość zaawansowanego wyszukiwania. Wpisujemy frazę w polu
i możemy pod jej kontem przeszukać bazę w wielu kolumnach programu.

Zakładka 3 to  szczegółowe  wyszukiwanie  według  kilku  pól,  w  których  możemy  skorzystać  z

podręcznych słowników. ( , )
Na przykład:
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11.4.2 Dodatkowe dane kontrahenta

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Konta Analityczne

IKONA

SKRÓT  + 

MENU IKON   lub  + 

Aby obsługa kartoteki dodatkowych danych kontrahenta  była  sprawna,  a  przy  okazji,
aby do niektórych opcji mieli  dostęp tylko administratorzy  systemu  oraz  operatorzy  odpowiedzialni  za
jej programowanie, podzielono ją na dwie części:

1 .
 Tworzenie,  czyli  programowanie ilości pól (kolumn) w bazie,  (ustalanie ich  nazw,  rozmiarów

oraz typów) - odbywa się w opcji FUNKCJE  - Modyfikacja Struktury Danych Kontrahenta . 

Administrator  programu  musi  pamiętać  aby  dostęp  do  tej

funkcji miały tylko odpowiedzialne oraz upoważnione osoby.

2.
 Dane  do  poszczególnych  kartotek  wprowadzamy  w  opcji  -  Słowniki  -  Kontrahenci  -

Dodatkowe Dane Kontrahenta  lub  + .

289 315
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Okno podzielono na dwa bloki:
A  -  blok,  w  którym  zdefiniowano  kilka  dodatkowych  pól,  gdzie  każde  może  zawierać  inne

informacje.  W  przedstawionym  wyżej  przykładzie  wykorzystano  je  do  wprowadzania  danych  o
urodzinach właścicieli  firmy (kontrahenta).  Możemy  wprowadzać  tylko  tyle  informacji,  ile  pól  (wersów)
zostało zdefiniowanych.  Jeśli  mamy zadeklarowane  pole  typu  data,  możemy  korzystać  z  kalendarza.
Do obsługi okna wykorzystujemy ikony otoczone czerwoną oraz  żółta ramką.

B - blok,  w którym dodano kolumnę,  z  nazwami i numerami telefonów, oddziałów kontrahenta.
Możemy wprowadzać dowolną ilość  rekordów w dostępnej kolumnie.  Do obsługi okna  wykorzystujemy
ikony otoczone niebieską oraz żółta ramką.

Dodawanie kolejnych rekordów -  lub . 

Ikony:

Podgląd Raportu .

Wydruk  listy.

 lub   +
Zapisz 

Zapisywanie wprowadzonych lub poprawionych danych

 lub   +
Zapisz i Zamknij

Zamykanie opcji z zapisaniem danych przed opuszczeniem okna
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Wydruk

Drukowanie / projektowanie  raportu z danymi w bloku A i/lub B. 

Ikony do Obsługi Baz Danych  
Fast Report

11.4.3 Zadania CRM dla bieżacego kontrahenta

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Konta Analityczne

IKONA

SKRÓT  + 

MENU IKON   lub  + 

11.5 Kody operacji ksiegowych

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Kody operacji Księgowych

IKONA

65
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   Aby  funkcja  ta była  aktywna  należy  zamarkować  odpowiednie  pole  w

opcji  Parametry  Systemu ,  czyli  klawiszem   lub  kliknięciem  myszki
zaznaczyć  pole   :

 

Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno. 

Wprowadzanie nowych pozycji  rozpoczynamy klawiszem   lub  po  kliknięciu  ikony  

290
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lub  , na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.
Słownik  ten jest  standardowym oknem programu , sterowanym  przez  Ikony  do  obsługi  Baz

Danych .

Jeżeli  chcemy  poprawić  rekord  wówczas  należy  ustawić  na  nim  kursor  i  nacisnąć  klawisz

 lub kliknąć .

Kody  operacyjne  są  wykorzystywane  dla  dokładniejszego  (niż  w  polu  treść)  opisania  zapisu
księgowego oraz do tworzenia analiz  sum kont  (różnych) w rozbiciu na rodzaje operacji.  Wzbogacamy
naszą bazę o dodatkowe pole do analizy.

grupowanie kont kosztowych według specyficznego k lucza

(np.  na - brygady remontowo-budowlane (które wykonują  prace  w różnych  miejscach  powstawania
kosztów))

powtarzające się zapisy na kontach rozrachunkowych (fak tury rozliczane kompensatami,  sprzedaż
według akwizytorów, dealerów, prowizje)

(Możemy uzyskać wydruk akwizytorów (kodów) w rozbiciu na konta rozrachunkowe. Tym sposobem
łatwo można  sprawdzić  ile  dany  akwizytor  powinien  otrzymać  prowizji  od  zapłaconych  już  faktur,
podległych mu kontrahentów).

dodatkowe opisy wydatków budżetowych

Po  wprowadzeniu  kodów  operacji,  podczas  księgowania  w  opcji  Obroty  –  Rejestrowanie
dokumentów , wybieramy odpowiedni kod.

 

1. Zamiast stosowania kodów można bardziej rozbić analityki, jednak nie zawsze jest to
wygodne, ponieważ dla niektórych kont potrzebujemy tylko sumy do analizy, a nie wszystkich
zapisów. 
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2. Dodatkową zaletą zastosowania kodów jest szybsze księgowanie. 

3. Deklarowanie tej opcji ustawiamy w Funkcjach - Parametry Systemu.

11.6 Typy Rejestrów VAT

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Typy Rejestrów  VAT

Jest  to  prosty  słownik,  do  wprowadzania  dodatkowego  zróżnicowania  rejestrów  VAT.  W
programie dostępne są standardowe podziały według:

Możemy wprowadzić dodatkowe typy. Na przykład:

 - - Dodawanie nowej pozycji

 - - Zmiana danych bieżącego rekordu.

 - - Autopodgląd zarejestrowanych uwag.
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Obsługa Okien
Ikony do obsługi Baz Danych

11.7 Szablony składników - nazwy, składniki, zawartość

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Szablony składników - nazwy

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Szablony składników - składniki

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Szablony składników - zawartość

Opcja  przeznaczona  do  automatycznego  księgowania  specyficznych  raportów  kasowych.
Pozwala na zdefiniowanie powtarzających się zdarzeń w raportach kasowych. Moduł ten dzieli sią na:

Tworzenie definicji księgowań  
Szablony składników - składniki
Szablony składników - zawartość

Księgowanie Raportów Kasowych z wykorzystaniem zdefiniowanych szablonów .

Tworzenie  definicji  typowych,  powtarzających  się  wpłat  rozpoczynamy  od  nadania  nazw
rodzajom wpłat /krok1/.

Przedstawiony niżej przykład zawiera propozycje zapożyczone z różnych firm.
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Po założeniu nazwy dla wpłaty, przystępujemy do utworzenia słownika składników /krok 2/.

Przedstawiony niżej przykład zawiera propozycje zapożyczone z różnych firm.

 Teraz możemy postawić  krok  3,  czyli  przystąpić  do  przypisywania  składników do  konkretnej
nazwy operacji kasowej. 

Z wyświetlonej listy wybieramy odpowiednia nazwę.
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Ikony do obsługi opcji z Menu Okna:

Wydruk / Podgląd  zawartości wydruku.

Włączanie / wyłączanie edycji szablonów. 

Zapisywanie zmian dokonanych w szablonie.

Okno podzielone jest na dwa bloki /Zobacz zdjęcie wyżej A i B/  .  Podczas tworzenia szablonu,
czyli  pierwszego uruchomienia opcji  w bloku A znajdują się wszystkie dostępne składniki.  Blok  B  jest
pusty. W bloku A znajdują sie te składniki, które nie zostały jeszcze wybrane do bloku B.

W bloku A mamy - kod składnika, jego nazwę oraz cenę.
W bloku B mamy - kod składnika, jego nazwę, cenę ilość, dodatkową opłatę oraz konto

Ikony znajdujące się pomiędzy blokami służą do konstruowania szablonu (lub jego korekty).

Aby przenieś  składnik  (z  listy  składników ) do szablonu należy  ustawić  na nim kursor w bloku

A, a następnie kliknąć  . Składnik pojawi się w szablonie w bloku B,  a zniknie z  listy  składników z
bloku A.

Jeśli   chcemy  wykluczyć  jakiś  składnik  z  szablonu,  postępujemy  analogicznie.  Ustawiamy

kursor na wybranym rekordzie w bloku B i klikamy , by przenieść go do bloku A.

Podczas  tworzenia  szablonów  możemy  wykorzystać  grupowe  przenoszenie  składników,  z
bloku A do B. Na początek zaznaczamy odpowiednie pozycje, pamiętając, że:

aby  zaznaczać  wybrane  rekordy  trzymamy  (naciskamy  i  nie  zwalniamy)  klawisz   i
klikamy myszką w te rekordy, które chcemy przenieść  do szablonu

aby zaznaczyć grupę rekordów trzymamy klawisz   i  klikamy pierwszą  pozycję  z  grupy
rekordów do zaznaczenia, a następnie ostatnią pozycję. 

Po zaznaczeniu rekordów klikamy , aby je przenieść do szablonu.
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Ikony do obsługi baz danych
Zaznaczanie rekordów .

11.8 Tabela odsetkowa

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Tabela odsetkowa

Tabela odsetkowa jest kolejnym słownikiem, który uaktualniamy na bieżąco. Za każdym razem,
gdy odsetki zostaną ustawowo zmienione, musimy założyć kolejną pozycję. 

Wprowadzanie nowych pozycji  rozpoczynamy klawiszem   lub  po  kliknięciu  ikony  
lub  , na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

Słownik  ten jest  standardowym oknem programu , sterowanym  przez  Ikony  do  obsługi  Baz
Danych .

Jeżeli  chcemy  poprawić  rekord  wówczas  należy  ustawić  na  nim  kursor  i  nacisnąć  klawisz

 lub kliknąć .

Pamiętajmy, nie poprawiamy istniejących pozycji, tylko dopisujemy nowe. 
Dlaczego? 
Ponieważ może okazać się, że część nieterminowo uregulowanych płatności przekracza okres

ostatniej  zmiany  stóp  procentowych.  W  takim  wypadku  naliczanie  odsetek  do  tej  transakcji  byłoby
zawyżone lub zaniżone i na pewno nieprawidłowe.

Ikony do obsługi baz danych

11.9 Urzędy Skarbowe

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Urzędy Skarbowe

Prosty słownik, w którym wprowadzamy informacje dotyczące Urzędów Skarbowych,  z  którymi
nasza firma ma kontakt.

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
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narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.
Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu.

Program  podpowiada  kolejny  wolny  numer,  zatwierdzamy  go  lub  wybieramy  inny,  wolny.  Po
nadaniu nazwy, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba
nam  się  standardowa  kolorystyka  słownika,  zmieniamy  ją  korzystając  z  pól  przeznaczonych  dla

kolorów  tła  oraz  liter.  Kliknięcie  znaku   wyświetla  listę  podstawowych  barw,  natomiast  
standardową systemową paletę kolorystyczną.

Po  założeniu  rekordu  klikamy   lub  naciskamy   +  ,  aby  zapisać  dane  i
zamknąć okno.

Korekty we wprowadzonych rekordach są możliwe po naciśnięciu klawisza ,  podwójnym

kliknięciu lewego przycisku myszki (2XLKM) lub ikony .  Aby skasować rekord wystarczy  nacisnąć

klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

25
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W  słowniku,  oprócz  informacji  przedstawionych  wyżej  wprowadzamy  także  konta  bankowe
odpowiednie  do  przekazywania  podatków  według  deklaracji:  CIT,  VAT,  PIT,  Budżet  oraz  jedno
dodatkowe konto. Możemy także wykorzystać pole memo:

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn
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11.10 Słowniki CRM

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Słowniki CRM

11.11 Wspólnicy

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Wspólnicy

IKONA

Na pierwszy rzut  oka okno wygląda jak  prosty  słownik  składający  się  z  kilku  kolumn.  Jednak

podczas dopisywania nowego wspólnika (  lub  lub ) lub przy edytowaniu (  lub  
)  już  wprowadzonego  rekordu,  przekonamy  się,  że  każda  pozycja  przechowuje  mnóstwo  istotnych
danych.  Część z  nich umieszczono tylko informacyjnie (np:  E-mail,  strona  WWW),  większość  jednak
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potrzebna jest do prawidłowego obliczania deklaracji podatkowych.

      W danych identyfikacyjnych, przy wprowadzaniu udziałów wpisujemy, tylko liczbę, znaku " %"

nie wpisujemy.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

11.12 Wskaźniki finansowe

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Wskaźniki finansowe
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Jest  to biblioteka wskaźników,  które  mogą  być  wykorzystywane  przy  sporządzaniu  deklaracji
podatkowych - skala podatkowa.

Słownik  podzielony  został  na  trzy  części,  umieszczone  na  kolejnych
zakładkach:

1. Roczne  (LKM  lub   +  )  -  przedziały  podatkowe,  koszty  zwykłe,  podwyższone,  ulga
podatkowa, koszty oraz podatek do umów zleceń.

2. Miesięczne (LKM lub  + ) - składki ZUS podatnika (patrz okno wyżej).

3. Okresowe  (Od  daty)  (LKM  lub   +  )  -  Zasiłki  ZUS,  Składki   ZUS,  granice  składek,
najniższą krajową.

Każdy  zmieniony  ustawowo  wskaźnik,  należy  dopisać  do  istniejącej  listy,  aby  kolejne  deklaracje

mogły być wypełniane prawidłowo.

Koszty uzyskania oraz ulga podawane są w wysokości za jeden miesiąc, lecz znajdują się na zakładce

"Roczne", ponieważ podlegają zmianie co roku.

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

 lub
Nowa pozycja.

 lub
Poprawa rekordu.

56
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Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

11.13 Definicje Sprawozdań

MENU GŁÓWNE  SŁOWNIKI    Definicje Sprawozdań

IKONA

Opcja została przygotowana do parametryzowania raportów w oparciu  o  projekty  wykonane  w
Fast Report  Definiując sposób obliczania wartości w poszczególnych polach (np.:  funkcja Delphi lub
wartość wpisana z ekranu), możemy skonstruować listę wyników.

W opcji tej podajemy parametry  poszczególnych raportów. Po przygotowaniu  schematu  sprawozdań

lub deklaracji, okno to nie będzie zbyt często przez nas  otwierane,  ponieważ  drukowanie  odbywa  się  w

opcji: LISTY - Raporty Sprawozdania .

Nazwy  Raportów oraz  projektów  zakładane  są  automatycznie  podczas  instalacji  programu  lub  jego

nowej wersji.

Jeśli  chcemy  dołączyć  jakieś  własne  Raporty,  wtedy  należy  pracę  rozpocząć  od  utworzenia

grupy  wybierając  .  Następnie  klikamy  nazwę  powstałej  gałęzi  lub  naciskamy  ,  a  program

pozwoli  na  jej  zmianę.  Kolej  na  utworzenie  nowego  raportu,  klikamy  .  Po  naciśnięciu  klawisza
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,  definiujemy  raport.  Jeśli  chcemy  wprowadzić  poprawki  do  już  istniejącego  raportu,  również

naciskamy  lub 2x  LPM .

W  pierwszej  zakładce  -  SKRYPT  -   wprowadzamy  podstawowe  parametry  raportu,  nazwy

pliku oraz konkretnego raportu, przygotowanego w Fast Report .

Definicja projektu oraz wydruk zmieniany w cyklu rocznym, dotyczy tych raportów,
które co roku mają inny wzór formularza (przeważnie PITY).

W zakładce znajduje sie OPIS  raportu.

Jeśli  w  zakładce  tej  zostanie
wprowadzona jakaś informacja,  wtedy  w
głównym  oknie  programu  w  kolumnie
Opis małe a zmieni się na duże.

Jeśli  chcemy  opuścić  pole  typu  memo
(z  głównego  okna,  nie  z  zakładki),
używamy  myszki  lub  kombinacji

klawiszy  + ,  (a  nie  samego

). 

321
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W ostatniej zakładce INNE DANE,  podajemy dane o EXCEL®: Nazwę pliku  odpowiedniego

dla  programu  EXCEL®,  w  którym  umieszczony  zostanie  nasz  raport  oraz  nazwę  dla  arkusza.  /
ustawienia dotyczące arkusza są aktualnie niew/

Po utworzeniu nowej grupy, a później nowego raportu,  przystępujemy do definiowania kolejnych

pól.  Na  początek  klikamy   lub  naciskamy  klawisz  ,  aby  tworzyć  (lub  korygować)
elementy składowe (kolejne pozycje) bieżącego raportu.

Obsługę okna prześledzimy na przykładzie gotowego projektu.

 

Klikamy  lub naciskamy klawisz  ,  a  następnie  wpisujemy  nazwę  określającą  daną

pozycję. Przejście do następnego pola klawiszem  lub myszką. 

W polu kod możemy również podawać wartości ujemne. 

Kody w jednym raporcie nie mogą się powtarzać. 

Kolejne pole do wypełnienia to TYP. Mamy kilka możliwości do wyboru kilka:
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Puste pole TYP  zostawiamy  dla  rekordów,  które  są  na  przykład  nagłówkami  kolejnych

segmentów deklaracji (pierwszy na liście) lub wartości podawane są z  ręki:  Liczba załączników, kwota
odsetek naliczonych itd.

Funkcja  Przy pomocy języka programowania Delphi, użytkownik może dokonać dowolnych

obliczeń. Program trochę nam w tym pomaga i dlatego nawet osoba, która wcześniej nie miał kontaktu
z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu.

Aby  otworzyć  okno  edycyjne  do  podawania  funkcji,  klikamy   Funkcja  lub  naciskamy

klawisz  .  Wyświetlone  zostanie  puste  okno  przygotowane  do  podawania  treści  funkcji.  W  menu

okna  edycyjnego  funkcji,  również  znajduje  się  klocek  .  Jego  kliknięcie  spowoduje,  że  program



Sz@rk FK192

© 2010 TGSOFT

automatycznie  poda  nam  podstawowy  zapis  domyślnej  funkcji.  Uzupełniamy  go  odpowiednio,  w
zależności od tego, co chcemy uzyskać.

 

Podany  przykład  przedstawia,  w  jaki  sposób  wiążemy  poszczególne  pozycje  raportu.  Skrót
"SK" jest odwołaniem się do składnika,  czyli  wybranej pozycji.  Jej kod podajemy w nawiasie zaraz,  za
"SK".  Jeśli  chcemy  uzyskać  wynik  na  podstawie  kilku  składników,  korzystamy  ze  słowa  "Result"
(wynik), które pozwala na skonstruowanie wyrażenia matematycznego.  Możemy dodawać,  odejmować,
dzielić,  mnożyć,  obliczać  średnie,  procenty,  itd...  Wzorując  się  na  przedstawionym  przykładzie  z
pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.

"Result"  jest  konieczny  bez  względu  na  to  czy  będzie  to  jeden  składnik,  suma
składników,  czy  pole  z  bazy.  "Result:="  oznacza  zwróć  wynik  w  postaci  tego  co
wpiszemy po znaku "=".

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO OBLICZEŃ

ASumX(Grupa,  Komorka,  Kod,  Mc1, Mc2, Ilosc,  Rozliczeniowy)

 Funkcja ta, zastosowana na przykład w PIT-4 służy także do liczenia:
sumy składnika z podanych miesięcy dla wszystkich pracowników
liczbę pracowników dla podanego składnika

Obliczenia można prowadzić dla miesiąca księgowego i rozliczeniowego.

PoleBazy('PARAMETRY',  'Pr_Wypadkowe')

W związku  ze  zmianą  stawki  procentowej  Składki  Ubezpieczenia  Wypadkowego,  która  teraz
zależy  od  „parametrów”  firmy,  została  ona  dodatkowo  zdefiniowana  w  Parametrach  Systemu
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(Parametry  są indywidualne dla każdej firmy w bieżącym roku).  W  module  Płacowym,  dostęp
do tej wartości możemy uzyskać właśnie za pomocą tej funkcji:
Funkcja  pobiera  dane  z  następujących  baz  (pisanych  dużymi  literami  i  w  pojedynczych

"uszach"):
'OSOBY'
'ZUS'
'PARAMETRY'
'WSPOLNICY'  ( przy deklaracjach w programie � )

Function  rSumKw(Kod,  Rok1,Rok2,  kw1,kw2:  Integer)  : Currency;  

Jest to funkcja do obliczania Deklaracji VAT 7- kwartalnie. 
(Kod składnika, od roku, do roku, od kwartału, do kwartału: typ pola - liczba całkowita)
Jeśli  w roku lub kwartale podamy 0 "zero"  program będzie pobierał dane z  bieżącego  roku  lub

kwartału.

Parametr - wartość  Jeżeli wybierzemy ten typ, wówczas podczas drukowania raportu

z opcji Wydruki - Raporty - Sprawozdania , program będzie wyświetlał pola do podawania

wartości. Jeśli musimy wykorzystać ten typ, pamiętajmy o tym, aby kody pozycji z takim typem,
znajdowały się w pierwszych liniach. 

Najlepszym rozwiązaniem powinna być wymiana wszystkich tych kodów na wartości  ujemne.

Na przykład zamiast "12" podajmy "  - 1". W związku z tym, że pozycja znajdzie się na początku

układu,  program  o  wszystkie  tego  typu  wartości  upomni  się  po  kolei,  na  samym  początku

generowania raportu.

Oznaczenia użytkownika Dodatkowo przygotowano 5 typów, które operator

programu może wykorzystać dla wyróżnienia pozycji. Zostały  umyślnie dodane, aby
użytkownik mógł dokonywać własnych grupowań, w już przygotowanych raportach. Na przykład
wyświetlać pozycje według typów. 

Wracamy do pozycji raportu.

Po wyborze typu pola, decydujemy o typie danych. Mamy do wyboru:

Float  - liczby dziesiętne. Na przykład kwoty.

Integer  - Liczby całkowite.

Date  - Format daty.

String  - teksty.

Za typem pola znajduje się kolumna w której  możemy  wpisać  domyślną  wartość  dla  bieżącej

pozycji. Aby program pobierał ją prawidłowo, nie zapomnij o znaku  w sąsiedniej kolumnie. 

 Możemy  je  na  przykład  wykorzystać  do  wpisania  Imienia  oraz  Nazwiska  osoby

238
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sporządzającej deklarację.

Kolejne kolumny to parametry arkusza, w którym po wygenerowaniu mają znaleźć się dane.
Na koniec możemy wybrać kolor tła dla pozycji. 

W  kolejnych  wersjach  programu,  pojawiają  się  nowe  deklaracje.  Aby  je  zaimportować  do  naszego

systemu,  należy  kliknąć  ikonę  .  Program  prowadzi  operatora  przez  zakładki,  w  których  podajemy

(akceptujemy) ścieżkę dostępu dla umiejscowienia gotowych raportów, dostarczanych przez TGSoft oraz

zaznaczamy  te  deklaracje,  które  chcemy  zaimportować.  Po  wyborze  klikamy  "Koniec",  a  następnie

potwierdzamy.

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład
numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

Raporty - Sprawozdania

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn
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12 Budżet

Opcja ta przeznaczona jest  przede wszystkim dla jednostek  budżetowych.  W Funkcjach  –
Parametry Systemu , deklarujemy chęć korzystania z tej opcji.

Jeśli  nie prowadzimy księgowości budżetowej nie musimy korzystać  z  udogodnień,  które  daje
nam prowadzenie planu dochodów i wydatków oraz możliwość śledzenia jego realizacji. 

Zachęcam  jednak  do  przeczytania  opisu  tej  opcji,  a  być  może  wprowadzenie  planowania  w
Twojej  firmie  okaże  się  pomysłem,  który  przyczyni  się  do  osiągnięcia  większych  sukcesów
zawodowych.

W opcji Budżet znajdziemy :

Lista Planów Budżetu
Kody operacji Budżetowych
Plan Budżetu - Dochody
Plan Budżetu - Wydatki
Zmiana Planu Budżetu
Stan Planu Budżetu na dzień
Zadania budżetowe
Zmiana Planu Zadań Budżetowych
Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Zapisy budżetowe
Zapisy budżetowe - Zaangażowanie
Zbiorcze zestawienie obrotów budżetowych
Zapisy budżetowe według Kodów
Zbiorcze zestawienie obrotów - CAŁY BUDŻET
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12.1 Lista planów budżetowych

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Lista Planów Budżetowych

 Aby móc księgować poprzez Listę Budżetową, należy w Parametrach Systemu , zamarkować

odpowiednie pole (czyli klawiszem  lub kliknięciem myszki zaznaczyć pole  ):

 Opcja to prosty słownik zawierający Listę Planów Budżetowych.

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

 lub
Nowa pozycja.

 lub
Poprawa rekordu.

Wyświetlenie linii opisowej dla bieżącego rekordu.

Ustawianie  wyświetlania  Listy  Planów  Budżetowych.  Filtr  możemy  ustawić  wg
planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.
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Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.2 Kody operacji budżetowych

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Kody Operacji Budżetowych

 

Wprowadzanie nowych pozycji  rozpoczynamy klawiszem   lub  po  kliknięciu  ikony  
lub  , na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

39

20

25

55



Budżet 199

© 2010 TGSOFT

Słownik  ten jest  standardowym oknem programu , sterowanym  przez  Ikony  do  obsługi  Baz
Danych .

Jeżeli  chcemy  poprawić  rekord  wówczas  należy  ustawić  na  nim  kursor  i  nacisnąć  klawisz

 lub kliknąć .

Kody operacji budżetowych  są wykorzystywane dla dokładniejszego (niż w polu treść) opisania
zapisu  budżetowego  oraz  do  tworzenia  analiz  sum  kont  (różnych)  w  rozbiciu  na  rodzaje  operacji.
Wzbogacamy naszą bazę o dodatkowe pole do analizy.

Opcja to prosty słownik zawierający Listę Kodów Budżetowych.

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Wyświetlenie linii opisowej dla bieżącego rekordu.

Ustawianie  wyświetlania  Listy  Kodów  Budżetowych.  Filtr  możemy  ustawić  wg
planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.

Kody Operacji Księgowych

Pożyteczne informacje
Grupowanie Kolumn

12.3 Plan Budzetu - Dochody

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Plan Budżetu - DOCHODY

IKONA

SKRÓT  + 

Opcja  Plan  Budżetu  Dochody  służyć  powinna  jedynie  przeglądaniu  wprowadzonego  w  opcji
Rejestrowanie   Bilansu Otwarcia Planu Budżetowego.  Jednak z  uwagi na wcześniejsze rozwiązania
programowe, dopuszczono możliwość rejestrowania BO Planu także w tej opcji.

W  opcji  Plan  Budżetu  -  Dochody  możemy  wprowadzać  kolejno  konta  oraz  nazwy,  a  także
planowany  na  ten  rok  dochód  (BO).  Jeśli  nasza  firma  ma  status  jednostki  budżetowej,  należy
zdefiniować odpowiednie, ustalone odgórnie konta. Pozostałe firmy, które chcą skorzystać z  możliwości
wprowadzenia planu, mogą wpisać dowolne numery.
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 Jeśli chcemy księgować BO Planu Budżetu poprzez paczkę  (zalecane),
należy  w  opcji  Funkcje  -  Parametry  Systemu,  zaznaczyć  odpowiednie  pole,  które
znajduje się na drugiej zakładce:

 Podczas rejestrowania pozycji podajemy konto, nazwę oraz plan BO.

Jest to główna opcja dla budżetu-dochody,  ponieważ mamy w niej wyszczególnione wszystkie
dane na temat Planu oraz jego realizacji. Jeśli zaksięgujemy zmianę planu , wtedy w kolumnie:

Razem Plan  -  przedstawione  zostaną  sumy  Planu  BO  oraz  Zmian  Planu  na  poszczególnych
kontach.

Wprowadzanie nowych pozycji  rozpoczynamy klawiszem   lub  po  kliknięciu  ikony  
lub  ,  na pasku narzędziowym  w dolnej  linii  okna.  Jeżeli  chcemy  poprawić  rekord  wówczas  należy

ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz  lub kliknąć .
 
W  oknie  znajduje  się  także  struktura  klasyfikacji,  dzieląc  wprowadzone  przez  nas  konto  na

kolumny: dział, rozdział, paragraf, analitykę.

Gdy  już  wprowadzimy  i  zaktualizujemy  jakiś  dokument  z  dochodem  budżetowym,  zostaną
wypełnione również inne kolumny okna:

Dochody-Realiz -  Realizacja  dochodów.  Faktyczny  stan  (zaksięgowany)  dochodów,
uzyskanych od początku roku.

Wyk % - Procent wykonania zaplanowanego dochodu.
Wpływy-Realiz - Faktyczny stan wpływów środków ze zrealizowanego dochodu.
Plan BO -  Wartość  wprowadzona  jako  bilans  otwarcia,  określająca  przewidywany

przychód w roku na danym koncie.
Zmiana planu - Suma wprowadzonych zmian do zaplanowanego na dany rok planu.

149
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Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub
Nowa pozycja.

 lub
Poprawa rekordu.

Analiza realizacji Planu dla bieżącego konta

Analiza realizacji budżetu dla wszystkich kont

 lub Kartoteka bieżącego konta

Podgląd zarejestrowanych uwag /w polu Opis/ dla bieżącego rekordu . 

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Import Planu z innej Firmy Budżetowej

 Ustawianie  wyświetlania  Listy  Planów  Budżetowych.  Filtr  możemy
ustawić wg planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.

Analiza realizacji Planu dla bieżącego konta
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Analiza realizacji budżetu dla wszystkich kont

Sumy wszystkich pozycji budżetowych, przedstawione w układzie j/w.

Kartoteka bieżącego konta

Podgląd zarejestrowanych uwag /w polu Opis/ dla bieżącego rekordu.
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Import Planu z innej Firmy Budżetowej

W pierwszym polu wybieramy Firmę, z której chcemy przekopiować Plan Budżetu w całości lub
części.
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Przy  pomocy  myszki  odznaczamy/zaznaczamy  pozycje  które  chcemy  skopiować.
Następnie klikamy przycisk Dalej:

Parametry końcowe dotyczą statusu skopiowanych kont.  Po kliknięciu ,  Lista
zostanie zaimportowana.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje

39
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Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

 

12.4 Plan Budzetu - Wydatki

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Plan Budżetu - DOCHODY

IKONA

SKRÓT  + 

Sposób poruszania się po tej  opcji,  wygląd  ekranów oraz  metody  pozyskiwania  wydruków są
analogiczne do tych opisanych w opcji Plan Budżetu – Dochody .

12.5 Zmiana Planu Budżetu

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zmiana Planu BUDŻETU

IKONA
  
Opcja  przeznaczona  do  przeglądania  /  drukowania  wprowadzonych  w  opcji  Zmiana  Planu

Budżetu  uchwalonych zmian, zarówno w planie Wydatków jak i Dochodów.

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .
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Wydruk .

 lub Kartoteka bieżącego konta

Podgląd zarejestrowanych uwag /w polu Opis/ dla bieżącego rekordu . 

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Import Planu z innej Firmy Budżetowej

Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub Obliczanie danych wg zaznaczonego okresu.

Rejestrowanie Zmian Planu Budżetu

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.6 Stan Planu Budżetu na dzień

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Stan Planu Budżetu na dzień
  
Opcja przeznaczona do przeglądania / drukowania stanu Planu Budżetu. 
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Po  zarejestrowaniu  Planu  Budżetu  oraz  ewentualnym  wprowadzeniu  Zmian  w  Planie
Budżetu , wszystkie dane są sumowane w tej opcji. 

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 wybieramy stronę Planu Budżetu.

wybieramy datę, na którą ma być obliczony stan Planu Budżetu.

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Plan Budżetu - Dochody
Plan Budżetu - Wydatki
Zmiany w Planie Budżetu

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
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Grupowanie Kolumn

 

12.7 Wydatki strukturalne

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Stan Planu Budżetu na dzień

  

Wprowadzanie nowych pozycji  rozpoczynamy klawiszem   lub  po  kliknięciu  ikony  
lub  , na pasku narzędziowym w dolnej linii okna.

Słownik  ten jest  standardowym oknem programu , sterowanym  przez  Ikony  do  obsługi  Baz
Danych .

Jeżeli  chcemy  poprawić  rekord  wówczas  należy  ustawić  na  nim  kursor  i  nacisnąć  klawisz

 lub kliknąć .

Słownik  ten  wykorzystywany  jest  do  tworzenia  listy  wydatków  strukturalnych.  Korzystamy  z
niego podczas rejestrowania zdarzeń . 

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Kody Operacji Księgowych

Pożyteczne informacje
Grupowanie Kolumn
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12.8 Zadania budżetowe

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zadania Budżetowe

IKONA

SKRÓT  + 
  

Opcja ta jest  słownikiem Zadań budżetowych.   Wprowadzanie danych rozpoczynamy  lub

.

Po wprowadzeniu Zadań w oknie pojawi się tabela z danymi:

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

56
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 lub
Nowa pozycja.

 lub
Poprawa rekordu.

Wyświetlenie linii opisowej dla bieżącego rekordu.

Ustawianie  wyświetlania  Listy  Planów  Budżetowych.  Filtr  możemy  ustawić  wg
planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.

Zmiana Planu Zadań Budżetowych  
Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.9 Zmiana planu Zadań Budżetowych

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zmiana Planu Zadań Budżetowych

IKONA
  
Opcja  przeznaczona  do  wprowadzania  /  przeglądania  /  drukowania  zmian  w  Planie  Zadań

Budżetowych. 

Ikony w opcji
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Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

 lub
Nowa pozycja.

 lub
Poprawa rekordu.

 Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Zadania Budżetowe  
Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.10 Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Stan Planu Zadań Budżetowych na dzień
  
Opcja przeznaczona do przeglądania / drukowania stanu Planu Budżetu. 
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Po  zarejestrowaniu  Zadań  Budżetowych  oraz  ewentualnym  wprowadzeniu  Zmian  w  Planie
Zadań Budżetowych , wszystkie dane są sumowane w tej opcji. 

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 wybieramy stronę Planu Zadań Budżetowych

wybieramy datę, na którą ma być obliczony stan Planu Budżetu.

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Zadania Budżetowe  
Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.11 Zapisy budżetowe

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zapisy Budżetowe

IKONA

Opcja  służy  do  przeglądu  oraz  drukowania  raportów na  podstawie  wprowadzonych  w  module
Budżet  informacji.

209

210

56

65

47

209

210

39

20

25

55

196



Budżet 213

© 2010 TGSOFT

Bazę  obrotów  budżetowych  możemy  poddać  dowolnemu  filtrowaniu  oraz  grupowaniu.  Do
dyspozycji  mamy Ikony do obsługi Baz  Danych  oraz  filtry  umieszczone  w górnej  części  okna.  W
bloku obok tabeli znajdują się gotowe modele grupowania.

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 wybieramy stronę

 Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Plan Plan Budżetu - Dochody  
Zadania Budżetowe  
Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.12 Zapisy budżetowe - zaangażowanie

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zapisy Budżetowe - zaangażowanie

Opcja  służy  do  przeglądu  oraz  drukowania  raportów na  podstawie  wprowadzonych  w  module
Budżet  informacji.
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Bazę  obrotów  budżetowych  możemy  poddać  dowolnemu  filtrowaniu  oraz  grupowaniu.  Do
dyspozycji  mamy Ikony do obsługi Baz  Danych  oraz  filtry  umieszczone  w górnej  części  okna.  W
bloku obok tabeli znajdują się gotowe modele grupowania.

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Plan Plan Budżetu - Dochody  
Zadania Budżetowe  
Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.13 Zbiorcze zestawienie obrotów

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zbiorcze zestawienie obrotów

Opcja  służy  do  przeglądu  oraz  drukowania  raportów na  podstawie  wprowadzonych  w  module
Budżet  informacji.
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Bazę  obrotów  budżetowych  możemy  poddać  dowolnemu  filtrowaniu  oraz  grupowaniu.  Do
dyspozycji mamy Ikony do obsługi Baz Danych  oraz filtry umieszczone w górnej części okna.

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 wybieramy stronę 

 Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Plan Plan Budżetu - Dochody  
Zadania Budżetowe  
Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
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Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.14 Zapisy budżetowe według kodów

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zapisy budżetowe wg kodów

Opcja  służy  do  przeglądu  oraz  drukowania  raportów na  podstawie  wprowadzonych  w  module
Budżet  informacji.

Bazę  obrotów  budżetowych  możemy  poddać  dowolnemu  filtrowaniu  oraz  grupowaniu.  Do
dyspozycji mamy Ikony do obsługi Baz Danych  oraz filtry umieszczone w górnej części okna.

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 wybieramy stronę 

 Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport
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Plan Plan Budżetu - Dochody  
Zadania Budżetowe  
Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

12.15 Zbiorcze Zestawienie Obrotów - Cały Budżet

MENU GŁÓWNE  BUDŻET    Zbiorcze zestawienie obrotów - Cały Budżet

Opcja  służy  do  przeglądu  oraz  drukowania  raportów na  podstawie  wprowadzonych  w  module
Budżet  informacji.

Bazę  obrotów  budżetowych  możemy  poddać  dowolnemu  filtrowaniu  oraz  grupowaniu.  Do
dyspozycji mamy Ikony do obsługi Baz Danych  oraz filtry umieszczone w górnej części okna.

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 wybieramy stronę Planu Zadań Budżetowych
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 Ustalanie  zakresu  dat,  dla  których  mają  zostać
wyświetlone dane.

 lub Wydruk Planu według projektu FastReport

Wydruk sprawozdania budżetowego RB-28 według projektu FastReport .

 lub klikamy by program wyliczył sumy według wybranych kryteriów.

Plan Plan Budżetu - Dochody  
Zadania Budżetowe  
Zmiana Planu Zadań Budżetowych

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn
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13 Wydruki

W opcji Wydruki znajdziemy :

Dokumenty księgowe
Kartoteki kont
Obroty i Salda
Obroty i Salda na dzień
Tabela bieżących Obrotów i Sald
Dziennik operacji księgowych
Dziennik według Dokumentów
Kartoteka Konta wg wzorca
Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"
Rozdzielnik kosztów

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Raporty - Sprawozdania
Projekt Fast Report

13.1 Dokumenty księgowe

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Dokumenty księgowe

IKONA
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Okno z dokumentami księgowymi zawiera listę nagłówków dokumentów. Aby zobaczyć zapisy

bieżącego dokumentu  naciskamy   lub  klikamy  .  Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  z
danymi:

Dane przedstawione są na trzech zakładkach.
1 - Szczegółowo - wszystkie pozycje dokumentu. (zobacz wyżej)
2 - Zbiorczo - zbiorczo dla syntetyk w podziale na stronę Wn i Ma
3 - Budżet -
 

Klikając  ikonę   lub  naciskając  klawisz  ,  możemy  podzielić  ekran  na  dwie
części, by w dolnej jego partii móc wyświetlać zawartość dokumentu.
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Po wejściu do opcji program automatycznie układa pozycje według symboli dowodów oraz  ich
kolejnych numerów. Możemy dowolnie zmienić to ustawienie lub przefiltrować bazę według pożądanych
kryteriów. Wystarczy przeciągnąć nagłówek interesującej nas kolumny w wybrane miejsce lub posłużyć
się Ikonami do obsługi Baz Danych . 

Pierwsza kolumna, w górnym bloku O/P informuje nas o statusie dokumentu w bazie. Znak 
oznacza, że dokument jest jeszcze w paczce roboczej i można go modyfikować.

W dolnym bloku wyświetlane są wszystkie pozycje z bieżącego dokumentu. Może się zdarzyć,
że w kolumnie LP zostaną powielone jakieś cyfry. Oznacza to wtedy, że dekrety mające te same liczby
były rejestrowane w jednej pozycji. Świadczy o tym również obecność konta przeciwstawnego. 

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

  - Ustalanie zakresu dat, dla których mają zostać

wyświetlone dane.

 lub  - Wyświetlenie/ ukrycie szczegółów bieżącego dokumentu.

 lub - Wydruk Planu według projektu FastReport

 - Wyszukiwanie dokumentu według symbolu oraz numeru dowodu.

 - Zbiorczy dokument księgowy . 

-  Wyświetlenie  dokumentu  budżetowego.  Wybieramy  dokument  główny  lub
szczegółowy.  W  obydwu  przypadkach  dane  zostaną  przedstawione  w  podobnym  układzie.  Jeśli
bieżąca pozycja nie miała zapisów budżetowych w obydwu przypadkach wyświetlone zostanie  puste
okno. 
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Dokument główny pokaże wszystkie wprowadzone przez nas pozycje z  całego dokumentu.  Po
zatwierdzeniu Dokumentu szczegółowego wyświetlone zostaną  tylko  te  pozycje,  które  wprowadzone
zostały przy danym rekordzie. W ostatniej linii okna podany jest numer informujący nas o pochodzeniu
zapisów budżetowych.

Ponad to w oknie tym na pasku znajduje się ikona ,  dzięki której będziemy mogli zmienić
zapisy budżetowe. Pola z szarym tłem zostały umyślnie zablokowane przed dokonaniem modyfikacji. 

 - Sumy kont bieżącego dokumentu.

Program sumuje wartości i  przedstawia "drzewo informacyjne" na ekranie w trzech kategoriach
do wyboru:

Według Symbolu dowodu
Według Dokumentu Głównego 
Według Dokumentu Szczegółowego

Informacją o SD i numerze jest bieżąca pozycja kursora.
Okno obsługujemy przy użyciu standardowych Ikon do obsługi baz danych .

 lub - Odświeżenie widoku Listy Dokumentów, na przykłada po zmianie dat.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.2 Kartoteki kont

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Kartoteki kont

IKONA

Pierwsza kolumna, w górnym bloku O/P informuje nas o statusie dokumentu w bazie. Znak 
oznacza, że dokument jest jeszcze w paczce roboczej i można go tam modyfikować. 
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W polu pozycja automatycznie pojawi się wpis, po zamknięciu dziennika.
Saldo - Pozycji - jeśli rozrachunek jest rozliczony wtedy saldo = 0; gdy jest rozliczony jedynie częściowo

przedstawiana jest wartość, jaka pozostała do rozliczenia; jeśli zapis  wcale nie  został  rozliczony saldo stanowi
taką samą wartość jak ta wpisana po Stronie Wn lub Ma.

Pole Kod Op zawiera kod operacji finansowej .

W  ostatniej  linii  okna,  na  pasku  stanu,  znajduje  się  informacja  o  wybranych  zakresach.  Po
wejściu do opcji Kartoteki kont, zakresy obejmują cały rok i  oraz  wszystkie konta.  Możemy je zmienić

klikając  lub klawisz .

 

Przy  wpisywaniu kont należy  pamiętać, że  w  pierwszym  polu  nie  może  być  konto  "mniejsze  "  od

konta z drugiego pola. Dlatego nie możemy najpierw wpisać: np.: 410, a później 200; lub 200-01-

2, a później 200-01-1. Zawsze podajemy w pierwszym polu niższe konto, w drugim wyższe.

W  zależności  od  tego,  jaka  data  zostanie  podana  możemy  przeglądać  (i  drukować)  zapisy  na

kartotekach  z:  jednego  dnia,  tygodnia,  dekady,  miesiąca,  kwartału  itd.  Program  automatycznie

ustawia zakres od 1 stycznia aktualnego roku do dnia bieżącego.

Analogicznie  do  poprzedniej  uwagi,  nie  można  w  pierwsze  pole  daty  wprowadzić  terminu

późniejszego od daty z drugiego pola.

   

Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

Pierwsze  ustawienie  -  pozwala  na  filtrowanie  kont  pod  względem  ich  typu  konta  -
Bilansowe lub PozaBilansowe.

Drugie ustawienie - pozwala na filtrowanie danych pod względem ich statusu w bazie. 

 lub - Wydruk Zestawienia Kartotek według projektu FastReport .

 lub  - Wydruk bieżącej kartoteki.

- Wydruk zapisów bieżącego dokumentu.

 lub - Obroty i Salda 
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 - Wyszukiwanie dokumentu według symbolu oraz numeru dowodu.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.3 Obroty i Salda

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Obroty i Salda 

IKONA

SKRÓT  + 
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Okno opcji Obrotów i Sald składa się z dwóch głównych bloków. 
W górnym znajdują się obroty i salda dla bieżącego konta,  (wskazywanego położeniem kursora

w dolnym bloku) w rozbiciu na wartości na strony Wn i Ma oraz:
Bilans Otwarcia
Obroty bieżącego miesiąca,
Obroty narastająco bez BO 
Obroty narastająco z BO oraz Salda

Dolny  blok  to  lista  kont  syntetycznych,  dla  których  w  kolumnach  obliczono  odpowiednie
wartości, w układzie jak wyżej. 

  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

Pierwsze  ustawienie  -  pozwala  na  filtrowanie  kont  pod  względem  ich  typu  konta  -
Bilansowe lub PozaBilansowe.

Drugie ustawienie - pozwala na filtrowanie danych pod względem ich statusu w bazie. 

Trzecie ustawienie dotyczy wygenerowania listy tylko dla syntetyk  lub do roszerzenia jej o
dane pierwszej, drugiej, bądź kolejnej analityki.

Program wyświetla tyle analityk ile jest  zdefiniowanych w systemie i na których są zapisy
księgowe.

Zobacz - Formaty Kont , Plan Kont .

 lub - Wyszukiwanie konta 

 lub - Obroty i Salda dla bieżącej pozycji
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 lub  - Ustawianie zakresu kont.

 lub - Wydruk Zestawienia Kartotek według projektu FastReport .

   
Dodatkowe ustawienia.

Automatyczne odświeżanie danych,  przydatne jest  gdy  pracujemy
w sieci, ponieważ program na bieżąco generuje obliczenia.

Obliczanie persalda dla BO. 

Wygenerowana  tabela  jest  interaktywna,  oznacza  to,  że  możemy  kliknąć  wybraną
wartość  (zobacz  nr  1),  by  zobaczyć  kartotekę  z  zapisami  na  podstawie  których  została
obliczona.  Ponadto,  kartoteka  taka,  również  jest  interaktywna  i  pozwala  na  wyświetlenie
pełnego  dokumentu,  dla  każdej  z  pozycji.  Aby  móc  go  zobaczyć,  należy  kliknąć  2x  na
wybranej pozycji(zobacz nr 2).
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     Aby  bieżące  dane  były  rzeczywiście  stanem  faktycznym  firmy,  wymagane  jest
bieżące księgowanie. Oznacza to, że jeśli piętrzy się nam na biurku dwutygodniowy zestaw
niezarejestrowanych  w  programie  dokumentów,  nie  możemy  spodziewać  się  otrzymania
realnych danych o firmie.

 

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
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Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.4 Obroty i Salda na dzień

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Obroty i Salda na dzień

Wykaz kont, w podziale na nr oraz nazwę konta, a także obroty narastające +BO oraz Salda. 

  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

Pierwsze ustawienie nie występuje w tej opcji.

Drugie ustawienie - pozwala na filtrowanie danych pod względem ich statusu w bazie. 

 - Ustawienie filtra, pozwala na wyświetlenie obrotów tylko tych,  kont  których saldo jest
większe od 0.
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Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.5 Tabela bieżących obrotów i sald

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Tabela bieżących Obrotów i Sald

Tabela  Obrotów  bieżących  i  Sald  automatycznie  pogrupowana  jest  według  kont
syntetycznych.  W Menu okna dostępny jest  filtr w którym możemy przełączać zakres  danych  według
Sald większych od zera lub dla  kont  Rozrachunkowo-Księgowych.  Drugi  filtr  pozwala  na  wyświetlenie
bądź ukrycie struktury konta.

  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 -  Ustawienie  filtra,  pozwala  na  wyświetlenie  obrotów  tylko  tych,  kont  których  saldo
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większe jest od 0.

- generuje dane na podstawie wybranych ustawień.

 

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.6 Dziennik operacji księgowych

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Dziennik operacji księgowych

IKONA

Na  dziennik  operacji  księgowych  składają  się  wszystkie  zarejestrowane  i  zaktualizowane
pozycje, przedstawione w układzie:

Jeśli  pole pozycja jest  puste,  to znaczy,  że nie wykonano jeszcze  opcji  Zamknięcia  miesiąca
.

Jeśli rejestrowana pozycja była księgowana jednocześnie po stronie Wn i po stronie Ma, wtedy w polu

Konto przeciwstawne pojawi się odpowiedni wpis.

Dziennik możemy przeglądać, także za wybrany okres,  miesięczny lub ograniczony datami (np
kwartalny). Bazę dziennika możemy dowolnie filtrować, a następnie drukować. Korzystamy jak zwykle z
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 Ikon do obsługi Baz Danych .

  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Wydruk dziennika.

- Generowanie danych na podstawie wybranych ustawień.

 

Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.7 Dziennik wg Dokumentów

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Dziennik wg Dokumentów Księgowych

Tabela w oknie to lista nagłówków dokumentów wraz z  sumami zbiorczymi,  wygenerowana  na
podstawie zaktualizowanych  dokumentów.

Dziennik możemy przeglądać, także za wybrany okres,  miesięczny lub ograniczony datami (np
kwartalny). Bazę dziennika możemy dowolnie filtrować, a następnie drukować. Korzystamy jak zwykle z
 Ikon do obsługi Baz Danych .
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  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Wydruk dziennika.

 lub - Zapisy bieżącego dokumentu księgowego.

 

Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.8 Kartoteka Konta wg wzorca

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Kartoteka Konta wg Wzorca

Aby móc korzystać z tej opcji należy:

1. W Parametrach systemu  zaznaczyć znakiem  (klawisz  SPACE  lub  LPM)  chęć  księgowania  z

kodami operacji księgowych. Ustawienie to znajduje się pod tematem - Konfiguracja.

2. W  Słowniku  Kodów  operacji  księgowych   zarejestrować  listę  kodów  z  których  będziemy

korzystać.

3. Podczas  wprowadzania  danych  rejestrować  także  kod  dla  tych  pozycji,  które  chcemy  mieć

później wyszczególniane.

Jeśli wypełniliśmy pomyślnie wszystkie wcześniejsze punkty, po uruchomieniu okna ustawiamy
zakres  dat  oraz  wskazujemy  w menu  okna,  czy  dane  które  chcemy  przeglądać  mają  pochodzić  ze
zbiorów księgowych (zaksięgowanych) czy  roboczych (także tych z  paczek).  Możemy  także  zawęzić
lub rozszerzyć strukturę wyświetlanych kont od syntetyki do 1, 2 lub 3 analityki. 

Okno podzielone jest  na dwa bloki.  W lewym znajdują  się  gotowe  wzorce  grupowania  danych
, w prawym gotowe dane.

56

65

20

25

55

290

175

127

55



Sz@rk FK234

© 2010 TGSOFT

 

  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Zakres dat

 lub - Oblicz dane dla podanego konta. Po wpisaniu konta, na ekranie zostaną wyświetlone
tylko jego dane.

 lub - Pozwala na filtrowanie kont. Jeśli w polu nie wprowadzimy żadnego znaku na ekranie
wyświetlone zostaną zapisy dla wszystkich kont.

Aby prawidłowo budować filtr należy pamiętać, że:

podajemy wzorzec według kodu SQL
konto  w  bazie  zapisane  jest  w  systemie  YYYYxxxxxxxXXXXXXXxxxxxxxXXXXXXXxxxxxxx
(wybór znaków przypadkowy,  dla  graficznego  zobrazowania  struktury),   gdzie  YYYY  oznacza
syntetykę a znaki xxxxxxx lub XXXXXXX kolejne analityki
w tworzeniu wzorca posługujemy się znakami:
 _ (podkreślnik) dla konkretnego znaku w bazie
% (procent) dla objoętnej ilości znaków przed lub po

Chcemy  uzyskać  dane  dla  wszystkich  kont  które  w  pierwszej  analityce  mają  numer  1,
podajemy kolejno bez spacji 4znaki _ następnie 6 zer oraz cyfrę 1, na koniec znak % 

____0000001%
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 lub - Wydruk według projektu FastReport .

 

Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.9 Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Zbiorcza kartoteka konta zespołu "5"

Opcja  grupuje  i  przedstawia  w  formie  tabeli  rodzaje  kosztów  dla  wybranego  miejsca  jego
powstawania. W menu okna zaznaczamy zakres dat.  Wskazujemy również,  z  których danych program
ma pobierać informacje: ze zbiorów głównych - czyli zaksięgowanych, czy  ze zbiorów bieżących - czyli

zaksięgowanych oraz tych które znajdują się w paczkach roboczych.  Następnie klikamy ikonę  lub

naciskamy klawisz .

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela w układzie:
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  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Zakres dat

 lub - Wydruk według projektu FastReport .

 lub - generuje tabelę  od  konta  które  wprowadzimy.  Może  to  być  syntetyka  lub  dowolnie
rozbudowana analityka.

 

Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.10 Rozdzielnik kosztów

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Rozdzielnik Kosztów

IKONA

Opcja  ta,  oprócz  kwot  potrzebnych  do  comiesięcznych  przeksięgowań,  oferuje  nam  również
bogactwo analiz kręgu kosztowego, a więc wydatków naszej firmy. 

Rozdzielnik  kosztów  generowany  jest  na  podstawie  ustawień  w  menu  okna.  Wskazujemy
przedział  czasowy  oraz  zakres  danych,  z  których  program  ma  pobierać  informacje:  ze  zbiorów
głównych - czyli  zaksięgowanych,  czy  ze  zbiorów bieżących  -  czyli  zaksięgowanych  oraz  tych  które
znajdują się w paczkach roboczych.

Następnie klikamy ikonę  lub naciskamy klawisz . 
Na ekranie wyświetlona zostanie tabela w układzie:
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W  powyższym  przykładzie  kilka  syntetyk  zostało  zwiniętych  (kliknięciem  znaczka  ).  Jeśli

chcemy zwinąć lub rozwinąć wszystkie konta, wtedy posługujemy się ikoną  lub ,  (dostępne w
menu Ikon Do Obsługi Baz Danych  - prawy przycisk myszki w polu tabeli).

 

  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Zakres dat

 lub - Wydruk według projektu FastReport . Mamy do dyspozycji 3 gotowe wydruki:

 lub -  generuje  tabelę  od  konta  które  wprowadzimy.  Może  to  być  syntetyka  lub  dowolnie
rozbudowana analityka.
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Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

13.11 Raporty - Sprawozdania

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Raporty - Sprawozdania

IKONA

Opcja została przygotowana do generowania - drukowania,  wcześniej zdefiniowanych raportów,
w oparciu o  projekty  wykonane  w Fast  Report .  Parametry  każdego  z  raportów przygotowujemy  w

opcji Słowniki - Definicje sprawozdań  . 
Opcja  definiowania  oraz  drukowania  raportów została  umyślnie  podzielona,  aby  początkujący

operator podczas drukowania raportów, nie zmienił przez niewiedzę, istotnych składowych projektu.

Okno składa się z dwóch bloków. W prawym znajduje się lista dostępnych raportów. W lewym
tabela z  nagłówkami wykonanych i zapisanych deklaracji  z  bieżącego  raportu  (w  naszym  przykładzie
PIT5L). 

W kolumna Opis, znajduje się pole typu memo. Pamiętamy zapewne,  że w zależności od tego
czy zostało wypełnione czy też nie, ikona-znak zmienia wygląd:
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 Po  kliknięciu  pola  lub  naciśnięciu  ,  pod  polem  tym,  wyświetlone  zostanie  okienko
Memo, w którym podajemy lub odczytujemy objaśnienie danej pozycji.  Jeśli  chcemy opuścić  pole typu

memo, używamy myszki (klikając Ok) lub kombinacji klawiszy + , (a nie samego ).

O  zapisywaniu   tworzonych  raportów,  aby  program  prawidłowo  wyliczał
narastające dane.

W  Internecie,  na  stronie  www.tgsoft.pl,  dostępne  są  projekty.  Warto  więc,  co
pewien czas odwiedzać tę stronę,  aby  sprawdzić czy  nie znajduje się tam  nowa
wersja programu z uaktualnionymi deklaracjami.

 

Pracę rozpoczynamy od wygenerowania nowego  raportu  (na  podstawie  jednego  z  dostępnych

projektów). Po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji  w lewym bloku,  klikamy  lub naciskamy

klawisz . 

W oknie ustawiamy kilka parametrów:

http://www.tgsoft.pl/
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Rok,  Miesiąc  -  dla  którego  chcemy  utworzyć  raport.  Program  podpowiada  ustawienia
bieżące.

Wspólnik  - dla którego chcemy obliczyć  deklarację.  Wpisujemy  kod  lub  wybieramy  z

dostępnego  słownika  ( lub  ).  Jeśli  wspólnika  brakuje  w  wyświetlonej  liście,
możemy go do niej dopisać także z tego miejsca.

Po  podaniu  odpowiednich  parametrów  klikamy   lub  naciskamy  klawisz  .
Program  wygeneruje  listę  pozycji  -  pól,  potrzebnych  do  prawidłowego  wypełnienia  bieżącego  raportu.

Jeśli w raporcie znajdują się pola ze zdefiniowanym typem (wartość)  (w opcji Definiowanie Raportów
),  wtedy  program  podczas  generowania  ominie  je  (pozostawi  puste).  Należy  w  pozycji  tej  podać

odpowiednią wartość  i ponownie przeliczyć  raport,  posługując  się  klockiem   lub  klawisz  .
Po wpisaniu przez nas wartości cała pozycja zostaje podświetlona jasnym tłem i dodatkowo w kolumnie

Blokada (na zdjęciu wyżej Bl...) umieszczony  zostanie  znak  ,  który  informuje  program  o  blokadzie
tego pola do przeliczeń. W ten sposób, możemy poprawiać także inne pola.  Po ponownym przeliczeniu
raportu, program nie zmieni  podanej wartości, a jedynie uaktualni pozostałe pola,  mające powiązania z
tą pozycją. Również i w takim wypadku tło zostanie zmienione (na szare), a w kolumnie Blokada pojawi

się znak .

188
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Jeśli  dokonamy  zmiany,  a  później  chcemy  przywrócić  pierwotne  wyliczenie

programu,  wtedy  należy  skasować  pozycję  (kombinacja  klawiszy   +  )  i
ponownie przeliczyć raport. Gdy pogubimy się w korektach lub nie  jesteśmy  pewni czy
wszystko,  co  poprawiliśmy  jest  odpowiednio  wyliczone,  wówczas  najlepszym
rozwiązaniem  będzie  opuszczenie  opcji  bez  zapisu  lub  jeśli  już  została  zapisana,
skasowanie  raportu.  Ustawiamy  kursor na  odpowiedniej  pozycji  i  posługując  się  ikoną

,  usuwamy  niepewny  raport,  a  następnie  rozpoczynamy  generowanie  od
początku.

Po wygenerowaniu danych, czyli po obliczeniu raportu (  lub klawisz  )  w oknie
uaktywnione zostaną pozostałe ikony:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład
numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

Filtrowanie  rekordów w tabeli.  Na  ekranie  zostaną  tylko  te  pozycje,  których  wartości  są
większe od 0,-

Aby wyłączyć filtr, a tym samych ponownie zobaczyć wszystkie pozycje klikamy:

  Możemy także wybrać inne ustawienia filtra .

Drukowanie wygenerowanego raportu,  zgodnie z  projektem  przygotowanym  w Fast  Report
.

Przygotowane  projekty  deklaracji  są  pełnymi  drukami.  To  znaczy,  że  program  drukuje
również  zacienienia.  Jeśli  chcemy  uzyskiwać  tylko  nadruk  na  gotowych  formularzach,
musimy dokonać odpowiednich zmian w projekcie.  Przed  wysłaniem  wydruku  na  drukarkę
warto zobaczyć go na podglądzie, aby upewnić się, że wszystko jest OK. 
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Każdą deklarację przed oddaniem do US powinniśmy sprawdzić,  ponieważ
jest  wiele  sytuacji,  których program  nie  potrafi przewidzieć  za  operatora.  Do
nich zaliczyć możemy na przykład nieprzemyślaną ingerencję w pola wyliczonej
deklaracji. 

Projekt drukowanej deklaracji możemy zmienić  sami.  Po wybraniu , klikamy

Projektuj:

   

Zanim zaczniesz zmieniać deklaracje skopiuj je. Projekty znajdują się w katalogu programu,

w podkatalogu FR i mają rozszerzenie " .fr3 ".

Przy pomocy  języka  programowania  Delphi,  operator  może  dokonać  dowolnych  obliczeń.
Program  trochę  nam  w  tym  pomaga  i  dlatego  nawet  operator,  który  wcześniej  nie  miał
kontaktu z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu. Funkcję podajemy w
opcji  Definiowanie  Raportów ,  ale  w  tym  oknie  możemy  ją  skorygować.  Oczywiście  po

zmianie należy ponownie przeliczyć raport (  lub klawisz ).

Aby  otworzyć  okno  edycyjne  do  podawania  funkcji,  klikamy  .  Pamiętajmy  o  tym,  że
uaktywnianie funkcji odbywa się tylko dla pozycji z tym typem.
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Podany  przykład  przedstawia,  w  jaki  sposób  wiążemy  poszczególne  pozycje  raportu.  Skrót
"SK" jest odwołaniem się do składnika,  czyli  wybranej pozycji.  Jej kod podajemy w nawiasie zaraz,  za
"SK".  Jeśli  chcemy  uzyskać  wynik  na  podstawie  kilku  składników,  korzystamy  ze  słowa  "Result"
(wynik), które pozwala na skonstruowanie wyrażenia matematycznego.  Możemy dodawać,  odejmować,
dzielić,  mnożyć,  obliczać  średnie,  procenty,  itd...  Wzorując  się  na  przedstawionym  przykładzie  z
pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.

"Result"  jest  konieczny  bez  względu  na  to  czy  będzie  to  jeden  składnik,  suma
składników,  czy  pole  z  bazy.  "Result:="  oznacza  zwróć  wynik  w  postaci  tego  co
wpiszemy po znaku "=".

Każdą  pozycję  wyliczonej  deklaracji  można  zmienić.  Należy  tylko  ponownie  ją
(deklarację)  przeliczyć,  aby  składniki  uzależnione  od  zmienianej  wartości  zostały
zaktualizowane.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
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Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn
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14 Rejestry VAT

MENU GŁÓWNE  WYDRUKI    Rejestry VAT

Ogólnie o rejestrach
Menu okna
Blok ustawień
Sumy zbiorcze Rejestrów VAT

W  Rejestrach  VAT  znajdują  się  zapisy  wygenerowane  na  podstawie  zarejestrowanych  oraz
zaktualizowanych w opcji Obroty  - Rejestrowanie Dokumentów  paczek.  Okna wszystkich  rejestrów
mają taki sam wygląd, ponieważ prowadzone są według jednakowych zasad. 

Gromadzone  dane  przedstawiane  są  w  identycznym  układzie.  Każda  pozycja  w  rejestrze
składa się z następujących pól:

 

Menu  rejestrów również  jest  takie  samo.  Opcje  przeznaczone  do  tworzenia  bądź  anulowania
przelewów dostępne są tylko w Rejestrze Zakupów.
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  Ikony w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Zwykle dane potrzebne do prowadzenia rejestrów VAT księgujemy  podczas
rejestrowania danych  w paczkach.  W  REJESTRACH także  możemy  dopisywać  kolejne  pozycje.
Okna do ewidencjonowania pozycji VAT są takie jak w opcji Rejestrowania dokumentów w paczkach (
automatyczne księgowanie przez rejestr VAT ). Pola wypełniamy odpowiednimi danymi. 

 lub - Poprawa rekordu.

- Grupuje i sumuje dane według poszczególnych dni wybranego okresu.

 lub - Wydruk rejestru według projektu FastReport .

 - Zapisy Dokumentu księgowego dla bieżącej pozycji.

- Szczegóły zapisów bieżącego rejestru według stawek VAT 
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 lub - Generuje tabelę według wybranych ustawień.

-  Kreator  który   prowadząc  użytkownika  przez  kolejne  zakładki,  umożliwia
automatyczne wykonanie przelewów. Kreator w prosty sposób wygeneruje przelewy dla wszystkich, bądź dla

wybranych pozycji. Zaznaczanie rekordów   należy wykonać przed uruchomieniem  kreatora. Przygotowane
przelewy znajdziemy w opcji Obroty - Przelewy Bankowe . 

 - Filtrowanie danych na podstawie dostępnych parametrów:

 

- Kasowanie przelewu.

 

Ustawienia w lewym bloku okna
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Pozycje znajdujące się w Typach rejestru zostały  zarejestrowane w w
słownikach Typy Rejestrów VAT . 

Sumy zbiorcze Rejestrów VAT

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub - Generuje tabelę według wybranych ustawień.

 lub - Wydruk według projektu FastReport .
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% stawek VAT oraz ich pojawianie  na ekranie definiuje się w parametrach systemu. Patrz Opis opcji:

FUNKCJE – Parametry systemu . 

Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

289

39

20

25

55



Rozdział

XV



Sz@rk FK252

© 2010 TGSOFT

15 Rozrachunki

W opcji Rozrachunki znajdziemy :

Rozliczanie transakcji

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Korespondencja z kontrahentami
Stan rozrachunków
Noty odsetkowe
Tabele rozrachunków wszystkich kont

Nim przystąpimy do wydruku rozrachunków, upewnijmy się wcześniej, czy transakcje
zostały  prawidłowo rozliczone.  Jeśli  salda nie  są jednostronne,  wtedy  na wydruku znajdą
się  wszystkie  nierozliczone  pozycje  ze  strony  WN  lub  MA,  a  nie  saldo  zapisów.  Przy
ręcznym przeprowadzaniu rozrachunków pamiętajmy,  że w sporadycznych przypadkach,
(na przykład błędnie dokonanych przelewach) obustronne salda są niezbędne.

 

15.1 Rozliczanie transakcji

MENU GŁÓWNE  ROZRACHUNKI    Rozliczanie transakcji

IKONA

SKRÓT  + 

Lista kont rozrachunkowych
Kartoteka zapisów rozrachunkowych  
Ikony dostępne w oknie kartoteka zapisów rozrachunkowych
Kartoteka rozrachunków
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Pierwsze  okno  po  uaktywnieniu  opcji,  zawiera  lista  kont  rozrachunkowych  posiadających
zapisy.

Możemy wybrać konto z zamieszczonej listy lub wprowadzić konkretny numer, do pola w menu

okna, a następnie kliknąć  lub nacisnąć . 
W podanym wyżej przykładzie zawężono  listę  do  konta  201  -  Rozrachunków z  dostawcami  i

odbiorcami. Można wprowadzić jeszcze jedno ograniczenie dotyczące daty.

 lub   pozwoli  na  wybranie  konta  z  planu  kont,  a  ikona    skasuje  wprowadzone
konto.

Wybranie   lub  akceptacja  klawiszem   bieżącej  pozycji,  otworzy  kartotekę  jej
zapisów rozrachunkowych.

Okno  możemy  w  dowolny  sposób  przebudować.  (Zobacz  ikony  do  obsługi  baz  danych )

Pochować  część  kolumn,  korzystając  z  ikony   Konfiguracja  kolumn ,  zwęzić  kolumny,
poprzestawiać je w dowolne miejsce tabeli.  Jeśli  chcemy by program zapamiętał ustawienia wybieramy

ikonę Zapisz układ kolumn tabeli.
Po kosmetycznej obróbce nasze okno rozrachunkowe może wyglądać na przykład tak:
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Ręczne rozliczanie rozrachunków przeprowadzamy zwykle wtedy, gdy:

podczas  rejestrowania  raportu  kasowego  lub  wyciągu  bankowego  operator  nie  wybrał
odpowiedniej pozycjo do rozliczenia,

pozycja została błędnie zaksięgowana,

wykonywane były księgowania z użyciem  - zapisy BO .

Rozrachunki  przeprowadzamy  kojarząc  pozycje  do  rozliczenia.  Kojarzenie  polega  na
podświetleniu  pozycji,  które  mają  być  rozliczone.  W  aktywnym  oknie  poruszamy  się  myszką  lub
strzałkami w górę, w dół oraz w bok,  jeżeli chcemy zobaczyć więcej danych o nierozliczonej transakcji
(symbol i numer dowodu, datę, dni opóźnienia w zapłacie).  Aby zaznaczyć kwoty  do rozliczenia należy
po  stronie  Wn  i  Ma  ustawić  kursor  na  odpowiednich  pozycjach.  Pomiędzy  stronami  poruszamy  się

myszką lub klawiszem .

 Rozlicz  + - rozliczenie jednego, podświetlonego rozrachunku. 

Rozliczenie  jednego  podświetlonego  rozrachunku  spowoduje,  że  program  porówna  kwotę
bieżącej pozycji ze strony Wn, z bieżącą pozycją ze strony Ma. Jeśli  jedna z  kwot  jest  większa,  wtedy
jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę z  przeciwstawnej strony,  a różnica zostanie wyświetlona jako
bieżące saldo dla tej pozycji.  Pozycja z  mniejszą kwotą otrzyma automatycznie saldo = 0 i  zniknie  z
tabeli. Możemy przeprowadzać kolejne rozliczenia aż do uzyskania właściwego salda na danym koncie.

Jeżyli strony są równe, po rozliczeniu znikną obydwie pozycje.

Ikony dostępne w oknie

 lub -  powrót  do  poprzedniego  okna  (listy  kont  z  nierozliczonymi  zapisami

rozrachunkowymi)

Strzałki  służą  do  poruszania  się  po  kartotekach
rozrachunkowych. 

Dane zawarte w kartotece rozrachunkowej mogą być  ograniczone  do  zapisów pozostałych  do
rozliczenia.

Ponadto okno może być  wyświetlane  w układzie  pionowym  lub  poziomym,  jak  w  przykładzie
powyżej.

266 271
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 lub - Wyszukiwanie konta.

 Rozlicz  + - rozliczenie  jednego, podświetlonego rozrachunku. 

-  rozlicz  o  podana  kwotę  saldo  do  rozliczenia.  Możemy  rozliczać
także o kwotę ujemną, poprzedzając wprowadzaną wartość znakiem "-".

 lub   + -  rozliczenie  wszystkich  zaznaczonych  zapisów.  Rozliczenie

wszystkich (lub zaznaczonych  zobacz niżej) zapisów.

 Program przeprowadzi rozrachunki kolejno (sortując według dat), aż do wyczerpania rekordów z
jednej ze stron.

- wróć salda dla bieżących pozycji (1 rozrachunek)

- przywróć salda dla wszystkich zapisów cała kartoteka przywracanie
zapisów rozliczonych i zamiana ich statusu na nierozliczone. 

- jednostronne rozliczenie Wn strzałka w górę i Ma strzałka w dół. 

Jednostronne rozliczenie zapisów. Strzałka w górę rozlicza zapisy  po stronie Wn, a strzałka w
dół po stronie Ma. Warunki konieczne do rozliczenie to:

o zaznaczone rekordy -  - po wybranej stronie

o suma zaznaczonych zapisów = 0.

- włącz/wyłącz tryb zaznaczania rekordów

Jeśli jednorazowo chcemy rozliczyć  więcej pozycji,  wtedy klikamy ikonę  włączającą  tryb

zaznaczania pozycji . Zaznaczanie (lub odznaczanie pozycji) odbywa się z  użyciem klawisza  i

myszki lub  i  myszki.  (Trzymając klawisz,  klikamy wybraną pozycję,  lewym przyciskiem myszy.)

Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów klikamy ikonę  ,  odpowiedzialną za rozliczenie wybranych

pozycji.

 lub  Kartoteka rozrachunków bieżącego konta  

 lub  - historia rozliczeń.

Ikony do obsługi kartoteki rozrachunkowej:
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Podgląd wydruku  tabeli

 lub
 Wydruk  tabeli.  Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów

wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład  numery  stron  do  wydruku,  liczba
kopii, właściwości drukarki itd.

- Rozlicz o podaną kwotę.

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

15.2 Korespondencja z kontrahentami

MENU GŁÓWNE  ROZRACHUNKI    Korespondencja z kontrahentami

Przed  przystąpieniem  do  drukowania  wezwań  lub  innych  pism  pamiętajmy,  aby
przeprowadzić rozrachunki w opcji OBROTY- Rozliczanie transakcji .

Opcja ta przeznaczona jest  do redagowania oraz  drukowania  korespondencji  z  kontrahentami.
Okno składa się z trzech bloków: 

1. Listy kont rozrachunkowych oraz ich nazw (typ konta definiujemy w Planie Kont ).
(Lewy blok)

2.  Strony  Wn  -  nierozliczone  transakcje  (salda)  ze  strony  Wn  danego  konta.(Prawy
blok - górna część.)

3.  Strony  Ma  -  nierozliczone  transakcje  (salda)  ze  strony  Ma  danego  konta.  (Prawy
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blok - dolna część.)
W dolnej części lewego bloku znajduje się pasek narzędziowy, a w nim ikony:

 
Ostatnia ikona służy do filtrowania danych ,  dzięki któremu możemy ograniczyć zakres kont

widocznych na ekranie.

Przesuwając się kursorem po poszczególnych pozycjach w pierwszym bloku,  automatycznie w
pozostałych blokach wyświetlane będą zapisy dla tego konta.

Bloki z prawej strony składają się z nierozliczonych dla danego konta zapisów.

W menu okna znajdują się ustawienia:

 lub - Wydruk według projektu FastReport .
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Pamiętajmy,  że  nim  wyślemy  wezwanie  do  zapłaty,  musimy  wprowadzić  wszystkie  dokumenty

mogące  posiadać  dekrety  z  kontami  rozrachunkowymi  (wyciągi  bankowe,  raporty  kasowe,  noty

korygujące, stornujące, obciążające). Dopiero  po  zaksięgowaniu  ich  możemy  przejść  do  opcji  ręcznego

rozliczania  transakcji,  aby  ostatecznie  upewnić  się,  że  wydrukowane  przez  nas  potwierdzenia  lub

wezwania, będą zawierały realne zapisy. 

Nie zapomnijmy, że nim skończymy księgować i uzgadniać jeden miesiąc, zwykle mamy już 10 dzień

następnego  miesiąca.  Przez  ten  czas  mogły  wpłynąć  na  nasze  konto  zaległe  kwoty  i  wystawianie

wezwania do zapłaty nie ma wówczas sensu.

Jeśli  nie  wprowadziliśmy  dokumentów  z  następnego  miesiąca  przed  wydrukowaniem  monitów,

musimy  sprawdzić  w  raportach  kasowych  i  wyciągach  bankowych  (tych  jeszcze  niezarejestrowanych

leżących na biurku), czy  żądane kwoty  nie zostały  uregulowane, aby  nie stresować niepotrzebnie swoich

kontrahentów nieaktualnymi wezwaniami.

Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

15.3 Stan rozrachunków

MENU GŁÓWNE  ROZRACHUNKI    Stan rozrachunków

Po  wejściu  do  opcji  podajemy  zakres  dat  oraz  kont.  Automatycznie  podpowiadane  są  daty
bieżącego dnia i pełen zakres kont  rozrachunkowych.  Stan rozrachunków możemy wybrać za dowolny
okres, zaznaczając przy okazji jedno lub więcej kont.
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Fast Report

15.4 Noty odsetkowe

MENU GŁÓWNE  ROZRACHUNKI    Noty odsetkowe

Aby  opcja  działała  prawidłowo,  należy  zdefiniować  stopy  procentowe  w  Tabeli
odsetkowej .

 Program sprawdza zaległości w każdym dniu od powstania zobowiązania aż do daty  podanej w
nagłówku  okna.  Jeśli  stwierdzi,  że  saldo  zadłużenia  jest  większe  niż  powinno  być  (kontroluje  termin
płatności), wtedy nalicza odsetki karne.  

Gdy  opcję  Not  Odsetkowych  uruchomimy  po  raz  pierwszy,  wszystkie  bloki  będą  puste.  Aby

obliczyć noty odsetkowe, należy kliknąć  Oblicz lub nacisnąć klawisz .

182
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Mamy możliwość wybrania dnia,  do którego chcemy obliczyć  odsetki oraz  podania minimalnej
kwoty  odsetek,  która może znaleźć się na nocie.  Program  sprawdza  ten  parametr  i  jeśli  wartość  jest
niższa,  nota  odsetkowa  nie  jest  wystawiana.  Do  noty  odsetkowej  możemy  też  doliczyć  koszty
upomnienia.  Aby program mógł to  zrobić  operator  musi  wpisać  odpowiednią  wartość  w menu  okna  w
polu Koszty up.  Jeśli chcemy aby należność wpłynęła na konto firmy, należy wskazać w polu rachunek
bankowy odpowiedni numer.

 

Po  ustawieniu  kilku  parametrów  klikamy  Obliczaj  i  proces  naliczania  not  odsetkowych
rozpocznie się.

Pierwsza zakładka - Noty  odsetkowe - to lista kont,  dla których obliczone zostały  odsetki



Rozrachunki 261

© 2010 TGSOFT

karne. 

Druga  zakładka  -  Komunikaty  błędów  -  to  lista  problemów  na  które  natrafił  program
podczas naliczania not odsetkowych. Na przykład:

Program ( w  przedstawionym  wyżej  przykładzie)  poinformował  nas,  że  dla  kont  201-002  oraz
201-009 istnieją w paczkach , niezaksięgowane dokumenty , które mogą mieć wpływ na wyliczone
dane.

Menu Ikon w opcji

Podgląd Raportu .

Wydruk .

 lub  Wyszukiwanie dokumentu według symbolu oraz numeru dowodu.

 lub Kartoteka rozrachunków bieżącego konta

 Anulowanie noty odsetkowej - widnieje w rejestrze wystawionych not jako anulowana

Kasowanie noty odsetkowej - wykasowanie bezśladowe wystawionej noty odsetkowej

 lub  Wydruk noty odsetkowej według projektu FastReport

   lub  - Wyświetlenie okna ze szczegółami bieżącej noty odsetkowej.
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 lub  - oblicz odsetki  dla podanego konta.

Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

15.5 Tabela rozrachunków wszystkich kont

MENU GŁÓWNE  ROZRACHUNKI    Tabela rozrachunków wszystkich kont

Po ustawieniu parametrów w nagłówku okna klikamy ikonę  lub naciskamy klawisz  
. W oknie wyświetlona zostanie odpowiednia tabela z danymi rozrachunkowymi.
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Ikony do obsługi baz danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn
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W przykładzie pogrupowano tabelę według kont.
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16 Kasa-Bank

W opcji Kasa-Bank znajdziemy :

Raporty Kasowe
Raporty Bankowe
Obroty finansowe na dzień
Kartoteki kont z Raportów Kasowych i Bankowych
Wyszukiwanie zapisów w Raportach Kasowych i Bankowych
Przelewy Bankowe

16.1 Raporty Kasowe

MENU GŁÓWNE  Kasa-Bank    Raporty Kasowe

IKONA

Opcja  Raportów  Kasowych  oraz  opcja  Wyciągów  Bankowych  działają  na  takich  samych
zasadach. 

Na początek zakładamy wszystkie stanowiska kasowe jakie występują w naszej firmie.  Oprócz
nazwy podajemy także numer konta, na którym rozliczana jest dana kasa.

Jeśli  chcemy  poprawić  treść  istniejącej  pozycji,  ustawiamy  na  niej  kursor  i  po  prostu
zaczynamy pisać.
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Praca  w  module  Raportów  Kasowych  przebiega  zwykle  w
następującej kolejności.

1. Założenie raportu kasowego  dla wybranego stanowiska.
2. Rejestrowanie operacji finansowych : przychodów lub wydatków.
3. Sprawdzenie poprawności salda ze stanem faktycznym. ("kasą w kasie").
4. Zamknięcie raportu .
5. Utworzenie pliku  wymiany.

Zaakceptowanie pozycji klawiszem  lub 2xLKM, otworzy listę raportów bieżącej kasy.

Informacje  znajdujące  się  w  polach  FK  Numer  paczki  oraz  Nr  dowodu,  świadczą  o  tym,  że
zaimportowano  dane  z  tego  raportu.  Wpisane  tam  dane  to  symbole  oraz  numery  utworzonego  w
paczce dokumentu.

OTWIERANIE RAPORTU

Po wejściu do listy Raportów Kasowych po raz pierwszy tabela będzie pusta. 

Pracę rozpoczynamy od . Program zaproponuje:
Dzień otwarcia : bieżącą datę
Saldo początkowe : 0,-
Numer raportu : 1

Jeśli,  któryś  z  parametrów  jest  inny,  wtedy  w  oknie  edycyjnym  wyłączamy  opcję

 i wprowadzamy saldo jeśli kasa nie jest pusta lub inną datę czy numer raportu.

267

268

270

271

114



Sz@rk FK268

© 2010 TGSOFT

Kolejne  raporty  otwieramy  już  automatycznie  (najpierw  klikamy  ),  czyli  znakiem  .

Program automatycznie przepisuje saldo zamknięcia  z  ostatniego  raportu  oraz  nadaje  kolejny  numer.
Użytkownik programu może zmienić datę.

Aby móc otworzyć kolejny raport, poprzedni musi być zamknięty.

Księgowanie wpływów i wydatków w raporcie

Po  założeniu  nagłówka  raportu  klikamy  ikonę   lub  naciskamy  ,  otwierając  tym
samym raport. 

Możemy  rozpocząć  wprowadzanie  wpłat   (lub  klawisz  )  oraz  wypłat   (lub  ).
Podczas rejestrowania operacji podajemy następujące dane:

Pierwsza część okna to nagłówek dokumentu - info o kontrahencie oraz  datach  i  parametrach
budżetowych (jeśli program pracuje w wesji Budżet)
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Kolejna pola dotyczą opisu dokumentu. 
Podstawowy sposób rejestrowania wpłaty bądź wypłaty - to pominięcie pola typ i wprowadzenie

treści,  a następnie przejście do pozycji  dokumentu,  gdzie od razu podajemy kwoty  lub kolejne treści  i
kwoty.

Drugi  sposób  to  Księgowanie  z  wykorzystaniem  zdefiniowanych  wcześniej  typów  gotowych
Szablonów .  Korzystanie  z  gotowych  wzorców  dla  powtarzających  się  typów   wpłat  lub  wypłat
znacznie usprawnia pracę.

W  przedstawionym  wyżej  przykładzie  wykorzystano  wzorzec  dla  opłaty  za  przedszkole.  W
pozycji 3 - wyżywienie, zdefiniowana jest  stawka dzienna za posiłki,  w momencie przyjmowania wpłaty
podajemy ilość dni, a program oblicza odpowiednią wartość. 

Przy  księgowaniu wspomagamy się kartoteką  rozrachunkową  (  lub  ).  Jeśli  księgujemy  wpłaty

wyświetlana  jest  Strona  Wn,  przy  wypłatach  otrzymamy  Stronę  Ma.  Aby  rozrachunek  został

przeprowadzony  automatycznie  wybieramy  odpowiednią  pozycję  z  listy  i  akceptujemy  ją.  Możemy

wprowadzić mniejszą kwotę, jeśli faktycznie wpłata lub wypłata była inna. Wtedy, saldo pozycji  zostanie

pomniejszone tylko o podaną kwotę, a pozycja z różnicą w dalszym ciągu będzie pokazywana na liście.

Jednorazowo możemy zarejestrować do 5 pozycji dla bieżącego konta.

Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych, należy otworzyć nowe okno. 

W dolnej części okna dostępne są pozycje:

Salda - nierozliczone  dla bieżącej pozycji.
Kartoteka  - z wszystkimi zapisami rozrachunkowymi konta.

Auto Rekord -  znak   oznaczy,  że  po  zapisaniu  pozycji  na  ekranie  wyświetlone  zostanie

kolejne okno do  wprowadzania  wpłaty  bądź  wypłaty,  bez  konieczności  klikania  znaku  

lub  (  lub ).
Zapisz - zamknięcie okna oraz automatyczna zmiana danych w rozrachunkach.
Anuluj - skasowanie wprowadzonych informacji.

Pozycje wyświetlone w raporcie możemy  przeglądać ze szczegółami lub ogólnie.
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Ponadto w oknie:

Podgląd Raportu

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów  wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład  numery
stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

Inna wpłata

inna wypłata

 lub  Wydruk Raportu Kasowego według projektu FastReport .

 lub Wydruk bieżącego dokumentu.

Zmiana danych bieżącego dokumentu.

Edycja treści dokumentu

Anulowanie dokumentu

 lub Kasowanie bieżącego dokumentu.

 lub Odśwież dane uwzględniając aktualne ustawienia

Po  zarejestrowaniu  wszystkich  pozycji  dokumentu,  zamykamy  okno  i  powracamy  do  listy
Raportów Kasowych. Tam przeprowadzamy Zamykanie Raportu.

ZAMYKANIE RAPORTU

Do zamknięcia  raportu  służy  ikona   ZAMKNIJ.  Podajemy  datę  zamknięcia  raportu  lub
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akceptujemy,  bieżącą  zaproponowaną  przez  komputer.  Jeśli  wyłączymy  znak   w  polu  zamknięcie
automatycznego, będziemy mogli również zmienić saldo końcowe.

Przed zamknięciem raportu nie zapomnij sprawdzić salda kasy.

Po  zarejestrowaniu  wpłat  oraz  wypłat,  a  także  sprawdzeniu  i  zamknięciu  raportu,  można

przesłać dane do pliku wymiany  .

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

16.2 Raporty Bankowe

MENU GŁÓWNE  Kasa-Bank    Raporty Bankowe

SKRÓT  + 

Opcja  Raportów  Kasowych  oraz  opcja  Raportów  Bankowych  działają  na  takich  samych
zasadach. 

Na  początek  zakładamy  wszystkie  rachunki  bankowe  firmy.  Oprócz  nazwy  podajemy  także
numer  konta,  na  którym  księgowane  są  zapisy  danego  wyciągu.   Jeśli  chcemy  poprawić  treść
istniejącej pozycji, ustawiamy na niej kursor i po prostu zaczynamy pisać.
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Praca  w  module  Raportów  Bankowych  przebiega  zwykle  w
następującej kolejności.

1. Założenie raportu bankowego  dla wybranego rachunku.
2. Rejestrowanie przelewów .
3. Sprawdzenie poprawności salda ze stanem faktycznym. ("saldem wyciągu").
4. Zamknięcie raportu .
5. Utworzenie pliku.

Zaakceptowanie pozycji klawiszem  lub 2xLKM, otworzy listę raportów bieżącej kasy.

Informacje  znajdujące  się  w  polach  FK  Numer  paczki  oraz  Nr  dowodu,  świadczą  o  tym,  że
zaimportowano  dane  z  tego  raportu.  Wpisane  tam  dane  to  symbole  oraz  numery  utworzonego  w
paczce dokumentu.

OTWIERANIE RAPORTU

Po wejściu do listy Raportów Bankowych po raz pierwszy tabela będzie pusta. 

Pracę rozpoczynamy od . Program zaproponuje:
Dzień otwarcia : bieżącą datę
Saldo początkowe : 0,-
Numer raportu : 1

Jeśli,  któryś  z  parametrów  jest  inny,  wtedy  w  oknie  edycyjnym  wyłączamy  opcję

 i wprowadzamy saldo, inną datę lub numer raportu.

Kolejne  raporty  otwieramy  już  automatycznie  (najpierw  klikamy  ),  czyli  znakiem  .

Program automatycznie przepisuje saldo zamknięcia  z  ostatniego  raportu  oraz  nadaje  kolejny  numer.
Użytkownik programu może zmienić datę.
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Aby móc otworzyć kolejny raport, poprzedni musi być zamknięty.

Księgowanie wpływów i wydatków w raporcie

Po  założeniu  nagłówka  raportu  klikamy  ikonę   lub  naciskamy  ,  otwierając  tym
samym raport. 

Możemy  rozpocząć  wprowadzanie  wpłat   (lub  klawisz  )  oraz  wypłat   (lub  ).
Podczas rejestrowania operacji podajemy następujące dane:

Pierwsza część okna to nagłówek dokumentu - info o kontrahencie oraz  datach  i  parametrach
budżetowych (jeśli program pracuje w wesji Budżet)

Kolejna pola dotyczą opisu dokumentu. 
Podstawowy sposób rejestrowania wpłaty bądź wypłaty - to pominięcie pola typ i wprowadzenie

treści,  a następnie przejście do pozycji  dokumentu,  gdzie od razu podajemy kwoty  lub kolejne treści  i
kwoty.

W  przedstawionym  wyżej  przykładzie  wykorzystano  wzorzec  dla  opłaty  za  przedszkole.  W
pozycji 3 - wyżywienie, zdefiniowana jest  stawka dzienna za posiłki,  w momencie przyjmowania wpłaty
podajemy ilość dni, a program oblicza odpowiednią wartość. 
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Przy  księgowaniu wspomagamy się kartoteką  rozrachunkową  (  lub  ).  Jeśli  księgujemy  wpłaty

wyświetlana  jest  Strony  Wn,  przy  wypłatach  otrzymamy  Stronę  Ma.  Aby  rozrachunek  został

przeprowadzony  automatycznie  wybieramy  odpowiednią  pozycję  z  listy  i  akceptujemy  ją.  Możemy

wprowadzić mniejszą kwotę, jeśli faktycznie wpłata lub wypłata była inna. Wtedy, saldo pozycji  zostanie

pomniejszone tylko o podaną kwotę, a pozycja z różnicą w dalszym ciągu będzie pokazywana na liście.

Jednorazowo możemy zarejestrować do 5 pozycji dla bieżącego konta.

Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych, należy otworzyć nowe okno. 

W dolnej części okna dostępne są pozycje:

Salda - nierozliczone  dla bieżącej pozycji.
Kartoteka  - z wszystkimi zapisami rozrachunkowymi konta.

Auto Rekord -  znak   oznaczy,  że  po  zapisaniu  pozycji  na  ekranie  wyświetlone  zostanie

kolejne okno do  wprowadzania  wpłaty  bądź  wypłaty,  bez  konieczności  klikania  znaku  

lub  (  lub ).
Zapisz - zamknięcie okna oraz automatyczna zmiana danych w rozrachunkach.
Anuluj - skasowanie wprowadzonych informacji.

Pozycje wyświetlone w raporcie możemy  przeglądać ze szczegółami lub ogólnie.

Ponadto w oknie:

Podgląd Raportu

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów  wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład  numery
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stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 lub  Wydruk Raportu Bankowego według projektu FastReport .

 lub Wydruk bieżącego dokumentu.

Zmiana danych bieżącego dokumentu.

Edycja treści dokumentu

Anulowanie dokumentu

 lub Kasowanie bieżącego dokumentu.

 lub Odśwież dane uwzględniając aktualne ustawienia

Po  zarejestrowaniu  wszystkich  pozycji  dokumentu,  zamykamy  okno  i  powracamy  do  listy
Raportów Bankowych. Tam przeprowadzamy Zamykanie Raportu.

ZAMYKANIE RAPORTU

Do zamknięcia  raportu  służy  ikona   ZAMKNIJ.  Podajemy  datę  zamknięcia  raportu  lub

akceptujemy,  bieżącą  zaproponowaną  przez  komputer.  Jeśli  wyłączymy  znak   w  polu  zamknięcie
automatyczne, będziemy mogli również zmienić saldo końcowe.

Przed zamknięciem raportu nie zapomnij sprawdzić salda .

Po  zarejestrowaniu  wpłat  oraz  wypłat,  a  także  sprawdzeniu  i  zamknięciu  raportu,  można

przesłać dane do pliku wymiany  .

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

16.3 Obroty finansowe na dzień

MENU GŁÓWNE  Kasa-Bank    Obroty finansowe na dany dzień
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Po wybraniu dnia obliczeń oraz zakresu danych: Kasa + Bank lub tylko Raporty Kasowe/raporty

Bankowe, klikamy  lub naciskamy klawisz .
Na ekranie wyświetlone zostaną dane w następującym układzie:

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów  wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład  numery
stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 lub  Wydruk według projektu FastReport .

 lub Odśwież dane uwzględniając aktualne ustawienia

Raporty Kasowe
Raporty Bankowe

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

16.4 Kartoteki kont z Raportów Kasowych i Wyciągów Bankowych

MENU GŁÓWNE  Kasa-Bank    Kartoteki kont z Raportów Kasowych i Bankowych
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Po wybraniu zakresu dat oraz kont (ikona  lub klawisz  ):

program wygeneruje odpowiednie dane w układzie:

Ikony w oknie:

Podgląd Raportu

Wydruk  tabeli. 

Standardowe,  systemowe  ustawianie  parametrów  wydruku  raportu.  Takie  jak  na  przykład  numery
stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 lub  Wydruk kartoteki  według projektu FastReport .

 lub Wyszukiwanie konta.

Wyszukiwanie kartoteki
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Wyszukiwanie rekordu

Raporty Kasowe
Raporty Bankowe

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

16.5 Wyszukiwanie zapisów w Raportach Kasowych i Wyciągach
Bankowych

MENU  GŁÓWNE   Kasa-Bank     Wyszukiwanie  Zapisów  w  Raportach  Kasowych  i

bankowych

W  oknie  dostępne  są  3  zakładki.  Pierwsza  służy  do  wyszukiwania  rekordu  według  danych
podstawowych kontrahenta:  nazwy,  adresu,  NIPu.  Jednorazowo  można  skorzystać  z  dowolnego  pola,
kilku lub nawet wszystkich, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowo możemy wybrać miejsce położenia wybranej przez nas frazy.

Druga  Zakładka  zawiera  pola  umożliwiające  zaawansowane  wyszukiwanie,  dowolnego  ciągu
znaków w dowolnym polu w dowolnym miejscu.  

Trzecia Zakładka to wyszukiwanie według następujących szczegółów.
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Po podaniu warunków wyszukiwania w jednej z trzech zakładek, klikamy Wyszukaj.  Na ekranie
wyświetlona zostanie lista rekordów, spełniających nasze kryteria.

Jeśli chcemy rozpocząć nowe wyszukiwania klikamy .

Aby wyświetlić bieżący rekord jako listę pól na ekranie należy wybrać Rekord.
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Grupowanie Kolumn

Obsługa Okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont

16.6 Przelewy Bankowe

MENU GŁÓWNE  Kasa-Bank    Przelewy Bankowe

IKONA

Po  wejściu  do  opcji  na  ekranie  wyświetlone  zostaną  pozycje,  które  odpowiadają  ustawianym
automatycznie  zakresom.  Oznacza  to,  że  jeśli  uruchomimy  opcję  po  raz  pierwszy  (w  ogóle  lub  w
bieżącym  dniu)  okno  będzie  puste.  Gdy  jednak  w  danym  dniu  wystawimy  jakieś  dokumenty,
odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.
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Przygotowanie przelewu rozpoczynamy od uruchomienia nowego okna edycyjnego.  Pamiętamy

zapewne, że służy do tego klawisz  lub ikony , .
Na pięciu zakładkach znajdziemy różne typy przelewów.

Zakładka 1 - Przelewy zwykłe
Zakładka 2 - Przelewy do US
Zakładka 3 - Przelewy do ZUS
Dokumenty zwrotne
Wpłaty na własne konto
Ikony w oknie

Uwagi dotyczace wszystkich rodzajów przelewów:

W pierwszym polu wybieramy rodzaj dokumentu: polecenie przelewu (A) lub wypłatę gotówkową
(B)  (zobacz  na  zdjęciu  przelewu  zwykłego).  Jeśli  wybierzemy  polecenie  przelewu,  wtedy  w  oknie
pojawią się dodatkowo pola, w których rejestrujemy dane dotyczące rachunku bankowego, z którego ma
być wykonany przelew.

 Jeśli  nie  znamy  kodu  banku,  możemy  skorzystać  z  listy  podpowiedzi  dostępnej  po

kliknięciu ikony  lub naciśnięciu klawisza . 

Lista  rachunków bankowych  pobierana  jest  z  opcji  Dane  Firmy .  Tam  należy  wprowadzić
firmowe rachunki bankowe.

W polach możemy korzystać z  dostępnych podpowiedzi:

po kliknięciu ikony  lub naciśnięciu klawisza  - program wyświetli odpowiedni słownik 

po kliknięciu ikony   lub naciśnięciu klawisza  +  - program wyświetli  odpowiednią
listę.
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Planowany Termin - w polu  podajemy  termin  płatności,  aby  program  mógł  codziennie
podpowiadać, które przelewy należy w danym dniu przesłać. Nie wypełnienie pola spowoduje,
że  nie  będziemy  mieć  nad  terminami  płatności  kontroli.  Oczywiście,  jeśli  wystawiamy
przelew,  by  go  zrealizować   natychmiast,  pole  to  można  ominąć,  ponieważ  program
automatycznie podaje bieżącą datę.

Zakładka 1 - Przelewy zwykłe
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Kolejne pola służą do definiowania "dla Kogo","  ile"  i  "za co"  chcemy przekazać pieniądze.  W

polu kod możemy korzystać z podpowiedzi - klawisz  lub ikona .

Jeśli  poprawnie  (czytaj  rzetelnie)  wypełniliśmy  pola  w  słownikach  kontrahentów,  wówczas
większość  danych  wypełni  się  automatycznie  po  zatwierdzeniu  kodu.  Jeśli  tak  się  nie  stanie  należy
dopisać odpowiednie dane.

Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk .

 

Zakładka 2 - Przelewy do Urzędu Skarbowego
Dokument Przelewu pieniędzy do Urzędu Skarbowego może być  drukiem  przelewu  lub  wpłaty

gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.
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Wydruk polecenia przelewu „podatkowego” zawiera w tle duży napis PODATKI.

Zakładka 3 - Przelewy do ZUS
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Podczas  tworzenia  druków w  tej  zakładce,  podajemy  kilka  ważnych  informacji  dotyczących
rozliczeń z ZUS-em.

 

Zakładka 4 - Dokumenty zwrotne
Wystawianie dokumentów ułatwiających naszym kontrahentom wpłatę na nasze konto. 
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Zakładka 5 - Wpłaty na własne konto

Wypełnione  przelewy  drukujemy  klikając   lub  naciskając  ,  według  ustawionego  typu
wydruku  (zobacz  okno  wyżej).  Jeśli  chcemy  wysłać  na  drukarkę  więcej  dokumentów,  wtedy  należy
wszystkie interesujące nas pozycje zaznaczyć .

Ikony do obsługi okna

 ,  lub klawisz - nowy przelew

 lub - edycja rekordu

 lub - wydruk przelewu w wybranym formacie. Mamy do wyboru:

 - zapisywanie bieżącego przelewu w formacie MultiCash

43
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 lub - ustawianie zakresu dat.

1.  Z  pewnością  każdy  operator  wie,  co  należy  wpisać  w  polach:  Kwota  oraz  Treść.  Warto  jednak

jeszcze raz przeczytać kilka słów na temat Daty. Przygotowując przelew wcześniej pamiętajmy, aby wpisać

dzień,  w  którym  dokument  ten  zostanie  do  banku  przekazany.  Ponad  to  warto  przyjąć  zasadę

sporządzania  przelewów  w  momencie  powstania  płatności.  Jeśli  wpiszemy  datę  upłynięcia  terminu

płatności (lub na przykład 1 dzień  przed  jego  upływem),  wtedy  program  będzie  za  nas  kontrolował  nie

przekroczenie jej.

2. Każdy  przelew, który  został przekazany  z naszego konta należy  odnotować.  Aby  to  zrobić  musimy

wpierw  odszukać  odpowiednią  pozycję  z  listy.  Najszybciej  odnajdziemy  dany  rekord,  wpisując

odpowiednie terminy  w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie  otwieramy

(ikona  lub  klawisz   lub  LKM)  okno  edycyjne  danego  przelewu.  Pierwszy  segment  zawiera

pole Wykonany. Należy zaznaczyć je kliknięciem myszka lub klawiszem  - .

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
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17 Funkcje

W Funkcjach znajdziemy:

W opcji CRM znajdziemy :

Parametry systemu
Dane Firmy
Użytkownicy systemu
Definiowanie dekretów księgowych

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Otwarcie nowego roku
Rekonstrukcja zbiorów
Modyfikacja struktury danych dodatkowych kontrahenta
Ustawienia dla zadań i przypomnień CRM
Rejestracja programu

17.1 Parametry Systemu

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Parametry Systemu

IKONA - 

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest  poprawne zdefiniowanie Parametrów
Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na kilka grup:
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Zakładka pierwsza - dane podstawowe

 Dane

Księgowany rok

Ilość dni do zapłaty faktury 

Wartość  proponowana  podczas  rejestracji  dokumentu  przy  zapisach  rozrachunkowych.
Zaproponowaną ilość dni można zmieniać w trakcie wprowadzania danych. 

Ostatni numer noty odsetkowej
Jeśli chcemy by noty naliczane były od numeru jeden, wtedy w parametrach podajemy 0.

Numer tabeli odsetkowej do obliczania not odsetkowych.

W programie można korzystać  z  dowolnej  liczby  tabel  i  naliczać  odsetki  podatkowe  oraz
ustawowe.

Minimalna kwota naliczanych odsetek dla not odsetkowych.

Powinna  być  podawana,  jeśli  nie  chcemy  by  program  generował  noty  odsetkowej  poniżej
wybranej wartości.

Konfiguracja

W  tej  grupie  parametrów  LKM  zaznaczamy  pole  wyboru,  jeśli  chcemy  uaktywnić  dany

parametr. Znak  w polu oznacza włączenie opcji.
Księgować z kodami operacji księgowych
Stosowanie  Kodów  operacji  księgowych  pozwala  sporządzać  dodatkowe  analizy,

zestawienia także przekrojowe, w których biorą udział poszczególne zapisy w wielu różnych kont.
Kontrolować krąg kosztowy - konta zespołu "4" oraz "5"
Kontrola  poprawności  dekretacji  kręgu  kosztowego.  Automatyczne  sprawdzanie  bilansowania

się zapisów na kontach zespołu "4" oraz "5".

109
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Domyślny rodzaj (wzór) drukowanego przelewu

Wybieramy odpowiedni format, który będzie automatycznie proponowany w opcji - Kasa-Bank -
Przelewy Bankowe .

Kontrola kolejności Daty dziennika z Identyfikatorem dowodu
Identyfikator  dowodu  nadawany  jest  automatycznie  przez  program  podczas  rejestrowania

dokumentu.  Użytkownik  nie  ma  wpływu  na  jego  powstawanie  oraz  kolejność.  Księgowanie  z  tym
parametrem wymaga pełnej chronologii w dokumentach.

Jeśli księgujemy  dokumenty  w kolejności ich spływania,  wtedy  nie  należy  włączać
tego  parametru,  ponieważ  program  nie  pozwoliłby  na  dopisanie  dokumentu  z
wcześniejszą datą, niż ostatnio zaksięgowany.

Podczas  zamykania  paczki  dokumentów,  program  układa  dokumenty  chronologicznie  według
daty, a następnie kolejności wprowadzania.

Wymuszać bilansowanie dokumentu roboczego przed zamknięciem Paczki
Po  włączeniu  tego  parametru,  program  nie  pozwoli  na  zamknięcie  paczki,  jeśli  strony

dokumentu się nie bilansują.

Blokada edycji kont szczegółowych Raportów Kasowych i Bankowych

Budżet

Ta grupa parametrów dotyczy księgowania z  wykorzystaniem opcji umożliwiających rozliczenia
budżetowe.

280
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Księgowanie z budżetem - dochody, wydatki ....
Parametr włączający możliwość księgowania budżetowego.

Księgowanie z Uproszczonym Planem Budżetu

Pole według którego obliczany jest % wykonania planu
Dla Dochodów lub Wpływów

Pole według którego obliczany jest % wykonania planu
Oraz Wydatków lub Kosztów

Księgowanie poprzez listę Budżetów
Parametr umożliwia korzystanie z kilku Planów Budżetowych.

Domyślny typ klasyfikacji dla konta pozabilansowego 998
Wybieramy pole Wydatek lub Koszt.

Konto Automatycznego zapisu Zaangażowania
Podajemy numer konta, na które program ma księgować zaangażowanie. (Po użyciu kombinacji

klawiszy  +  w opcji rejestrowania dokumentów .)

Dodatkowa maska edycji dla analityki budżetowej

Ostatni segment  konta budżetowego może zawierać do 15 znaków w dowolnej konfiguracji.  W
programie przygotowano kilka typów. 

Można też utworzyć swoją własną maskę analityki budżetowej, pamiętając że:

c zezwala na rejestrowanie dowolnych znaków

9 ogranicza wprowadzanie znaków do cyfr

- to znak na stałe wprowadzający dzielenie segmentów

przedstawione wyżej znaki można łączyć w dowolny sposób.

130
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Współczynniki

.
Wprowadzamy odpowiednią wartość. 

Zakładka druga - Stawki VAT i inne parametry

Druga  zakładka  to  konfiguracja  stawek  VAT.  Aktywna  stawka  posiada  w  polu  znak  .

(zaznaczanie LKM  lub klawisz W polu przed znakiem wybieramy stawkę VAT, która pojawia
się w naszych rejestrach.

Poniżej stawek znajduje się jeszcze kilka parametrów.

Narastająca  numeracja  dokumentów  kasowych  i  bankowych  (w  ciągu  roku)  -  dotyczący
kontynuacji numeracji dokumentów w tych raportach.  Standardowo program w każdym nowym raporcie
rozpoczyna numerowanie pozycji od 1.

Zezwalać na księgowanie dokumentów bez symbolu - pola te zostają puste i program nie będzie
wymagał wprowadzania w nich znaków.

 Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych pamiętaj o kliknięciu ..

17
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Wprowadzone dane możemy wydrukować w postaci tabeli, klikając .

Podgląd raportu

17.2 Dane Firmy

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Dane Firmy

IKONA -  

Do  prawidłowego  funkcjonowania  programu  niezbędne  jest  poprawne  zdefiniowanie  Danych
Firmy. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na dwie zakładki

Dane
Grafika
Oraz dodatkowe okno z Jednostkami Firmy

Dane

Dane identyfikacyjne

Na początek  informacja  o  statusie   firmy  (osoba  fizyczna  czy  prawna).  Następnie  podajemy
kolejno: NIP, Regon, Pesel oraz Nazwę skróconą. 

Nasza  firma  to  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  Import  Export  "Maniek"
spółka z o.o. - w polu  wpiszmy PPUH I-E "MANIEK" sp. z o.o.
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Dane o firmie

 W polach podajemy pełną nazwę naszej firmy. Mamy do dyspozycji dwie linie.

Rachunek podstawowy (domyślny)

W  polach  podajemy  informacje  dotyczące  podstawowego  (najczęściej  używanego)  konta
firmowego.  Podane  konto  będzie  podpowiadane  w  odpowiednich  miejscach  w  programie  (np:  w
przelewach ).

Adres siedziby

Dodatkowo należy podać dane Urzędu Skarbowego według adresu siedziby.  Dane potrzebne są
do prawidłowego wypełniania deklaracji.

Dane oddziału rejestrowego - Sądu

Informacje na temat wpisu Sądu do oddziału rejestrowego. Data, Numer, Nazwa oraz kapitał.

Dane dla eksportu faktur do ECOD

Jeśli  korzystamy  z  eksportu  danych  w  systemie  ECOD,  w  polach  tej  grupy  należy  podać
informacje  umożliwiające  utworzenie  odpowiedniego  pliku.  Kod  ILN,  Kod  wg  sprzedawcy,  Numer
utylizacyjny. 
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Firma - Osoba Fizyczna

Jeśli firma posiada status  prawny osoby fizycznej,  w grupie tej należy  podać dodatkowe dane,
takie jak: nazwisko, imiona,  miejsce oraz  datę urodzenia,  obywatelstwo,  rodzaj oraz  numer dokumentu
tożsamości.

Adres do korespondencji i adres zamieszkania

Odpowiednie pola wypełniamy, gdy dane te różnią się od adresów siedziby.

Adres do deklaracji VAT 7

Należy wpisać adres, który ma znaleźć się na deklaracji VAT 7.

W  dolnej  części  okna  znajduje  się  tabela,  w  której  wpisujemy  wszystkie  rachunki  bankowe
firmy. Dane te są niezbędne, jeżeli chcemy korzystać  z  możliwości wystawiania dokumentów wpłat  lub

wypłat  z  banku.  Wprowadzanie  rachunków  bankowych  rozpoczynamy  klawiszem   lub  po
kliknięciu ikony , na pasku narzędziowym.

Słownik  nie  jest  zbyt  skomplikowany,  wymaga  podania  podstawowych  danych.  Dodatkowo
możemy wypełnić  pole "Opis  rachunku" dla charakterystyki danego konta (np.  Fundusz  Socjalny  albo
Rachunek Główny itd...).

Podczas  tworzenia  przelewów  bankowych  korzystamy  z  listy  podpowiedzi,  na  której280
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znajdują się wprowadzone w tej opcji numery.
 

Grafika

W zakładce tej umieszczamy informacje związane z plikami graficznymi.

Możemy  umieścić  3  pliki  do  wykorzystania  ich  później  w  wydrukach.  Wklejanie  możemy
przeprowadzić  korzystając  z  gotowych  przycisków  (zobacz  obrazek  wyżej),  albo  skorzystać  z
systemowego menu.
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Jednostki Firmy
Przelewy bankowe

17.2.1 Jednostki Firmy

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Dane Firmy

IKONA -  

W dolnej ramce okna Dane Firmy , znajduje się przycisk Jednostki Firmy:

298
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Wprowadzanie  danych  rozpoczynamy  od  naciśnięcia    lub  kliknięcia   lub   (w
dolnej linii okna).

Na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne nowego rekordu.  Operator decyduje,  które pola
należy wypełnić. Informacje zostały podzielone tematycznie:  
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Okno ze słownikiem Jednostek Firmy jest standardowym oknem programu.

Podgląd wydruku tabeli.

Wydruk tabeli .

 lub  - Nowa pozycja - zakładanie nowej pozycji.

 lub  - Poprawa rekordu - korekta bieżącej pozycji.

lub - Wydruk według projektu FR .
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Aby przypomnieć sobie jak obsługiwać tego typu okno należy przeczytać:
Obsługa okien
Ikony do obsługi baz danych
Pozostałe ikony

17.3 Użytkownicy systemu

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Użytkownicy systemu

IKONA -  

Opcja  Użytkownicy  Systemu  powstała  dla  ochrony  danych  zawartych  w  programie,  zarówno
przed  ingerencją  osób  niekompetentnych  jak  i  też  nieupoważnionych  do  pracy  z  systemem.
Pamiętajmy,  stosowanie haseł w programie jest  zabezpieczeniem przed nieuczciwością  lub  niewiedzą
osób trzecich. Administrator systemu, czyli  osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie oraz
zarządzanie  danymi  zawartymi  w  programie,  powinna  zdefiniować  w tej  opcji  wszystkich  operatorów,
uprawnionych do pracy z systemem. Każdemu z  nich należy  zaznaczyć dostęp do odpowiednich opcji
programu.

Okno składa się z trzech bloków:
a - Wybór operacji

Przy wyborze - Użytkownicy 
b - Lista Użytkowników zarejestrowanych w systemie
c - Efektywne uprawnienia (bieżącego z okna A) użytkownika

Wybór operacji - Grupy Uprawnienia
Wybór operacji - Historia logowań

Lista Użytkowników zarejestrowanych w systemie
Przy  wprowadzaniu  nowej  pozycji  podajemy:  kod,  nazwę  (np.  Marysia,  Kadry,  Młody),

Nazwisko operatora (np. Kowalska, Kasa) i 2 razy hasło, aby zweryfikować poprawność jego pisowni. 
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Przy podawaniu hasła program uwzględnia wielkość stosowanych znaków. 

Ikony dostępne w bloku

 Podgląd Raportu .

 Wydruk

 lub  Nowy użytkownik

 lub  Edycja rekordu

  Indywidualne opcje uzytkownika

56
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 Podgląd zarejestrowanych uwag

 lub Wydruk według projektu FastReport .

Grupy  uprawnień  do  których  należy  użytkownik.  Kliknięcie  tej  ikony  spowoduje
wyświetlenie w bloku c listy na przykład takiej.

Po kliknięciu,  w bloku c  pojawi się lista  Efektywnych  uprawnień  użytkownika
.

 Zasoby Po kliknięciu,  w bloku c  pojawi się lista  zasobów do  których  dostęp  posiada
bieżący Użytkownik.

Efektywne uprawnienia użytkownika (bieżącego z okna b), przy ustawieniu w bloku
a (wybór opocji_ - Użytkownicy

47
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W bloku C możemy mieć 3 rodzaje informacji.  Są one zależne od wyboru dokonanego w bloku
B.

  W  oknie  znajduje  się  schemat  opcji  programu.  Każda  pozycja  posiada  pole,  w

którym może być zaznaczony dostęp do opcji znakiem 

 Każdy z użytkowników, przejmuje dostęp do opcji, które są przypisane grupie do której należy.

Menu Ikon

Podgląd wydruku tabeli.

Wydruk tabeli .

Rozwiń strukturę

Zwiń strukturę
GM  FK  KP  ST  KE - wyświetlanie opcji  różnych programów do  zarządzania  firmy  TGsoft,

gospodarka-magazynowa,  finansowo-księgowy,  kadrowo-płacowy,  środki  trwałe,  Księga  Przychodów  i
Rozchodów.

Wybór operacji

Grupy - Uprawnienia

Przypisywanie użytkowników do grup oraz nadawanie im uprawnień

56
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 - strzałki służą do przenoszenia użytkowników pomiędzy listą użytkowników
a konkretną grupą.

Przenoszenie  bieżącego  użytkownika    Przenoszenie  wszystkich
użytkowników.
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Menu Ikon

Podgląd wydruku tabeli.

Wydruk tabeli .

Rozwiń strukturę

Zwiń strukturę

Dostęp  do  opcji  zaznaczamy  klawiszem   lub  kliknięciem  LPM.  Jeśli  użytkownik  ma
posiadać kontrolę nad większością opcji  wtedy najlepiej  kliknąć  ikonkę,  zaznaczającą  wszystkie  pola

,  a  później  ewentualnie  niektóre  odznaczyć  (LPM  lub  ).  Ikona   odznacza  dostęp  do
wszystkich opcji.

Oprócz  nazw  wszystkich  opcji  programu,  schemat  drzewka  zawiera  również  inne  gałęzie.
Każda z  nich dotyczy funkcji,  której  nieprawidłowe  użycie  może  spowodować  zafałszowanie  wyników
lub  utratę  części  danych.  Niektóre  natomiast  mogą  zostać  zablokowane  do  odczytu  dla  części
operatorów.
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Historia Logowań

Menu Ikon

Podgląd wydruku tabeli.

Wydruk tabeli .

 lub  Wyświetl dane z zaznaczonego okresu

 lub Wydruk według projektu FastReport .

17.4 Definiowanie dekretów księgowych

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Definiowanie dekretów księgowych
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Opcja  Dekrety  Księgowe  do  FK,  powstała  aby  zautomatyzować  powtarzające  się  operacje.
Okno  podzielono  na  dwa  bloki.  W  górnym  definiujemy  nagłówki  dekretów,  w  dolnym  konkretne
schematy księgowań.

Rozpoczynamy klawiszem  lub ikoną . 

Na  początek  podajemy  Symbol  dowodu  księgowego,  czyli  grupy  dokumentów,  przy
rejestrowaniu  których,  będziemy  korzystać  ze  schematu  księgowań.  Następnie  program  podpowiada
kolejny  numer  dekretu  dla  tego  rodzaju  dokumentów.  Następne  ustawienie,  to  akceptacja  aktywnego
statusu konta, oraz nadanie nazwy i wprowadzenie opisu. 
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Po założeniu nagłówka szablonu dekretów, klikamy Zapisz.

Teraz czas na projektowanie dekretu.

Rozpoczynamy klikając  lub naciskając . 
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Podczas tworzenia auto-dekretu, w polu Typ konta, możemy korzystać z gotowych kluczy:
1. które odnoszą się do  wartości  umieszczonych  w rejestrze  VAT,  przy  księgowaniu  poprzez

Rejestr VAT .

2.  Skrypt - który daje możliwość pobierania wartości bezpośrednio z bazy danych
3. Konto Auto-dekretu - które pozwala na wpisywanie wartości podczas księgowania.

W  projektowaniu  dekretu  możemy  wykorzystać  słowo-klucz  {KONTRAHENT},  które  dotyczy
wszystkich grup analitycznych .  Słowo KONTRAHENT nie  jest  nazwą  wybranej  grupy  analitycznej.
Dla programu nie ma znaczenia jakie nazwy im nadano,  ponieważ wiąże informacje z  planu kont,  grup
analitycznych, rejestru VAT oraz przygotowanego dekretu. 

Możliwość  tę  wykorzystujemy  tylko  do  księgowania  przez  Rejestr  VAT ,  bo  tylko  tam
program będzie "wiedział" jakie konto dodać.

Dla innych typów księgowań wprowadzamy konkretne, stałe konta.

 Skrypt

Skrypt  pozwala  na  zastosowanie  funkcji  obliczeniowej,  która  umożliwi  pobranie  wartości  z
różnych miejsc w bazie danych. 

Tworzenie skryptu podlega określonym zasadom.

1.  Podczas  tworzenia  dekretu  (   lub    )  w  dolnym  bloku  okna,  w  polu  Typ  konta

wybieramy pozycję  Skrypt.
2. Wprowadzamy konto i klikamy zapisz.

135
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3. W menu dolnego bloku wybieramy ikonę  Skrypt. Na ekranie wyświetlone zostanie puste
okno, którym będziemy tworzyć funkcję.

4. Klikamy  Funkcja. W polu pojawi się przykładowa funkcja. 

   

  
Czarną  czcionką  oznaczono  niezbędne  słowa  kluczowe  funkcji,  niebieska  przykład  dla

użytkownika,  w  jaki  sposób  powinien  zdefiniować  funkcję.  Każda  część  funkcji  ma  swoje  określone
znaczenie:

FkObrotySalda (-1,-1,-1,1,3,-1,'100')

FkObrotySalda - nazwa wewnętrznej funkcji programu FK

(-1,-1,-1,1,3,-1,'100') - informacje dostępne w tej bazie, w różnych polach.

rok  0 lub -1 oznaczają bieżący rok

od  m-ca 1  

do  m-ca  12

zbiory  1 główne (zaksięgowane) 0 lub -1 wszystkie dane (zbiory zaksięgowane i paczki)

typ      Wn Ma

Obroty BO         1 6

Obroty bez BO 2 7

Obroty plus BO 3 8
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Persaldo 4 9

kod  operacji  księgowej   -1 wszystkie kody operacji

numer  konta  'XX%'  konto  podajemy  w  pojedynczych  uszach  na

przykład '550%'  - funkcja pobierze dane ze wszystkich kont
powyżej 550 czyli wszystkich jego analityk

17.5 Otwarcie nowego roku

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Otwarcie nowego roku

 UWAGA

Otwarcia  nowego  roku,  czyli  założnie  katalogu  danych  na  nowy  rok  nie
przeprowadzamy w opcji Zmiana firmy lub roku . Przy przechodzeniu z jednego roku
na następny, należy najpierw wykonać Otwarcie nowego roku. (Ta opcja). 

Otwarcie  nowego  roku,  odbywa  się  przy  pomocy  kreatora,  w  którym  objaśnia  kolejne  punkty
postępowania. 

Program prowadzi nas przez kolejne zakładki, wymagając zaznaczenia kilku parametrów.
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17.6 Rekonstrukcja zbiorów

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Rekonstrukcja zbiorów

W przypadku  podejrzenia  uszkodzenia  zbiorów,  można  spróbować  przywrócić  ich  prawidłowy
stan korzystając, z podanych w tej opcji funkcji.

Przed operacja koniecznie należy skopiować dane .90
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17.7 Modyfikacja struktury danych dodatkowych konrahenta

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Modyfikacja struktury danych dodatkowych kontrahenta

IKONA 

Aby obsługa kartoteki dodatkowych danych kontrahenta  była  sprawna,  a  przy  okazji,
aby do niektórych opcji mieli  dostęp tylko administratorzy  systemu  oraz  operatorzy  odpowiedzialni  za
jej programowanie, podzielono ją na dwie części:

1 .
 Tworzenie,  czyli  programowanie ilości pól (kolumn) w bazie,  (ustalanie ich  nazw,  rozmiarów

oraz typów) - odbywa się w tej opcji.

Administrator  programu  musi  pamiętać,  aby  dostęp  do  tej  funkcji

miały tylko odpowiedzialne oraz upoważnione osoby.

2.
 Dane  do  poszczególnych  kartotek  wprowadzamy  w  opcji  -  Słowniki  -  Kontrahenci  -

Dodatkowe Dane Kontrahenta   lub  + .

Tworzenie bazy rozpoczynamy od wybrania miejsca w którym chcemy umieścić  nowe pola.  My
do wyboru:

Dodatkowe dane opisowe kontrahenta lub 
Dodatkową tabelę danych szczegółowych dla kontrahenta. Zobacz różnice .

165
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Dodawanie kolejnych pozycji po kliknięciu  . Podajemy nazwę pola,  a następnie wybieramy
jego typ z zaproponowanych (zobacz przykład). Określamy długość pola. Pozycja Status informuje nas,
czy w danym polu wprowadzono jakąś zmianę.

Zaleca się zapisywanie danych po każdej zmianie.

Ikona  to kasowanie pola, a  odświeża dane.

 
Program nie pozwala na przebudowę bazy, jeśli wcześniej ustalony był inny jej typ,  a następnie

wprowadzono wartości w słowniku kont analitycznych - dane dodatkowe  (kontrahenci).

17.8 Ustawienia dla zadań i przypomnień CRM

MENU GŁÓWNE  Funkcje   ustawienie dla zadań i przypomnień CRM

Na  dwóch  zakładkach  przygotowano  ustawienia  dla  przypomnień  oraz  zadań.  Należy  je
dostosować do własnych potrzeb.

173
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17.9 Rejestracja programu

MENU GŁÓWNE  Funkcje   Rejestracja programu

Aby  zarejestrować  program  należy  przesłać  do  firmy  TGSoft  kod  komputera  wygenerowany
przez aplikację.  Gdy kod podany jest  na zamówieniu,  klucze  generowane  są  od  razu  i  przesyłane  po
wpłynięciu  zapłaty  za  program  na  nasze  konto.  Jeśli  kod  nie  był  podany  na  zamówieniu,  wtedy  po
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otrzymaniu przesyłki należy odczytać W PROGRAMIE kod i wraz z  proponowaną (przez siebie) nazwą
skróconą  firmy  przesłać  go  do  nas  faxem,  @  lub  pocztą.  Dodatkowo  należy  podać  numer  faktury
zakupionego programu. 

Odczytanie  kodu  komputera  będzie  możliwe  po  odblokowaniu  opcji  -  Rejestracja  programu.
Standardowo opcja jest  zablokowana,  aby nieodpowiedzialny  operator,  nie  uruchomił  jej  przypadkowo.
Gdy jednak jesteśmy pewni,  że rejestracja programu jest  konieczna,  wtedy pierwszym krokiem będzie
odbezpieczenie tego modułu. Służy do tego opcja znajdująca się w menu w bezpośrednim sąsiedztwie
rejestracji  programu.  (Menu  Główne  -  Funkcje  -  Blokada  opcji  Rejestracja  Programu.)  Działa  na
zasadzie przełączania, czyli ponowne kliknięcie na przemian włączają i wyłączają blokadę. 

Przed  aktywną  blokadą  znajduje  się  znak  ,  a  opcji  "Rejestracja  programu"  operator  nie  może

uruchomić.

Po  odblokowaniu  i  uruchomieniu  opcji  /Rejestracja  programu/,  program  wyświetli  kod
komputera (pod nazwą „Local”),  który  należy  wysłać  na  adres  tgsoft@tgsoft.pl.  Otrzymane  od  TGSoft
klucze należy wprowadzić również w tym miejscu, pamiętając o tym, że w kodach oraz  w kluczach nie
występuje litera „O” tylko cyfra 0 /zero/.  Po wprowadzeniu kodów należy wyjść  z  programu.  Ponownie
uruchomiony, będzie już pracował w pełnej wersji.

 Info  o  numerze  wersji  znajduje  się  w  opcji  Pomoc  /  O  programie  oraz  podczas  startu
programu.

  

Program generuje  nowy  kod nie  tylko  po  każdej  instalacji systemu operacyjnego,
ale  także  po  wymianie  niektórych  podzespołów  komputera.  Jest  to  uzależnione  od
programów  narzędziowych,  których  używamy.  Po  wygenerowaniu  nowego  kodu
komputera, należy przesłać na adrestgsoft@tgsoft.pl:  numer seryjny i nowy  kod,  w celu
ponownej rejestracji.

Wejście  do  opcji  i  naciśnięcie  klawisza   bez  podania  kodów spowoduje,  że
program   przełączy  się  w  wersję  DEMO.  Jeśli  wcześniej  pracował  już  w  wersji
zarejestrowanej, konieczne będzie ponowne podanie kodów. 

Opcja rejestracji programu służy nam, gdy zmienione zostaną składniki KODÓW. Na przykład:
1. Nazwy firmy.

mailto: tgsoft@tgsoft.pl
mailto: tgsoft@tgsoft.pl
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2. Numeru NIP.
3. Konfiguracji komputera.
4. Przeinstalowanie systemu WINDOWS.
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18 Projektowanie Fast Report

Cały  projekt  wydruku  wraz  z  podłączeniem  do  baz  danych  wykonujemy  w  Wizualnym
środowisku Fast Report. Zapytania SQL definiowane są za pomocą kreatora.  Mamy również  możliwość
definiowania okien dialogowych,  jeżeli  raport  wymaga  Np.  podania  parametrów do  obliczeń.  Aktualnie
możemy w ten sposób obsługiwać bazy:

Advantage, 
Clipper,
Clarion oraz
ADO/OLE DB. 

Raporty (projekty) zapisujemy w formie plików w drzewiastej strukturze katalogów i wykonujemy
po wskazaniu odpowiedniego pliku.  Wystarczy  użytkownikowi  wkopiować  nowy  plik  do  katalogu  i  już
kolejny raport jest gotowy do użycia.

Generator Raportów Fast  Report  jest  intuicyjny  i  łatwy  w obsłudze.  Nie  potrzebuje  oddzielnej
instalacji  ponieważ jest  wbudowany w program. Ogromnym ułatwieniem  jest  zastosowanie  środowiska
projektowania  w  języku  polskim.  Posiada  także  wbudowane  języki  skryptowe  i  umożliwia  zmiany
raportu  już  wygenerowanego.  Ponad  to  eksportuje  dokładny  wydruk  do  formatu  RTF  (możemy  go
poddać dalszej obróbce np. w MS WORD) oraz do formatu PDF z polskimi literami.

Fast  Report  został  tutaj  dodatkowo  wyposażony  (w  stosunku  do  standardowej  wersji  w
pozostałych programach TGSoft) w obiekty:

Bezpośrednie połączenie do baz danych  (Advantage  (ADT oraz  DBF),  Clarion  i  ADO/
OLE DB)

Wizualny Kreator zapytań SQL
Kody kreskowe
Obiekty OLE
Wykresy
Tabele przestawne
Paski gradientowe
Eksport wydruków do formatów: HTML, JPG, TIF

Do programu dołączono kilka przykładów.
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Menu Ikon:

Podgląd widoku.

Wydruk listy projektów w układzie drzewka.

Rozwijanie listy utworzonych projektów.

Ukrywanie listy projektów.

Dodawanie katalogu do listy projektów. W nagłówku okienka edycyjnego podana jest  ścieżka
dostępu do tworzonego katalogu

Dodawanie podkatalogu. 

Dodawanie nowego projektu.

Właściwości projektu.
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Wyświetlaj opisy projektów.

Włączenie opcji spowoduje wyświetlenie na ekranie dodatkowych opisów projektów.

Dodatkowe opisy oraz nazwy raportów wprowadzamy w projekcie Fast Report.
Jak to zrobić? 

1. Uruchamiamy projektowanie Fast  Report:  klikamy wydruk  (lub F5 ) i  z  okna wybieramy

.
2. W oknie Fast Report wybieramy właściwości całego raportu.
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Kasowanie projektu

lub F5

Wydruk  według projektu FAST REPORT.

Tworzenie projektu rozpoczynamy od  - założenia  nagłówka  projektu,  nadania  mu  nazwy.

Wcześniej możemy założyć  - katalog i  - podkatalog.  Następnie wybieramy  (lub F5 ) i  z

okna:

47
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 wybieramy   -
projektuj.

Po zaprojektowaniu, ponownie wybieramy  (lub F5 ) i drukujemy gotowy raport.

Projektowanie w FAST REPORT może odbywać się na dwa sposoby.

1 . Przy pomocy kreatora - wizualnie, myszką.

2. Standardowo poprzez ustawienia w kilku blokach.

Okno Fast Report składa się z kilku bloków.
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1 . Przy pomocy kreatora - wizualnie, myszką.

Bazy typu ADS

Projektowanie przy pomocy kreatora rozpoczynamy od wskazania w Menu Głównym (1) - Plik  -
Nowy ....,  a następnie wybraniu pozycji  Kreator raportu standardowego z  okna  Nowa  pozycja  (pojawia
się po wybraniu Nowy...)

Na ekranie wyświetlone zostanie okno Kreatora,  w którym kolejno należy  wybierać  ustawienia.
Na  początek  musimy  wskazać  połączenie  z  bazą  danych,  z  której  będziemy  pobierać  informacje.
Klikamy Nowe zapytanie, a następnie w oknie Kreator połączenia w zakładce Zapytanie,  wybieramy typ
połączenia. Jeśli baza wymaga logowania należy podać Login i Hasło. Jeśli nie od razu klikamy OK.
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Powrócimy  do  zakładki  zapytanie  (środkowe  okno  w  przykładzie  wyżej),  gdzie  wpisujemy

składnię SQL, albo klikamy  , który uruchamia Kreator skryptu SQL. 

Okno  obsługujemy  identycznie  jak  w  opcji  Definiowanie  Raportów  SQL.  Z  tą  różnicą,  że  po

ustawieniu  wszystkiego  i  wybraniu  ,  skrypt  SQL  przeniesiony  zostanie  do  Kreatora  połączeń,
zakładki Zapytanie. Klikamy Ok i z powrotem jesteśmy w oknie Kreator Raportu,  gdzie aktywny już  jest
klocek  Dalej.  Klikamy  i  przechodzimy  tym  samym  do  zakładki  Pola,  w  której  wybieramy  pola  do
raportu.
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Klikamy Dalej i  już  jesteśmy w zakładce Grupowanie.  Możemy  ją  przeskoczyć.  Jeżeli  jednak
chcemy by w raporcie dane były pogrupowane musimy pamiętać, że podczas tworzenia skryptu SQL, w
 kreatorze musimy posortować dane według odpowiedniego pola.

Przyjmujemy, że dane zostały posortowane, więc wybieramy pole według którego to sortowanie
ustalono.

Klikamy Dalej i przenosimy się do ustawień wydruku w zakładce Rozmieszczenie.  Po wybraniu
orientacji  wydruku,  rozmieszczeniu  pól  i  kliknięciu  Dalej  znajdziemy  się  w  ostatniej  zakładce,  gdzie
znajduje  się  kilka  propozycji  pokolorowania  raportu.  Zaznaczamy  jedną  z  opcji  i  klikamy  KONIEC.
Raport gotowy.

W  oknie  w  polu  6,  program  wpisze  wszystkie  wybrane  przez  nas  ustawienia.Dodatkowo
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możemy zauważyć zmiany w bloku 4,  gdzie znajduje się lista wszystkich obiektów, biorących udział

w tworzeniu raportu. Pod nim znajdują się właściwości bieżącego obiektu. 

W oknie pojawił się też dodatkowy blok 8  , z ikonami.  Pierwsza to połączenie z  bazą danych,

druga  to  zapytanie  SQL.  Kliknięcie  jednego  z  nich  spowoduje,  że  w  bloku  4  zostanie  odnaleziona
odpowiednia pozycja, a we właściwościach wyświetlone będą odpowiednie parametry. 

Aby  zobaczyć  jak  prezentuje  się  stworzony  przed  chwilą  raport  klikamy   lub  naciskamy

CTRL + P . W oknie podgląd raportu , możemy dokonać pewnych modyfikacji.

W zależności od wybranego typu danych okno kreatora może nieznacznie się różnić.

Bazy typu CLARION

Podobnie  jak  przy  bazie  ADS,  wybieramy  PLIK  -  Nowy  ...,  a  następnie  Kreator  Raportu
Standardowego.  Nim  jednak  przejdziemy  do  nowego  zapytania,  musimy  wybrać  (wskazać)  tabelę  z
odpowiedniej bazy danych. Jeśli chcemy wykorzystać łączenie tabel, otwieramy wszystkie tabele,  które
będą brały udział w takich łączeniach przy tworzeniu bieżącego raportu.

56
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Teraz możemy przystąpić  do tworzenia Nowego zapytania i postępować tak  samo  jak  zostało
opisane wyżej przy Bazach typu ADS.

Bazy typu ADO

Bazy typu ADO otwieramy bez wybierania tabel ale połączenie definiujemy tak samo jak w opcji
 Otwórz tabelę z bazy poprzez ADO.

2. Standardowo poprzez ustawienia w kilku blokach.
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Jak zwykle zaczynamy od wybrania typu bazy. W bloku 3  ( lewy dolny  róg okna) znajdują się

3 "beczki". Każda z nich ma swoje Menu. 

Po  wybraniu  pozycji  Baza  ADS  (lub  ADO  lub  Clarion),   w  bloku  4  zostanie  wpisana

odpowiednia pozycja, w a bloku 5, lista właściwości dla niej.

Dodatkowo na ekranie pojawi się 8  blok, a w nim ikona informująca nas o dostępnej bazie.  We

właściwości - DatabaseName wprowadzamy ścieżkę dostępu do bazy.
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Następny  krokiem  jest  wybranie  tabeli  (bądź  tabel).  Klikamy  wybraną  wcześniej  beczkę,  a  z

Menu  -  pozycję  Nowa  Tabela.  W  bloku  4  pojawia  się  kolejna  pozycja  w  drzewku,  a  właściwości

przełączają się automatycznie na  odpowiednie  dla  tabel.  Na  liście  odnajdujemy  pozycją  TableName  i

wskazujemy interesującą nas pozycję. (W bloku 8  pojawia się odpowiednia ikona).

Teraz  czas  na  utworzenie  Zapytania  SQL.  Klikamy  "beczkę"  i  z  menu  wybieramy  ostatnią
pozycję. W oknie edycyjnym skrypt  SQL  możemy wpisać od razu,  "z  ręki"  lub możemy posłużyć się

kreatorem Skryptu SQL, klikając  ikonę .  Po ustawieniu wszystkiego i wybraniu ,  skrypt  SQL

przeniesiony zostanie do naszego okna edycyjnego. Skrypt zatwierdzamy  lub porzucamy .

Dane zostały wybrane, przystępujemy do układania informacji na stronie.

Wstęgi  do  układania  na  stronie,  znajdują  się  w  bloku  3,  w  menu  ikony  .  Wybieramy

pierwszą  pozycję  z  listy,  czyli  Nagłówek  raportu.  Powinny  znaleźć  się  w  nim  informacje  dotyczące
całego  raportu,  które  wydrukowane  zostaną  tylko  na  pierwszej  stronie.  Wszystkie  ustawienia
znajdziemy we właściwościach wybranej wstęgi.

Teraz możemy wybrać wstęgę - Główne Dane i z  bloku 7   "przenieść"  do  do  niej  pola,  które

mają  znaleźć  się  w  raporcie.
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Aby  zobaczyć  jak  prezentuje  się  stworzony  przed  chwilą  raport  klikamy   lub  naciskamy

CTRL + P . W oknie podgląd raportu , możemy dokonać pewnych modyfikacji.

Szczegółowy opis (angielska wersja) znajduje się w opcji Pomoc - Pomoc kontekstowa

(lub F1 ).

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

56
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19 Widok

W  opcji  Widok  możemy  chować  lub  wyświetlać  na  nowo,  grupy  pasków  narzędziowych
Głównego Menu Ikon.

Znak , przed nazwą, oznacza włączenie paska do menu. 

 

W menu Widok znajduje się kilka ustawień,  które proponowane będą we wszystkich miejscach
programu (zakres dat, miesiąc).

Ostatnia  pozycja  na  liście  Pasków Narzędziowych  to  Modyfikacja,  która  pomaga  zarządzać
opcjami programu.

Otworzone  okno  jest  standardową  makietą  do  ustawiania  preferencji  operatora.  Składa  się  z

trzech zakładek.  W pierwszej znajduje się lista wszystkich pasków narzędziowych.  Znak   oznacza
"aktywny", czyli wyświetlany na ekranie. Możemy dopisać nowy pasek i umieścić go w menu. 

W  kolejnej  zakładce  znajdziemy  komendy,  uruchamiające  wszystkie  opcje  programu.
Pogrupowano je w kategoriach.  W każdej z  nich  znajduje  się  lista  komend,  z  których  część  posiada
własne ikony.  Możemy przenieść je do tworzonych  pasków.  Na  pasku  tym  możemy  również  położyć
ikony pobrane  z  innych,  istniejących  w Menu  Głównym  Ikon  pasków.  Wówczas  będziemy  pewni,  że
pobrana  ikona  nie  występuje  w  innym  miejscu.  W  ten  sposób  możemy  całkowicie  zmienić  wygląd
całego ikonkowego menu.

W trzeciej zakładce znajdziemy jeszcze kilka ustawień, które mogą pomóc nam w pracy. 

Wybrać duże ikony dla operatorów ze słabszym wzrokiem.
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20 Okna

Opcja ta pozwala na różne ustawianie okien na ekranie. Po otworzeniu kilku okien i zmianie ich
wielkości  zdarza  się,  że  na  ekranie  powstaje  bałagan.  Warto  wtedy  użyć  jednej  z  możliwości
segregowania.  Wybieramy spośród:  Kaskady,  Ustawienia poziomego lub  pionowego.  Ikony  znajdujące
się przed nazwami, obrazują sposób ułożenia na ekranie.

Kolejne ustawienia to:

Minimalizuj okna  –
 

Oznacza,  że  każde  wybrane  okno  zostanie  zmniejszone  do  nagłówka  (w
którym znajduje się jego nazwa) i umieszczone w dolnej partii ekranu.

Uporządkuj okna  –
 

Odpowiada za przywrócenie porządku na ekranie.

Pod  opcjami  zamykającymi  jedno  bieżące  okno  lub  wszystkie  jednocześnie,  znajdują  się
ponumerowane nazwy wszystkich otworzonych okien.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

39
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Ctrl + B     81

Ctrl + D     81

Ctrl + F     81

Ctrl + F2     81

Ctrl + G     81

Ctrl + H     81

Ctrl + K     81

Ctrl + L     81

Ctrl + O     81

Ctrl + P     81

Ctrl + R     81

Ctrl + S     81

Ctrl + T     81

Ctrl + U     81, 182

Ctrl + X     81

- D -
Dane Firmy     289, 294

Dane identyfikacyjne     294

Dane podstawowe    

Formularze ZUS     289

Księgowany rok     289

Termin składania deklaracji ZUS     289

Data i Czas     56

Date     188

Definicja projektu     188

Definicje Sprawozdań     157, 188

Dekrety     266

Dekrety do FK     289

Katalog z danymi FK     289

Dni Robocze Zakładu     289

Dodaj stronę     99

Dodatek stażowy    

Funkcje w formułach obliczeniowych - staz     289

Maksymalny procent     289

Przyrost dodatku (%)     289

Przyrost lat     289

DOKUMENTY MAGAZYNOWE     79

Domyślne ustawienia     56

Dopasuj do Strony     56

Dopasuj kolumnę     39

Dopasuj wszystkie kolumny     39

Dopuszczać Ujemne składniki podczas obliczeń?    
289

Drukuj     99

- E -
Edycja strony     99

Eksport danych do Excel'a     39

Eksport danych do HTML     39

Export     99

- F -
F12     20

FAKTURA VAT     79

FAST REPORT     39, 188

filtr     25
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filtrowanie danych     25

Firma - Osoba Fizyczna     294

Fit to Page     56

Float     188

formatowanie     56

FORMATTING     56

Function rSumKw     188

Funkcja     188

Funkcje     301

Funkcje w Formułach obliczeniowych - parametry    
289

Funkcje w Formułach obliczeniowych - podatek     289

- G -
GO     56

Grupowanie Kolumn     39

Grupowanie rekordów     55

Grupuj według tej kolumny     39

- I -
Idź Do     56

Ikony z pasków nawigacyjnych     39

Ilość dni roboczych    

Dni Robocze Zakładu     289

Funkcje w formułach obliczeniowych - DniRob    
289

IMPORT / REJESTROWANIE DOKUMENTÓW PW Z
PORODUKCJI     79

INNE DANE     188

Inne parametry konfiguracyjne     289

Integer     188

- J -
Jednostki     157

- K -
kalkulator     64, 79

KARTOTEKI MATERIAŁOWE TABELE     79

kasa     266

kasowanie pozycji     25

Kasowanie zbiorów indeksowych     289

Kasuj grupowanie     39

Konfiguracja kolumn     39

Kontrahenci     79, 157

Koszty uzyskania     289

Koszty uzyskania podwyższone    

procent kosztów uzyskania     289

Ulga podatkowa.     289

Księgowanie wpływów i wydatków     266

- L -
LISTA ZAMÓWIEŃ OD ODBIORCÓW     79

Listy     301

LKM     16

Ładuj wszystkie rekordy     39

- M -
MAGAZYNY / TOWARY     79

margines     56

Marginesy     99

Miejscowości     157

myszka     25

- N -
nagłówek     56

Najniższa krajowa     289

NARZĘDZIA     56

nowa pozycja     25

Numeracja stron     56

- O -
obsługa programu     13

Od czego zacząć?     70

odczytaj z archiwum     90

okno dialogowe     16

okno edycyjne     16

OPIS raportu     188

Opłata za przepakowywanie     70

Ostatni kod obliczanego składnika     289

otwieranie raportu     266

Otwórz     99

Otwórz plik z archiwum     90

Otwórz wydruk w oknie podglądu     99
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- P -
PARAGON     79

Parametr     188

Parametry systemu     289

Pasek grupowania     39

pasek narzędziowy     25

Paski narzędziowe     38

Pełny ekran     99

PKM     16, 39

Pływający     38

Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych?    
289

Podgląd Raportu     39

PoleBazy     188

Powiększalnik     99

Pracownicy     301

Prefix     39, 56

PREVIEW     56

programy TGSOFT     13

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO
OBLICZEŃ     188

Przywróć domyślne ustawienie tabeli     39

- R -
Rachunek podstawowy (domyślny)     294

raporty    

bankowe     79

kasowe     79

Rejestracja programu     289

REJESTROWANIE ZAMÓWIENIA OD KLIENTA
(REZERWACJA )     79

REJSTRY SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU     79

rekord     25

Result     188

ROBOCZE DOKUMENTY MAGAZYNOWE     79

ROZLICZANIE TRANSAKCJI     79

rozrachunki     79

Rozwiń szczegóły (grup)     39

- S -
SCALING     56

Show empty pages     56

Składki ZUS     289

Składniki czynszu     157

Skróty Klawiaturowe     16

SKRYPT     188

Słowniki     157

słowo klucz AND     25

słowo klucz NOT AND     25

słowo klucz NOT OR     25

słowo klucz OR     25

sortowanie     55

Sortuj malejąco     39

Sortuj rosnąco     39

stanowiska kasowe     266

Stawki podatkowe     289

stopka     39, 56

Stopka grupy     39

stosowanie haseł     301

String     188

STYLES     56

Sumuj tylko zaznaczone rekordy     39

Szablony     157

Szukaj     99

Szybkie filtrowanie wg kolumn     39

ścieżka dostępu do programu FK     266

- T -
Tabele odsetkowe     157

Tło     56

toolbar     16

toolbars     38

TOOLS     56

Tryb auto-podgląd     39

tworzenie raportów     104

Tytuł raportu     56

- U -
układ kolumn     39

układanie rekordów     55

Ulice     157

Urzędy Skarbowe     157, 182

USŁUGI     79

ustawienia bazy     25

Usuń sortowanie     39

Usuń stronę     99

Usuń szczegóły (grup)     39

Usuń tą kolumnę     39
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Użytkownicy systemu     289, 301

- V -
VIEW     56

- W -
wartość     188

WIDOK     56

wpłata     266

wstaw     56

wydruk     64

Wydruk Raportu     39

wypłata     266

Wyrównaj kolumny     39

Wyszukiwanie rekordu przy pomocy kreatora     70

- X -
XLS     104

- Z -
Zaawansowane ustawienia widoku tabeli     39

Zadokowany     38

Zakładanie Firmy lub Firm     105

Zakładki     99

ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW     79

zamykanie raportu     266

zapis odczyt z archiwum    

składniki tymczasowe     79

stałe     79

zapisywanie raportu     266

Zapisz     99

Zapisz Dane do Archiwum     90

zapisz do archiwum     90

Zapisz pliki KDU ZUS - dane PP ZUS     90

Zapisz układ kolumn tabeli     39

Zasiłki ZUS    

Funkcje w formułach obliczeniowych - zasiłki    
289

ZASOBY KONTRAHENTA     79

zaznacz wszystko     64

Zaznaczanie rekordów     39

ZLECENIA PRODUKCYJNE     79

Zmiana Firmy lub Roku obrachunkowego     105
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