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I. Wstęp,  zakres działania i przeznaczenie programu  
 

Sz@rk::ST jest systemem (oprogramowaniem) które umożliwia obsługę środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych  oraz wyposażenia w sposób kompleksowy.  Program działa w środowisku Windows 

(XP, Vista, Win7) z wykorzystaniem bezpłatnego serwera MS SQL EXPRESS 2005 (lub wyższego firmy Microsoft).  

System Sz@rk::ST posiada wszelkie mechanizmy ułatwiające ewidencję i amortyzację majątku firmy, m.in. 

możliwośd rejestrowania składników środków lub wyposażenia oraz obrót tymi składnikami. Przykład:  zestaw 

komputerowy przyjęty do ewidencji jako pojedynczy środek trwały, w rzeczywistości składa się z wielu 

odrębnych części: jednostki centralnej, monitora, klawiatury, itp. W systemie Sz@rk::ST można zarejestrowad 

wszystkie elementy tego środka  a w razie potrzeby dokonywad przesunięd składników pomiędzy środkami lub 

likwidowad pojedyncze składniki.  

System dysponuje funkcją rejestrowania wszelkich zmian w danych środków i wyposażenia, dostępnych 

później do przeglądania w historii zmian. Jest to właściwośd szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach lub 

instytucjach, w których występuje duża ilośd wyposażenia czy środków trwałych.   

Sz@rk::ST dysponuje mechanizmem wycofywania zaksięgowanych dokumentów do bufora roboczego, co 

umożliwia bardzo łatwe i szybkie poprawianie błędnie zaksięgowanych dokumentów.  Przykładowo, 

zaksięgowany dokument OT z błędnymi kwotami można wycofad do bufora dokumentów roboczych, następnie 

skorygowad błędne dane i ponownie zaksięgowad.  

Program umożliwia automatyczne nadawanie obiektom w systemie (środki, wyposażenie, składniki 

środków) unikalnych kodów kreskowych oraz ich drukowanie w postaci samoprzylepnych etykiet naklejanych 

bezpośrednio na środek lub wyposażenie.  Zawarty w systemie moduł obsługujący inwentaryzację, wykorzystuje 

etykiety współpracując z przenośnymi kolektorami kodów kresowych, co bardzo upraszcza i przyśpiesza 

przeprowadzanie inwentaryzacji.  

Sz@rk:ST  obsługuje wszelkie wymagane dokumenty  (OT, LT, PT, MT, OW, LW, itd.), umożliwia niezależne 

obliczanie amortyzacji bilansowej i/lub podatkowej dla każdego środka trwałego, wyliczanie planu amortyzacji 

środków na dowolny rok, sporządzanie rocznego wykazu amortyzacji, automatyczne przygotowanie dekretów 

do systemu finansowo-księgowego Sz@rk::FK oraz bardzo wiele innych pożytecznych funkcji koniecznych do 

sprawnego zarządzania majątkiem firmy.  

 

System Sz@rk::ST występuje w trzech odmianach, różniących się funkcjonalnością. 

 STD -  wersja standardowa 

 PRO -  wersja rozbudowana, z obsługą składników środków trwałych i wyposażenia 

 INV -  wersja pełna, z obsługą składników oraz z modułem inwentaryzacji 

Pełny wykaz różnic pomiędzy wersjami jest umieszczony w koocowej części niniejszego dokumentu. 
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II. Dane słownikowe  

 
Pracę z systemem należy rozpocząd od wprowadzenia  podstawowych danych słownikowych. Do danych 

słownikowych w systemie Sz@rk::ST zaliczono m.in. dane kontrahentów (sprzedawców lub dostawców 

środków i wyposażenia), osoby odpowiedzialne i użytkujące, miejsca użytkowania (lokalizacje), klasyfikację 

rodzajową środków trwałych, konta księgowe  i inne.  

Dane słownikowe pozwalają na jednokrotne wprowadzenie danych, które potem wystarczy  jedynie 

wskazad  podczas ustalania cech charakterystycznych dla środka trwałego lub wyposażenia.  Dane 

słownikowe zwykle zawierają informacje stałe (powtarzające się)  i  służą także do filtrowania i grupowania  

zarejestrowanych środków trwałych  i wyposażenia.  

 

 

Rysunek 1. Menu główne - Słowniki 

Po instalacji systemu, dostępny jest wstępnie wypełniony słownik KŚT (klasyfikacja rodzajowa środków 

trwałych).  Pozostałe słowniki należy uzupełnid we własnym zakresie.   

 

Podczas wprowadzania danych do niektórych słowników (grupy, kategorie, miejsca użytkowania, działy, 

zespoły) można wskazad rekord nadrzędny co umożliwia zbudowania drzewka hierarchii, który ułatwia 

później odszukiwanie właściwych pozycji. Drzewko hierarchii przydaje się gdy w firmie jest wiele  lokalizacji 

lub jednostek , przykłady na zdjęciach umieszczonych poniżej.  

 

Oprócz podstawowych cech którymi można opisad środek trwały lub wyposażenia w systemie 

(kategoria, grupa, dział, jednostka, zespół), Sz@rk::ST umożliwia wprowadzanie dodatkowych dwóch, 

dowolnych sposobów podziału, są to słowniki „Cechy 1.” I „Cechy 2.”.   Program umożliwia dowolne 

grupowanie lub filtrowanie danych wg danych słownikowych w obu ewidencjach (środków i wyposażenia).  

 

Słownik „Kody Kreskowe” zawiera wszystkie nadane  unikalne kody kreskowe przydzielone do obiektów 

które można rozróżnid w systemie.  Mogą to byd; środki trwałe, wyposażenie, składniki środków lub 

wyposażenia, poszczególne egzemplarze wyposażenia zarejestrowanego w większych ilościach. 

 

Poniżej przykład okna ze słownikiem miejsc użytkowania z ustaloną hierarchią (Rysunek 3. Widok 

słownika miejsc użytkownika - zakładka "Drzewko") 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/menu_slowniki.png
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Rysunek 2. Widok słownika miejsc użytkowania 

 

Rysunek 3. Widok słownika miejsc użytkownika - zakładka "Drzewko" 

 

Rysunek 4. Widok okna ze słownikiem KŚT (klasyfikacja środków trwałych) 

 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/slownik_miejsca_lista.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/slownik_miejsca_drzewko.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/slownik_KST_lista.png


Opis systemu Sz@rk::ST 2010                                                                                                                                           Strona 7 z 69 

 

III. Ewidencja i amortyzacja Środków Trwałych  

 
Zadaniem tego modułu jest prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych, obliczanie 

amortyzacji podatkowej i/lub bilansowej, obliczanie planu amortyzacji dla wszystkich lub poszczególnych 

środków trwałych, oraz dostarczanie różnorodnych wykazów i zestawieo dotyczących  wartości  środków, 

ich umorzenia i amortyzacji.  Program wspomaga wszelkie operacje związane z zarządzaniem środkami 

trwałymi. Zmiany wpływające na wartośd środków, wyliczane kwoty amortyzacji lub ważne dane 

słownikowe (miejsce użytkowania, osoby odpowiedzialne i użytkujące), są rejestrowane poprzez 

odpowiednie dokumenty. Dodatkowo system rejestruje także wszelkie zmiany danych opisowych i 

słownikowych środków, oraz umożliwia przegląd tych zmian za pośrednictwem opcji „Historia zmian”. Dzięki 

rejestrowi zmian możliwe jest prześledzenie wszelkich zmian jakie zachodziły w systemie, co jest szczególnie 

ważne, jeśli środki trwałe występują w znacznej ilości.  

Ważna zaletą programu, jest możliwośd rejestrowania składników środków -  polega to na tym, że do 

każdego środka trwałego można przypisad jego części składowe (jeśli takie istnieją), nazywane w systemie 

„składnikami środka trwałego”. Funkcjonalnośd ta umożliwia wprowadzenie do systemu i dogodne 

zarządzanie wszystkimi elementami z których składa się dany środek trwały.  Każdy składnik środka trwałego 

może otrzymad unikalny identyfikator (kod kreskowy), co ułatwia inwentaryzację środków, szczególnie w 

przypadku przesunięd składników pomiędzy środkami, np. w przypadkach zamiany drukarek lub monitorów 

przy różnych zestawach komputerowych.  Istnieje możliwośd zarejestrowania składników środków trwałych 

bez podawania ich wartości. Wówczas, przesunięcia tymi składnikami lub ich likwidacje nie wpływają na 

wartośd samych środków trwałych. 

Poniżej widok podmenu dla środków trwałych: 

 

Rysunek 5. Widok menu "Środki Trwałe" 

 

1. Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji  
 

Aby zarejestrowad środki trwałe w systemie, należy je najpierw wprowadzid do ewidencji, podając ich 

podstawowe dane opisowe i słownikowe. Do tego celu należy uruchomid opcję menu  

„Środki Trwałe -> Ewidencja Środków Trwałych”.  Dopiero po zarejestrowaniu podstawowych danych 

środka trwałego można go będzie „otworzyd”  za pomocą dokumentu otwarcia. 

Na poniższym rysunku widad wprowadzone cztery środki trwałe, przy czym dwa pierwsze są otwarte 

(posiadają zarejestrowaną wartośd i można dla nich obliczad amortyzację) a dwa pozostałe są nie otwarte - 

zarejestrowano dla nich tylko podstawowe dane identyfikujące (numer wpisu do ewidencji, numer 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/menu_srodki_trwale.png
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inwentarzowy, kod kreskowy), opisujące (nazwa, skrót nazwy,  charakterystyka, itd.) oraz słownikowe 

(miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, kategoria, dział, itd.) 

 

Rysunek 6. Ewidencja Środków Trwałych - lista 

Okno w którym prezentowane są środki trwałe,  jest wyposażone w szereg funkcji uruchamianych 

przyciskami umieszczonymi w menu własnym tego okna.  Częśd przycisków posiada krótki opis wskazujący 

na wykonywaną funkcję, inne są reprezentowane tylko ikonką. Większośd przycisków można uruchamiad 

skojarzonym klawiszem funkcyjnym,  który jest podawany w podpowiedzi przycisku (podpowiedź pojawia się 

po umieszczeniu kursora myszy na ikonie).  

 

a) Opis formatki do edycji danych środka trwałego 

 

Nowy środek trwały wprowadza się używając przycisku „Nowy” lub klawisza <Insert>. 

Do wprowadzania danych nowego środka lub przeglądania (lub modyfikowania) już wprowadzonych 

środków, przywoływana jest następująca formatka (okno): 

 

Rysunek 7. Ewidencja Środków Trwałych - okno edycji danych - zakładka główna 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_lista_1.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_rekord_zakładka_dane.png
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Powyższa formatka zawiera kilka zakładek w których zgromadzone są dane dotyczące wskazanego 

środka trwałego.  W zakładce pierwszej rejestruje się podstawowe dane opisowe i słownikowe środka. W 

drugiej zakładce można zarejestrowad składniki środka trwałego, jeśli dany środek je posiada. W trzeciej 

zakładce można wprowadzid charakterystykę środka, dane techniczne, itd.  

 

Rysunek 8. Ewidencja Środków Trwałych – okno edycji danych - zakładka "Składniki"  
 

Zakładka „Plan” umożliwia obliczenie, oraz podgląd lub wydruk planu amortyzacji bilansowej lub 

podatkowej środka, aż do okresu w których nastąpi całkowite zamortyzowanie jego wartości.  

 

Rysunek 9. Ewidencja Środków Trwałych - okno edycji danych - zakładka "Plan" amortyzacji 

W zakładce „Odpisy” wykazane są wszystkie dotychczasowe (zaksięgowane) odpisy amortyzacyjne 

(raty). Lista odpisów jest pogrupowana domyślnie wg lat. Wykaz można wydrukowad. 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_rekord_zakładka_skladniki.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_rekord_zakładka_plan_amortyzacji.png
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Zakładka „Otwarcie” oraz „Likwidacja” pozwala na wgląd (oraz możliwośd wydrukowania OT lub LT) do 

dokumentu którym otwarto lub zlikwidowano dany środek trwały. 

 

b) Historia zmian danych środka trwałego 

 

System Sz@rk::ST rejestruje wszelkie zmiany danych środka trwałego, zmiany te odkładane są do 

rejestru nazywanego historią zmian. Zapamiętywane są nie tylko modyfikacje wykonane przez księgowanie 

dokumentu, ale także zmiany danych opisowych lub słownikowych środka trwałego wykonane podczas 

edytowania danych.  Prowadzenie szczegółowego rejestru zmian bardzo się przydaje w firmach lub 

organizacjach gdzie występuje wiele środków czy wyposażenia, lub zmiany wprowadza wielu użytkowników.   

Rejestr historii zmian jest dostępny podczas przeglądania listy w ewidencji środków trwałych – klawisz 

<F11> lub przycisk [Historia]. 

 

Rysunek 10. Historia zmian danych środka trwałego – lista 
 

Po otwarciu wskazanego zapisu historii (przyciskiem [Otwórz] lub klawiszem <Enter>) można przeglądad 

szczegółowe zmiany jakie zaszły w danych środka. System udostępnia podgląd zmian w postaci 

przełączalnego widoku zapamiętanych stanów środka trwałego, przed i po zmianie. Przedstawiają to poniższe 

rysunki: lewy - stan przed zmianą, klawisz <Home>; prawy - stan po zmianie, klawisz <End>. 

     

Rysunek 11.Historia zmian danych środka – przed i po zmianie 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_historia_zmian_lista.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_historia_zmian_rekord_przed.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_srodkow_historia_zmian_rekord_po.png


Opis systemu Sz@rk::ST 2010                                                                                                                                           Strona 11 z 69 

 

 

c) Kartoteka obrotów środka trwałego 

 

W ewidencji środków trwałych dostępna jest funkcja umożliwiająca podgląd wszystkich 

zarejestrowanych obrotów środka trwałego – czyli zapisów zaksięgowanych dokumentów które dotyczą tego 

środka.  Kartotekę obrotów wywołuje się klawiszem <F8> lub przyciskiem [Kartoteka]. 

 

Rysunek 12. Kartoteka obrotów wskazanego środka trwałego 

 

d) Pozostałe funkcje w oknie ewidencji środków trwałych 

 

W oknie ewidencji środków dostępnych jest jeszcze wiele innych, przydatnych funkcji. Ważniejsze z nich 

zostały opisane poniżej. 

 Dodatkowe dane środka  

W systemie Sz@rk::ST istnieje możliwośd zdefiniowania własnych dodatkowych danych które można 

rejestrowad dla każdego środka trwałego.  Strukturę  dodatkowej tabeli (nazwy i typy pól) definiuje 

się w opcji menu „Funkcje -> Modyfikacje struktury tabel dodatkowych”.  

Okno edycji dodatkowych danych przywołuje się klawiszem <Shift-Enter>. 

 

 Operacje 

Przycisk [Operacje+ wywołuje menu z listą dodatkowych operacji które można wykonad dla 

bieżącego (wskazanego) środka trwałego.  Są to np. zmiana numeru inwentarzowego, zmiana kodu 

kreskowego, wydruk etykiet z kodem kreskowym, itd.   
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Rysunek 13. Dodatkowe operacje dla wskazanego środka trwałego lub grupy zaznaczonych środków 

Operacje zmiany numeru inwentarzowego, daty przyjęcia do ewidencji lub kodu kreskowego 

dotyczą pojedynczego, wskazanego środka trwałego.  

Operacja „Nadanie kodu kreskowego … ” umożliwia nadanie kodu kreskowego dla wszystkich 

zaznaczonych środków trwałych w ewidencji (więcej informacji na ten temat znajduje się w opisie 

dot. inwentaryzacji). Operacja „Drukuj etykiety identyfikacyjne …” pozwala na wydrukowanie 

wszystkich etykiet identyfikacyjnych dla zaznaczonych środków (oraz jego składników) w ewidencji. 

 

Uwaga:  Zmiana numeru inwentarzowego, nadanie lub zmiana kodu kreskowego lub daty wpisu do 

ewidencji jest odnotowana w historii zmian środka trwałego.   

 

 Karta środka 

Funkcja  umożliwia wydruk wszystkich danych jakie wiążą się z bieżącym środkiem trwałym na 

jednym, zbiorczym wydruku.  Można wpływad na zakres drukowanych informacji, w tym celu należy 

przed wydrukowaniem karty  włączyd lub wyłączyd odpowiednie opcje własne tej funkcji.  

 

 

Rysunek 14. Dostępne opcje sterujące zakresem drukowania karty środka trwałego 

 

 Inwentaryzacje środka trwałego 

Za pomocą funkcji  [Inwentaryzacje] można przeglądad w jakich arkuszach inwentaryzacyjnych dany 

środek trwały był ujęty, oraz jaki był wówczas jego stan ze spisu.  

Ta sama funkcja jest również dostępna dla składników środka trwałego (jeśli środek je posiada).  

 

Poniżej wygląd okna z listą inwentaryzacji wskazanego środka trwałego. 
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Rysunek 15. Lista inwentaryzacji danego środka trwałego 

 

 

 Zadania (dla bieżącego środka trwałego)  

Funkcja  umożliwia przydzielanie zadao dla bieżącego (wskazanego) środka trwałego, zadanie może 

mied ustawione przypomnienie, które zostanie automatycznie wywołane przez program w 

odpowiednim (ustawionym) czasie.  Funkcja przydaje się gdy trzeba wykonad pewne operacje 

(likwidacje, zmiany wartości, itd.) w przyszłości  – gwarantuje, że użytkownik o tym nie zapomni.  

  

 

Rysunek 16. Zadania dla wskazanego środka trwałego  
 

Poniżej okno przypomnienia, które zostanie automatycznie przywołane  w ustalonym czasie. 

 

Rysunek 17. Automatycznie przypomnienie wywoływane przez program 
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 Sterowanie widokiem listy  -  Amortyzacja Bilansowa/Podatkowa   

Umieszczone w dolnym pasku narzędziowym okna ewidencji środków przyciski ;  „Amortyzacja”, 

„Widoczne” i „Rodzaj” – służą do sterowania zakresem prezentowanych danych w ewidencji.   

Skojarzone z nimi klawisze funkcyjne:  

  <F2> - przełączenie widoku  kolumn wartości środka:  amortyzacja Podatkowa / Bilansowa 

  <F3> - przełączanie widoku  statusu środków:  Czynne / Zlikwidowane / Wszystkie 

  <F4> - włączanie i wyłączanie sekcji z parametrami amortyzacji  

 

 Grupowanie środków 

Przycisk umożliwia pogrupowanie środków wg wskazanego obok słownika. Każda grupa ma odrębnie 

zsumowane wartości.  Bieżące ustawienie  grupowania listy jest uwzględniane w funkcji *Wydruk] – 

klawisz <F5>. 

 

 Duplikowanie środka 

Program wyposażono w funkcję duplikowania bieżącego środka trwałego. Po uruchomieniu 

przycisku umieszczonego obok [Nowy+ lub jednoczesnym naciśnięciu klawiszy <Shift> i <Insert>, 

program założy rekord dla nowego środka w którym wstępnie ustalone zostaną wszystkie dane na 

podstawie wzoru jakim będzie bieżący środek w ewidencji.  Skopiowane zostaną wszystkie 

informacje za wyjątkiem numeru wpisu do ewidencji i numeru inwentarzowego (te numery muszą 

byd unikalne i system generuje je automatycznie).  Uwaga: Powielone zostaną także składniki środka 

trwałego, jeśli wzorcowy środek je posiada.   

Utworzony na podstawie wzoru środek będzie miał status „nie otwarty” i wartośd zerową (dotyczy 

to także jego składników) ponieważ wartośd środka należy nadad dokumentem otwarcia.  Funkcja 

przydaje się do szybkiego wprowadzenia do ewidencji wielu takich samych środków trwałych. 
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2. Rejestrowanie dokumentów dla środków trwałych 
 

Wszelkie zmiany wpływające na wartośd środków i obliczane kwoty odpisów amortyzacji wykonuje się za 

pośrednictwem dokumentów.  Aby zarejestrowad dokument dla środków trwałych należy wywoład opcję 

menu „Środki Trwałe -> Rejestrowanie dokumentów i amortyzacji”. 

Po uruchomieniu ww. opcji, pojawi się aktualna lista dokumentów roboczych - niezaksięgowanych. 

Nowy dokument wprowadza się do listy za pomocą przycisku *Nowy] lub klawisza <Insert>.  Przy zakładaniu 

nowego dokumentu należy podad jego dane nagłówkowe, które będą wspólne dla wszystkich jego zapisów 

(pojedynczy zapis w dokumencie dotyczy jednego środka trwałego), wcześniej konieczny jest wybór rodzaju 

dokumentu który chcemy zarejestrowad. 

 

Rysunek 18. Rejestrowanie dokumentów dla środków trwałych, wybór rodzaju dokumentu 

 

Rysunek 19. Rejestrowanie dokumentów dla środków - nagłówek dokumentu 
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a) Rejestrowanie  otwarcia środka w ewidencji  

 

Poniżej opisany zostanie przykład rejestrowania zapisu dla dokumentu typu „Otwarcie środka”.  

  Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych nagłówka dokumentu (rodzaj dokumentu, data, treśd, 

numer dokumentu zewnętrznego (faktury) itp.), można wprowadzad poszczególne zapisy (środki trwałe).  

Dla każdego rodzaju dokumentu pobierane będą inne dane dot. poszczególnych zapisów, a konieczne będzie 

podanie wszystkich niezbędnych danych charakterystycznych dla danego typu dokumentu. Przykładowo, dla 

otwarcia środka w ewidencji potrzebne będzie podanie wartości zakupu, daty zakupu, stawki i metody 

amortyzacji, itd.    

 

Rysunek 20. Rejestrowanie dokumentów otwarcia - dane poszczególnej pozycji 

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, w dokumencie roboczym pojawi się zapis dotyczący 

otwarcia dla konkretnego środka trwałego.   

 

Rysunek 21. Rejestrowanie dokumentów otwarcia – lista po wprowadzeniu zapisu dot. otwarcia środka  
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Jeżeli jednocześnie otwierane jest wiele takich samych środków trwałych, w wersji „INV” systemu 

Sz@rk::ST można wykorzystad funkcję powielania bieżącego zapisu, dostępną pod przyciskiem [Powielaj]. 

Funkcja powiela bieżący zapis dokumentu  wraz z jednoczesnym dopisaniem nowego środka trwałego w 

ewidencji. Podczas powielania kopiowane są wszystkie dane wzorcowego środka trwałego (za wyjątkiem 

numeru wpisu do ewidencji i numeru inwentarzowego które muszą byd unikalne – te generowane są 

automatycznie). Powyższa funkcja jest szczególnie użyteczna gdy trzeba przyjąd do ewidencji wiele takich 

samych środków trwałych, np. kilku takich samych urządzeo, zestawów komputerowych, itd.  Analogiczna 

funkcja jest dostępna dla wyposażenia. 

Poniżej rysunek z przykładem wykorzystania funkcji „Powielaj”. 

 

Rysunek 22. Dokument otwarcia środków - powielenie zapisów (środków) 

W efekcie wykorzystania funkcji „Powielaj”, w dokumencie pojawi się zadana ilośd takich samych  

zapisów otwarcia.  Należy przy tym pamiętad, że powielone zostaną także składniki środka trwałego, jeśli 

wzorcowy zapis otwarcia  miał takie zdefiniowane. 

 

Rysunek 23. Dokument  otwarcia środkow -  lista po wykonaniu funkcji "Powielanie" 

Jeżeli wszystkie dane we wskazanym dokumencie roboczym są poprawne, dokument należy 

zaksięgowad, co wykonuje się przyciskiem *Zaksięguj] bądź klawiszem <Ctrl-F9>. 
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Po zaksięgowaniu dokumentu, odpowiednie zmiany (w zależności od rodzaju dokumentu) są przypisane 

środkom trwałym w ewidencji, a sam dokument zostaje przeniesiony do kartoteki dokumentów 

zaksięgowanych. 

Dopóki dokument nie jest zaksięgowany, możliwe są wszelkie modyfikacje dotyczące jego zapisów. Po 

zaksięgowaniu wszelkie zamiany dotyczące zapisów tego dokumentu są zabronione, wówczas ewentualne 

poprawki można wykonywad jedynie po wycofaniu zaksięgowanego dokumentu z powrotem do bufora 

dokumentów niezaksięgowanych (opis wycofywania dokumentu w dalszej części niniejszego dokumentu).  

 

b) Obliczanie amortyzacji -  rejestrowanie dokumentu „Amortyzacja Środków Trwałych” 

 

Amortyzacja w systemie Sz@rk::ST jest obliczana i rejestrowana za pośrednictwem dedykowanego typu 

dokumentu, jest nim „Amortyzacja środków trwałych”. W celu utworzenia takiego dokumentu, podczas 

zakładaniu nagłówka  należy wybrad opcję „Obliczenia Amortyzacji Podatkowej i/lub Bilansowej lub korekty 

do już obliczonej amortyzacji”  a następnie podad miesiąc (i rok) za który ma byd obliczona amortyzacja. 

Pozostałe dane nagłówkowe można pominąd.  Bezpośrednio po utworzeniu, dokument nie zawiera żadnych 

zapisów z obliczonymi ratami amortyzacji.  Zapisy te można utworzyd automatycznie za pośrednictwem 

przycisku [Oblicz] który uruchomi kreator obliczania amortyzacji. Można także tworzyd zapisy bezpośrednio, 

przez wskazanie środka trwałego któremu należy obliczyd kolejną ratę amortyzacji - przycisk [Nowy] lub 

klawiszem <Insert>.  

 

Rysunek 24. Rejestrowanie dokumentu amortyzacji - obliczanie automatyczne 

W przypadku wykorzystania funkcji [Oblicz+, wszystkie wpisy dotyczące obliczonych kolejnych rat 

amortyzacji zostaną automatycznie utworzone przez program.  Po wykonaniu obliczeo, dokument należy 

zaksięgowad.  Zaksięgowanie spowoduje aktualizację wartości umorzenia środków, oraz umożliwi 

sporządzanie wykazów amortyzacji i umorzenia środków trwałych za dany miesiąc.  
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W analogiczny sposób rejestruje się wszelkie inne operacje dotyczące środków trwałych. Zmiany danych 

opisowych (nazwy, opisu, charakterystyki) lub danych słownikowych (grupa, dział, jednostka, itd.) środków 

trwałych wykonuje się bezpośrednio w ewidencji środków. 

 

c) Pełny wykaz  obsługiwanych rodzajów dokumentów dla środków trwałych 

 

Poniższy rysunek przedstawia słownik rodzajów dokumentów dla środków trwałych które są 

obsługiwane przez system, wraz z  dedykowanym dla danego rodzaju symbolem dokumentu. Jest to 

zarazem lista dostępnych operacji do wykonania na danym środku trwałym. 

 

Rysunek 25. Słownik rodzajów dokumentów - dla Środków Trwałych 
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3. Kartoteka dokumentów zaksięgowanych 
 

Wszystkie zaksięgowane dokumenty dotyczące środków trwałych są widoczne po uruchomieniu opcji 

„Środki Trwałe -> Kartoteka dokumentów”.  Domyślnie ładowane są wszystkie dokumenty z bieżącego roku 

w systemie, zatem dokumenty wcześniejsze będą widoczne po zmianie zakresu dat. 

Każdy z widocznych dokumentów można otworzyd przyciskiem *Otwórz+ co będzie oznaczało 

przywołanie wszystkich zapisów dot. poszczególnych środków w tym dokumencie. Za pośrednictwem 

przycisku [Dokument] można wydrukowad odpowiedni dokument (zgodny z rodzajem). W kartotece 

dokumentów dostępny jest także przycisk *Funkcje+, który pozwala na skorygowanie danych nagłówkowych 

dokumentu, lub (w razie potrzeby) na skasowanie, anulowanie lub wycofanie bieżącego (wskazanego) 

dokumentu do bufora dokumentów roboczych (niezaksięgowanych).   

 

Rysunek 26. Kartoteka dokumentów środków trwałych – lista 

 

a) Anulowanie, kasowanie lub wycofywanie dokumentów zaksięgowanych do bufora 

 

Często już po zaksięgowaniu danego dokumentu, okazuje się że były w nim błędy.  Bezpośrednie 

poprawki danych dokumentu który został już zaksięgowany, nie są możliwe.  W takiej sytuacji należy błędny 

dokument anulowad, skasowad bądź wycofad do bufora.  Wówczas, wszelkie zmiany w środkach trwałych, 

które były związane z tym dokumentem zostaną wycofane, tzn. dla każdego z tych środków zostanie 

przywrócony stan, jaki był przed zaksięgowaniem anulowanego/kasowanego/wycofywanego dokumentu.    

 

Rysunek 27. Funkcja anulowania, kasowania lub wycofania zaksięgowanego dokumentu dla środków trwałych 

W przypadku anulowania dokumentu, dokument pozostaje w obrotach systemu, odwracane są jedynie 

zmiany w danych środkach, a sam dokument zostaje odpowiednio oznaczony.  

Kasowanie dokumentu, oprócz przywrócenia stanu środków, całkowicie usuwa dokument i jego zapisy z 

kartotek (ale pozostanie ślad tej operacji w historii zmian danych środka).  
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Wycofanie dokumentu, oprócz przywrócenia stanu środków, powoduje że wszystkie zapisy tego 

dokumentu są ponownie przesuwane do bufora dokumentów niezaksięgowanych.  Można zatem otworzyd 

ten dokument w buforze, wykonad konieczne modyfikacje i ponownie zapisad (zaksięgowad) poprawiony 

dokument.  Wycofanie dokumentu jest najwygodniejszym korygowania danych w zaksięgowanych 

dokumentach.  

Nie wszystkie dokumenty można od razu wycofad lub skasowad.  Operacja wycofania jest zabroniona, 

jeśli dla któregokolwiek środka ujętego dokumentem który ma byd wycofany, zaksięgowano późniejszy  

(inny) dokument.   Przed wycofaniem dokumentu, system sprawdza ewentualne konflikty i wykazuje zapisy 

które uniemożliwiają wykonanie operacji wycofania.  

W systemie obowiązuje zasada,  że można wycofywad lub kasowad dokumenty w odwrotnej kolejności w 

jakiej były księgowane. Możliwe jest zatem wycofanie wszystkich dokumentów, aż do tego który wymaga 

poprawek, przy zachowaniu odpowiedniej kolejności wycofywania.    

Przed wykonaniem operacji wycofania, system sprawdza również, czy dla któregokolwiek środka 

trwałego, ujętego w tym dokumencie, nie modyfikowano danych opisowych lub słownikowych - już po 

zaksięgowaniu tego dokumentu.  Jeśli tak, to system wyświetli stosowne ostrzeżenie, ponieważ zmiany te 

zostaną także wycofane i trzeba będzie je wprowadzid ponownie. 

Wszystkie konieczne testy przed kasowaniem lub wycofaniem zaksięgowanego dokumentu są 

wykonywane przez system automatycznie.  W razie wykrycia problemów, kreator wycofania dokumentu 

wyświetli stosowny opis wraz z listą środków trwałych i zapisów, które powodują konflikty.  

 

Rysunek 28. Ekran początkowy kreatora wycofania dokumentu zaksięgowanego 
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4. Wykaz wartościowy dokumentów zaksięgowanych za okres 
 

Wykaz wartościowy zaksięgowanych dokumentów obrotu środków trwałych jest dostępny po 

uruchomieniu „Środki Trwałe -> Wykaz wartościowy dokumentów za okres …”.  Funkcja ta grupuje i 

sumuje wszystkie zapisy zaksięgowanych dokumentów środków wg wybranych przez użytkownika kryteriów. 

Jest wiele możliwości wyboru sposobu grupowania, m.in. można wskazad czy dane mają byd dodatkowo 

grupowane wg miesięcy.  

Domyślnie na wykazie uwzględniane są wyłącznie dokumenty z bieżącego roku księgowego. Dokumenty 

z ubiegłych lat będą uwzględniane po zmianie zakresu dat. Każdy z wybranych widoków sposobu 

grupowania może zostad wydrukowany w tym samym układzie w jakim widad go na ekranie.  

 

Rysunek 29.  Wykaz wartościowy dokumentów za okres - widok zbiorczy wg Kategorii, miesięcznie 

 

 

Rysunek 30. Przykład (fragment) wydruku - wykaz wartościowy dokumentów za okres - środki trwałe 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/wykaz_wartosciowy_srodkow.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/wykaz_wartosciowy_srodkow_wydruk.png


Opis systemu Sz@rk::ST 2010                                                                                                                                           Strona 23 z 69 

 

5. Wykaz amortyzacji środków trwałych za okres 
 

Wykaz dostępny w menu „Środki Trwałe -> Wykaz Amortyzacji środków trwałych w miesiącu …” , 

przedstawia sumowane kwoty odpisów amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych we wskazanym 

miesiącu.  Wykaz przydaje się szczególnie w sytuacji, gdy obliczone raty odpisów amortyzacyjnych (za dany 

miesiąc) są rozproszone w wielu dokumentach AT,  oraz gdy w danym miesiącu zarejestrowano dokumenty 

„Korekta amortyzacji”.   Środki widoczne w wykazie można pogrupowad wg dowolnego słownika. Wybrane 

grupowanie jest uwzględniane podczas drukowania wykazu. 

Podczas przygotowywania wykazu, program sumuje wszystkie znalezione kwoty odpisów 

amortyzacyjnych dla każdego środka osobno, tzn. jeśli dany środek miał zaksięgowaną kwotę raty odpisu 

np. 200,00 zł a potem wykonaną korektę tej raty na kwotę -50,00 zł, to w niniejszym wykazie wykazana 

będzie kwota wynikowa  dla tego środka =  150,00 zł.   

 

Rysunek 31. Wykaz amortyzacji środków trwałych w miesiącu ... 
 

 

Rysunek 32. Fragment wydruku wykazu amortyzacji środków za miesiąc ... 
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6. Wykaz wartościowy środków trwałych za rok   
 

Wykaz wartościowy środków trwałych jest dostępny po uruchomieniu opcji menu „Środki Trwałe -> 

Wykaz Amortyzacji środków trwałych w miesiącu …”. Raport przedstawia sumowane miesięcznie kwoty 

odpisów amortyzacyjnych, zsumowane rocznie kwoty zwiększeo i zmniejszeo wartości inwentarzowej i 

umorzonej  oraz wartości środków dla BO (bilansu otwarcia) i BZ (bilansu zamknięcia).  Dane w wykazie są 

zaprezentowane  w układzie dogodnym dla księgowości.  Przykłady poniżej: 

 

Rysunek 33. Roczny wykaz wartościowy środków trwałych 

 

 

Rysunek 34. Fragment wydruku rocznego wykazu wartościowego środków trwałych 
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7. Stan ewidencji środków trwałych na dzień 
 

Funkcja  dostępna z menu  „Środki Trwałe -> Stan ewidencji środków trwałych na dzieo …” umożliwia 

przegląd ewidencji środków trwałych w takim stanie jaki miała ona w zadanym dniu (włącznie).    

Funkcja przydaje się, gdy chcemy sprawdzid jaka była wartośd środków trwałych w zadanym dniu w 

przeszłości.  System wyznacza archiwalne wartości  i stan środków korzystając z rejestru historii zmian, 

dlatego możliwe jest dokładne odtworzenie jak wyglądał stan środków (wartości, dane opisowe, dane 

słownikowe, charakterystyka, itd.) na zakooczenie danego dnia. Odtwarzany jest także stan składników 

środka, jeśli dany środek je posiada. 

Funkcja umożliwia szybki podgląd do stanu archiwalnego ewidencji środków, bez potrzeby odtwarzania 

danych z kopii zapasowych.  

 

 

8. Plan amortyzacji środków na rok 
 

Plan amortyzacji wszystkich środków na dowolny rok jest dostępny po uruchomieniu opcji menu   

„Środki Trwałe -> Plan amortyzacji środków na rok …”.  Funkcja prognozuje jaka będzie wysokośd rat 

odpisów amortyzacyjnych  środków trwałych w zadanym roku, oraz jakie będą wówczas  aktualne wartości 

BO i BZ środków.  Plan amortyzacji można wyliczad dla bieżącego roku księgowego i dla dowolnego 

przyszłego. 

Wygląd planu amortyzacji jest wzorowany na rocznym wykazie wartościowym, podobnie wydruk planu. 

Plan amortyzacji umożliwia szybką prognozę kosztów wynikających z amortyzacji środków w przyszłych 

okresach księgowych. Prognoza może różnid się od rzeczywistych wyliczeo, gdy w ewidencji środków 

pojawią się zmiany w późniejszym okresie (np. otwarcia, likwidacje, zmiany wartości). 

 

Rysunek 35. Plan amortyzacji środków trwałych 
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9. Wykaz czynnych Środków Trwałych wg … 
 

Funkcje dostępne z podmenu  „Środki Trwałe -> Wykaz czynnych Środków Trwałych wg  …” umożliwia 

przegląd czynnych środków trwałych  pogrupowanych wg wybranego kryterium.  W odróżnieniu od wykazu 

środków który jest prezentowany w ewidencji, w tym wykazie umieszczone są środki trwałe wraz ze swoimi 

składnikami.  

Umieszczenie na jednym wykazie środków ze składnikami, umożliwia np. wydrukowanie wywieszki z 

aktualnym stanem środków trwałych (razem z ich składnikami),  a także wygodne drukowanie grupy etykiet 

identyfikacyjnych z kodem kreskowym (wszystkie etykiety dla obiektów z danego pomieszczenia).     

 

 

Rysunek 36. Wykaz czynnych Środków trwałych - grupowany wg miejsc użytkowania 
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IV. Ewidencja Wyposażenia 
 

Zadaniem tego modułu jest prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wyposażenia oraz 

dostarczanie wszelkiego rodzaju użytecznych wykazów i zestawieo.  Program wspomaga wszelkie operacje 

związane z zarządzaniem wyposażeniem.  Wszystkie zmiany wpływające na wartośd wyposażenia  lub inne 

ważne dane słownikowe (miejsce użytkowania, osoby odpowiedzialne i użytkujące), są rejestrowane 

poprzez odpowiednie dokumenty.  Dodatkowo system rejestruje wszelkie modyfikacje danych opisowych i 

słownikowych wyposażenia, oraz umożliwia przeglądanie tych zmian za pośrednictwem opcji „Historia 

zmian”. Dzięki rejestrowi historii zmian, możliwe jest prześledzenie wszelkich zmian dla danego wyposażenia 

jakie zachodziły w systemie,  co jest szczególnie  ważne gdy wyposażenie występuje w znacznej ilości.  

W systemie Sz@rk::ST wyposażenie może byd zarejestrowane w kilku różnych podtypach. Podtyp 

wybiera się podczas dodawania nowego wyposażenia w ewidencji i jest zależny od ilości konkretnego 

wyposażenia (o danym numerze inwentarzowym)  jakie będzie wprowadzone do ewidencji.    

 

W systemie wyróżnia się następujące podtypy wyposażenia: 

 pojedynczy (bez składników).  

Podtyp przeznaczony dla wyposażenia które występuje w pojedynczej ilości (1 szt.) i nie ma 

składników (np. czajnik, fotel, itd.)  

 

 pojedynczy ze składnikami. 

Podtyp przeznaczony dla wyposażenia które występuje w pojedynczej ilości (1 szt.) ale składa się z 

wielu odrębnych elementów (składników), które niezależnie mogą byd wymieniane, likwidowane, 

itd. (np. zestaw komputerowy, w którym mamy monitor, drukarkę, klawiaturę, jednostkę centralną,  

itd.). Zdefiniowanie wyposażenia jako „pojedyncze ze składnikami” umożliwi zarejestrowanie jego 

składników. Obsługa składników wyposażenia, jest realizowana w taki sam sposób jak dla 

składników środków trwałych.  

 

 wielokrotny ze wspólnym miejscem użytkowania i osobą odpowiedzialną. 

Podtyp przeznaczony dla wyposażenia które występuje w wielokrotnej ilości (więcej niż 1 szt.) dla 

którego będzie zdefiniowane wspólne miejsce użytkowania i osoba odpowiedzialna. Podtypy 

wielokrotne nie mogą mied zdefiniowanych składników.  

 

 wielokrotny z różnymi lokalizacjami i/lub różnymi osobami odpowiedzialnymi 

Podtyp przeznaczony dla wyposażenia które występuje w wielokrotnej ilości,  dla którego konieczne 

jest rozróżnienie poszczególnych egzemplarzy, tzn. określenie dla każdego egzemplarza  jego własnej 

lokalizacji i osoby odpowiedzialnej. W przypadku tego podtypu, wyposażenie figuruje w ewidencji 

jako pojedyncza pozycja, ale jest rozbijana na poszczególne egzemplarze w wykazach dla 

konkretnych miejsc użytkowania  lub osób odpowiedzialnych.  Do każdego egzemplarza można 

nadad unikalny kod kreskowy  (lub oznaczenie własne) dla celów identyfikacji lub inwentaryzacji. 

Ponieważ w ewidencji wyposażenia wszystkie egzemplarze są widoczne jako jedna pozycja, każdy z 

nich ma ten sam (wspólny) numer inwentarzowy.    
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Zastosowanie podtypów wyposażenia pozwala na rozszerzenie możliwości ewidencjonowania 

wyposażenia. Możliwa staje się obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeo związanych z wyposażeniem, w tym 

także tych, które dotyczą tylko składników (np. likwidacja lub przesunięcie składnika wyposażenia).  

Wyposażenie, każdy ze składników wyposażenia, albo poszczególne egzemplarze wyposażenia 

wielokrotnego, mogą otrzymad unikalny kod kreskowy.  Gdy wyposażenie ma nadany kod kreskowy, można 

dla niego wydrukowad samoprzylepna etykietę identyfikującą wykorzystywaną podczas inwentaryzacji.   

Dokładna identyfikacja uzyskana dzięki kodom kreskowym ułatwia (czy wręcz umożliwia)  

inwentaryzację wyposażenia,  szczególnie w przypadku przesunięd lub zamian składników wyposażenia 

których nie odnotowano w systemie.  Składniki wyposażenia można zarejestrowad bez podawania ich 

wartości. Wówczas, przesunięcia tych składników lub ich likwidacje nie wpływają na wartośd samego 

wyposażenia. 

Poniżej widok podmenu dla wyposażenia: 

 

Rysunek 37. Menu "Wyposażenie" 
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I. Wprowadzanie wyposażenia do ewidencji  
 

Aby zarejestrowad nowe wyposażenie w systemie, należy je najpierw wprowadzid do ewidencji, podając  

podstawowe dane opisowe i słownikowe. Do tego celu należy uruchomid opcję menu  

„Środki Trwałe -> Ewidencja Wyposażenie”. Dopiero po zarejestrowaniu podstawowych danych 

wyposażenia będzie  można „otworzyd”  za pomocą dokumentu otwarcia. 

Na poniższym rysunku widad siedem pozycji z wyposażeniem, pozycja nr 2 jest zlikwidowana, pozycja nr 

7  nie jest jeszcze otwarta (dla tego wyposażenia nie zarejestrowano jeszcze dokumentu otwarcia). 

Pozostałe pozycje to wyposażenie otwarte (posiadające ilośd i wartośd w ewidencji).  Dodając   wyposażenie 

do ewidencji należy podad podstawowe dane identyfikujące (numer wpisu do ewidencji, numer 

inwentarzowy, kod kreskowy), dane opisujące (nazwa, skrót nazwy, charakterystyka, itd.) oraz słownikowe 

(miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, kategoria, dział, itd.).   

 

Rysunek 38. Ewidencja wyposażenia - lista 

Formatka (okno) w którym prezentowana jest ewidencja wyposażenia, zawiera szereg funkcji 

uruchamianych przyciskami umieszczonymi w menu własnym tego okna.  Częśd przycisków zawiera krótki 

opis wskazujący na wykonywaną funkcję, inne są reprezentowane tylko ikonką. Większośd przycisków 

można uruchamiad skojarzonym klawiszem funkcyjnym, który jest podawany w podpowiedzi przycisku 

(podpowiedź pojawia się po umieszczeniu kursora myszy na ikonie).  

 

a) Opis formatki do edycji danych wyposażenia 

 

Nowe wyposażenie wprowadza się używając przycisku [Nowy] lub klawisza <Insert>.  

Do wprowadzania nowego wyposażenia lub przeglądania (albo modyfikowania) danych już 

zarejestrowanego  wyposażenia, przywoływana jest następująca formatka (okno):  
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Rysunek 39. Ewidencja wyposażenia - okno edycji danych - zakładka główna 

 

Powyższa formatka zawiera kilka zakładek w których zgromadzone są informacje  dotyczące danego 

wyposażenia.  W zakładce pierwszej rejestruje się podstawowe dane opisowe i słownikowe wyposażenia. W 

drugiej zakładce – w zależności od podtypu wyposażenia,  można zarejestrowad składniki wyposażenia (dla 

typu pojedynczego), albo poszczególne lokalizacje egzemplarzy wyposażenia (dla typu wielokrotnego). 

W trzeciej zakładce można wprowadzid charakterystykę środka, dane techniczne, itd.  

Zakładka „Otwarcie” oraz „Likwidacja” pozwala na wgląd (oraz możliwośd wydrukowania OW lub LW)  

dokumentu którym otwarto lub zlikwidowano dane wyposażenie. 

 

 

Rysunek 40. Ewidencja wyposażenia - okno edycji danych - zakładka ze składnikami wyposażenia 
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Rysunek 41. Ewidencja wyposażenia - okno edycji danych - zakładka z lokalizacjami 

  

 

b) Historia zmian i modyfikacji danych wyposażenia 

 

System Sz@rk::ST rejestruje wszelkie zmiany danych wyposażenia, zmiany te odkładane są do rejestru 

nazywanego historią zmian. Zapamiętywane są nie tylko modyfikacje wykonane przez zaksięgowanie 

dokumentu, ale także zmiany danych opisowych lub słownikowych wyposażenia wykonane podczas 

edytowania danych.  Prowadzenie szczegółowego rejestru zmian bardzo się przydaje w firmach lub 

organizacjach gdzie istnieje wielka ilośd wyposażenia, lub gdy zmiany w danych wprowadza wielu 

użytkowników.   

Rejestr historii zmian jest dostępny podczas przeglądania listy w ewidencji wyposażenia trwałych – 

klawisz <F11> lub przycisk [Historia]. 

 

Rysunek 42. Historia zmian danych wyposażenia - lista 

Po otwarciu wskazanego zapisu historii (przyciskiem [Otwórz] lub klawiszem <Enter>) można przeglądad 

szczegółowe zmiany jakie zaszły w danych wyposażenia. System udostępnia podgląd zmian w postaci 

przełączalnego widoku zapamiętanych stanów wyposażenia, przed i po zmianie. Przedstawiają to poniższe 

rysunki: lewy - stan przed zmianą, klawisz <Home>; prawy - stan po zmianie, klawisz <End>. 
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Rysunek 43. Historia zmian danych wyposażenia - przed i po zmianie 

 

c) Kartoteka obrotów wyposażenia 

 

W ewidencji wyposażenia dostępna jest funkcja umożliwiająca podgląd wszystkich zarejestrowanych 

obrotów – czyli zapisów zaksięgowanych dokumentów które dotyczą tego wyposażenia.  Kartotekę obrotów 

wywołuje się klawiszem <F8> lub przyciskiem [Kartoteka]. 

 

Rysunek 44. Kartoteka obrotów wskazanego wyposażenia 

 

d) Pozostałe funkcje w oknie ewidencji wyposażenia 

 

W oknie ewidencji wyposażenia dostępnych jest jeszcze wiele innych, przydatnych funkcji. Ważniejsze z 

nich zostały opisane poniżej. 

 Dodatkowe dane wyposażenia  

W systemie Sz@rk::ST istnieje możliwośd zdefiniowania własnych dodatkowych danych które można 

rejestrowad dla każdego wyposażenia.  Strukturę  dodatkowej tabeli (nazwy i typy pól) definiuje się 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/ewidencja_wyposazenia_historia_zmian_rekord_przed.png
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w opcji menu „Funkcje -> Modyfikacje struktury tabel dodatkowych”.  

Okno edycji dodatkowych danych przywołuje się klawiszem <Shift-Enter>. 

 

 Operacje 

Przycisk [Operacje+ wywołuje menu z listą dodatkowych operacji które można wykonad dla 

bieżącego (wskazanego) wyposażenia.  Są to m. in. zmiana numeru inwentarzowego, zmiana kodu 

kreskowego, wydruk etykiety identyfikującej (z kodem kreskowym), itd.   

  

 

Rysunek 45. Dodatkowe operacje dla wskazanego wyposażenia lub grupy zaznaczonych pozycji w ewidencji 

Operacje zmiany numeru inwentarzowego, daty przyjęcia do ewidencji lub kodu kreskowego 

dotyczą pojedynczego, wskazanego wyposażenia.  

Operacja „Nadanie kodu kreskowego … ” umożliwia nadanie kodu kreskowego dla wszystkich 

zaznaczonych pozycji w ewidencji (więcej informacji na ten temat znajduje się w opisie dot. 

inwentaryzacji).   Operacja „Drukuj etykiety identyfikacyjne …” pozwala na wydrukowanie etykiet 

identyfikacyjnych dla wszystkich zaznaczonych pozycji w ewidencji; wyposażenia, jego składników 

lub lokalizacji (poszczególnych egzemplarzy). 

 

Uwaga:  Zmiana numeru inwentarzowego, nadanie lub zmiana kodu kreskowego lub daty wpisu do 

ewidencji jest odnotowana w historii zmian środka trwałego.   

 

 Inwentaryzacje wyposażenia 

Za pomocą funkcji  *Inwentaryzacje+ można przeglądad w jakich arkuszach inwentaryzacyjnych dane 

wyposażenie było ujęte, oraz jaki był wówczas jego stan ze spisu.  

Ta sama funkcja jest również dostępna dla składników lub poszczególnych egzemplarzy wyposażenia  

(jeśli wyposażenie takie posiada).  

 

Poniżej wygląd okna z listą inwentaryzacji wskazanego wyposażenia. 

 

Rysunek 46. Lista inwentaryzacji danego wyposażenia 
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 Karta wyposażenia 

Funkcja  umożliwia wydruk wszystkich danych jakie wiążą się z bieżącym wyposażeniem - na jednym, 

zbiorczym wydruku. Można wpływad na zakres drukowanych informacji, w tym celu należy przed 

wydrukowaniem karty, włączyd odpowiednie opcje własne tej funkcji.  

 

 Zadania (dla bieżącego wyposażenia)  

Funkcja  umożliwia przydzielanie zadao dla bieżącego (wskazanego) wyposażenia, zadanie może 

mied ustawione przypomnienie, które zostanie automatycznie wywołane przez program w 

odpowiednim (ustawionym wcześniej) czasie.  Funkcja przydaje się, gdy dla danego wyposażenia 

trzeba wykonad pewne operacje (likwidacje, zmiany wartości, itd.) w przyszłości  – gwarantuje że 

użytkownik o tym nie zapomni.   

  

 Grupowanie wyposażenia 

Przycisk umożliwia pogrupowanie wyposażenia wg wskazanego obok słownika. Każda grupa ma 

odrębnie zsumowane wartości.  Bieżące ustawienie  grupowania listy jest uwzględniane w funkcji 

[Wydruk] – klawisz <F5>. 

 

 Duplikowanie wyposażenia 

Program wyposażono w funkcję duplikowania bieżącego wyposażenia. Po uruchomieniu przycisku 

umieszczonego obok [Nowy+ lub jednoczesnym naciśnięciu klawiszy <Shift> i <Insert>, program 

założy rekord dla nowego wyposażenia w którym wstępnie ustalone zostaną wszystkie dane na 

podstawie wzoru jakim będzie bieżące wyposażenie w ewidencji.  Skopiowane zostaną wszystkie 

informacje za wyjątkiem numeru wpisu do ewidencji i numeru inwentarzowego (te numery muszą 

byd unikalne i system generuje je automatycznie).  Uwaga:  Powielone zostaną także składniki 

wyposażenia, jeśli wzorcowe wyposażenie je posiada.   

Utworzone na podstawie wzoru wyposażenie będzie miało status „nie otwarte” oraz  wartośd 

zerową (dotyczy to także jego składników) ponieważ ilośd i wartośd wyposażenia należy nadad 

dokumentem otwarcia.  Funkcja przydaje się do szybkiego wprowadzenia do ewidencji wielu takich 

samych pozycji wyposażenia. 
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II. Rejestrowanie dokumentów dla wyposażenia 
 

Wszelkie zmiany wpływające na ilośd i wartośd wyposażenia wykonuje się za pośrednictwem 

dokumentów.  Aby zarejestrowad dokument dla wyposażenia należy uruchomid opcję menu  

„Wyposażenie -> Rejestrowanie dokumentów”. 

Po uruchomieniu ww. opcji, pojawi się aktualna lista dokumentów roboczych - niezaksięgowanych. 

Nowy dokument wprowadza się do listy za pomocą przycisku *Nowy] lub klawisza <Insert>.  Przy zakładaniu 

nowego dokumentu należy podad jego dane nagłówkowe, które będą wspólne dla wszystkich jego zapisów 

(pojedynczy zapis w dokumencie dotyczy jednego wyposażenia), wcześniej konieczny jest wybór rodzaju 

dokumentu który chcemy zarejestrowad. 

Postępowanie przy wyborze rodzaju dokumentów oraz dane nagłówkowe dla dokumentu wyposażenia 

są analogiczne jak dla środków trwałych. 

 

a) Rejestrowanie  otwarcia wyposażenia w ewidencji  

 

Poniżej opisany zostanie przykład rejestrowania zapisu dla dokumentu typu „Otwarcie wyposażenia”.  

  Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych nagłówka dokumentu (rodzaj dokumentu, data, treśd, 

numer dokumentu zewnętrznego (faktury) itp.), można wprowadzad poszczególne zapisy (wyposażenie).  

Dla każdego rodzaju dokumentu pobierane będą inne dane dot. poszczególnych zapisów, dla których  

konieczne będzie podanie wszystkich niezbędnych danych -  charakterystycznych dla danego typu 

dokumentu.  Przykładowo, dla otwarcia wyposażenia w ewidencji potrzebne będzie podanie ilości i ceny i 

daty zakupu, numeru faktury, kontrahenta (sprzedawcy lub dostawcy), itd.    

 

Rysunek 47. Rejestrowanie dokumentu otwarcia wyposażenia - dane poszczególnej pozycji dokumentu 

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, w dokumencie roboczym pojawi się zapis dotyczący 

otwarcia dla konkretnego wyposażenia.   
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Rysunek 48. Rejestrowanie dokumentów otwarcia dla wyposażenia - lista po wprowadzeniu zapisu otwarcia wyposażenia 

Jeżeli jednocześnie otwieranych jest wiele takich samych pozycji wyposażenia, można wykorzystad (w 

wersji „INV” systemu Sz@rk::ST) funkcję powielania bieżącego zapisu otwarcia, dostępną pod przyciskiem 

[Powielaj]. Uruchomiona funkcja powiela bieżący zapis dokumentu otwarcia wraz z jednoczesnym 

dopisaniem nowego wyposażenia w ewidencji. Podczas powielania kopiowane są wszystkie dane 

wzorcowego wyposażenia (za wyjątkiem numeru wpisu do ewidencji i numeru inwentarzowego które muszą 

byd unikalne – te generowane są automatycznie). Powyższa funkcja jest szczególnie użyteczna gdy trzeba 

przyjąd do ewidencji wiele jednakowych pozycji, np. kilku takich samych urządzeo AGD, zestawów 

komputerowych, itd.  Analogiczna funkcja jest dostępna dla środków trwałych. 

W efekcie wykorzystania funkcji „Powielaj” w dokumencie pojawi się zadana ilośd takich samych  

zapisów otwarcia.  Należy przy tym pamiętad, że powielone zostaną także składniki wyposażenia lub 

poszczególne lokalizacje egzemplarzy wyposażenia, jeśli wzorcowy zapis otwarcia wyposażenia miał takie 

zdefiniowane. 

 

Rysunek 49. Dokument otwarcia wyposażenia - lista po wykonaniu funkcji "Powielanie" 

Jeżeli wszystkie zapisy we wskazanym dokumencie roboczym są poprawne, dokument należy 

zaksięgowad, co wykonuje się przyciskiem [Zaksięguj] bądź klawiszem <Ctrl-F9>. 
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Po zaksięgowaniu dokumentu, odpowiednie zmiany (w zależności od rodzaju dokumentu – zwykle jest 

to zmiana stanu i wartości wyposażenia) są przypisane wyposażeniu, a sam dokument zostaje przeniesiony 

do kartoteki dokumentów zaksięgowanych. 

Dopóki dokument nie jest zaksięgowany, możliwe są wszelkie modyfikacje dotyczące jego zapisów.  

Po zaksięgowaniu wszelkie zamiany dotyczące zapisów tego dokumentu są zabronione, wówczas ewentualne 

poprawki można wykonywad jedynie po wycofaniu zaksięgowanego dokumentu z powrotem do bufora 

dokumentów niezaksięgowanych (opis wycofywania dokumentu obrotu wyposażenia został umieszczony w 

dalszej części niniejszego dokumentu).  

 

b) Pełny wykaz  obsługiwanych rodzajów dokumentów dla wyposażenia 

 

Poniższy rysunek przedstawia słownik rodzajów dokumentów dla wyposażenia które są obsługiwane 

przez system, wraz z  dedykowanym dla danego rodzaju symbolem dokumentu. Jest to zarazem lista 

dostępnych operacji do wykonania dla  wyposażenia. 

 

Rysunek 50. Słownik rodzajów dokumentów - dla Wyposażenia 
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III. Kartoteka dokumentów zaksięgowanych wyposażenia 
 

Wszystkie zaksięgowane dokumenty dotyczące wyposażenia są widoczne po uruchomieniu opcji 

„Wyposażenie -> Kartoteka dokumentów”.  Domyślnie ładowane są wszystkie dokumenty z bieżącego roku 

w systemie, wcześniejsze dokumenty będą widoczne po zmianie zakresu dat. 

Każdy z widocznych dokumentów można otworzyd przyciskiem *Otwórz+ co będzie oznaczało 

przywołanie wszystkich zapisów z tego dokumentu. Za pośrednictwem przycisku *Dokument+ można 

wydrukowad odpowiedni dokument (zgodny z rodzajem). W kartotece dokumentów dostępny jest także 

przycisk [Funkcje+, który pozwala na skorygowanie danych nagłówkowych dokumentu, a w razie potrzeby, 

na skasowanie, anulowanie lub wycofanie bieżącego (wskazanego) dokumentu do bufora dokumentów 

roboczych (niezaksięgowanych).   

 

Rysunek 51. Kartoteka zaksięgowanych dokumentów wyposażenia – lista 

 

a) Anulowanie, kasowanie lub wycofywanie dokumentów zaksięgowanych do bufora 

 

Często już po zaksięgowaniu danego dokumentu, okazuje się że były w nim błędy.  Bezpośrednie 

poprawki danych dokumentu który został już zaksięgowany, nie są możliwe.  W takiej sytuacji należy błędny 

dokument anulowad, skasowad, bądź wycofad do bufora.  Wówczas, wszelkie zmiany w wyposażeniu, które 

były związane z tym dokumentem zostaną wycofane, tzn. każdemu wyposażeniu zostanie przywrócony stan, 

jaki był przed zaksięgowaniem anulowanego/kasowanego/wycofywanego dokumentu.    

W przypadku anulowania dokumentu, dokument pozostaje w obrotach systemu, odwracane są jedynie 

zmiany w danych wyposażenia, a sam dokument zostaje odpowiednio oznakowany.  

Kasowanie dokumentu, oprócz przywrócenia stanu wyposażenia, całkowicie usuwa dokument i jego 

zapisy z kartotek (ale pozostanie ślad po tej operacji w historii zmian danych wyposażenia).  

Wycofanie dokumentu, oprócz przywrócenia stanu wyposażenia, powoduje że wszystkie zapisy tego 

dokumentu są ponownie przesuwane do bufora dokumentów niezaksięgowanych.  Można zatem otworzyd 

ten dokument w buforze, wykonad konieczne modyfikacje i ponownie zapisad (zaksięgowad) poprawiony 

dokument.  Wycofanie dokumentu jest najwygodniejszym korygowania danych w zaksięgowanych 

dokumentach.  
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Nie wszystkie dokumenty można od razu wycofad lub skasowad.  Operacja wycofania jest zabroniona, 

jeśli dla któregokolwiek wyposażenia ujętego dokumentem który ma byd wycofany, zaksięgowano 

późniejszy  (inny) dokument.  Przed wycofaniem dokumentu, system sprawdza ewentualne konflikty i 

wykazuje zapisy które uniemożliwiają wykonanie operacji wycofania.  

W systemie obowiązuje zasada,  że można wycofywad lub kasowad dokumenty w odwrotnej kolejności w 

jakiej były księgowane. Możliwe jest zatem wycofanie wszystkich dokumentów, aż do tego który wymaga 

poprawek, przy zachowaniu odpowiedniej kolejności wycofywania.    

Przed wykonaniem operacji wycofania, system sprawdza również, czy dla któregokolwiek wyposażenia, 

ujętego w tym dokumencie, nie modyfikowano danych opisowych lub słownikowych - już po zaksięgowaniu 

tego dokumentu.  Jeśli tak, to system wyświetli stosowne ostrzeżenie, ponieważ zmiany te zostaną także 

wycofane i trzeba będzie je wprowadzid ponownie. 

Wszystkie konieczne testy przed kasowaniem lub wycofaniem zaksięgowanego dokumentu są 

wykonywane przez system automatycznie.  W razie wykrycia problemów, kreator wycofania dokumentu 

wyświetli stosowny opis wraz z listą wyposażenia i zapisów, które powodują konflikty.  
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IV. Wykaz wartościowy dokumentów zaksięgowanych za okres 
 

Wykaz wartościowy zaksięgowanych dokumentów obrotu wyposażenia jest dostępny po uruchomieniu 

„Wyposażenie -> Wykaz wartościowy dokumentów za okres …”.  Funkcja obsługuje dwa podstawowe 

widoki zaksięgowanych dokumentów ze wskazanego okresu. Widok szczegółowy jest podobny do wykazu 

uzyskanego w opcji „Kartoteka dokumentów”. Widok zbiorczy grupuje i sumuje wszystkie zapisy 

zaksięgowanych dokumentów wyposażenia, wg symbolu dokumentu.  

Domyślnie na wykazie uwzględniane są wyłącznie dokumenty z bieżącego roku księgowego. Dokumenty 

z ubiegłych lat będą uwzględniane po zmianie zakresu dat. Każdy z wybranych widoków może zostad 

wydrukowany w tym samym układzie w jakim widoczny jest na ekranie.  

 

Rysunek 52. Wykaz wartościowy dokumentów za okres - widok zbiorczy wg symbolu dokumentu 

 

 

Rysunek 53. Przykład (fragment) wydruku - wykaz wartościowy dokumentów wyposażenia za okres 
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V. Stan ewidencji wyposażenia na dzień 
 

Funkcja  dostępna z menu  „Wyposażenie -> Stan ewidencji wyposażenia na dzieo …” umożliwia 

przeglądanie ewidencji wyposażenia w takim stanie jaki miała ona w zadanym dniu (włącznie).    

Funkcja przydaje się, gdy chcemy sprawdzid jaka była wartośd i stan ilościowy wyposażenia  w zadanym dniu 

w przeszłości.  System wyznacza archiwalne wartości  i stany wyposażenia korzystając z rejestru historii 

zmian, dlatego możliwe jest dokładne odtworzenie jak wyglądał stan wyposażenia (ilości, wartości, dane 

opisowe, dane słownikowe, charakterystyka, itd.) na zakooczenie danego dnia. Odtwarzany jest także stan 

składników lub lokalizacji wyposażenia, jeśli dane wyposażenie je posiadało. 

Funkcja umożliwia szybki podgląd do stanu archiwalnego ewidencji wyposażenia, bez potrzeby 

odtwarzania danych z kopii zapasowych.  
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VI. Wykaz czynnego Wyposażenia wg … 
 

Funkcje dostępne z podmenu  „Wyposażenie -> Wykaz czynnego Wyposażenia wg  …” umożliwiają 

przeglądanie czynnego wyposażenia wraz ze składnikami i poszczególnymi lokalizacjami,  pogrupowanego 

wg wybranego kryterium.  W odróżnieniu od wykazu wyposażenia  który jest prezentowany w ewidencji, w 

tym wykazie zawarte jest wyposażenie, składniki wyposażenia oraz poszczególne egzemplarze wyposażenia 

wielokrotnego. Można sterowad zakresem listy (ukrywad składniki i/lub lokalizacje) 

Funkcja umożliwia, m.in. wydrukowanie wywieszki z aktualnym stanem wyposażenia (razem z ich 

składnikami) dla danego pomieszczenia,  a także wygodne drukowanie etykiet identyfikacyjnych z kodem 

kreskowym (wszystkie etykiety dla obiektów z danego pomieszczenia).     

 

 

Rysunek 54. Wykaz czynnego wyposażenia - grupowany wg miejsc użytkowania 

  

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/OPISY_PREZENTACJE/ST/zrzuty/wyposazenie_pogrupowane.png


Opis systemu Sz@rk::ST 2010                                                                                                                                           Strona 43 z 69 

 

V.  Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia 
 

 System Sz@rk::ST  umożliwia wspomaganie procesu inwentaryzowania środków trwałych i wyposażenia 

w firmie lub instytucji.  Inwentaryzacja jest realizowana w systemie poprzez tworzenie, automatyczne 

wypełnianie i weryfikacje arkuszy inwentaryzacyjnych.   

Sz@rk::ST umożliwia wykorzystanie do inwentaryzacji kolektorów kodów kreskowych, czyli urządzeo 

które potrafią odczytywad i gromadzid w pamięci kody kreskowe wydrukowane na samoprzylepnych 

etykietach identyfikacyjnych,  którymi  oznakowane są obiekty z ewidencji środków trwałych i wyposażenia.   

Podczas przeprowadzania spisu, po przygotowaniu arkuszy inwentaryzacyjnych, system umożliwia  

automatyczne uzupełnienie stanu w pozycjach arkusza, na podstawie wcześniej wczytanych kodów 

kreskowych z etykiet do kolektora.  Więcej na ten temat w dalszej części niniejszego opisu. 

Inwentaryzację można również wykonad „ręcznie”, bez wykorzystywania kolektorów i etykiet z kodem 

kreskowym.  Jeśli jednak w firmie czy instytucji istnieje wiele tysięcy obiektów do zinwentaryzowania 

(środków, wyposażenia) to wykorzystanie  etykiet identyfikacyjnych i  kolektorów bardzo ułatwia i 

przyśpiesza wykonanie spisu.   

Do arkusza inwentaryzacji można dodawad środki, wyposażenie, oraz ich składniki  lub lokalizacje 

jednocześnie. Jeżeli w ewidencji wyposażenia są pozycje wielokrotne (o ilościach większych od 1) ze 

zdefiniowanymi lokalizacjami,  to do arkusza wstawiany jest każdy egzemplarz takiego wyposażenia osobno.  

Funkcje do obsługi inwentaryzacji zebrane są w osobnym podmenu „Inwentaryzacje”.  Obsługa arkuszy 

inwentaryzacyjnych jest realizowana w pełni tylko w wersji „INV” Sz@rk::ST, w pozostałych wersjach 

aktywne są ograniczenia (max 5 pozycji w arkuszu). 

Poniżej widok podmenu dla inwentaryzacji:   

  

  Rysunek 55. Opcje dostępne w menu głównym "Inwentaryzacje" 

 

1. Lista spisów inwentaryzacyjnych 
 

Inwentaryzację należy rozpocząd od zarejestrowania podstawowych danych o przeprowadzanym spisie 

inwentaryzacyjnym.  W ramach wskazanego spisu rejestruje się poszczególne arkusze inwentaryzacyjne,  

a w nich konkretne pozycje dotyczące środków czy wyposażenia.   W prawidłowo przeprowadzonym spisie 

powinny się znaleźd wszystkie pozycje widniejące w ewidencji środków trwałych i wyposażenia, tak - aby nie 

pominąd żadnego obiektu podczas spisu.  
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Nie ma ograniczeo co do ilości arkuszy w ramach jednego spisu.  Zwykle przygotowuje się po jednym 

arkuszu na każde pomieszczenie lub lokalizację. W przypadku niewielkiej ilości obiektów do 

zinwentaryzowania,  może byd to jeden arkusz w spisie - obejmujący wszystkie obiekty z ewidencji środków i 

wyposażenia. 

Podczas rejestrowania pozycji w arkuszach przeprowadzana jest kontrola uniemożliwiająca wstawienie 

pozycji z tym samym obiektem (środkiem, wyposażeniem) jeśli jest on już zarejestrowany w innym arkuszu, 

należącym do tego samego spisu.  Powyższe ma na celu uniknięcie sytuacji że dany obiekt (środek, 

wyposażenie) będzie wykazany na dwóch arkuszach jednocześnie (należących do tego samego spisu).  

 

 

Rysunek 56. Lista spisów inwentaryzacyjnych zarejestrowanych w systemie 

 

Dane spisu powinny zawierad podstawowe informacje dotyczące zarządzonego spisu inwentaryzacyjnego 

w firmie lub instytucji. Jeśli podane zostaną dane typu; przewodniczący komisji, skład komisji lub zespół 

spisowy, to informacje te będą automatycznie przenoszone do tworzonych arkuszy inwentaryzacji  

(w ramach tego spisu). 

 

Rysunek 57. Okno edycji danych spisu inwentaryzacji. 

 

Po zarejestrowaniu spisu, można przystąpid do tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych. 
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Jeżeli wszystkie arkusze należące do danego spisu zostały uzgodnione i zamknięte, spis powinno się 

oznaczyd jako „zakooczony”, odpowiednio ustawiając jego status. 

 

2. Arkusze inwentaryzacyjne 
 

Arkusze inwentaryzacyjne są dostępne poprzez uruchomienie opcji menu „Inwentaryzacje -> Arkusze 

inwentaryzacyjne z bieżącego spisu”.   

Lista arkuszy jest wstępnie ograniczona do bieżącego (ostatniego i otwartego) spisu inwentaryzacyjnego, 

oraz do arkuszy oznaczonych jako „Robocze”.  Aby zobaczyd wszystkie zarejestrowane arkusze w systemie 

należy ustawid filtry; Spis na „*wszystkie+” oraz Arkusze na „Wszystkie”. 

Podczas dodawania nowego arkusza inwentaryzacji należy podad podstawowe informacje odnośnie jego 

zawartości;  datę arkusza, nazwę własną, przewodniczącego,  skład komisji, itd.  Każdy arkusz ma nadawany 

unikalny numer w ramach roku. 

Poniższy rysunek przedstawia listę zarejestrowanych arkuszy inwentaryzacyjnych w systemie. Widoczne 

są dwa arkusze,  arkusz nr 2009/1 ma status „Zamknięty” co oznacza, że wszystkie pozycje w tym  

arkuszu zostały już zweryfikowane, a stan ze spisu został wprowadzony.  Po zamknięciu arkusza nie można 

już wprowadzad w nim żadnych zmian. W arkuszach ze statusem „Roboczy” można wprowadzad dowolne 

zmiany. 

 

Rysunek 58. Lista arkuszy inwentaryzacyjnych  

 

Istniejące arkusze otwiera się przyciskiem *Otwórz] lub klawiszem <Enter>.  Użycie przycisku *Usuo] 

spowoduje usunięcie całego arkusza roboczego wraz ze wszystkimi pozycjami, które są w nim zawarte.  

Jeżeli w zamkniętym arkuszu będzie trzeba wykonad modyfikację, można ponownie ustawid mu status 

„Roboczy”, korzystając z przycisku *Wycofaj].  

Przed usunięciem arkusza, wycofaniem zamknięcia, lub modyfikacją jego pozycji sprawdzane są 

uprawnienia użytkownika, które można ustawiad w opcji „Użytkownicy systemu”. 

Przy zakładaniu nowego roboczego arkusza inwentaryzacyjnego zostanie przywołana poniższa formatka, 

zawierająca dane nagłówkowe arkusza.  Częśd danych opisowych arkusza może byd wstępnie wypełniona na 

podstawie zapisów z bieżącego spisu do którego należy tworzony arkusz. 
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Rysunek 59. Dane nagłówkowe arkusza inwentaryzacji 

 

3. Dodawanie pozycji do arkusza 
 

Nowy arkusz inwentaryzacyjny nie posiada żadnych pozycji. Należy je dodad korzystając z przycisku 

[Dodaj pozycje].  Podczas dodawania nowych pozycji do arkusza, należy określid zakres wyboru środków lub 

wyposażenia wg którego system doda je do bieżącego arkusza.  W jednym arkuszu można umieścid 

jednocześnie środki trwałe i wyposażenie.   Funkcje dodawania pozycji można wywoływad wielokrotnie, np. 

dodając pozycje z kolejnych miejsc użytkowania (przykład na rysunku poniżej). 

 

Rysunek 60. Dodawanie pozycji do arkusza inwentaryzacyjnego. 
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W sytuacji gdy zachodzi koniecznośd dodania do arkusza pozycji którą ujawniono podczas spisu z natury, 

a która nie posiada żadnych oznaczeo z systemu, należy wybrad pozycję „3. Ujawnienie …”.  Wówczas pojawi 

się okno umożliwiające wprowadzenie nazwy, numeru identyfikacyjnego i lokalizacji ujawnionego obiektu. 

Dla ujawnionych obiektów w arkuszu istnieje osobny wykaz, który można wydrukowad. 

 

Rysunek 61. Okno edycji danych dla ujawnionych nieoznakowanych obiektów 

Po dodaniu wszystkich pozycji, które mają podlegad spisowi w ramach tego arkusza, można przystąpid 

do weryfikacji stanu, czyli do przeprowadzenia spisu dla tego arkusza. 

Poniżej przykład arkusza, w którym w  występują jednocześnie środki trwałe, wyposażenie oraz składniki 

środków trwałych. Bezpośrednio po załadowaniu pozycji (środków, wyposażenia) do arkusza, zawartośd 

kolumny „Jest” jest niewypełniona.  Przeprowadzenie spisu i weryfikacja arkusza polega na fizycznym 

sprawdzeniu stanu każdej pozycji arkusza i wpisaniu odpowiedniej wartości w pozycji „Jest”.  

Na poniższym rysunku zamieszczono przykład częściowo zweryfikowanego arkusza, ostatnie trzy pozycje 

nie zostały jeszcze zweryfikowane (nie podano stanu „Jest”). 

 

Rysunek 62. Zawartośd arkusza inwentaryzacyjnego z częściowo zweryfikowanymi pozycjami 
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W przypadku gdy do arkusza wczytywane są stany pochodzące z kolektora kodów kreskowych,  

w arkuszu mogą  pojawid się automatycznie dodanie pozycje oznaczone statusem „Przesunięcie”.   

Pozycje takie dodawane są wtedy,  gdy w danym miejscu użytkowania (lokalizacji) znajdowały się 

obiekty przeniesione z innych lokalizacji i jednocześnie nie było ich w bieżącym arkuszu.  

Dalsze postępowanie z pozycjami typu „Przesunięcie” jest zależnie od decyzji zespołu spisowego.  

Najczęściej pozycje takie są usuwane z arkusza po fizycznym przeniesieniu obiektu do właściwej lokalizacji 

(miejsca użytkowania).  Innym rozwiązaniem jest pozostawienie pozycji oznaczone statusem „Przesunięcia”  

w arkuszu, gdzie wydrukowany z poziomu arkusza wykaz [Przesunięcia]  może stanowid podstawę do 

późniejszego zaksięgowania dokumentu typu MT lub MW (zmiana miejsca użytkowania). 

Arkusz inwentaryzacji,  w którym każda pozycja ma określoną wartośd „Jest”, jest uznawany przez  

system jako uzgodniony i gotowy do zamknięcia (zatwierdzenia).  W razie ujawnienia niezgodności  

podczas spisu, aktywują się przyciski za pomocą których można wydrukowad arkusz niedoborów, nadwyżek, 

przesunięd lub ujawnieo.  

 

Jeżeli arkusz ma status „Roboczy” dozwolone są wszelkie modyfikacje wewnątrz pozycji, w tym  

ich usunięcie. W przypadku gdy konieczna jest zmiana kolejności pozycji w arkuszu można zmienid wartośd 

pola ”LP” wywołując okno edycji pozycji arkusza przyciskiem *Edycja]. 

Po zakooczeniu weryfikacji pozycji można wydrukowad arkusze spisowe. Przykłady niektórych wydruków 

zamieszczono poniżej. 

 

Rysunek 63. Przykład (fragment) wydruku arkusza spisowego 
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Rysunek 64. Przykład (fragment) wydruku arkusza niedoborów 

 

 

Rysunek 65. Wykaz pozycji arkusza 
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Rysunek 66. Wykaz ujawnionych obiektów w arkuszu 

 

4. Edycja pozycji w arkusza 
 

Aktualną wartośd stanu w pozycji arkusza (kolumna „Jest”) można edytowad bezpośrednio w otwartym 

arkuszu wprowadzając ilośd w kolumnie „Jest”  lub przez formatkę edycji danych pozycji.  Okno edycji danych 

pozycji umożliwia także zapis innych informacji  np. uwag lub rzeczywistej lokalizacji. 

 

Rysunek 67. Okno edycji danych pozycji arkusza 

 

Wpisane informacje dodatkowe pozycji np. rzeczywiste miejsce użytkowania, mają charakter 

informacyjny, nie wpływają na dane w ewidencjach. Jeżeli po inwentaryzacji konieczne będą zmiany miejsca 

użytkowania (lub inne), konieczne będzie wykonanie tych zmian przy użyciu dedykowanych dokumentów w 

systemie, np. MT, LW, itd. 
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Włączenie opcji „Blokada edycji” uniemożliwia przypadkową zmianę wartości „Jest” podczas 

przeglądania pozycji arkusza  oraz zapobiega usunięciu tej pozycji z arkusza. Blokady działają nawet jeśli 

arkusz ma status „Roboczy”.  

Jeżeli zajdzie koniecznośd wprowadzenia zmian w pozycji oznaczonej klauzulą „Blokada”, konieczne 

będzie wcześniejsze odblokowanie tej pozycji. 

Jeśli w arkuszu jest wiele pozycji, oraz istnieje pewnośd że wszystkie pozycje są zgodne (lub wszystkich 

brakuje), można wykorzystad funkcję automatycznego wypełniania nieuzupełnionych pozycji (z pustą 

wartością w polu „Jest”) w arkuszu. W tym celu należy użyd przycisku *Wypełnij+, który wywoła 

prezentowane poniżej okno. 

 

Rysunek 68. Funkcja automatycznego uzupełniania arkusza. 
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5. Wczytywanie stanów z kolektora kodów kreskowych 
 

Podczas wykonywaniu spisu z natury,  stan w pozycjach arkusza można edytowad bezpośrednio  

wpisując odpowiednią ilośd w kolumnie „Jest”.  Ten sposób sprawdza się,  gdy w arkuszu jest niewiele pozycji. 

Problem pojawia się, gdy trzeba przeprowadzid inwentaryzację tysięcy obiektów (środków trwałych i 

wyposażenia).  Tradycyjny, „ręczny” sposób wypełniania arkuszy staje się wtedy nieefektywny, często 

pojawiają się pomyłki, oraz bardzo wydłuża się czas przeprowadzenia inwentaryzacji.   

Aby wspomóc proces inwentaryzacji system Sz@rk::ST umożliwia automatyczne wczytanie stanów do 

arkusza  przy użyciu kolektorów kodów kreskowych.  Dzięki współpracy programu z kolektorem, możliwe  

jest sprawne i szybkie przeprowadzenie spisu nawet dla wielu  tysięcy  pozycji w ewidencji.    

Obecna wersja Sz@rk::ST współpracuje z kolektorami typu DataLogic (z oprogramowaniem Windows) 

oraz CipherLab 800x (z oprogramowaniem INWENTARYZATOR).  Poniżej opisany zostanie proces importu 

danych z kolektora typu DataLogic,  który jest preferowanym i polecanym przez naszą firmę kolektorem. 

Aby wczytad do arkusza stany z kolektora należy uruchomid funkcję *Wczytaj stany].  Funkcja ta 

umożliwia pobranie danych z kolektora i przeniesienie odczytanych stanów do właściwych pozycji w 

bieżącym arkuszu.  Proces ten jest zrealizowany w postaci kreatora.  

Przed uruchomieniem wczytywania stanów należy wybrad rodzaj kolektora z którego będą pobierane 

dane, w tym celu przywoływane jest poniższe okno:  

 

Rysunek 69. Wybór kolektora kodów kreskowych 

 

Po wybraniu kolektora DataLogic pojawi się (widoczne na rysunku poniżej) okno kreatora importu 

danych wczytywanych z kolektora.  Na tym etapie należy uruchomid podprogram Sz@rk Connector ST który 

pobierze odczyty z urządzenia  lub wskazad wcześniej wykonany  odczyt kodów kreskowych do systemu 

Sz@rk::ST. 
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Rysunek 70. Import odczytów z kolektora kodów kreskowych - etap 1. 

 

Jeżeli dane z kolektora nie były jeszcze z niego pobierane, należy uruchomid podprogram  

Sz@rk Connector ST  przyciskiem [Pobierz dane z kolektora].   

Jeśli jednak zachodzi potrzeba ponownego wczytania danych które już wcześniej były odczytane z 

kolektora, można wskazad poprzedni odczyt z listy  którą można wywoład przyciskiem *…] lub klawiszem <F4> 

w polu „Znacznik odczytu”.  Pojawi się wówczas okno z listą wszystkich wcześniejszych odczytów.  

Lista ta będzie wstępnie ograniczona do odczytów które jeszcze nie były ładowane do żadnego arkusza.   

Jeśli konieczne będzie ponowne wskazanie odczytu (np. gdy arkusz został skasowany i ponownie utworzony), 

to należy przełączyd widok listy na „Wszystkie”.  

Po naciśnięciu klawisza <Enter> lub przycisku [Wybierz], do importu zostanie wybrany wskazany  

odczyt z kolektora. 

 

Rysunek 71. Wskazanie wcześniejszego odczytu z kolektora do załadowania w arkuszu. 

 

W większości przypadków import odczytów będzie odbywał bezpośrednio z kolektora, za 

pośrednictwem podprogramu Sz@rk Connector ST, uruchamiany przyciskiem [Pobierz dane z kolektora].  
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Poniżej ekran początkowy po wywołaniu odczytu z kolektora. 

 

Rysunek 72. Podprogram Sz@rk Connector ST -  etap 1 odczytu danych z kolektora 

 

Po wykonaniu poleceo opisanych w punktach 1 – 3,  dane zostaną przesłane z kolektora do Sz@rk 

Connector’a, co będzie uwidocznione przez zmianę ikony w prawej części okna, oraz odpowiedni komentarz 

w linii statusu.   

 

Rysunek 73. Podprogram Sz@rk Connector ST -  wygląd ekranu po pobraniu danych z kolektora. 

 

Po odczytaniu danych z kolektora postępujemy zgonie z podpowiedzią - naciskamy przycisk [Dalej >].  

 Na następnym ekranie będą zaprezentowane odczyty z kolektora do weryfikacji. 

file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Szark_ST/st_zdjecia/Connector1a.png
file:///D:/tgs_d11/!Dokumentacja/Opis_Szark_ST/zrzuty/inwentaryzacja_wczytanie_stanow_ze_spisu_z_kolektora.png


Opis systemu Sz@rk::ST 2010                                                                                                                                           Strona 55 z 69 

 

 

Rysunek 74. Podprogram Sz@rk Connector ST -  weryfikacja odczytanych danych z kolektora. 

 

Jeśli prezentowane dane są zgodne z oczekiwanymi, przechodzimy do kolejnego ekranu, naciskając 

przycisk [Dalej >].  

  

Rysunek 75. Podprogram Sz@rk Connector ST -  weryfikacja odczytanych danych z kolektora. 

 

Na tym etapie, po naciśnięciu przycisku *Zapisz!],  następuje zapis odczytu kodów kreskowych 

pobranych z kolektora do systemu Sz@rk::ST.  Przed zapisem można wprowadzid dodatkowe uwagi do 

odczytanych danych lub zmienid proponowany krótki opis odczytanych danych.   

 Po zapisie danych podprogram zamyka się automatycznie,  a w oknie importu danych  wstawiane są 

dane identyfikacyjne pobranych danych z kolektora.   
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Rysunek 76. Import odczytów z kolektora kodów kreskowych - etap 1, po pobraniu danych z kolektora 

 

Po wskazaniu odczytu z kolektora do załadowania w bieżącym arkuszu  (rysunek powyżej),  naciskamy 

przycisk [Dalej >+ i przechodzimy do etapu II importu którym jest prezentacja poszczególnych pozycji ze 

wskazanego odczytu.   

Kolejnym, III etapem importu odczytów jest ustalenie parametrów aktualizowania pozycji w bieżącym 

arkuszu. Prezentuje to kolejny ekran.  

 

Rysunek 77.  Import odczytów z kolektora kodów kreskowych - etap 3, ustalenie parametrów aktualizacji pozycji arkusza 
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 W typowych przypadkach odpowiednie są domyślnie ustawione opcje.  

Jeżeli w arkuszu nie powinny się pojawiad automatycznie dodawane pozycje  oznakowane jako 

„Przesunięcia”, to należy wyłączyd ostatnią opcję. W takiej sytuacji odczyty kodów dla których nie 

odnaleziono pozycji w bieżącym arkuszu, zostaną wykazane w raporcie błędów.  

 Jeżeli wewnątrz odczytanych danych z kolektora nie będzie kodów wskazujących na lokalizację (miejsce 

użytkowania) z której pochodzą odczytane kody obiektów, możliwe będzie „ręczne” wskazanie miejsca 

użytkowania z której pochodzą odczytywane kody kreskowe środków lub wyposażenia.  W takiej sytuacji 

lokalizację (miejsce użytkowania) wskazuje się w polu „Środki/Wyposażenie tylko ze wskazanego miejsca 

użytkowania”. Jeśli wewnątrz odczytanych kodów z kolektora są pozycje określające lokalizacje  

wczytanych kodów, pole to będzie nieaktywne i wypełnione nazwą wskazanej lokalizacji lub tekstem  

[lokalizacje są ustalone w odczytach z kolektora] (wstawianym, gdy w odczycie jest więcej niż jedna 

lokalizacja dla wczytanych kodów). 

 Na tym etapie importu kodów, po naciśnięciu przycisku *Dalej >+ program przeprowadza analizę 

odczytanych kodów z kolektora, a wyniki weryfikacji danych prezentowane są na kolejnym ekranie tego 

kreatora. 

 

Rysunek 78. Import odczytów z kolektora kodów kreskowych - etap 4, raporty z analizy odczytów  

 

Zaprezentowane na tym ekranie listy zawierają informacje o zaplanowanej aktualizacji istniejących 

pozycji w bieżącym arkuszu.  Druga zakładka zawiera listę pozycji typu „Przesunięcia”  które będą dopisane 

do arkusza (patrz wcześniejszy opis). Trzecia zawiera listę wykrytych błędów  podczas analizy odczytów i 

próby aktualizacji pozycji w arkuszu (błędy mogą się pojawid  np.  gdy dla danego obiektu zostanie zmieniony 

kod kreskowy, już po przesłaniu listy obiektów do kolektora).  

 Jeśli raporty ewentualnej aktualizacji pozycji w arkuszu nie budzą zastrzeżeo, przechodzimy do kolejnego 

etapu naciskając klawisz [Dalej >]. 
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Rysunek 79. Import odczytów z kolektora kodów kreskowych - etap 5, akceptacja i zapis zmian do bieżącego arkusza  
 

Po naciśnięciu *Zapisz+ zaktualizowane zostaną stany (zawartośd pole „Jest”) w bieżącym arkuszu.  

Rezygnacja z zapisu na tym etapie nie powoduje żadnych konsekwencji, można ponownie  

wywoład funkcję *Wczytaj stany+ i powtórzyd całą procedurę od początku, z tym wyjątkiem,  

że dane z kolektora będą już załadowane do systemu Sz@rk::ST i należy je wskazad z listy odczytów  a nie 

uruchamiad podprogram Sz@rk Connector ST. 

 

Rysunek 80. Przykładowa lista pozycji arkusza po imporcie odczytów z kolektora 

Pozycje arkusza które zostały zaktualizowane przez odczyt z kolektora są oznaczone ikonką kodu 

kreskowego, pozycje zweryfikowane ręcznie oznaczone są ikonką „dłoo z pisakiem” . 
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6. Wysyłanie kodów kreskowych z systemu do  kolektora DataLogic  
 

System Sz@rk::ST jest zoptymalizowany do współpracy z kolektorami typu DataLogic na których  

pracuje program Sz@rk Inwentaryzator będący częścią systemu Sz@rk::ST.  W niniejszym opisie 

przedstawiono proces pobierania danych przez kolektory typu DataLogic.  

Do kolektora wysyła się listę wszystkich zarejestrowanych w systemie kodów kreskowych wraz 

z przypisanym do niego numerem inwentarzowym, nazwą i typem obiektu (środek trwały / wyposażenie).   

Po każdej modyfikacji w systemie należy przesład do kolektora aktualną bazę danych z kodami,  

tak aby kolektor „znał” wszystkie aktualne obiekty systemu Sz@rk::ST które zostały oznakowane kodem 

kreskowym (wyposażenie, środki, składniki).  Dzięki temu, po odczytaniu kodu kreskowego z etykiety, 

kolektor  będzie mógł przywoład na swoim ekranie podstawowe informacje dotyczące tego obiektu   

i zarejestrowad jego stan. 

 Aby przesład aktualne dane z systemu do kolektora,  należy uruchomid podprogram Sz@rk Connector 

ST, przez wywołanie opcji menu „Inwentaryzacje -> Wysyłanie danych do kolektora kodów kreskowych”. 

Sz@rk Connector ST  umożliwia połączenie się kolektora do aktualnej bazy danych systemu i udostępnia 

dane do załadowania w kolektorze. Ładowanie danych w kolektorze odbywa się przez wywołanie  

w nim  opcji  [Załaduj] w programie Sz@rk Inwentaryzator.  

 

Poniższy rysunek przedstawia ekran po wywołaniu podprogramu Sz@rk Connector ST. 

 

Rysunek 81. Program Sz@rk Connector ST oczekujący na wysłanie danych do kolektora 

 

Po załadowaniu (pobraniu) danych przez kolektor, program Sz@rk Connector należy zamknąd. 
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7. Obsługa kolektora DataLogic z oprogramowaniem Sz@rk Inwentaryzator  
 

Do obsługi inwentaryzacji na kolektorach kodów kreskowych DataLogic jest używany program Sz@rk 

Inwentaryzator,  uruchamiany bezpośrednio na tym urządzeniu  w środowisku Windows CE lub zgodnym.  

Poniższy rysunek przedstawia wygląd ekranu kolektora po uruchomieniu Sz@rk Inwentaryzator.  

 

Rysunek 82. Sz@rk Inwentaryzaror po zalogowaniu do Sz@rk Connector 

 

  Przed odczytywaniem kodów należy załadowad aktualną bazę kodów z systemu Sz@rk::ST  (patrz opis 

eksportu danych do kolektora). Do wczytywania kodów z etykiet należy użyd polecenia *Załaduj]  

a następnie *Skaner].   Poniższy rysunek przedstawia ekran kolektora po wpisaniu kodu lokalizacji. 

 

Rysunek 83. Sz@rk Inwentaryzaror po wskazaniu lokalizacji (miejsca użytkowania) 



Opis systemu Sz@rk::ST 2010                                                                                                                                           Strona 61 z 69 

 

Po wskazaniu lokalizacji, można przystąpid do odczytywania kodów z etykiet identyfikacyjnych ze 

wskazanej lokalizacji (miejsca użytkowania). Po każdym odczycie, program czeka na potwierdzenie 

(wprowadzenie ilości).   Na tym etapie stan (ilośd) można zmienid korzystając z zielonych strzałek. Niebieska 

ikona akceptuje odczyt kodu z wprowadzoną ilością. Czerwona ikona anuluje ten odczyt.  

Jeśli bezpośrednio po odczycie kodu z etykiety przeczytany zostanie następny, to program 

automatycznie zaakceptuje (zapisze) poprzedni odczyt. 

 

Rysunek 84. Sz@rk Inwentaryzator po odczytaniu kodu kreskowego z etykiety przyklejonej do środka trwałego 

 

Po odczytaniu wszystkich kodów, należy je przesład do systemu Sz@rk::ST, wywołując opcję *Aktualizuj] 

na kolektorze, wcześniej uruchamiając opcję *Wczytaj kody] w otwartym arkuszu inwentaryzacji  

w programie Sz@rk::ST. 

Więcej na temat obsługi oprogramowania Sz@rk Inwentaryzator można znaleźd na stronie: 

http://www.tgsoft.pl/Inwentaryzacja.aspx 
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8. Pomocniczy wydruk dla inwentaryzacji 
 

Podczas przeprowadzania spisu z użyciem kolektorów kodów kreskowych, wygodnie jest korzystad z 

pomocniczego wydruku lokalizacji (miejsc użytkowania), który można wydrukowad na dowolnej drukarce, np. 

laserowej. 

Przed rozpoczęciem odczytu kodów z etykiet w nowej lokalizacji (miejscu użytkowania), można wskazad 

aktualne miejsce użytkowania  przez odczytanie kolektorem  kodu kreskowego tej lokalizacji  lub wpisaniu  

z klawiatury jej kodu.  W tym celu można przygotowad wydruk z pomocniczą listą lokalizacji w jakich  

będą przeprowadzane odczyty. Przed wykonaniem wydruku można wskazad (zaznaczyd) które lokalizacje 

mają się w nim znaleźd. 

Wydruk wykonujemy uruchamiając „Inwentaryzacje ->  Pomocniczy Wykaz lokalizacji dla Inwentaryzacji”.    

 

Rysunek 85. Drukowanie wydruku pomocniczego dla inwentaryzacji. 
 

 

Rysunek 86. Przykładowy wydruk pomocniczy dla inwentaryzacji 
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9. Automatyczne nadawanie kodów kreskowych w ewidencjach  
 

W niektórych sytuacjach, np. gdy ewidencje środków i wyposażenia przejmowane są z innych systemów, 

kody kreskowe w systemie nie są nadane.   Zachodzi wtedy koniecznośd wygenerowania brakujących kodów 

kreskowych dla wszystkich obiektów w ewidencji.   Ewentualne przypisywanie kodów poprzez indywidualną 

edycję każdego środka czy wyposażenia byłoby bardzo czasochłonne, szczególnie gdy pozycji w ewidencji jest 

dużo. 

W celu zautomatyzowania tego procesu udostępniono w systemie funkcję, która może automatycznie 

nadad nowe kody kreskowe dla wskazanej grupy środków czy wyposażenia.  W tym celu należy wywoład 

opcję „Nadanie kodu kreskowego dla zaznaczonych pozycji”.  Funkcja jest dostępna w ewidencjach   

środków trwałych i wyposażenia po uruchomieniu przycisku *Operacje]. 

Aby wykonad nadanie kodu dla wszystkich pozycji w ewidencji, należy w otwartym oknie z ewidencją 

środków lub wyposażenia włączyd tryb zaznaczania rekordów klawiszem <Ctlr>+<Z> (lub odpowiednim 

przyciskiem na pasku narzędziowym), a następnie zaznaczyd wszystkie pozycje w liście klawiszem <Ctlr>+<A>. 

Jeżeli przed uruchomieniem funkcji użytkownik nie wskaże grupy zaznaczonych pozycji, to jej zakres 

działania będzie ograniczony do bieżącego rekordu w ewidencji. 

Uwaga, funkcja nadaje kody kreskowe wyłącznie wtedy gdy dana pozycja nie miała nadanego kodu, 

istniejące kody nigdy nie będą zmieniane. 

Na poniższym rysunku przedstawiono uruchomioną funkcję nadawania kodów z poziomu ewidencji 

wyposażenia.  

 

Rysunek 87. Funkcja umożliwiająca nadanie kodów kreskowych dla zaznaczonych pozycji w ewidencji środków/wyposażenia 
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10. Przykłady etykiet z kodem kreskowym  
 

Do współpracy systemu Sz@rk::ST z kolektorami kodów kreskowych niezbędne jest oznakowanie 

wszystkich środków trwałych i wyposażenia samoprzylepnymi (odpornymi na zrywanie i zacieranie) 

etykietami z kodem kreskowym.   

Poniżej przykład typowej etykiety.   

 

Rysunek 88. Przykład etykiety z kodem kreskowym 

 

Rozmiar, wygląd i zawartośd etykiety można samodzielnie zmodyfikowad, korzystając z wbudowanego  

w system narzędzia do modyfikowania wyglądu wydruków.  
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VI. Operacje dodatkowe,  pozostałe funkcje i parametry systemu 
 

W tym punkcie niniejszego dokumentu opisane zostaną niektóre pozostałe funkcje  

systemu Sz@rk::ST, które są istotne z punktu widzenia eksploatacji systemu. 

 

1. Dekrety do systemu FK 
 

Funkcja znajdująca się pod opcją „Operacje -> Dekrety do programu Sz@rk::FK”, pozwala na 

automatyczne wyliczenie dekretów do systemu FK na podstawie naliczonej amortyzacji i umorzenia środków. 

Podział dekretów na konta wykonywany jest na podstawie indywidualnie przypisanych kont przy środkach 

trwałych lub na podstawie kont przypisanych do danych słownikowych skojarzonych ze środkami  

(jeśli wskazano że konta mają byd dziedziczone).  

Poniżej przykładowy ekran z wyliczonymi dekretami. 

 

Rysunek 89. Okno z wyliczonymi dekretami do systemu FK 

 

 

2. Parametry systemu 
 

Do konfiguracji pracy systemu używa się funkcji dostępnej po uruchomieniu opcji menu  

„Funkcje -> Parametry systemu”.   

Wprowadzone ustawienia w parametrach mają decydujący np. na format generowanego numeru 

inwentarzowego dla środków i wyposażenia, format generowanego kodu kreskowego, sposób naliczania 

amortyzacji, itd.  

Szczegółowy opis działania opcji będzie dostępny w kolejnych wersjach tego dokumentu. 

Poniżej przedstawione rysunki przedstawiają dostępne opcje konfiguracji systemu. 
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 Ogólne parametry konfiguracyjne systemu 

 

Rysunek 90. Parametry systemu - zakładka 1. 

 

 Parametry konfiguracji dla środków trwałych 

 

Rysunek 91. Parametry systemu - zakładka nr 2 dotycząca środków trwałych 
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 Parametry konfiguracji dla wyposażenia 

 

Rysunek 92. Parametry systemu - zakładka nr 3 dotycząca wyposażenia 

 

 Parametry konfiguracji dla inwentaryzacji 

 

Rysunek 93. Parametry systemu - zakładka nr 4 dotycząca inwentaryzacji. 
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VII. Cechy charakterystyczne (co wyróżnia nasz produkt) 
 

Na rynku istnieje wiele systemów do obsługi środków trwałych i wyposażenia, każdy z nich (lepiej lub 
gorzej) spełnia swoje funkcje. Sz@rk::ST wypada korzystnie na tle rozwiązao konkurencji,  przede wszystkim  
dzięki  innowacyjnym rozwiązaniom które zastosowaliśmy w naszym systemie oraz z powodu staranności z 
jaką został wykonany.  
 
Poniżej wykaz cech, które wyróżniają nasz produkt. 

 

 Wszelkie istotne operacje zmieniające wartośd środków trwałych lub wyposażenia lub wpływające na 

obliczenia (amortyzacji), realizowane są poprzez dokumenty (m.in. zawieszanie i wznawianie 

amortyzacji, zmiana parametrów amortyzacji, itd.)  

 Obsługa arkuszy inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem kolektorów danych (czytników kodów 

kreskowych)  i samoprzylepnych  etykiet identyfikacyjnych z kodem kreskowym. 

 Możliwośd zarejestrowania składników środka lub wyposażenia, oraz niezależne rejestrowanie obrotu 

tych składników (np. likwidacji monitora z całego zestawu komputerowego) 

 Możliwośd zarejestrowania wyposażenia wielokrotnego pod jedną pozycją w ewidencji, z podziałem 

poszczególnych egzemplarzy na konkretne lokalizacje (miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialne) 

 Zapamiętywanie wszelkich zmian i modyfikacji danych środka trwałego lub wyposażenia; przed i po 

modyfikacji. Możliwośd dogodnego przeglądania tych zmian. 

 Możliwośd łatwego wycofywania już zaksięgowanych dokumentów do bufora, w celu szybkiego 

skorygowania błędów. 

 Możliwośd łatwego tworzenia własnych zestawieo, oraz grupowania danych wg dowolnych kryteriów. 

 Obliczanie planu amortyzacji  środków trwałych na dowolny rok. 

 Generowanie automatycznych dekretów księgowych dla Sz@rk::FK 

 Możliwośd wykonania wykazu środków lub wyposażenia wg stanu na wskazany dzieo, bez konieczności 

odtwarzania danych z kopii zapasowych 
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VIII. Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami Sz@rk::ST 
 

Podstawowa wersja systemu ma oznaczenie „STD”.  Wersje „PRO” oraz „INV” zawierają kolejne 
rozszerzenia funkcjonalności.   Wersja „INV” posiada wszystkie funkcje dostarczane przez system Sz@rk::ST.  
Poniżej wykaz różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami. 

 
 

Opis funkcji  STD PRO INV 

Tworzenie duplikatu bieżącego rekordu w ewidencji Środków Trwałych 
(wraz z ewentualnymi składnikami środka) 

- - Tak 

Tworzenie duplikatu bieżącego rekordu w ewidencji Wyposażenia  
(wraz z ewentualnymi składnikami wyposażenia) 

- - Tak 

Obsługa składników środków trwałych. 
Rejestrowanie dokumentów dotyczących poszczególnych składników w 
ewidencji środków trwałych (otwarcie, likwidacja, przesunięcie składnika, itd.) 

- Tak Tak 

Obsługa składników wyposażenia. 
Rejestrowanie dokumentów dotyczących poszczególnych składników w 
ewidencji wyposażenia (otwarcie, likwidacja, przesunięcie składnika, itd.) 

- Tak Tak 

Generowanie oraz  obsługa  unikalnych kodów kreskowych dla środków 
trwałych oraz  składników środków trwałych. 

- - Tak 

Generowanie oraz  obsługa  unikalnych kodów kreskowych dla wyposażenia  
i  składników wyposażenia  oraz poszczególnych egzemplarzy wyposażenia 
wielokrotnego 

- - Tak 

Automatyczne generowanie wielu lokalizacji dla poszczególnych egzemplarzy 
wyposażenia wraz z możliwością utworzenia unikalnego kodu kreskowego 
(funkcja dostępna w podczas rejestrowania  otwarcia wyposażenia) 

- - Tak 

Drukowanie etykiet identyfikujących (środki trwałe lub wyposażenie) z kodem 
kreskowym na drukarce laserowej lub dedykowanych drukarkach etykiet (np. 
Zebra TLP 2844) 

- - Tak 

Obliczanie planu amortyzacji dla wszystkich środków trwałych na dowolny, 
wskazany rok. 

- Tak Tak 

Obliczanie i tworzenie pliku z dekretami dla programu Sz@rk::FK 
 

- Tak Tak 

Automatyczne generowanie rekordów w ewidencji oraz w dokumencie 
otwarcia środków trwałych, umożliwiające łatwe otwarcie wielu takich 
samych pozycji w ewidencji środków trwałych  (wraz z ewentualnymi  
składnikami) 

- - 
Tak 

 

Automatyczne generowanie rekordów w ewidencji oraz w dokumencie 
otwarcia wyposażenia, umożliwiające łatwe otwarcie wielu takich samych 
pozycji w ewidencji wyposażenia (wraz z ewentualnymi składnikami  lub 
lokalizacjami) 

- - Tak 

Tworzenie oraz obsługa arkuszy inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem 
kolektorów kodów kreskowych.  

- - Tak 

Współpraca z kolektorami kodów kreskowych typu DataLogic i CypherLab 
800x,  w tym  eksport  bazy danych z kodami kreskowymi danych do 
kolektorów.  

- - Tak 

Zaawansowane wyszukiwanie środków trwałych, wyposażenia, składników   
lub poszczególnych lokalizacji egzemplarzy wyposażenia. 

- Tak Tak 

 

 


