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1 Wstęp

ul. Pod Dębami 3
 30-389 KRAKÓW 

e-mail: tgsoft@tgsoft.pl 

tel. +48 (12) 264 52 15
 fax +48 (12) 264 52 16

1.1 O TGSoft

Firma powstała w roku 1989. Pierwsze aplikacje tworzone były na bazie programu Clipper. Do
dnia dzisiejszego, uległy wielokrotnym przeobrażeniom, aby w zmieniających się czasach mogły stać
się  produktami  najwyższej  klasy.  Wieloletnia  obecność  na  rynku  informatycznym,  zaowocowała
współpracą z klientami w zakresie rozbudowy systemów. Ich spostrzeżenia, sugestie, pomysły, a także
indywidualne  prośby,  niejednokrotnie  przyczyniały  się  do  poszerzania  programów  o  nowe  funkcje,
parametry.  Gorąco  zachęcamy  Państwa  do  zapoznania  się  z  wersjami  demonstracyjnymi  naszych
pakietów, które dostępne są na naszej stronie internetowej.

Od wielu lat do programowania używamy najnowszych narzędzi. Dzięki nim potrafimy tworzyć
elastyczne,  uniwersalne  systemy,  gwarantujące  profesjonalne  zarządzanie  firmami  z  wielu  gałęzi
gospodarki i o zróżnicowanym statusie prawnym. Cieszy nas fakt, że z naszych usług zadowolone są
nie  tylko  duże  przedsiębiorstwa  zatrudniające  kilkuset  pracowników,  ale  też  niewielkie  podmioty,
obsługiwane  przez  nieliczne  grona  osób,  które  nie  zatrudniając  informatyków,  świetnie  sobie  radzą,
ponieważ nasze systemy są intuicyjne oraz ergonomiczne.

Wszystkie  oferowane  przez  nas  systemy  współpracują  ze  sobą,  a  ponad  to,  także  z  innymi
aplikacjami lub urządzeniami.

 Kadry-Płace – współpracują z Programem Płatnika – ZUS, a także z Bankami – poprzez
generowanie danych w odpowiednich standardach oraz czytnikami rejestrującymi czas pracy.

 System  Gospodarka  Magazynowa  –  współpracuje  z  drukarkami  i  kasami  fiskalnymi,
Czytnikami kodów kreskowych oraz Inwentaryzatorami. 

 Dodatkowo  wszystkie  programy  generują  raporty  w  trybie  graficznym,  które  można
przesłać do EXCEL'a, by na przykład przetworzyć dane do innego, dowolnego programu. W każdym z
programów mamy możliwość  wygenerowania  danych  w  trybie  HTML  i  PDF.  Moduły  te  z  pewnością
będą  dużym  udogodnieniem  dla  osób  zajmujących  się  analizą  danych  firmy.  Automatyczne
przenoszenie  informacji  bezpośrednio  do  arkusza  kalkulacyjnego,  zdecydowanie  skraca  czas
przygotowywania raportów wynikowych, ponieważ żmudne wielogodzinne wklepywanie danych odbywa
się teraz zaledwie w parę chwil.

Dane z naszych programów mogą być analizowane przy pomocy:
o SQL Calc & Report Express

Wszystkie nasze systemy są "elastyczne" i  charakteryzuje  je  przyjazny interfejs.  Pomimo,  że
są programami z  bogatym zasobem opcji,  obsługuje się je  w prosty,  intuicyjny sposób.  Nowoczesne
rozwiązania oraz długoletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji wspomagających zarządzanie,
zaowocowało stworzeniem systemów zapewniających optymalne warunki wykonywanej pracy.

mailto:tgsoft@tgsoft.pl 
http://www.tgsoft.pl/download.htm
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Nasze  produkty  z  powodzeniem  pracują  w  firmach  (przedsiębiorstwach,  instytucjach,
spółdzielniach) o różnym statusie prawnym i  często diametralnie innych sposobach zarządzania oraz
prowadzenia  rozliczeń  i  analiz.  Ogromną  wagę  przywiązujemy  również  do  projektowania,
generowanych  przez  program  wydruków.  Szeroka  paleta  zestawień  oraz  łatwość  odczytywania
informacji  z  raportów,  przez  osoby  nie  mające  bezpośredniego  kontaktu  z  naszymi  aplikacjami,
(szefowie  oraz  osoby  zajmujące  się  przeprowadzaniem  analiz)  poszerzają  listę  zalet  naszego
oprogramowania. W najnowszych produktach zainstalowaliśmy generator wydruków FAST REPORT,
w którym każdy może zaprojektować dowolną ilość zestawień w różnych konfiguracjach. Zastosowanie
takiego  narzędzia  z  pewnością  zadowoli  nawet  najbardziej  wymagających  szefów  i  analityków.
Dodatkowo operatorzy mogą tworzyć, w prosty sposób, własne skrypty SQL. Ponadto możemy zlecać
wykonywanie dodatkowych obliczeń, analiz oraz grupować informacje pochodzące z różnych baz.

Programy  w  wersji  Windows  są  ostatnim  wydaniem  pracujących  od  wielu  lat,  dosowych
systemów. W ciągu całego okresu, wielokrotnie ulegały przeobrażeniom, by użytkownik mógł zawsze
pracować z systemem opartym na najnowszych technologiach.

OFERTA

· Zakupy  -  Produkcja  -  Zbyt  -  zarządzanie  gospodarką  magazynową,  zamówieniami,
fakturowaniem

 GMF  lub   Faktura  Express  lub   Magazyn  Express  lub   Faktura  !
(bezpłatna)

·  Kadry,  Płace,  obsługa  RCP  -  naliczanie  płac  oraz  obsługa  zagadnień  związanych  z
kadrami i płacami; obsługa rejestratorów czasu pracy.

 

·  Finanse  -  Księgowość  -  prowadzenie  rozliczeń  finansowych  oraz  księgowych  (także
budżetowych).

 

·  Środki Trwałe

· Księga  Express  -  obsługa  zagadnień  z  zakresu  księgi  przychodów  i  rozchodów.
 Księga Express lub Księga Express PRO

·  !SuperDruk - przygotowanie, wydruk, archiwum przelewów oraz innych druków.

·  SQL Calc & Report Express
  

·  eBank Express - dla kont w mBanku
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Posiadamy  także  Pakiet  programów  TGSoft  w  wersji  poszerzonej  dla

Sądownictwa.  Aktualnie  w  skład  pakietu  wchodzą  wersje  budżetowe  programów  Finanse
Księgowość,  Kadry  Płace,  Środki  Trwałe  oraz  dedykowany  program  dla  Rejestrów  Dochodów
Budżetowych  i  Depozytów  Sądowych.  Nowe  programy  dla  Sekretariatów  wydziałów  Cywilnych  i
Karnych oraz Kuratorów. Obsługę na terenie kraju zapewnia ASTRA-TELECOM

Zapraszamy na naszą stronę INTERNETOWĄ www.tgsoft.pl

Microsoft,  Windows,  Windows  NT,  SQL  Server,  Office,  Excel  są  znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwa
Rave jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nevrona Designs. Nazwa Delphi jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Borland.

1.2 Wymagania systemowe

Program przeznaczony jest do pracy z zestawami komputerowymi o parametrach:

Komputer Minimum Celeron 64 MB RAM, pracujący po kontrolą systemów: Windows
98, Windows 2000 lub "wyższy";

Do sprawnej (szybkiej) Zalecany Pentium III 64 MB RAM lub wyższy.

Drukarka Atramentowa lub laserowa;

 Monitor Kolorowy z rozdzielczością nie gorszą niż: 800x600 oraz HighColor (16bit)

Dodatkowo w  programie  Kadrowo-Płacowym można  wykorzystać  skaner,  aby  w  kartotekach
pracowniczych umieścić zdjęcia. Nie jest on jednak niezbędny do prawidłowej pracy systemu. 

W programie Gospodarka Magazynowa możemy do każdego wyrobu gotowego wstawić kilka
zdjęć.

1.3 O programach ogólnie

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

Programy  napisane  są  w  tzw.  trybie  MDI,  który  umożliwia  pracę  z  kilkoma  "dokumentami"
jednocześnie. Podobnie jak w Excel'u możemy pracować z wieloma arkuszami, tak tutaj możemy np.

http://www.astra-telecom.com.pl/
http://www.tgsoft.pl
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pracować z bazą kontrahentów, rejestrem wystawionych dokumentów, przeglądać rozrachunki, itp. Ale
to nie wszystko, możemy księgować jednocześnie kilka dokumentów w programie FK, lub obsługiwać
w  tym  samym  czasie  kilku  klientów  w  programie  GM  przez  otwarcie  i  edycję  paru  faktur  VAT,
dokumentów magazynowych, itp.

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

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

 
Wszystkie  przyciski  dostępne  na  tych  paskach  działają  dla  każdego  okna  programu

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

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

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

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

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

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

Podstawowe zalety, wspólne dla naszych programów:

ØGenerator  raportów,  umożliwiający  tworzenie  dowolnej  ilości  projektów  zestawień
lub  wykorzystanie  już  istniejących  (skonstruowanych  i  udostępnionych  przez  nas
lub naszych klientów).
ØGenerowanie  dodatkowych  tabel  w  trybie  SQL,  z  możliwością  przesyłania  ich  do

EXCEL-a.
ØTransmisja danych w standardzie HTML, PDF.
ØKreowanie wydruków.
ØNatychmiastowy dostęp do danych z lat ubiegłych.
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ØPraca w sieci.
ØWspółpraca pomiędzy programami.
ØPraca z wykorzystaniem myszki lub skrótów klawiaturowych.
ØMożliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych.
ØWłasny archiwizator danych.
ØPraca z hasłami, chroniąca przed intruzami.
ØDefiniowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika.
ØAutor zapewnia modernizację programu przy zmianach obowiązujących przepisów.
ØMożliwość  modyfikacji  programu dostosowana  do  indywidualnych  potrzeb  klienta.

Zmiany te wykonane będą odpłatnie.
ØBogactwo oraz przejrzystość wydruków.
ØRekonstrukcja zbiorów (np. po awarii).
ØPodręczny kalkulator.

 

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

1.4 Typowe konwencje

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

 

Temat Opis

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

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

Tutaj nagłówkiem grupy kolumn jest "Adres".

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

toolbar Pasek narzędziowy z ikonami, służącymi do obsługi okna.

makieta,  okno  edycyjne,
okno dialogowe 

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

DUŻYMI  LITERAMI
piszemy:

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

KLAWISZ

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

Pogrubiony  lub

wydzielony

tekst 

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

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

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

LKM lewy klawisz myszki/ kliknięcie lewego klawisza myszki 

PKM prawy klawisz myszki/ kliknięcie prawego klawisza myszki

LKM x 2 podwójne kliknięcie lewego klawisza myszki

PKM x 2 podwójne kliknięcie prawego klawisza myszki

Nazwa Programu

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

Menu Główne

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

Menu Główne możemy uaktywnić myszką lub klikając klawisz F10.  

Menu Główne Ikon

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

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

Więcej  informacji  na  ten  temat  znajdziesz  w  rozdziałach  O  PROGRAMIE  -  IKONY:  Główne
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Menu Ikon, Ikony do obsługi Baz Danych , Pozostałe Ikony .
Widoczność  (lub  nie)  pasków  ikon  w  oknie  programu  ustalamy  w  opcji  WIDOK,  poprzez

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

Nazwa Okna Podstawowego i Nazwa Okna Dodatkowego

Nazwa opcji, którą wybraliśmy.

 Okno Podstawowe

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

Okno Dodatkowe

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

Ikony do obsługi Baz Danych

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

1.5 Pożyteczne informacje

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

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

Góra lub dół  zmienia kolejne dni, miesiące, lata.

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

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

Możemy korzystać z podręcznego kalendarza:

31 56

31
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Kliknij  przycisk  na  nazwie  miesiąca.  Trzymając
klawisz  myszki  przesuwaj  się  w  górę  lub  w  dół,  a
kolejne  miesiące  i  lata  będą  się  odpowiednio
zmieniać.

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

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

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

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

Ø Znak za polem oznacza, że możemy skorzystać z podpowiedzi.

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

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

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

Lewy ALT + P ustawia okna poziomo.

......

Lewy  ALT  +3  przywraca  na  ekran  opcję  wykaz
pracowników. 

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

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

Znak  lub oznacza uaktywnienie.

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

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

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

Znaczenie Klawiszy:

INSERT Nowy (pozycja, rekord).

DELETE Kasowanie (zamiar skasowania należy potwierdzić).

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

CTRL + DELETE Kasowanie (zamiar skasowania należy potwierdzić).

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

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

HOME Początek linii.

END Koniec linii.

CTRL + HOME Pierwszy rekord.

CTRL + END Ostatni rekord.

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

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

ESC Wyjście z opcji.

Ø Każde pole w bazie danych ma określony typ. 

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

Ø W niektórych oknach włączona jest opcja automatycznego wyszukiwania. 

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

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

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

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

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

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

lub klawiszem SPACE).

1.6 Wygląd i Obsługa okien

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

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

CTRL + DELETE - kasowanie pozycji

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

Kolejność  występowania  kolumn  w  lewym  bloku  użytkownik  może  ustalić  według  własnych
preferencji.  Zmiana  miejsca  odbywa  się  w  prosty  sposób.  Chwytamy  myszką  nagłówek  kolumny  i
przeciągamy ją w wybrane miejsce. 
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Pasek narzędziowy -  ikony  do  obsługi  opcji.  Przy  opisie  poszczególnych  funkcji
programu, znajdziemy także charakterystykę ikon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

Menu  otrzymane  po  kliknięciu

prawego przycisku myszki, gdy kursor znajduje się

na jednym z rekordów tabeli.  è

Menu  otrzymane  po  kliknięciu

prawego przycisku myszki, gdy kursor znajduje się

w nagłówku tabeli. ê

Następne standardowe okno programu to baza przedstawiona w prostej tabeli:
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Do obsługi okna służą wszystkie ikony z Menu Głównego Ikon , ale kolejność występowania
rekordów na ekranie nie wymaga ich zastosowania.

 

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

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

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

wskazują  miejsce  jej  wstawienia.  Zwolnienie  klawisza  spowoduje  przeniesienie  wartości  wszystkich

komórek z danej kolumny w nowe miejsce.

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

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

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

kliknięcie zmieni je na kolejność od Z do A. W polach numerycznych kolejne klikanie zmienia ułożenie

według wartości narastająco lub malejąco.

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

rekord według SKRÓTU NAZWY należy:

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

Nacisnąć klawisz z pierwszą literką poszukiwanego rekordu. 

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

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

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

Innym rodzajem okna, na które można napotkać w pracy z naszymi programami jest:
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Ten typ okna posiada informacje pogrupowane i wyświetlane w układzie drzewka. Użytkownik
decyduje,  którą  gałąź  otworzyć.  Aby  to  zrobić  należy  kliknąć  znak   znajdujący  się  w  pierwszej
kolumnie,  przed  pozycją.  Kliknięcie  znaczka   (niewidoczny  na  zdjęciu)  spowoduje  zwinięcie
szczegółów. 

Możemy rozwinąć pełną strukturę klikając  lub ją zwinąć, używając  .
Pozostałe ikony dostępne w tej opcji, zostały opisane w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych

.

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

możemy wydrukować korzystając z ikony  .

Przy  obsłudze  możemy  wykorzystać  wiele  opcji  dostępnych  po  kliknięciu  prawego  przycisku
myszki. Kolumny sortujemy rosnąco lub malejąco, klikając w nagłówek.
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Przedstawione  wyżej  3  przykłady  Menu  do  obsługi  Baz  Danych  są  zależne  od
"miejsca kliknięcia" prawym przyciskiem myszki.
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Jeśli  w  nagłówku  kolumny  znajduje  się  znak   możemy  skorzystać  z  opcji  szybkiego

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

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

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

 , a następnie (Wszystkie). 



Sz@rk KP24

© 2007 TGSOFT

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

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

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

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

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

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

               

    Jeśli jest to pole typu:

Data  -  w warunku oprócz standardowych typu:  równa się  czy  pomiędzy,  może
znaleźć się także: ten miesiąc, następny rok itp.
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Logiczne  -  w  warunku  może  być  użyta  formuła  TRUE  (prawda)  lub  FALSE
(fałsz)

Znakowe  -  pole  typu  znakowego  wymaga  szczególnego  potraktowania,
ponieważ  podczas  podawania  treści  warunku  korzystamy  z  kilku
symboli.
§ Jeśli  chcemy  by  szukana  były  wszystkie  rekordy,  które  w  danym

polu  rozpoczynają  się  na  konkretną  literę,  na  przykład  A,  wtedy
użyjemy znaku "%" za tą literą: A% 
§ Jeśli  chcemy  aby  to  była  3  litera,  wtedy  posłużymy  się  dodatkowo

znakami  "_".  Jeden  znak  to  jedna  litera.  W  przykładzie
przedstawionym  niżej,  literę  D  poprzedzono  2  takimi.  To  pozwoliło
na otrzymanie odpowiedniego wyniku.

Przedstawione wyżej przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania filtra.

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

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

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

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

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

Filtrowanie  rekordów  odbywa  się  poprzez  ustalanie  warunków.  Podstawą  jest  użycie  słów

kluczowych dla grupy warunków:

AND - i 

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

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

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

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

OR - lub

Przefiltrowane rekordy będą spełniały przynajmniej jeden z podanych warunków.

Szukamy pracowników z Nowego Targu lub Zakopanego.
OR
Miasto - Nowy Targ
Miasto - Zakopane
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NOT AND - nie i 

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

NOT OR - nie lub

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

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





Część

II
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2 IKONY

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

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

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

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

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

Zadokowany - 
“Chwytamy” myszką znaczek i przesuwamy cały pasek w dowolne miejsce. Jeśli umieścimy go

w ciemnoszarej części ekranu, wtedy ustawienie automatycznie zamieni się na Pływające.

Pływający - 
Przesuwamy  go  po  ekranie  "chwytając"  linię  z  nazwą  całego  toolbar-a  i  po  ustawieniu  w

wybranym miejscu puszczamy przycisk myszki.  Jeśli  umieścimy obiekt  w jasnoszarej  części  ekranu,
wtedy wygląd naszego toolbar-a zmieni się automatycznie na Zadokowany.

 Przycisk X chowa pasek narzędziowy. 

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

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

Gdy  poruszamy  się  myszką  po  poszczególnych  ikonkach,  wyświetlane  są  dymki  z  nazwami
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określającymi ich działanie.

2.1 Ikony do obsługi baz danych

Dostep  do  funkcji  obslugujacych  tabele  danych  mamy  po  kliknieciu  prawego  przycisku  myszki.  W
zaleznosci od miejsca, w którym aktualnie znajduje sie kursor, mozemy wyswietlic róznych menu.

PKM w nagłówku  dowolnej kolumny - pojawi się menu przedstawione niżej z prawej strony.
 

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

paskach nawigacyjnych . 

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

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

Menu wyświetlane po kliknięciu nagłówka jednej z kolumn

 Sortuj rosnąco

Układanie  rekordów  według  wybranej  kolumny,  w  porządku  rosnącym.  Nie  ma  ograniczenia
alfabetycznego, funkcja ta wprowadza ład także w wartościach liczbowych.

31
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Sortuj malejąco

Jak wyżej, z zaznaczeniem że powstały układ będzie malejący.

Usuń sortowanie 

Przywrócenie pierwotnego ułożenia rekordów w tabeli.

Grupuj według tej kolumny

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

Pasek grupowania

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

Wykorzystanie zaawansowanych możliwości tej opcji jest niezwykle proste:
· "Przeciągamy" nagłówek kolumny  na właśnie utworzony pasek i zwalniamy przycisk myszki

(tak jak typowe operacje w systemie Windows).
· Rozwijamy poszczególne sekcje (klikając znaki ) lub wszystkie elementy za pomocą opcji

 "Rozwiń szczegóły grup" (dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszki na jednym
z pól tabeli).

· Możemy  wybierać  kolejne  kolumny  także  te  z  wartościami.  Jeżeli  nasza  kolumna
przedstawia dane liczbowe, wtedy na końcu każdej  grupy znajdzie  się jej  suma, natomiast
cała tabela będzie zawierać sumy wszystkich rekordów. 

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

Więcej szczegółów w rozdziale Grupowanie Kolumn .

Stopka

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

Stopka grupy

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

Usuń tą kolumnę

Opcja umożliwia "chowania" kolumn.

Konfiguracja kolumn

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

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

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

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

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

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

Chowając nagłówki do schowka nie musimy przeciągać

ich  przez  cały  ekran.  Wystarczy  przemieszczenie  o  kilka

punktów  poniżej  linii  oddzielającej  nagłówki  od  listy  bazy

danych. Po zwolnieniu myszki, trafią w odpowiednie miejsce

do schowka. 

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

zasada ta nie działa. Przyczyna jest prosta. Musimy wskazać miejsce w tabeli, w

którym  ma  znaleźć  się  dana  pozycja,  ponieważ  program  nie  jest  w  stanie

przewidzieć,  pomiędzy  którymi  kolumnami  operator  życzy  sobie  umieścić  dany

nagłówek.
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Dopasuj kolumnę

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

Dopasuj wszystkie kolumny

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

Menu wyświetlane po kliknięciu jednej z komórek tabeli

Rozwiń szczegóły (grup)

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

 Usuń szczegóły (grup)

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

Kasuj grupowanie

Przywrócenie naturalnego widoku tabeli przed grupowaniem.

Wyrównaj kolumny

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

Ładuj wszystkie rekordy

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

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

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

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

trójkąt skierowany w górę lub w dół.)

· szybkie filtrowanie  (z nagłówka kolumny) 

· zaawanowane filtrowanie według tekstu

· sumowanie  rekordów.

Podczas Grupowania Kolumn  rekordy ładowane są automatycznie.

W każdej chwili rekordy można załadować.

 Zaznaczanie rekordów

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

Bieżący rekord jest trzecią pozycją na naszej liście ( tabela a). Chcemy zaznaczyć rekordy do
8 pozycji.  trzymając klawisz Shift  klikamy w rekord  3,  a  następnie  nie  zwalniając  klawisza  Shift,  w  8
rekord. Pozycje zaznaczą się same (tabela b).

38
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Aby zaznaczyć rekordy występujące w tabeli w różnych miejscach (nie po kolei), posługujemy
się klawiszem CTRL i myszką.
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Zaznaczanie  rekordów wykorzystywane jest  często  do wykonania  odpowiednich
funkcji programu np.:  

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

roboczych;

ü w Finansach-Księgowości - automatyczne przelewy generowane są dla

zaznaczonych pozycji w Ewidencji Zakupu; 

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

czynsze.

ü w Gospodarce Materiałowej - wczytanie do dokumentu roboczego tylko

zaznaczonych kartotek szczegółowych jednego "głównego" towaru;

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

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

korygujących;

ü w !SuperDruku - wydruk seryjny dla zaznaczonych przelewów itd. 

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

Jeśli  zaznaczymy rekordy, a następnie naciśniemy klawisz DELETE  lub CTRL  +
DELETE (w zależności od opcji), program poprosi o potwierdzenie zamiaru skasowania
WSZYSTKICH ZAZNACZONYCH pozycji.

Sumuj tylko zaznaczone rekordy

Sumowanie wartości zaznaczonych rekordów. 
Jeśli  w  programie,  w  danej  opcji  programista  przewidział  sumowanie,  odpowiednie  wartości
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zostaną wyświetlone w oknie.  Jeśli  uznał,  że nie jest ono konieczne, a użytkownik potrzebuje jednak
zsumować  rekordy,  wtedy  może  wykorzystać  sumowanie  w  stopce.  W  tym  celu  klika  prawym

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

  

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

Nie działa jeśli nie są załadowane wszystkie rekordy .

Tryb auto-podgląd

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

Szybkie filtrowanie wg kolumn

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

Nie działa jeśli nie są załadowane wszystkie rekordy .

 Podgląd Raportu

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

Wydruk Raportu

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

Kreator raportów FAST REPORT 

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

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

 

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

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

48
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 Przy  zapisywaniu  stworzonego  projektu,  należy  w  nazwie
wykorzystać odpowiedni prefix.

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

Eksport danych do Excel'a

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

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

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

Eksport danych do HTML

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

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

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

to,  że  jeśli  ustawiliśmy  filtry,  pochowaliśmy  kolumny  lub  pozamienialiśmy  je
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miejscami,  (itd...)  program  wydrukuje  lub  przeniesie  dane  w  takiej  postaci,  w

jakiej właśnie widzimy je na ekranie. Pozwala to na utworzenie wielu ciekawych

zestawień z każdej bazy danych. 

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

Zapisz układ kolumn tabeli

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

Przywróć domyślne ustawienie tabeli

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

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

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

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

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

Aby  powrócić  do  standardowego

ustawienia  należy  skorzystać  z

opcji:  Przywróć  domyślne

ustawienie tabeli (patrz wyżej).

Menu wyświetlane po kliknięciu stopki

 

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

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

 

Ikony z pasków nawigacyjnych:

    lub     

35
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Filtr dostępny po kliknięciu znaczka z paska narzędziowego.

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

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

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

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

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

               

    Jeśli jest to pole typu:

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

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

Znakowe  -  pole  typu  znakowego  wymaga  szczególnego  potraktowania,
ponieważ  podczas  podawania  treści  warunku  korzystamy  z  kilku
symboli.
§ Jeśli  chcemy  by  szukana  były  wszystkie  rekordy,  które  w  danym

polu  rozpoczynają  się  na  konkretną  literę,  na  przykład  A,  wtedy
użyjemy znaku "%" za tą literą: A% 
§ Jeśli  chcemy  aby  to  była  3  litera,  wtedy  posłużymy  się  dodatkowo

znakami  "_".  Jeden  znak  to  jedna  litera.  W  przykładzie
przedstawionym  niżej,  literę  D  poprzedzono  2  takimi.  To  pozwoliło
na otrzymanie odpowiedniego wyniku.

Przedstawione wyżej przykłady pozwolą lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania filtra.

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

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

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

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

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

Filtrowanie  rekordów  odbywa  się  poprzez  ustalanie  warunków.  Podstawą  jest  użycie  słów

kluczowych dla grupy warunków:

AND - i 

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

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

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

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

OR - lub

Przefiltrowane rekordy będą spełniały przynajmniej jeden z podanych warunków.

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

NOT AND - nie i 
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Zaprzeczenie warunku i.  Gdy użyjemy tego klucza do podanego przykładu dla słowa AND, w
rezultacie otrzymamy tabelę, w której znajdą się wszyscy pracownicy, którzy nie mieszkają w Nowym
Targu na ul. Kopernika. Mogą mieszkać w NT lecz na innej ulicy lub w innym mieście na każdej ulicy,
także Kopernika.

NOT OR - nie lub

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

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

2.1.1 Grupowanie Kolumn

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

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

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

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

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

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

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

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

Aby  rozwinąć  wszystkie  pozycje
jednocześnie  wystarczy  posłużyć  się

ikoną  .  Jeśli  chcemy  zwinąć

strukturę posłużmy się ikoną .

(PKM na jednym z rekordów tabeli)

2.1.2 Podgląd Raportu

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

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

Na  ekranie,  strona  (lub  strony)  z  wygenerowanego  raportu,  otoczona  jest  paskami  stanu.
Górny  przedstawia  położenie  wszystkich  marginesów.  Prawy  zawiera  suwak  obrazujący,  w  którym
miejscu  raportu  znajduje  się  bieżąca  strona.  Dolny  natomiast  informuje  o  ilości  stron  wydruku  oraz
rozmiarach papieru. Paski stanu możemy chować, zaznaczając odpowiednie pozycje w menu w opcji -
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Widok.

Wygenerowany  przez  program  raport  możemy  poddać  obróbce  kosmetycznej.  Opcja
PODGLĄD RAPORTU posiada swoje własne menu, składające się z 5 opcji. Są to: 

FILE - PLIK

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

Ustawienia wydruku. 

 lub Ctrl + D  - DESIGNE REPORT - projektowanie raportu

Okno składa się z siedmiu zakładek:

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

VIEW - wygląd

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

  Znak   oznacza uaktywnienie.

BEHAVIORS - funkcjonowanie,

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

FORMATTING - formatowanie

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

STYLES - styl 

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

PREVIEW - podgląd

Ustawianie widoku dodatkowych informacji z bazy. 

CARDS - karty 

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

Miłej zabawy.

LOAD lub Ctrl + O
Otwieranie utworzonych przez użytkownika projektów.

SAVE lub Ctrl + S
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Zapisywanie  utworzonych  przez  użytkownika  projektów.  Przy  zapisie  należy  pamiętać  o
prefixie. Można utworzyć kilka raportów do każdego okna z otwartą tabelą danych, które reprezentuje
bazę  danych  naszego  systemu,  lub  jest  wynikiem  pewnych  obliczeń.  Program  "pamięta",  z  którego
okna  projekt  został  utworzony  i  zawsze  będzie  go  proponował  jako  domyślny,  pod  warunkiem,  że
podczas zapisywania posłużymy się odpowiednim "Prefixem".

PRINT lub Ctrl + P

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

  Ustawienia wydruku

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

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

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

PAGE - Strona

 Wybieramy  Typ

(Type) kartki. Po każdej
zmianie  wyświetlane  są
nowe,  właściwe  dla
danej  pozycji  rozmiary  (

Dimension).  Również
widok  kartki  z  prawej
strony  okna  (

Orientation)  zmienia
wygląd.  W  tym  bloku
możemy  zorientować
kartkę  pionowo  lub

poziomo. Poniżej  (Print

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

W  oknie
znajdują  się  jeszcze
dwa  ustawienia.  Źródło
podawania  papieru  (

Paper  source)  oraz
cieniowanie  wydruku  (

Shading).

MARGINS

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

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

Zarówno  dla  Nagłówka  (Header)  jak  i

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

części  okna  -  Predefined  Function.
Nim  wybierzemy  jedną  z  dostępnych
funkcji,  należy  ustawić  kursor  w
odpowiednim polu nagłówka lub stopki. 

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

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

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

SCALING

Regulowani skali oraz dopasowanie stron.

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

 

INSERT - wstaw

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

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

FORMAT - formatowanie

  Tytuł raportu

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

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

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

przycisk   (Domyślne
ustawienia). 

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

Wybieranie  sposobu  przedstawiania  daty  i  czasu  w
raporcie.

 Fit to Page    Dopasuj do Strony

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

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

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

Show empty pages 

Wyświetlenie na ekranie pustych stron raportu.

   Background  Tło 

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

GO  Idź Do

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

Dostosowanie opcji wyświetlani do indywidualnych upodobań użytkownika.

2.2 Pozostałe Ikony

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

 

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

 lub  F4  lub

ALT + â

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

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

 CTRL + A ZAZNACZ
WSZYSTKO

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

  

Obsługa niektórych opcji będzie sprawniejsza,

jeśli  mając  na  przykład  do  zaznaczenie  większość

pól,  zaznaczymy  wszystkie,  by  później  odznaczyć

tylko  te  niepożądane  (kliknięciem  lub  klawiszem

SPACE).
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 lub F8
 KASUJ Aby  uniknąć  “nieszczęścia”  i  usunięcia  czegoś  przez

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

OKNO
EDYCYJNE

Wyświetlenie pełnej listy pól bieżącego rekordu.

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

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

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

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

· PODGLĄD - Podgląd Raportu  na ekranie.48
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KALKULATOR Kalkulator  dostępny  jest  w  dowolnym  miejscu
programu. Może występować w jednej z dwóch form,
wybieranych  w  menu  głównym  w  opcji  Widok:
Standardowej  lub  Naukowej.  Wersja  standardowa
jest  prostym  kalkulatorem,  służącym  do
podstawowych  obliczeń  z  użyciem  pamięci.  Wybór
profesjonalnego  narzędzia  spowoduje  przełączenie
się  kalkulatora  w  bardziej  rozbudowane  okno,
służące  do  prowadzenia  wyszukanych  obliczeń
matematycznych.  Dokładny  opis  profesjonalnego
wykorzystania  kalkulatora  otrzymamy  w  Menu
kalkulatora w opcji Pomoc.



Część

III
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3 Start

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

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

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

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

313
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Po uruchomieniu opcji /Rejestracja programu/, program wyświetli kod komputera (pod nazwą
„Local”), który należy nam podać. Otrzymane od nas klucze należy wprowadzić również w tym miejscu,
pamiętając  o  tym,  że  w  kodach  oraz  w  kluczach  nie  występuje  litera  „O”  tylko  zawsze  0  /zero/.  Po
wprowadzeniu kodów należy wyjść z programu. Ponownie uruchomiony, będzie już pracował w pełnej
wersji. Można to sprawdzić w opcji Pomoc / O programie oraz podczas startu programu.

  

Program generuje  nowy  kod  nie  tylko  po  każdej  instalacji  systemu operacyjnego,
ale  także  po  wymianie  niektórych  podzespołów  komputera.  Jest  to  uzależnione  od
programów  narzędziowych,  których  używamy.  Po  wygenerowaniu  nowego  kodu
komputera,  należy  przesłać  na  adres:   numer  seryjny  i  nowy  kod,  w  celu  ponownej
rejestracji.
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4 O programie Kadry - Płace

Jest  to  sparametryzowany  systemem  do  kompleksowej  obsługi  kadr  oraz  płac  firmy,
współpracujący  z  Programem  Płatnika,  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  oraz  rozliczający
zobowiązania  podatkowe.  Program  (w  wersji  Windows)  wprowadzony  od  01.01.1999,  czyli  od  dnia
wejścia w życie reformy ubezpieczeń (wersja DOS pracowała od 1991 roku).

Podstawowe funkcje systemu to: 

· Prowadzenie  pełnych,  automatycznie  aktualizowanych  kartotek  personalnych,
rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS, RCP). 

· Możliwość prowadzenia kadr i płac dla wielu firm (wersja dla biur rachunkowych) 
· Ewidencja czasu pracy (np.: godziny nadliczbowe, nocne itd.). 
· Ewidencja i rozliczanie akordu, kart BZ. 
· Obsługa Umów - Zleceń. 
· Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji. 
· Personalne  kalendarze  z  definiowalnymi  świętami,  niedzielami,  dniami  wolnymi  dla  całego

zakładu lub dla każdego pracownika oddzielnie. 
· Kartoteki zwolnień lekarskich. 
· Historia wykształcenia oraz zatrudnienia pracowników. 
· Automatycznie przeliczany staż pracy. 
· Możliwość utworzenia własnej bazy danych, składającej się z dowolnej ilości pól. 
· Możliwość przechowywania skanowanych zdjęć w kartotekach osobowych. 
· Stosowanie  formuł  obliczeniowych  dla  poszczególnych  składników  z  możliwością  ich

modyfikowania. 
· Możliwość parametryzowania składników list płac według wielu kategorii. 
· Naliczanie płacy w dowolny  sposób  (stawki  godzinowe,  akordowe,  płaca zasadnicza,  karty

pracy BZ, prowizja, umowy-zlecenie itd.) 
· Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników (w dowolnej ilości). 
· Możliwość  konstruowania  wielu  szablonów  (oddzielnych  do  naliczania  list  płac  oraz

wynikowych do wydruku). 
· Deklaracje PIT. 
· Drukowanie zbiorówek oraz specyfikacji. 
· Tworzenie rozdzielników kosztów do systemu Finansowo-Księgowego. 
· Współpraca z Programem Płatnika 
· Współpraca z czytnikami Rejestrującymi Czas Pracy (RCP). 
· Kontrola wyjść służbowych. 
· Tworzenie dyskietek bankowych w formacie kilku największych banków. 
· Transmisja danych w standardzie PDF, HTML, XLS. 
· Wewnętrzny Arkusz Kalkulacyjny! (bez konieczności instalowania Excel®). 
· Generowanie dodatkowych tabel w trybie SQL, z możliwością przesyłania ich do EXCEL-a i

RAVE-a. 
· Możliwość  zróżnicowanego  grupowania  pracowników  (grupy  pracownicze,  komórki,

stanowiska, itd.). -Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych. 
· Własny archiwizator danych. 
· Natychmiastowy dostęp do danych z lat ubiegłych. 
· Praca w sieci oraz współpraca pomiędzy programami.
· I wiele innych.
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4.1 Wygląd programu

4.2 Skróty klawiaturowe

Używane skróty klawiaturowe do otwierania opcji:

 + Zapis do archiwum

 + Raporty bankowe

 + Dane akordowe

 + Zmiana Firmy lub/i Roku Obrachunkowego

 + Grupy pracowników

 + Harmonogram pracy 1 pracownika

 + Komórki organizacyjne

 + Otwórz wydruk w oknie podglądu

 + Wykaz pracowników

 + Listy płac robocze

 + Stałe składniki pracowników

 +  Skłądniki tymczasowe

 + Urzędy Skarbowe

 + Wyjście
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4.3 Główne Menu Ikon

 Przed wyjściem z opcji należy wprowadzone lub uaktualnione informacje zapisać

poprzez kliknięcie myszką klocka . W niektórych opcjach jest to ikona 

lub . 

Funkcje systemu

 lub  + 
ZMIANA  FIRMY  LUB  ROKU
OBRACHUNKOWEGO

Okno  wyboru  roku  oraz  firmy,  której  dane
chcemy mieć dostępne.

Formularze ZUS Export danych. Opcja ta przeznaczona jest do
przygotowywania  plików,  które  są  specjalnie
tworzone  jako  dane  przenoszone  do
PROGRAMU PŁATNIKA.

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

Arkusz kalkulacyjny Arkusz  Kalkulacyjny  został   dołączony  do
pakietu  nie  dla  zwykłego  wykorzystania,  lecz
jako  narzędzie,  które  w  trybie  bezpośrednim
odczytują  dane  z  NASZYCH PROGRAMÓW.
Pozwala  na  dynamiczne  tworzenie  raportów,
które  podają  nam  wyniki  w  trybie
rzeczywistym, z aktualnych danych.

DNI  ROBOCZE  ZAKŁADU
 

Kalendarz, w którym zaznaczamy dni robocze
dla  całego  zakładu  pracy.  Po  wprowadzeniu,
należy  przekopiować  je  (automatycznie)  do
harmonogramów  pracy  wszystkich
pracowników. 
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Słowniki

Słowniki ZUS Zawierają wszystkie dane, które są wymagane przez
ZUS,  aby  program  w  sposób  prawidłowy  mógł
pracować  z  aplikacją  PROGRAM  PŁATNIKA.  Kody
znajdujące  się  w  tych  słownikach,  zostały  ustalone
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i nie powinny
być zmieniane. Uaktualnienia należy dokonywać tylko
po ogłoszeniu koniecznych zmian przez ZUS. 

Słowniki Kadry - Płace W  opcji  tej  definiujemy  wszystkie  dane,  które  będą
nam potrzebne do prawidłowego naliczania płac oraz
do  poprawnego  prowadzenia  kadr.  Są  to:  Grupy
pracowników,  Komórki  organizacyjne,  Stanowiska
pracy,  Cechy  opisowe,  Banki,  Urzędy  Skarbowe,
Województwa oraz Szablony list płac i Kart BZ.

 lub  + 
Grupy  Pracowników Tworzenie,  przeglądanie  i  aktualizacja  wszystkich

grup,  które  występują  w  naszym  zakładzie.  Np.:
Pracownicy umysłowi, Fizyczni, Uczniowie, Kierowcy,
Akwizytorzy  itp.  Poprawne  skonstruowanie  tych
danych  ułatwi  nam  dalszą  pracę  przy  tworzeniu  list
płac. 

 lub  + 
Komórki
Organizacyjne

Tworzenie,  przeglądanie  i  aktualizacja  wszystkich
komórek występujących w zakładzie. Podobnie jak w
opcji wyżej, dane te będą nam pomocne w tworzeniu
list płac oraz w uzyskiwaniu danych statystycznych.

Stanowiska pracy  Tworzenie,  przeglądanie  i  aktualizacja  danych,
dotyczących  każdego  stanowiska  pracy  w  naszej
firmie. 

Szablony List Płac Listy  składników,  które  stanowią  kolejne  parametry
naliczanych płac. Możemy utworzyć wiele szablonów,
w zależności od sposobu przeprowadzania naliczeń.

Składniki List Płac Tworzenie,  przeglądanie  i  aktualizacja  wszystkich
składników, które będą wykorzystywane w naliczaniu
płac. Zdefiniowanie tych danych wymaga dokładnego
przemyślenia  i  użycia  prawidłowych  formuł.  Do
programu  dołączono  paletę  składników,  która
pozwala  zobrazować  sposób  funkcjonowania
składników.

Dane Pracowników

 lub   +
Wykaz  Pracowników Tworzenie oraz przeglądanie i  aktualizowanie danych

w kartotekach pracowniczych. 

 lub   +
Harmonogram  pracy  1
pracownika

Kalendarz  pracy  oddzielny  dla  każdego  pracownika.
Zaznaczamy w nim wszystkie rodzaje nieobecności w
pracy.
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 lub   +
Stałe  składniki
pracowników

Są  to  składniki  indywidualne,  dotyczące  jednego  lub
kilku pracowników. Może to być np.: dodatek stażowy,
funkcyjny, itp. 

Wszystkie  dane  ZUS Jest  to  tabela  z  listą  pracowników oraz  z  ich  danymi
dotyczącymi  ZUS,  posegregowanych  w  kolumnach.
Informacje pochodzą z kartotek pracowniczych.

Członkowie  rodziny
pracownika

Lista  pracowników  z  danymi  o  ich  rodzinach,
posegregowanych  w  kolumnach.  Informacje  te
pochodzą z kartotek pracowniczych.

Świadczenia  lub
przerwy

Jest  to  okno  z  listą  pracowników  oraz  z  danymi  o
zwolnieniach  lekarskich,  posegregowanych  w
kolumnach.  Informacje  te  pochodzą  z  kartotek
pracowniczych.

Listy płac

 lub  + 
Składniki tymczasowe Wprowadzanie  składników,  które  są  wykorzystywane

jednorazowo  do  naliczania  płac.  Np.  nagroda
jubileuszowa, potrącenie za manko w kasie. 

 lub  + 
Dane akordowe Okno  do  wprowadzania  danych  potrzebnych  do

prawidłowego  naliczenia  płac  akordowych,  a  później
zestawienia informacji.

 lub  + 
Listy płac robocze Tworzenie  list  płac  na  podstawie  utworzonych

szablonów.  Przed  zaksięgowaniem,  w  utworzonych
automatycznie listach, można dokonywać zmian.

 
Listy  płac
zaksięgowane

Wszystkie  zaksięgowane  listy  płac  z  okresu  jednego
roku.

Raporty  z  l;ist
zaksięgowanych

Jest  to  okno  zawierające  zapisy  z  bazy  OBROTY
dotyczące zaksięgowanych list płac.

Zbiorówki roczne Raporty  z  wszystkich  zaksięgowanych  list  płac  z
okresu jednego roku. 

Rozdzielnik  kosztów Definiowanie deklaracji, raportów, sprawozdań.

RAPORTY  -
SPRAWOZDANIA

Generowanie oraz wydruk raportów i sprawozdań.

Opcja  została  przygotowana  do  generowania  -
drukowania,  wcześniej  zdefiniowanych  raportów,  w
oparciu  o  projekty  wykonane  w  Fast  Report.
Parametry  każdego  z  raportów  przygotowujemy  w
opcji Słowniki - Definiowanie Raportów .

4.4 Rozpoczęcie pracy

Pracę  z  systemem  Kadrowo-Płacowym  należy  rozpocząć  od  wprowadzenia  parametrów.
Podstawowe  dane  to  informacje  dotyczące  płatnika,  czyli  firmy,  dla  której  program  będzie  pracował
(DANE  PŁATNIKA).  Następnie  w  opcji  SŁOWNIKI  definiujemy  dane,  które  pomogą  nam  przy
tworzeniu kartotek osobowych, a później przy formowaniu list płac. Każda firma posiada swoje własne
sposoby  klasyfikowania  pracowników,  dlatego  program  nie  narzuca  konkretnych  kodów.
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Zamieszczone  w  opisie  opcji  przykłady,  przedstawiają  jedynie  propozycje,  na  których  najczęściej
opiera  się  struktura  kadrowa.  Dla  rozwijających  się  firm  będą  pomocne  przy  tworzeniu  własnych
słowników. Pierwsze dane, które należy zdefiniować to:

Grupy Pracowników

Komórki Organizacyjne

Stanowiska Pracy

 i   
Cechy Opisowe I i II

Banki

Województwa

Czynności akordowe

 Po  wprowadzeniu  tych  danych  należy  założyć  kartoteki  wszystkim  pracownikom

 (według  grup  organizacyjnych  zdefiniowanych  wcześniej),  a  następnie  przejść  do  opcji
SKŁADNIKI  LIST  PŁAC  i  zdefiniować  każdy  składnik,  który  bierze  udział  w  naliczaniu  płacy,
podatku lub jest  sumą kontrolną,  bądź też końcową.  Później  wprowadzamy SKŁADNIKI  LIST PŁAC:
STAŁE  oraz  TYMCZASOWE .  W tym momencie  możemy już  konstruować Szablony List  Płac

 i Kart Pracy BZ. 

Opis wszystkich opcji posegregowany jest według Menu Głównego po to, by w każdej
chwili, w prosty sposób można było odszukać interesujące nas kwestie.

Menu Główne Ogólnie

4.5 Przydatne linki

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0803.htm stanowiska pracy w kancelarii PRM
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1868.htm klasyfikacja zawodów
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5 Menu Główne oraz informacje ogólne

Menu główne składa się z kilku opcji. Każda z nich posiada swoje
własne menu, wyświetlane po wybraniu odpowiedniej opcji głównej.
Jednorazowo na ekranie przedstawiona jest tylko jedna lista.
Zamieszczone poniżej zdjęcie ekranu zawiera kilka wybranych. W
instrukcji wszystkie opcje opisano w kolejności ich występowania w
programie. 

W  kilku  opcjach  programu  kadrowo-płacowego  możemy  spotkać  ikonę  lub  pole  Kod
pracownika:

 lub 
Dodaj Pracowników Korzystamy  z  tej  opcji,  do  wygenerowania  listy

pracowników,  która  poddana  będzie  dalszym
działaniom (na przykład: opcje - wprowadzanie danych
akordowych lub tworzenie listy płac).
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Mamy do wyboru kilka różnych zakresów. Jednorazowo możemy skorzystać z wszystkich,

kilku  lub  tylko  z  jednego.  W  polach  poszczególnych  zakresów  znajduje  się  .  Po  kliknięciu
wyświetlona zostanie odpowiednia lista możliwości.

Na  podstawie  wybranych  parametrów  możemy  utworzyć  filtr  i  zapisać  go  aby  kolejne
ułatwić  sobie  wybieranie  pracowników  w  kolejnych  wywołaniach  opcji.  Aby  to  zrobić  klikamy

.  W  dolnej  partii  okna  wyświetlona  zostanie  formuła  filtra

.

Jeśli stwierdzimy, że proponowane zakresy nie są wystarczające, skorzystajmy z bardziej

rozbudowanego filtra  . 

Po wygenerowaniu listy pracowników, klikamy przycisk , aby przenieść ją do
opcji wyjściowej.

Lista  pracowników  może  być  przedstawiona  w  kolejności  alfabetycznej  lub  według  kodów,  w  zależności  od
ustawienia  znajdującego  się  w  górnej  partii  okna.  Zaraz  za  nim  znajdziemy  pole  podziału  pracowników  na
czynnych lub wszystkich.

44
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5.1 Plik

Zapis Odczyt z archiwum
Otwórz wydruk w oknie podglądu
Otwieraj w trybie pełnoekranowym
Arkusz kalkulacyjny
Zmiana Firmy / i Roku Obrachunkowego

5.1.1 Zapis/Odczyt z Archiwum

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Plik -  Zapis/Odczyt Archiwum

Ø IKONA - 

Ø SKRÓT - +

Z tego miejsca możemy przesłać dane do archiwum lub je z niego odzyskać.

Okno  zostało  tak  zaprojektowane,  aby  archiwowanie  stało  się  prostą  czynnością  i  nie
wymagało  od  przeciętnego  operatora  znajomości  poszczególnych  plików  programu  lub  innych
systemów wspomagających  kopiowanie  danych.  W górnej  części  okna  znajdziemy  Menu  Opcji  oraz
Menu  Ikon  z  ikonami  uruchamiającymi  podstawowe  funkcje.  Największą  część  okna  stanowi  lista
przedstawiająca  zawartość  wybranego,  wcześniej  zarchiwizowanego  pliku.  Jego  nazwa  oraz  ścieżka
dostępu znajduje się pod tabelą. Gdy okno otwieramy po raz pierwszy, tabela ta będzie pusta.
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Pasek Ikon

Zapisz Dane do Archiwum

 Po kliknięciu na ekranie wyświetlone zostanie standardowe okno programu Windows®, które
umożliwi nam nazwanie pliku oraz wskazanie miejsca na dysku dla archiwizowanych danych.

Zapisz  w  -  Wybieramy  miejsce
na  dysku  (katalog),  w  którym
chcemy  umieścić  archiwum.
Program  automatycznie
podpowiada  podkatalog  ZIP,
który  jest  tworzony  podczas
instalacji  systemu.  Poniżej
znajduje  się  wykaz  wszystkich
plików typu zip, umieszczonych w
Archiwum.  Możemy  wybrać
również  inny  katalog,  aby
skopiować  do  niego  upakowany
plik  (na  przykład,  gdy  chcemy
skopiować dane na dyskietkę). 

Nazwa  pliku  –  jest  tworzona
automatycznie.  Składa  się  z
dwóch liter - symbolu programu -
oraz  aktualnej  daty  pobranej  z
systemu operacyjnego. 

Nasz  przykład  pochodzi  z  programu Czynsze  otrzymał  skrót  CZ.  Dla  programu  Gospodarka
Materiałowa mamy GM, dla Finansowo-Księgowego - FK, dla !SuperDruku - SD, Księgi Express - KE,
programu Kadrowo - Płacowego LP itd. Możemy wpisać dowolną nazwę dla naszej kopii (np. środa lub
maj99).

 1.  W przypadku podania  nazwy,  która  już  wcześniej  została  nadana,  program po
potwierdzeniu, stary plik zastąpi nowym.

2.  Program  automatycznie  tworzy  plik  z  danymi  dotyczącymi  bieżącej  firmy  z
bieżącego  roku.  Przy  odtwarzaniu  archiwum  zawsze  należy  zachować  szczególną
ostrożność. 
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Otwórz plik z archiwum

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

Jeśli  potrzebujemy  przywrócić  dane  z  archiwum,  (na  przykład  po  awarii  systemu  lub
dokonaniu katastrofalnych błędów) wtedy korzystamy właśnie z tej  opcji.  Po uaktywnieniu na
ekranie pojawi się okno niemalże identyczne z tym, które pomagało nam zarchiwizować dane. 

Z podanej listy wybieramy odpowiedni  plik  i  klikamy klocek Otwórz.  W głównej  części  okna
wyświetlona zostanie lista wszystkich baz danych (zobacz pierwsze zdjęcie w tym temacie).

Po  upewnieniu  się,  że  są  to  interesujące  nas  dane  klikamy  ikonę   Rozpakuj.  W  tym
momencie program wyświetli  komunikat, który poinformuje nas o efektach odpakowywania  danych z
archiwum. 

W  tej  chwili  możemy  jeszcze  zrezygnować,  jeśli  jednak  potwierdzimy,  dane  w  programie
zostaną zastąpione, wskazanymi. Pamiętajmy, że będą to dane z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU.
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Zapisz pliki KDU ZUS - dane PP ZUS

Opcja  ta  służy  do  archiwizowania  danych  przesłanych  do  Programu  Płatnika  (plików
*.KDU),  ponieważ  program oferowany  przez  ZUS  nie  przeprowadza  samodzielnie  takiej
operacji. Jeśli jednak chcemy mieć zabezpieczone dane, wtedy korzystamy z tej właśnie
opcji.

Opcja  kopiowania  danych  ZUS  występuje  jedynie  w  programie
Kadrowo-Płacowym.

Archiwum danych dla wszystkich firm

Część  programów  TGSoft  umożliwia  rozliczenia  finansowe  wielu  firm,  dlatego  w
systemach  tych  w  opcji  archiwizowania  plików,  możemy  tworzyć  główne  archiwum.
Automatycznie generowana nazwa pliku zostanie wzbogacona o wyraz "Firmy".

 Spakowany plik zostanie umieszczony w oddzielnym katalogu.

Opcja    -  archiwizuje  dane  z  całego  programu,  czyli  z  wszystkich
firm  i  wszystkich  lat.  Dodatkowo  także  ustawienia  firmy  oraz  wspólny  katalog  DBF  z
katalogu TGSOFT. Odtwarzając dane musimy o tym pamiętać. Jeśli pracujemy z kilkoma
programami TGSoft na przykład z księgowym i magazynowym, zwykle używamy jednej
bazy  kontrahentów.  Jeśli  przywracamy  dane  z  archiwum wszystkich  firm  aktualny  plik
kontrahentów,  zostanie  zastąpiony  pozycją  z  archiwum.  Dlatego  wszelkie  tego  typu
prace  należy  wykonywać  ze  szczególną  ostrożnością  i  w  porozumieniu  z  wszystkimi
działami  firmy,  w chwilach,  gdy działy  te  nie  korzystają  z  wspólnych plików.   Problem
może  powstać  również,  jeśli  w  archiwum  będzie  mniej  firm  niż  obecnie,  wtedy
automatycznie  nie  będzie  do  nich  dostępu.  Można  obejść  ten  problem,  dopisując
brakujące  firmy.  Posiadały  one  jednak  swoje  ustawienia,  parametry,  wskaźniki
finansowe  (np:  w  Księdze  Express)  ogólne  słowniki,  dane  o  nich  również  zostaną
utracone.  W  przypadku  odległego  cofnięcia  się  w  czasie,  przy  konieczności  tylko
częściowego  odtworzenia  danych,  należy  posłużyć  się  zewnętrznym  programem  ZIP,
który pozwoli na wyłuszczenie odpowiednich plików.
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Najlepszym  rozwiązaniem  kopiowania  danych  jest  przygotowanie  kilku  nośników  (na  przykład  na

każdy  dzień  lub  tydzień  oraz  bezwarunkowo  przed  każdą  aktualizacją  danych)  i  przestrzeganie

ustalonych  przez  siebie  dat  tworzenia  kopii.  Archiwizacja  trwa  zaledwie  kilka  minut,  a  z  pewnością

niejednokrotnie uchroni nas przed powtórnym wklepywaniem danych. Niestety,  co jakiś czas zdarzają

się przykre niespodzianki w postaci na przykład: awarii komputera, zasilania itp., wtedy zawsze można

sięgnąć  do  kopii  danych  i  kłopot  mamy  z  głowy.  Optymalne  rozwiązanie  to  7  kopii  na  każdy  dzień

tygodnia.  (np.:  kopia  z  bieżącego  poniedziałku  zastępuje  tą  z  poprzedniego.)  Dodatkowa  kopia  na

koniec każdego miesiąca i roku.  Pamiętać należy o tym, że czasami może się zdarzyć, że jakaś kopia “

nie  chce  się  dać  odczytać”  dlatego  warto  wszystkie  kopie  wykonywać  po  dwa  razy  na  oddzielnych

nośnikach.

Opcja archiwizowania oraz odzyskiwania danych służy do szybkiego i bezpiecznego
kopiowania  danych.  Podczas  instalacji  programu  tworzone  są  odpowiednie  katalogi,
które  pozwalają  na  tworzenie  archiwum oddzielnie  dla  wybranych  firm  oraz  oddzielnie
dla  całego  programu  (wszystkie  firmy).  Program  przeprowadza  te  operacje
automatycznie. Jeśli chcemy odtworzyć dane w innym katalogu niż były archiwizowane,
lub wydobyć z pliku tylko niektóre pliki, musimy posłużyć się zewnętrznym programem
ZIP.

 

Noszę się  z  zamiarem zakupu  2  egzemplarzy  KE,  na  dwa  różne  komputery?  Czy

opcja  zapis/odczyt  a  raczej  import/eksport  -  pozwoli  mi  na  bezproblemowe

przenoszenie i uzupełnianie danych na dwóch komputerach?

Zapis  do  archiwum  powoduje  kompresję  "całych"  plików  z  katalogu  bieżącej  firmy
bieżącego  roku  oraz  plików  wspólnych  dla  całego  programu  KE.  Kompresja  wykonywana  jest  w
formacie ZIP. Odczyt powoduje dekompresję i nadpisanie aktualnych plików. Dlatego należy pamiętać
o właściwej kolejności zapisu/odczytu danych, aby nie utracić aktualnych wpisów odczytując "starsze"
pliki.  Program  nie  będzie  aktualizował  danych  w  sposób  różnicowy,  czyli  nie  będzie  dopisywał  tylko
tych  rekordów,  których  nie  ma  w  "drugim"  komputerze.  Oczywiście  nie  ma  tego  problemu,  gdy
komputery pracują w sieci. Program może pracować w trybie "dzielonym" w sieci.
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Czy program przy każdym wyjściu musi mnie pytać o chęć archiwizowania danych?

Nie musi, wystarczy w Parametrach Systemu wpisać cyfrę O (zero), w polu "Po ilu dniach
przypominać o archiwizowaniu danych."

5.1.2 Otwórz wydruk w oknie podgladu

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Plik -  Otwórz wydruk w oknie podglądu

Ø IKONA - 

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

1. Posiadają taaaką ilość stron, że nie chcemy ich posiadać w wersji  drukowanej (setki  stron
papieru) a jedynie elektronicznej.

2. Raport chcemy zarchiwizować na płycie CD.
3. Chcemy wysłać jako załącznik w korespondencji mailowej.

 To jest przeglądarka wydruków, a nie projektów.

Po otwarciu okna wybieramy zapisany projekt korzystając z ikony . 

Ikony do obsługi okna

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

Otwórz Wybieranie  odpowiedniego  raportu  z  kolekcji  wcześniej
zapisanych raportów.

Zapisz Zapisywanie raportu.
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Export

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

PDF, RTF oraz Excel (skoroszyt (OLE).

Dodatkowo w programie SQL Calc & Report mamy:

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

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

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

Cała strona Widok na ekranie pełnej strony.

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

Marginesy Ustawianie marginesów raportu.

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

Zakładki Wyświetlenie zakładek raportu.

Łapka  do
"chwytania"

Narzędzie  pozwalające  złapać  stronę  i  przesuwać  ją  po
ekranie.

Powiększalnik Narzędzie  pozwalające  na  automatyczne  powiększanie
widoku strony. Po włączeniu opcji kolejne klikanie myszką
powiększa obraz.
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Dodaj stronę Dodawanie  stron  do  raportu.  Pusta  strona  wstawiona
zostanie jako następna dla bieżącej strony.

Usuń stronę Kasowanie bieżącej strony.

Edycja strony Program przenosi stronę gotowego wydruku do okna
programu  FAST  REPORT,  w  którym  możemy  dokonać

kompletnej  przebudowy  bieżącej  strony  raportu.
Następny  wygenerowany  raport  nie  będzie  "pamiętał"
wprowadzonych zmian.

 Aby wprowadzić poprawki w  projekcie raportu

musimy  wybrać  opcję  FR  Projektuj,  z  tego  miejsca  w

programie, z którego generujemy dany raport.

Pozostałe ikony służą do nawigacji stron raportu.

 

5.1.3 Otwieraj w trybie pełnoekranowym

Opcja ma zastosowanie tylko dla okna Arkusza kalkulacyjnego .

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

82
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5.1.4 Arkusz kalkulacyjny

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Plik -  Arkusz Kalkulacyjny

Ø IKONA - 

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

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

5.1.5 Zmiana Firmy lub/i Roku Obrachunkowego

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Plik -  Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego

Ø IKONA - 

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

Okno to służy również do przełączania się pomiędzy rocznikami w archiwum.
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Zakładamy firmę klikając  lub naciskając klawisz . W oknie edycyjnym wypełniamy
te pola, które dotyczą danej firmy. 

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

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

ikon   lub klikając podwójnie myszką lub naciskając klawisz . 

· W programie dodatkowo wybieramy typ ewidencji PKPIR lub Ryczałt. 

· W programie  typ ewidencji FK ustawiany jest automatycznie.

· Pozostałe programy nie wymagają wypełniania pola Ewidencja.

· Aby móc zmienić wprowadzone wcześniej dane posługujemy się ikoną  Edycja. 

· Tabelę  możemy  sortować  wg  dowolnej  kolumny,  po  kliknięciu  jej  nagłówka.  Aktywna  jest
również  opcja  "Automatycznego  wyszukiwanie  wg  dowolnej  kolumny"  (naciskając  kolejne
znaki powodujemy, że program ustawia kursor na pasującym rekordzie).

 

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

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

kilka firm i chciałbym móc je usunąć.

Kasowanie  rekordu  z  listy  Firm  + .  Jednak  pliki  danych  firmy  należy  wykasować
samodzielnie z dysku (cały podkatalog) np:

c:\tgsoft\ke\firma2
c:\tgsoft\st\firma2

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

Jak poprawić dane?

Kliknąć przycisk  Edycja.

5.2 Zakładanie Nowej Firmy

Po  utworzeniu  nowej  firmy ,  należy  otworzyć  jej  bazy  korzystając  z  ikony  lub  klawisza

. 

Program komunikatem informuje nas,  że w swoich zasobach nie  posiada  jeszcze  plików dla
wskazanej firmy.

 Po  zainicjowaniu  baz  dla  nowej  firmy  (wybieramy  ),  program w  codziennej  pracy
nie będzie zgłaszał tego komunikatu. Kolejny, podobnego typu komunikat pojawi się dopiero podczas
otwierania firmy w "nowym Roku".

Jeśli zakładamy drugą firmę

W  oknie  inicjowania  nowej  bazy,  program  przedstawia  listę  tabel,  które  możemy  utworzyć
(pobrać)  na  podstawie  danych  sporządzonych  dla  innej  firmy  (wcześniej  założonej).  Są  to  dane

82
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słownikowe, parametry, wskaźniki. Możemy jednorazowo zaznaczyć  lub odznaczyć

  wszystkie, klikając odpowiedni, umieszczony z prawej strony listy przycisk. 

Jeśli wybraną tabelę (jedną) chcemy odznaczyć klikamy pole .

W  dolnej  części  okna wybieramy firmę,  która  ma posłużyć  do powielenia  danych.  Następnie

klikamy  .  Program  wygeneruje  odpowiednie  bazy  i  po  zakończeniu  powiadomi  nas

komunikatem w dolnej części okna. Na koniec klikamy .

5.3 Słowniki ZUS

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki ZUS

Ø IKONA - 

Uaktywnienie  opcji  z  MENU  GŁÓWNEGO,  spowoduje  wyświetlenie  na  ekranie  menu  z  listą
dostępnych słowników.
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Każdy  słowniki  ZUS zbudowany  jest  z  prostej  tabeli,  w  której  znajduje  się  KOD  oraz  treść  -
czyli  opis  pozycji.  Jeśli  w  programie  nie  ma  słowników  należy  je  zaimportować,  posługując  się

odpowiednią  opcją  z  menu  okna  -  .  Importowany  słownik  składa  się  z  kodów  wprowadzonych
wcześniej przez operatorów w innych firmach.

 

Jeśli w zaimportowanych bibliotekach nie ma pozycji występujących w naszej firmie, należy je
wprowadzić, korzystając ze źródeł, czyli kodów ZUS.

W oknie mamy do dyspozycji następujące ikony:

Podgląd wydruku tabeli 48
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Wydruk  tabeli. 

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

 lub
Nowa pozycja.

 lub
Edycja rekordu.

Importowanie pliku z danymi słownikowymi.

 
Eksportowanie danych słownikowych w postaci pliku z rozszerzeniem *.DAT

Uaktywnienie  opcji  z  Menu  Ikon  programu  ,  uruchomi  inne  okno,  przedstawiające  listę
wszystkich  słowników  ZUS.  Format  przedstawiania  danych  w  postaci  drzewka  pozwala  na  łatwe
rozwijanie lub ukrywanie kolejnych rozgałęzień.

 rozwija szczegóły  ukrywa

57
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Kliknięcie  znaczka   znajdującego  się  -  na  Menu  Ikon  programu  -  za  ikoną  ,
otwiera opcję w sposób identyczny jak z MENU GŁÓWNEGO, (opisany wcześniej).

Zbiory kodów ZUS- owych posegregowano w następujących grupach:

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem 
Słownik  wszystkich  rodzajów  podmiotów.  Pierwsze  dwa  znaki  kodu  oznaczają  podmiot

podstawowy, a następne dwa jego rozszerzenie.

Kod 0311 03 oznacza członka spółdzielni; 11 opisuje rodzaj spółdzielni – w tym wypadku jest
to  spółdzielnia  kółek  rolniczych.  Cały  kod  oznacza  członka  spółdzielni  kółek
rolniczych.

Przyczyna wyrejestrowania ubezpieczonego
Słownik  zawierający  listę  możliwości,  które  przyczyniły  się  do  wyrejestrowania

ubezpieczonego.

Kod 100 rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

...............

Kod 142 zaprzestanie wykonywania wolnego zawodu

 Przyczyna wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń
Słownik ten składa się z kilku części pogrupowanych według kodów:

Kody od 111 do 117 Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Kody od 121 do 122 Osoby fizyczne opłacające składki także za innych ubezpieczonych.

Kody od 211 do 240 Płatnicy składek posiadający osobowość prawną. 

Kody od 311 do 350 Płatnicy  będący  jednostkami  organizacyjnymi  nie  posiadającymi
osobowości prawnych (jednostki i zakłady budżetowe).
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Kod 600 Oznacza inne przyczyny wyrejestrowania płatnika.

Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa
Słownik z kodami określającymi pokrewieństwo z płatnikiem

Kod 40 Babka

Składniki wynagrodzenia
Nie  jest  to  słownik  ze  składnikami  listy  płac,  lecz  słownik  rodzajów  wynagrodzenia,  które

stosujemy w formularzach RNA.

Kod 11 Wynagrodzenie zasadnicze

Kod 22 Premia kwartalna

Rodzaje choroby
Kod ten składa się z 1 znaku, a w przypadku zbiegu chorób przybiera postać X/X.

Stopień niezdolności do pracy
Poszczególne  kody  dzielą  osoby  według  całkowitej  lub  częściowej  niezdolności  do  pracy,  a

także czasu, na jaki niezdolność ta została orzeczona.

Wykształcenie

Słownik zawiera rodzaje wykształcenia.

Wykonywany zawód
Kod wykonywanego zawodu składa się z 7 znaków. Pełny ich wykaz znajdziemy w “Klasyfikacji

Zawodów  i  Specjalności”  wydanej  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z
dnia 20 kwietnia 1995 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania.(Dz. U. Nr 48 poz.253)

Świadczenie lub przerwa w wykonywaniu pracy
Słownik ten składa się z kilku części pogrupowanych według kodów:

Kody  rozpoczynające  się  od
cyfry 1

Określają powody przerwy w opłacaniu składek.
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 Kody  rozpoczynające  się  od
cyfry 2

Określają rodzaje świadczenia.

 Kody  rozpoczynające  się  od
cyfry 3

Określają rodzaje świadczenia i przerwy.

Rodzaj uprawnienia
Słownik rodzajów zezwoleń, koncesji i wpisów do różnych rejestrów.

Typ identyfikatora

P PESEL

N NIP

R REGON

 1 dowód osobisty

 2 paszport

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym Charakterze
Kody pracy w szczególnym charakterze składa się z 9 znaków. 5 pierwszych, określa załącznik

do  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  lutego  1983r.  W  sprawie  wieku  emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8,
poz. 43 ze zm.), z których: 

Pierwszy to litera A lub B oznaczająca nazwę wykazu.

Drugi i trzeci znak to numer działu w wykazie (podanym cyframi arabskimi).

Czwarty i piąty znak to numer rodzaju pracy w dziale.

Szósty i siódmy znak oznaczają  kod  zarządzenia  resortowego.  (Właśnie  takie  kody  zostały
standardowo wpisane do tego słownika.)

Ósmy i dziewiąty znak to  numer  określający  stanowisko  pracy  jako  punkt  w  pozycji  rodzaj
pracy  określony  w  wykazie  szczegółowym,  stanowiącym  załącznik  do
zarządzenia  resortowego,  stosowanego  przez  płatnika  składek  na
podstawie odrębnych przepisów.

Jeśli  w  naszym  zakładzie  zatrudniane  są  osoby  do  prac  w  szczególnych  warunkach  lub  w
szczególnym charakterze, wtedy odpowiednie kody musimy zbudować według przedstawionego przez
ZUS schematu. 

Kody  pracy  w  szczególnych  warunkach,  nie  są  często  wykorzystywane.  Ich  konstruowanie
zależy od branży naszego zakładu i dlatego mogą występować w różnych konfiguracjach.

Kasa chorych
Kody Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia

Kody ZUS RGA
Słownik  do  prowadzenia  kodów  dotyczących  okresów  pracy  górniczej  wykorzystywanych  w

raporcie imiennym ZUS RGA.
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5.4 Słowniki

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

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

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

Po aktualizacji danych pamiętaj o zapisie.

W Słownikach znajdziemy następujące biblioteki:

Grupy pracowników
Komórki organizacyjne
Stanowiska pracy
Cechy opisowe I i II
Składniki Listy Płac
Szablony List Płac
Szablony kart pracy BZ
Czynności akordowe

Banki
Urzędy Skarbowe
Województwa

 

Ponad to w opcji tej znajdują się jeszcze:

Definicje Sprawozdań

Jednostki

5.4.1 Grupy pracowników

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Grupy pracowników
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Ø SKRÓT -  + 

Ø IKONA - 

W opcji definiujemy grupy, które pomogą nam posegregować pracowników w taki sposób, aby
późniejsza praca przy tworzeniu list płac była jak najłatwiejsza i najszybsza.

Grupy  pracownicze,  które  wprowadzimy  w  tym  słowniku,  mogą  być  tworzone  według
dowolnych kryteriów, zależnych od profilu działalności firmy.

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny  wolny  numer,  zatwierdzamy  go  lub  wybieramy  inny,  wolny.  Po  nadaniu  nazwy  dla  grupy
pracowników, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba
nam  się  standardowa  kolorystyka  słownika,  zmieniamy  ją  korzystając  z  pól  przeznaczonych  dla

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

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

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,

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

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

15
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Wydruk  Słownika.

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

5.4.2 Komórki organizacyjne

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Komórki organizacyjne

Ø SKRÓT -  + 

Ø IKONA - 

Na komórkę organizacyjną zwykle składa się kilka stanowisk pracy, które tworzą zwykle dział
przedsiębiorstwa ( np. księgowość, marketing)

57
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Słownik ten przede wszystkim potrzebny jest, aby w łatwy sposób grupować pracowników na listach

płac.  Spotykamy listy  dla  Administracji,  oddziałów,  sklepów,  hurtowni  itd...  Nazwa każdego z  działów,

dla którego powstają odrębne listy powinna być zdefiniowana jako komórka organizacyjna.

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny  wolny  numer,  zatwierdzamy  go  lub  wybieramy  inny,  wolny.  Po  nadaniu  nazwy  dla  komórki
organizacyjnej, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba
nam  się  standardowa  kolorystyka  słownika,  zmieniamy  ją  korzystając  z  pól  przeznaczonych  dla

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

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

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,

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

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

15
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Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

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

5.4.3 Stanowiska pracy

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Stanowiska pracy

Ø IKONA - 

Stanowisko  pracy  jest  to  najmniejsza  jednostka  struktury  organizacyjnej  przedsiębiorstwa,
obejmująca określone miejsce pracy wraz z należącym do niego wyposażeniem. Każdy pracownik w
zakładzie  zatrudniony  jest  na  konkretnym  stanowisku  i  ma  za  zadanie  wykonywać  określone  prace.
Wszystkie rodzaje stanowisk występujących w naszym zakładzie należy zdefiniować. 
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Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po nadaniu nazwy dla stanowiska
pracy, możemy skorzystać z pola memo "Opis", aby wprowadzić objaśnienie. Jeśli nie podoba nam się
standardowa kolorystyka słownika, zmieniamy ją korzystając z pól przeznaczonych dla kolorów tła oraz

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

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

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,

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

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

15
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Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
Grupowanie Kolumn

5.4.4 Cechy I i II

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Cecha I  

Ø IKONA - 

Ø MENU GŁÓWNE - Cecha II

Ø IKONA - 

Słowniki  Cech  pozwalają  na  dodatkowe  pogrupowanie  pracowników.  Możemy  tutaj
zdefiniować dodatkowe zespoły pracownicze występujące w naszym zakładzie,  takie  jak  brygady lub
grupy  osób  przydzielone  do  wykonania  jakiejś  czynności  np.:  spisów  inwentaryzacyjnych,  personelu
stołówki itd... 

        

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po nadaniu nazwy dla Cechy I lub II,
możemy  skorzystać  z  pola  memo  "Opis",  aby  wprowadzić  objaśnienie.  Jeśli  nie  podoba  nam  się
standardowa kolorystyka słownika, zmieniamy ją korzystając z pól przeznaczonych dla kolorów tła oraz

liter.  Kliknięcie  znaku   wyświetla  listę  podstawowych barw,  natomiast   standardową systemową
paletę kolorystyczną.
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Po  założeniu  rekordu  klikamy   lub  naciskamy   +  ,  aby  zapisać  dane  i
zamknąć okno.

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,

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

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

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

5.4.5 Składniki Listy Płac

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Składniki List Płac

Ø IKONA - 

W  programie,  przygotowana  została  kolekcja  składników,  która  w  większości  firm  może  być
zastosowana do naliczania płac.

Dla  tych  z  Państwa,  dla  których  jest  ona  niewystarczająca,  z  pewnością  będzie  dobrą
wskazówką  jak  powinny  być  tworzone  składniki  płacowe.  Prześledzenie  przygotowanych  pozycji
pomoże przy tworzeniu własnych składników.

Wprowadzenie

Składniki służą do naliczania płac i są najważniejszą częścią modułu PŁACOWEGO. Bazując
na składnikach należy skonstruować szablony list .

Prawidłowe  zdefiniowanie,  (a  tym  samym  późniejsze  działanie)  ma  decydujący  wpływ  na
jakość wykonywanej przez operatora pracy.
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Aby  zrozumieć  istotę  tego  zagadnienia,  należy  wyobrazić  sobie  działania  pracownika,
wykonującego  listy  płac  w  firmie.  Osoba  ta  potrzebuje  wielu  informacji  do  sporządzenia  listy  płac.
Część z nich pamięta (na przykład ogólne zasady liczenia premii), a część odnajduje w dokumentach
posegregowanych w kilku miejscach.

Obliczając zasiłek rodzinny sięga do wykazu dzieci danego pracownika. Podobnie postępuje w
wielu innych sytuacjach. 

W  przypadku systemu płacowego wszystkie informacje o pracownikach są skatalogowane w
formie  indeksu  i  aby  wyliczyć  prawidłowo  płacę,  program  musi  mieć  podane,  w  którym  momencie  i
jakie dane należy poddać obliczeniom.

Ścieżka postępowania, czyli wykonywania kolejnych działań matematycznych to Szablon Listy
Płac ,  natomiast  składniki  to  informacje  o  sposobie  liczenia  (działania  matematyczne)  oraz  o
miejscu pochodzenia wartości. 

Reasumując  -  Składniki  listy  to  szereg  informacji  (przeznaczonych  dla  komputera)
określających  sposób  liczenia   płac.  Na  ich  podstawie  program  ustali  wartości,  które  powinny  być
uwzględnione  oraz  funkcje  matematyczne,  które  winny  być  wykonane,  aby  wynik  tych  działań  był
prawidłowy.

 Poprawność i trafność skonfigurowania składników, zależy w dużej mierze od doświadczenia
pracownika wykonującego naliczenia, który posiada wiedzę na temat schematu działań prowadzących
do  wyliczenia  płac.  Wiedzę  tę  należy  wykorzystać  przy  konfigurowaniu  programu,  ustalając  zasady
(obowiązujące  w  naszej  firmie)  generowania  płac.  Wspomniane  zasady  to  działania  matematyczne
wskazujące  komputerowi  sposób  liczenia  /  pobierania  poszczególnych  składników.  Przypisanie
każdemu ze  składników odpowiedniego wzoru funkcji  należy  właśnie  do zadań operatora,  który  wie,
co, z czym należy pomnożyć, podzielić czy odjąć, aby końcowy wynik stanowił prawidłową płacę.

Jak należy tworzyć listę składników? 

Aby zrozumieć  cel  przygotowywania  składników,  należy  zdać  sobie  sprawę  z  tego,  że  dane,
które  program  będzie  pobierał  do  obliczeń,  znajdują  się  w  różnych  miejscach  naszej  aplikacji.
Składniki  są  pewnego  rodzaju  drogowskazami  połączonymi  z  instrukcją  obsługi.  Brzmi  to  być  może
zawile,  ale  tak  na  prawdę  tworzenie  składników  oraz  ich  sposoby  działania  nie  są  aż  tak
skomplikowane.  Poza  tym  pamiętajmy,  że  składniki  wprowadzamy  tylko  na  początku.  Później
troszczymy  się  jedynie  o  dostarczenie  wszystkich  danych,  według  których  program  (znając  już
mechanizm działań) naliczy płace.
  

W  oknie,  oprócz  kodu,  nazwy  oraz  napisu  znajdziemy  również  między  innymi  kolumny:  Z
(pochodzenie składnika -  informacja o tym skąd pobierana jest  wartość),   oraz  typ.  Oczywiście  ilość
informacji wyświetlanych w tym oknie jest dużo większa, zależna od ustawień - Dostosowania Układu
Kolumn. 

  

Funkcja  ta,  dostępna  po  kliknięciu  ikony   a  dokładne  informacje  na  ten  temat
znajdziemy w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych .
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Ikony dostępne w Menu Okna

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

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

Ikony ,  oraz klawisz  służą do zakładania nowego składnika. Natomiast ikona 

lub klawisz  służą do kasowania bieżącego składnika.  Poprawianie  bieżącego składnika  

lub . Wydruk listy według projektu Fast Report po kliknięciu  lub .

 

W  programie  została  przygotowana  kolekcja  składników,  na  tyle  elastyczna,  że  może  być
zastosowana w większości firm. Dla pozostałych może posłużyć jaki szkielet, który należy rozbudować
według własnych potrzeb.

Przykładowa lista składników

Dokładniejsze informacje na temat listy składników dołączonych do programu .

Do  naliczania  płac  zwykle  używanych  jest  więcej  składników,   niż  przedstawia  to  efekt
końcowy czyli "pasek do wypłaty". Wynika to ze specyfiki pracy komputera, który potrzebuje wskazania
wszystkich  nawet  wydawałoby  się  oczywistych  zasad.  Dlatego,  aby  móc  utworzyć  różnego  typu
naliczenia  potrzebne  są  różne  szablony  składników ,  czyli  listy  pozycji,  które  biorą  udział  w
naliczeniach. Numer szablonu podajemy podczas tworzenia listy naliczeń.
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Jeśli  chcemy  zobaczyć  wszystkie  dane  wybranego  składnika  wystarczy  nacisnąć  klawisz

 lub  2xLKM.  Niżej  znajdziemy  szczegółowy  opis  wartości,  jakimi  powinny  być  wypełnione
poszczególne pola.

   

Składnik
· Kod - Numer składnika, jakim będziemy się posługiwać podczas tworzenia szablonów list płac ,

a także przy pracy ze składnikami stałymi  oraz tymczasowymi .

· Nazwa - Opis składnika. Nazwa skrócona, która będzie wyświetlana/drukowana w nagłówkach i

zbiorówkach.

· Opis - Pełna nazwa składnika.

· Format  -  Sposób  prezentacji  liczby  z  separatorem  i  liczbą  miejsc  po  przecinku.   Z  reguły  w
składnikach  posługujemy  się  wartościami  numerycznymi  i  w  kartotece  składnika  określamy  tę
wartość w następujący sposób:

 %12.2n  -  oznacza  liczbę  o  długości  dwunastu  znaków  z  dwoma  miejscami  po  przecinku,

gdzie n oznacza wartość numeryczną.

143
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· Drukować - Pole logiczne decydujące o wydruku na liście płac. Znak  oznacza zaznaczenie do

drukowania. Zaznaczanie/odznaczanie odbywa się poprzez kliknięcie myszką lub naciśnięcie

klawisza . 

Nie wszystkie składniki muszą być drukowane na liście płac, niektóre służą tylko do
przeliczeń i wtedy ich obecność na wykazie nie jest konieczna. 

 Parametry  składnika

Gwarancją  prawidłowego  działanie  programu  jest  między  innymi  poprawne
zdefiniowanie parametrów składnika.

· Źródło  pochodzenia -  podzielono na 6 grup:

1. Dane pobierane z kartoteki pracownika .
2. Dane pobierane ze zbioru składników listy płac.
3. Wartość wczytana z ekranu - w momencie naliczania płac program zatrzymuje się i prosi o

podanie wartości dla danego składnika.

113

167
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4.  Wyrażenie  lub  funkcja  DELPHI  -  Wartość  obliczona  na  podstawie  innych  składników.
Zadeklarowany wzór może być podany jako wyrażenie matematyczne lub funkcja napisana
w języku Delphi.

5. Dane pobierane ze zbioru składników stałych  pracownika.
6. Dane pobierane ze zbioru składników tymczasowych pracownika .

Dokładniejszy opis w rozdziale - Źródła pochodzenia danych dla składnika .

· Typ -  Wybieramy odpowiednią pozycję z dostępnej listy. Po kliknięciu  (lub ) na ekranie

wyświetlona zostanie lista wszystkich kodów i przypisanych im nazw lub Typów składnika. Kolejne

pozycje są identyczne z wymaganymi przez Zakład Ubezpieczeń. Właściwe ustawienie (wybranie z

listy) kodów do danych składników, z pewnością przyspieszy nam pracę przy wypełnianiu

odpowiednich dokumentów. Ustawienie typów jest niezbędne dla prawidłowej pracy systemu. Na ich

podstawie, program rozróżnia, pod którymi składnikami kryję się np.: podstawa, składniki ZUS,

podatki, zasiłki, itp...

· KOD ZUS - Wybieramy odpowiednią pozycję z dostępnej listy. Wykaz tworzony jest na podstawie
zawartości  słownika  z  opcji:  Słowniki  ZUS  –  Kod  wynagrodzenia.  Kod  ten  wykorzystywany  jest  w
formularzach RNA, do grupowania składników wypłat.

· SKRYPT - Wybieramy sposób wprowadzania formuły: wyrażenie matematyczne lub funkcję Delphi.

· Komentarz do sposobu obliczania - W  polu typu memo możemy wpisać notatki  dotyczące tego
składnika.  Na przykład wyjaśniające daną formułę,  lub  zasady,  jakie  powinny  być  zachowane przy
jego tworzeniu. Możemy także zostawić to pole puste. 

Konta księgowe

Mamy do dyspozycji 4 pola. Jeśli składnik, zostanie oznaczony kontem programu finansowo -
księgowego  (Konto  FK),  wtedy  podczas  tworzenia  dekretów  do  FK ,  generowany  jest  odpowiedni
rozdzielnik. 

Na początek wybieramy stronę WN lub MA konta, żeby program prawidłowo utworzył raport.

222
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 W  następnym  polu  -  oznaczonym  [memo],  klikamy   lub  naciskamy  .  

Na ekranie wyświetlone zostanie okno skryptu DELPHI, które pozwoli na zdefiniowanie w jaki

sposób  generowane  mają  być  wartości,  powiązane  z  tym  składnikiem.  Po  kliknięciu  ,  wpisana
zostanie  domyślna  funkcja,  zawierająca  informację  o  numerze  konta.  Możemy  zamienić  go  na
dowolny,  pamiętając  o  ogranicznikach  apostrofami.  Wyświetloną  funkcję  rozbudowujemy,
wprowadzając warunki.

Składnik - 450 - Płaca BRUTTO
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Składnik 700 - Płaca NETTO

Składnik - 701 - Razem do WYPŁATY
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Składnik - 722 - Składka na Ubezpieczenie Emerytalne

Przy  odpowiednio  skonstruowanej  Formule,  podczas  tworzenia  dekretów  dla  FK ,
otrzymamy wartości w rozbiciu na konta analityczne.

272
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Sposób wyświetlania

· Kolor  tła  i  liter  -  Sposób  wyświetlania  kolejnych  rekordów  na  ekranie  możemy  sami
zaprojektować,  wybierając  dla  poszczególnych  pozycji  różny  kolor  tła  oraz/lub  liter.  Program
automatycznie ustawia jasne tło oraz czarne litery. Jeśli  chcemy zmienić barwy, wystarczy kliknąć

, aby uruchomić standardową windowsową paletę kolorów.

 

Formuła obliczeniowa

Formuła  obliczeniowa,  czyli  sposób  liczenia  danego  składnika  przez  program,  może  być
podana w wieloraki sposób:

· Jako liczba, konkretna wartość
· Jako funkcja napisana językiem programowania Delphi.
· Jako wyrażenie matematyczne:

 Tworzenie formuł odbywa się na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu znaków typu: 
+ dodawanie, 
- odejmowanie, 
/ dzielenie,
* mnożenie, 
() nawiasy itd. 

To co znajduje się w tym polu zależy od określenia źródła pochodzenia składnika .

1  

Chcemy wyliczyć wartość Podstawy składki emerytalnej 

102
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Szczegóły
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Podstawa  składek  emerytalnych  i  rentowych  jest  kontrolowana  podczas  naliczania,  pod
względem wartości granicznej.

2   

Szczegóły
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3   
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W funkcji jest odwołanie do kartoteki pracowniczej :

oraz do Parametrów Systemu :

165

293
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Więcej na ten temat w rozdziale Źródła pochodzenia danych dla składnika .

Szablony list Płac
Źródła pochodzenia składnika
Przykładowa Lista Składników

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

5.4.5.1 Źródła pochodzenia danych dla składnika

Źródła pochodzenia danych -  podzielono na 6 grup:

113

143

113

118

31

11

15
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1. Dane pobierane z kartoteki pracownika.
2. Dane pobierane ze zbioru składników listy płac.
3. Wartość wczytana z ekranu - w momencie naliczania płac program zatrzymuje się i prosi o

podanie wartości dla danego składnika.
4.  Wyrażenie  lub  funkcja  DELPHI .Wartość  obliczona  na  podstawie  innych  składników.

Zadeklarowany wzór może być podany jako wyrażenie matematyczne lub funkcja napisana
w języku Delphi.

5. Dane pobierane ze zbioru składników stałych pracownika.
6. Dane pobierane ze zbioru składników tymczasowych pracownika.

Od rodzaju źródła pochodzenia składnika zależy wpis w polu Formuła Obliczeniowa.

Jeżeli źródłem jest: 

·  1. Kartoteka osobowa pracownika

W  polu  formuła  obliczeniowa  umieszczamy  informację  z  wybraną  nazwą  pola  z  tabeli
kp_osoby  -  nazwą podawaną dużymi literami.

Jeżeli  wybieramy  pole  stawka  zaszeregowania  to  wprowadzamy  słowo-klucz

STAWKA,  -  podczas  obliczania  składnika  otrzymamy  stawkę  zaszeregowania

pracownika.

·  2. Ze zbioru składników list płac  

W polu formuła obliczeniowa wpisujemy konkretną wartość:

114

114

115

116

117

117
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Jeżeli  liczba  jest  z  wartością  dziesiętną,  używamy  kropki  a  nie  przecinka,  inaczej
podczas  obliczeń  otrzymamy  komunikat  o  błędzie.  (Pamiętaj  -  część  numeryczna
klawiatury (z prawej strony), wpisuje przecinek.)

· 3. Wartość wczytana z ekranu

W polu formuła obliczeniowa nie wprowadzamy żadnych danych. Podczas obliczeń na ekranie
wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić odpowiednia wartości. 

Źródła   tego  używa  się  sporadycznie  i  tylko  wtedy,  gdy  nie  było  możliwości  wcześniejszego

przygotowania  /  zdefiniowania  /  zarejestrowania  potrzebnych  danych.  Na  przykład  w  ostatnim

momencie dostarczono listę nagród.
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·  4. Funkcja DELPHI 

Jest to podstawowe źródło pochodzenia danych. 
W  polu  formuła  obliczeniowa  dzięki  zastosowaniu  składni  DELPHI  odpowiednie  funkcje

pobiorą dane (z kartotek, składników tymczasowych, stałych lub innych) zawartych w różnych tabelach
i poddadzą je dalszym przeliczeniom. 

Wszystkie  formuły  używane  w  składnikach,  służące  do  wyliczania  wartości  na  podstawie
innych składników, opisane zostały w rozdziale - Funkcje w formułach obliczeniowych .

W  konstruowaniu  formuł  możemy  posłużyć  się  funkcją  _PoleBazy,  która  przywołuje
określone  pole  z  określonej  bazy.  Warto  pamiętać,  że  w  kartotece  znajdują  się  pola  zarówno  z
konkretną wartością (np. aktualny dodatek stażowy wyrażony %) jak też z informacją tekstową, a także

pola określone jako parametry.  Znak  oznacza włączenie/posiadanie (wartość pola dla programu

=1), puste pole to Brak znacznika w polu  (wartość pola dla programu =0).

125
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·  5. Dane pobrane ze zbioru Składników Stałych 

Formuła obliczeniowa pusta.

Zobacz także Składniki Stałe Pracownika .

·  6. Dane pobrane ze zbioru Składników Tymczasowych 

222
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Formuła obliczeniowa pusta.

Zobacz także Składniki Tymczasowe Pracownika .

5.4.5.2 Lista gotowych składników

Lista  składników składa się  z  reguły  z  kilkudziesięciu  lub  kilkuset  pozycji,  (ilość  utworzonych
składników  jest  ograniczona  do  999  rekordów),  z  których  każda  posiada  przede  wszystkim:  kod,
nazwę skróconą, nazwę pełną, sposób zaokrąglenia (ilość miejsc po przecinku), formułę obliczeniową.
Aby  lista  była  przejrzysta,  składniki  układamy  w  grupy.  Przedstawiony  w  dalszej  części  przykład  nie
musi być traktowany jako standard. Każda firma może tworzyć własny, odpowiedni dla siebie schemat
(lub po skorygowaniu (lub nie), skorzystać z naszego).

Przykładowa lista składników listy płac.

235
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Składniki od kodu 1 do 99 to składniki zawierające: dni obecności pracownika, dni

nieobecności  pracownika,  ilości  godzin  przepracowanych,  godzin  nadliczbowych,

akordowych,  współczynniki  wyliczone  na  podstawie  innych  składników,  inne  podstawy

potrzebne do liczenia dalszej części listy.
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W  składnikach  muszą  się  znaleźć  wszystkie  rodzaje  nieobecności,  godzin,  itp.,  jakie  mogą
wystąpić w naszej firmie. Niektóre zakłady nie wypłacają wynagrodzenia na podstawie ilości godzin czy
nieobecności, ale na podstawie pewnej kwoty za wykonany wyrób, akordowo itp., dlatego definiujemy
tylko te składniki, które występują w naszej firmie.
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Druga  grupa  to  najczęściej  płaca  podstawowa  +  jej  pochodne,  czyli  premia,  szkodliwe,

nadliczbowe, dodatki funkcyjne. 

Kończymy tutaj część listy płaconej przez zakład pracy, a rozpoczynamy kolejną, zawierającą
świadczenia wypłacane w imieniu ZUS (dlatego oddzielamy ją od zakładowej).
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Świadczenia wypłacane w imieniu ZUS. 

W  tym  momencie  posiadamy  wyliczone  wynagrodzenie  brutto,  składające  się  z  płacy
podstawowej  i  jej  pochodnych  oraz  ze  świadczeń  ZUS,  które  utworzone  są  ze  świadczeń
opodatkowanych  i  nie  opodatkowanych.  Do  podstawy  podatku  należy  pobrać  sumę  świadczeń
opodatkowanych i płacy zasadniczej.

Od sumy tych wszystkich dochodów możemy liczyć podatki lub potrącać składki na różne cele
(kasa  zapomogowo-pożyczkowa,  składki  na  fundusz  mieszkaniowy,  związki  zawodowe,
ubezpieczenia, potrącenia komornika, itp.). Należy utworzyć takie składniki, jakie występują w firmie. 

To jest kolejny zakres składników listy płac.
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Potrącenia z wypłaty, np.:
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Ostatnią  grupę  stanowią  składniki  typu  "zmienne",  które  mogą  być  wykorzystane  w

którejkolwiek z przedstawionych wcześniej grup. 
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Składniki  zostały  wprowadzone  tylko  i  wyłącznie  jako  estetyczny  wyróżnik  kolejnych  grup
składników. Ich istnienie nie ma żadnego znaczenia dla tworzenia list płac.

5.4.5.3 Funkcje w formułach obliczeniowych

Przykłady zastosowania funkcji w składnikach

Funkcje podano w kolejności alfabetycznej.

ASum DniMca Etat Godz If Parametry Sk xRound ZasRP
126

127 129

129 130

131 135

139 140
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DniNN Podatek Splata ZUS

DniNZ PoleBazy Staz

DniRob Sum

DniPracy

ASum(X,Y) ,  ASum(X,Y,Z),  

Funkcja  sum  (ang.  sumować),  oblicza  wartość  składnika  X  z  kartoteki  pracownika  (z  list
zaksięgowanych). 

X,Y – Wywołanie z dwoma parametrami

Y>0 - suma składnika X z ostatnich Y miesięcy

Sporządzamy listę za miesiąc marzec. W kartotece są następujące zapisy:

Miesiąc Składnik Wartość

Luty 100 70

Styczeń 100 brak (cały m-c chorobowe)

Grudzień 100 50

Listopad 100 50

ASum(100,3)  wynik   120,00

Funkcja oblicza sumę z wskazanej liczby miesięcy, bez względu na to, czy występowały jakieś
wartości cz też nie.

  

    Program obsługuje bazy z bieżącego i poprzedniego roku. Funkcja ASum może
być wywołana z miesiącem M1 oraz M2 równym ZERO, w takim przypadku zwraca nam
wartość zaksięgowanego składnika z bieżącego miesiąca.

X,Y,Z - Wywołanie z trzema parametrami

Program oblicza sumę składnika X w przedziale miesięcy od Y do Z bieżącego roku.
W/w  funkcję  należy  używać  przede  wszystkim,  jeśli  stwierdzimy  potrzebę  wykorzystania

danych liczbowych pracownika z jego wypłat, z poprzednich miesięcy. Informacje te są niezbędne (na
przykład) do wyliczenia średniej do urlopu, z trzech ostatnich miesięcy.

Funkcja  ta  jest  jednak  najbardziej  pomocna  przy  wyliczeniu  wszystkich  danych,  potrzebnych
do  wypełnienia  deklaracji  podatkowych  PIT  8,  11  oraz  40,  gdzie  musimy  podać  sumę  podatku  za

127 132 135 141

128 134 137

129 138

129
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kolejne miesiące.
Jeżeli  pracujemy  w  tym  samym  roku,  w  którym  wystawiamy  PIT-y  za  zakończony  rok  lub

deklarację  dla  pracownika  zwolnionego,  to  funkcja  wyliczenia  sumy  podatku  (załóżmy,  że  jest  on
oznaczony kodem 620), będzie wyglądała następująco:

ASum(620,1,12) 

czyli suma składnika 620 od miesiąca stycznia do grudnia.

Natomiast, jeżeli pracujemy już w następnym roku w styczniu i wystawiamy PIT za rok poprzedni,
wtedy formułę należy zamienić na:

ASum(620,-1,-12)

czyli suma składnika 620 od miesiąca stycznia do grudnia z poprzedniego roku.

Znak  “-“  jest  dla  programu  informacją,  że  dane  należy  pobrać  z  roku
poprzedzającego ten, wpisany w parametrach systemu.

Funkcja  ASum(x,-1,-12)  pobiera  dane  z  całego  poprzedniego  roku  i  może
występować tylko w takiej postaci.

 ASum(x,y,0)

Użycie w trzecim parametrze (z) cyfry "0", oznacza że program ma pobrać dane z poprzednich

miesięcy  (ilość  określa  parametr  druki  y),  bez  względu  na  to  czy  dane  dotyczą  bieżącego  czy
ubiegłego roku.

Zastosowanie funkcji w miesiącu ASum(100,3,0) w miesiącu:

maju - zsumuje dane składnika z list zaksięgowanych z miesięcy kwietnia, marca oraz lutego

lutym  -  zsumuje  dane  składnika  z  list  zaksięgowanych  z  miesięcy  stycznia  bieżącego  roku
oraz z grudnia i listopada roku poprzedniego.

DniMca(X)

Zwraca  liczbę  dni  kalendarzowych  miesiąca  X  z  uwzględnieniem  lat  przestępnych.  Dla

parametru  X=0  zwraca  liczbę  dni  bieżącego  miesiąca  (miesiąca  z  aktualnie  przetwarzanej  listy
roboczej).

DniNN(X) 

Podaje  ilość  dni  nieobecności  pracownika,  wpisanych  w  kartotece  osobowej,  w
harmonogramie pracy dla bieżącego miesiąca. 
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Dla wartości parametru X zwracane są dni:

1 Dzień roboczy

2 Urlop wypoczynkowy

3 Urlop okolicznościowy

4 Urlop bezpłatny

5 Nieobecność nieusprawiedliwiona

6 Nieobecność usprawiedliwiona

7 Zasiłek Chorobowy - wypłacany przez Zakład

8 Świadczenia Ciążowe - wypłacane przez Zakład

9 Świadczenia Powypadkowe - wypłacane przez Zakład

10 Opieka nad zdrowym dzieckiem

11 Zasiłek Chorobowy - wypłacany przez ZUS

12 Świadczenia ciążowe - wypłacane przez ZUS

13 Świadczenia Powypadkowe -  wypłacane przez ZUS

14 Zasiłek Macierzyński

15 Urlop Wychowawczy

16 Zasiłek Opiekuńczy

17 Świadczenie Rehabilitacyjne

18 Inne 1

19 Inne 2

20 Opieka nad zdrowym dzieckiem w przypadku choroby opiekuna

21 Szkolenia (nieobecność usprawiedliwiona)

22 Urlop na żądanie

23 Delegacja

24 Dzień wolny za przepracowane godziny nadliczbowe

Należy  pamiętać,  że  liczba  kolejna  przypisana  jest  do  konkretnego  rodzaju  nieobecności.

Dlatego jeżeli użyjemy funkcji DniNN(1), program obliczy nam z harmonogramu ilość dni roboczych,

natomiast  jeśli  użyjemy  funkcji  DniNN(4),  otrzymamy  liczbę  dni  urlopu  bezpłatnego,  itd.  Ilość
wybranych dni z kalendarza osobistego pracownika, użyta zostanie do wyliczenia wynagrodzenia, więc
zwracajmy uwagę na to, czy kalendarz każdego pracownika wypełniony jest odpowiednimi danymi.

DniNN(2)  dla  pracownika  Kowalskiego  wyniesie  3,  jeżeli  był  on  3  dni  na  urlopie

wypoczynkowym  w  danym  miesiącu  i  miał  on  te  dni  ZAZNACZONE  w  swoim

harmonogramie.

DniNZ
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Zwraca liczbę dni, w których pracownik nie był zatrudniony w bieżącym miesiącu. Funkcję
możemy zastosować do wyliczenia płacy zasadniczej przy uwzględnieniu jego dni nieobecności (płaca
musi zostać pomniejszona)

xRound(Sum(98)*(30-Sum(4,19)-DniNZ)/30, 2)

DniRob(X)

 Podaje ilość dni roboczych dla miesiąca X (dni wpisane w Parametrach Systemu ).

 Jeżeli X=0, to podaje ilość dni roboczych dla bieżącego miesiąca.

DniRob(0)  - Ilość dni roboczych dla pracownika Kowalskiego wyniesie w miesiącu styczniu
np.: 22, ponieważ tyle było dni tyle było dni roboczych w Zakładzie Kowalskiego. Funkcja ta nie odnosi
się do konkretnego pracownika, tylko pobiera ilość dni roboczych (firmy w danym miesiącu) jako liczbę
potrzebną do przeliczeń np.: wynagrodzenia zasadniczego Kowalskiego. 

W zależności od sposobu liczenia niektórych składników wynagrodzenia - jeśli pracownik był w
lutym  3  dni  na  urlopie  wypoczynkowym,  wtedy  wynagrodzenie  zasadnicze  jest  pomniejszone  o
nieobecności (w niektórych firmach).

Kolejność jest następująca:
Wynagrodzenia  zasadnicze  dzielone  jest  przez  ilość  dni  roboczych,  a  następnie  pomnożone

przez liczbę dni pracy (funkcja DniPracy(0)), czyli obecności pracownika.
Natomiast  jego  wynagrodzenie  za  3  dni  urlopu  liczone  jest  na  innych  zasadach,  np.  jako

średnia z trzech miesięcy, przypadająca na jeden dzień i pomnożona przez liczbę dni urlopu.

ETAT

Funkcja zwraca współczynnik wymiaru czasu pracy wpisany w kartotece osobowej pracownika
w  opcji  Wykaz  Pracowników .  Wartość  podana  jest  w  postaci  ułamka  np.  3/4,  wynikiem  będzie
współczynnik 0.75

GODZ(x)

Funkcja oblicz liczbę godzin z kalendarza pracownika GODZ(x) gdzie x:

1 - godziny przepracowane

2 - nadliczbowe 50%

3 - nadliczbowe 100%

4 - II zmiana

5 - III zmiana

293
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6 - nocne

7 - w dni świąteczne

If(L,X,Y) 

if - ang., jeżeli, jeśli 

Jest  to  funkcja  logiczna,  często  stosowana  w  wyliczaniu  list  płac.  Jej  ogromne  znaczenie
spowodowane jest tym, że program przy liczeniu kolejnych składników listy, ciągle musi “decydować”,
które funkcję lub działanie  powinien wybrać.

Każdy użytkownik powinien sobie zdawać sprawę z zasad jej działania. 

Funkcja  ta  składa  się  z  trzech parametrów.  Rezultatem działania  jest  podanie  parametru  X,

jeżeli wartość L (wyrażenie logiczne określające parametr X) jest prawdziwe, w przeciwnym wypadku

podaje parametr Y.

Dla funkcji IF dopuszczalne są operatory logiczne: = równy, > większy, < mniejsze, <>różny

"Składka na jakiś cel" - składnik nr 570

if(Sk(890)=1,6.5,0)    

Jeżeli wartość składnika  890 jest = 1,  wtedy wstawiana jest wartość składnika 6,50. W
innym wypadku wstawiana jest wartość 0.

Załóżmy że w firmie część pracowników będzie płacić składki na jakiś cel. Wtedy deklarujemy
składnik  (np.  890)  jako  informację  o  tym.  Jeśli  pracownik  będzie  płacił  taką  składkę,  wybieramy
składnik  890  jako  stały  i  w  polu  Formuła  wprowadzamy  wartość  1  każdemu  pracownikowi,  któremu
będziemy potrącać kasę.

Program przy pomocy formuły if(Sk(890)=1,6.5,0), w składniku 570 sprawdzi, który pracownik
posiada składnik z zadeklarowaną chęcią płacenia składki:składnik 890 = 1 i potrąci mu 6,50 z pensji. 

W  przypadku, gdy pracownik nie ma zadeklarowanego składnika 890 lub gdy ma ale z innym
niż "1" wpisem,  program wstawi wartość 0 (zero).

Jeśli  nastąpi  zmiana  wartości  składki,  wtedy  wystarczy  zrobić  poprawkę,  tylko  w  wybranym
składniku, bez konieczności dokonywania zmiany w danych poszczególnych pracowników.

Znakami przecinka oddzielamy kolejne parametry funkcji.  Aby wprowadzić wartość
dziesiętną posługujemy się kropką.

Wartości  1  lub  0  wykorzystujemy  także  odwołując  się  do  danych  z  kartotek
pracowniczych, gdzie znajdują się pola . 

Znak  = 1, Znak  = 0
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Parametry('X')

Funkcja zwraca wartość zasiłków, kosztów, podatków itp. zawartych w Parametrach Systemu
.

X jest nazwą pola tabeli danych.

 Nazwę pola ograniczamy pojedynczymi "uszami".

  

Parametry('Koszty1') - koszty uzyskania zwykłe

Parametry('Koszty2') - koszty uzyskania podwyższone

Parametry('SK_Emerytalne') - procent składki na ub. Emerytalne

Parametry('PG1') - pierwszy próg podatkowy

Parametry('PS1') - stawka z pierwszego progu podatkowego

Parametry('PG2') - drugi próg podatkowy

Parametry('PS2') - stawka z drugiego progu podatkowego

Parametry('PG3') - trzeci próg podatkowy

Parametry('PS3') - stawka z trzeciego progu podatkowego

Parametry('Granica_Skladek') - wartość granicy składek ZUS

293
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Podatek(X,Y)

Oblicza  stawkę  podatkową  (współczynnik  %),  uwzględniając  progi  podatkowe  zawarte  w
Parametrach Systemu .293
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X - kod składnika Brutto do opodatkowania,

Y  -  współczynnik  podwojonej  górnej  granicy  podatkowej  dla  rozliczających  się  wspólnie  z
małżonkiem (liczba 2). Wszystkie inne wartości tego parametru traktowane są jako 1.

  Podatek(603,SK(900))
  603 - kod składnika brutto

  900 - kod składnika stałego zawierającego ew. współczynnik 2

        

 

Nie musimy wprowadzać składnika stałego 900 z wartością jeden. Podatek(603,1) -
gdy nie mamy pracowników z podwójną granicą.
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xRound(xRound(Sum(610),0)*Podatek(300,Sk(882))-Sum(604),1)

Nie  musimy  definiować  pracownikom składnika  stałego  z  wartością  1.  Wartość  ta
przyjmowana jest domyślnie.

 PoleBazy('PARAMETRY', 'Pr_Wypadkowe'),

  PoleBazy('ZUS', 'Kod_Tyt_Ubezp2')

W  związku ze zmianą stawki  procentowej  Składki  Ubezpieczenia  Wypadkowego,  która  teraz
zależy  od  „parametrów”  firmy,  została  ona  dodatkowo  zdefiniowana  w  Parametrach  Systemu
(Parametry są indywidualne dla każdej firmy w bieżącym roku). 

W module Płacowym, dostęp do tej wartości możemy uzyskać właśnie za pomocą tej funkcji,
która pobiera dane z następujących tabel (pisanych dużymi literami i w pojedynczych "uszach"):

'OSOBY'
'ZUS'
'PARAMETRY'

składnik 605 z listy gotowych składników

PoleBazy('Osoby','Rodzaj_Kosztów') 

293
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Sk(X)

Funkcja  Sk(X)  odwołuje  się  do  innego  składnika  X  Stałego ,  bądź  Tymczasowego

pracownika (patrz funkcja Splata(X,Y)). Nie przelicza, a tylko odwołuje się (najczęściej w przypadku
potrzeby skorzystania z danego składnika przy używaniu innych funkcji).

Liczymy  20 % premii od stawki zasadniczej bez względu na inne czynniki:

Formuła  jest  następująca:  sum(sk(800)*0.2)  gdzie  Sk(800)  jest  pomnożone  przez  0.2
(inaczej  20%).  Sk(800)  jest  odwołaniem  się  do  składnika  800,  gdzie  umieszczono  stawkę
pracownika, np. w wysokości 1000 zł. Rezultatem będzie suma 200 zł. 

Splata(X,Y)

Spłata kredytu. Funkcja szeroko stosowana do rozliczeń spłacanych kwot kredytu.
Jeżeli chcemy potrącać pracownikowi, co miesiąc z wypłaty, pewną ustaloną kwotę np.:

222 235
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· ratę z kasy zapomogowo pożyczkowej,
· ratę spłaty funduszu mieszkaniowego,
· kwotę zwolnienia z podatku ustaloną dla pracownika przez Urząd Skarbowy,
· lub inne kwoty (spłacane regularnie, co miesiąc),
wtedy  nie  musimy  pamiętać,  co  miesiąc  o  tych  potrąceniach,  gdyż  program  sam  będzie

pobierał z zadeklarowanej kwoty nazwijmy to kredytu X  wyznaczone raty spłat  Y.

System  za  pomocą  tej  funkcji  potrąca  odpowiednią  kwotę,  aż  do  wyczerpania  kredytu.  Za
każdym  razem  po  wykonaniu  operacji  i  po  zaksięgowaniu  listy  (!!!!!!),  automatycznie  obniżane  jest
saldo kredytu o spłacone raty, aż do zera.

Saldo kredytu X musi być zdefiniowane w Składnikach stałych . Rata Y może być
składnikiem stałym lub może być podawana jako liczba.

1  sposób

222
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Splata(870,sk(871)) - Saldo kredytu jest pod kodem 870, a rata pod kodem  871 w

zbiorze składników stałych . 

2 sposób

Splata(871,50) - Saldo jw. Rata dla wszystkich pracowników 50 zł

Staz(X)

X - oznacza ilość lat.
Funkcja podaje aktualny staż, jeżeli przepracowany okres czasu jest większy od parametru X.

Wartość zwracana jest jako współczynnik tzn. dla  5% stażu będzie 0.05 
Do  prawidłowego  działania  funkcji  należy  w  kartotece  pracownika  w  opcji  PRACOWNICY  -

Wykaz Pracowników , wypełnić pola:

Program oblicza bieżącą datę jako 01.mm.rrrr gdzie:

  ~ mm  oznacza miesiąc, dla którego sporządzana jest lista np. 01

  ~ rrrr - rok (wpisany w parametrach systemu) np. 2006

222
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W  bieżącej  dacie  przyjmowany  jest  zawsze  pierwszy  dzień  miesiąca  np.  
01.05.2006. Jeżeli bieżąca data jest mniejsza od daty zmiany stażu (w kartotece), wtedy
funkcja zwraca aktualny staż (z kartoteki), w przeciwnym wypadku do aktualnego stażu
dodawany jest jego przyrost z parametrów systemu .

Jeżeli  bieżąca  data  jest  większa  bądź  równa  dacie  zmiany  stażu,  wtedy  podczas
zapisu  listy  (klawisz  F9  w  Listach  Roboczych )  następuje  aktualizacja  pól:  Aktualny
staż (zwiększony jest o przyrost stażu - w Parametry Systemu ).

Z  zamieszczonego  wyżej  przykładu  wynika,  że  ustalono  coroczny  przyrost  1%  do  dodatku
stażowego, nie większy jednak niż 20%.

Sum(X)  i Sum(X,Y)

· Funkcja sum dodaje składniki z bieżącej listy 

Wynikiem będzie  suma wartości  jakie  obliczone zostaną w składniku  450  (BRUTTO)  oraz  w
składniku 540 (Razem ZUS).

· Funkcja sum wywołana z dwoma parametrami X,Y

Wynikiem będzie suma składników od 300 do 400 dodana do składnika 440.

X,Y - oznaczają kody składników, które należy sumować

Formuła oblicza sumę wartości składnika (X) lub sumę wartości dla przedziału od składnika X

293
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do składnika Y dla bieżącej listy.
Nie  jest  wymagane  uzupełnianie  zerami  składników  o  kodach  poniżej  100.  Dla  kodu  021

wystarczy wpisać 21. Funkcję można stosować także z jednym tylko parametrem, wówczas zwracana
jest wartość podanego składnika.

: 
Sum(21,25) - podaje sumę składników od 21 do 25, czyli 21+22+23+24+25

Sum(100) - podaje wartość składnika 100

1.  Funkcję  stosujemy  do  sumowania  składników  aktualnie  przetwarzanej

listy roboczej.

2. Funkcja może sumować składniki o kodach mniejszych niż kod składnika

aktualnie obliczanej formuły.

xRround(X,Y) round - ang. zaokrąglać 

Zaokrągla wartość parametru X w zależności od parametru Y.

Jest to zwykła funkcja matematyczna, służąca do zaokrąglania liczb. Podczas przeliczania listy
płac, niektóre składniki muszą być zaokrąglone do: 10gr. , 1 grosza, całych złotych (np. przy obliczaniu
podatku czy składki ZUS.)

Może  być  również  funkcją  wewnętrzną,  tworzącą  bazę  dla  innej,  wykorzystującej  liczby
całkowite do dalszego przeliczania wartości.

 

Wartość X (1425,756), poddamy różnym zaokrągleniom przy użyciu różnych parametrów - Y.

funkcja wynik

xRound(1425.756,-
3)

1 000,-

xRound(1425.756,-
2)

1 400,-

xRound(1425.756,-
1)

1 430,-

xRound(1425.756,
0)

1 426,-
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xRound(1425.756,
1)

1 425,8

xRound(1425.756,
2)

1 425,76

  1. Funkcję xRound  należy stosować we wszystkich formułach obliczeniowych, w
których wykorzystujemy mnożenie bądź dzielenie.

2. Należy ustawić zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku (1-go grosza), chyba,
że wymagane jest inne (podatki, deklaracje). Jeśli wszystkie składniki zaokrąglone będą
do pełnego grosza, wtedy nie będzie problemów z uzgodnieniem zbiorówek.

 

ZasRP(X,Y)

Funkcja stosowana do obliczenia kwoty oraz ilości osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego i
pielęgnacyjnego.

X=1 zasiłek rodzinny, 
X=2 zasiłek pielęgnacyjny

Y=1 kwota zasiłku, 

Y=2 ilość osób uprawnionych do zasiłku

ZasRP(1,1) - kwota zasiłku rodzinnego

ZasRP(1,2) - liczba osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego

Do  prawidłowego  działania  funkcji  muszą  być  wypełnione  stawki  zasiłków  w  Parametrach
Systemu  oraz  zaznaczone  uprawnienia  odpowiednich  członków  rodziny  w  danych  o  rodzinie
pracownika  (F10 lub) w opcji Wykaz Pracowników .

293
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Zus(X)

Funkcja korzysta z danych zawartych w tabeli kp_osoby.
Dzięki jej zastosowaniu możemy znacznie ograniczyć konieczność definiowania dodatkowych

Składników Stałych .

Parametr X przyjmuje wartość od 1 do 14:

(1) Zwraca cały kod tytułu ubezpieczenia (sześć cyfr).

Otrzymana wartość jest liczbą, dlatego dla kodu 011000 zwracana jest liczba 11000.

(2) Zwraca tylko kod tytułu ubezpieczenia (cztery cyfry).

Otrzymana wartość jest liczbą, dlatego dla kodu 0110 zwracana jest liczba 110.

(3) Zwraca kod: ustalone prawo do emerytury lub renty. Jeśli jest to:

0 - nie ma ustalonego prawa;

1 - ma ustalone prawo do emerytury;

2 - ma ustalone prawo do renty.

(4) Zwraca kod stopnia niepełnosprawności. Jeśli jest to:

0 - nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności;

1 - lekki stopień niepełnosprawności;

2 - umiarkowany stopień niepełnosprawności;

3 - znaczny stopień niepełnosprawności.

222
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(5) Kontrola  bieżącej  daty  obliczonej  jako  1-szy  dzień  miesiąca,  za  który  obliczana  jest
lista,  z  datą  końcową  okresu,  na  jaki  orzeczony  został  stopień  niepełnosprawności.
Jeżeli  bieżąca  data  jest  większa  to  zwracana  jest  wartość  zero.  W  przeciwnym
wypadku jeden.

(6) Czy podlega ubezpieczeniu emerytalnemu? Jeśli zwraca:

 1=Tak, 0=Nie.

(7) Czy podlega ubezpieczeniu rentowemu? Jeśli zwraca:

 1=Tak, 0=Nie.

(8) Czy podlega ubezpieczeniu chorobowemu? Jeśli zwraca:

 1=Tak, 0=Nie.

(9) Czy podlega ubezpieczeniu wypadkowemu? Jeśli zwraca:

 1=Tak, 0=Nie.

(10) Wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym.

(11) Wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem rentowym.

(12) Wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

(13) Kod stopnia niezdolności do pracy.

(14) Kontrola  bieżącej  daty  obliczonej  jako  1-szy  dzień  miesiąca,  za  który  obliczana  jest
lista,  z  datą  końcową okresu,  na jaki  orzeczony został  stopień  niezdolności  do pracy.
Jeżeli  bieżąca  data  jest  większa  to  zwracana  jest  wartość  zero.  W  przeciwnym
wypadku jeden.

(15) Zwraca kod tytułu ubezpieczenia II (cztery cyfry). Zwracana wartość jest liczbą.
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5.4.6 Szablony list płac

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony List Płac

Ø IKONA - 

Konstruowanie szablonu - ogólnie
Konstruowanie szablonu - krok po kroku
Powiązania pomiędzy składnikami oraz modułami programu

Przed przystąpieniem do tworzenia szablonów należy zdefiniować składniki list płac
, które są ogniwami tworzącymi odmienne łańcuchy (szablony) wzorów (składników)

naliczającymi różne płace. Wiadomo przecież, że inna jest lista składników stanowiących
wzór do naliczania płacy miesięcznej dla pracownika umysłowego, a inna dla pracownika
fizycznego pracującego w systemie akordowym. Każdy szablon stanowi grupa tylko tych
składników, które biorą udział w obliczania konkretnego rodzaju płacy.

W programie przygotowano standardowe składniki list płac oraz szablony list. Możemy z nich
skorzystać, poddać je modyfikacji lub utworzyć nowe.

Paleta  szablonów  zwykle  składa  się  z  pozycji  używanych  cyklicznie  oraz  tych  do
sporadycznych obliczeń (np.nagrody).

W trakcie  wdrożenia systemu składniki  są  dopasowane do potrzeb  użytkownika.  Aby  móc je

144

147

147

98



Sz@rk KP144

© 2007 TGSOFT

modyfikować, należy posiadać ogólną wiedzę na temat tworzenia i  używania składników, aby w razie
potrzeby samemu zaprojektować szablon korzystając z istniejących składników lub dodając nowe.

Ponieważ  w  wyniku  transformacji  gospodarki  ciągle  coś  ulega  zmianie

zachodzi konieczność korekty składników lub ich sposobu wyliczania itp. 

Zawsze  należy  przetestować  szablon,,  aby  mieć  pewność,  że  jest

utworzony prawidłowo. 

Dzięki temu, że użytkownik może sam wszystko definiować program daje

nieograniczone  możliwości  dostosowania  się  do  wymagań  użytkownika

oraz aktualnych przepisów.

Konstruowanie  szablonów  jest  prostym  zajęciem  i  przypomina  przestawianie  klocków  -
składników. Przy tworzeniu szablonów powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości i  potrzeby
naszej  firmy.  Jednak,  jeśli  na  początku  pracy  z  tym  systemem  nie  jesteśmy  w  stanie  przewidzieć  i
zdefiniować odpowiednich składników, nie  powinniśmy się zrażać,  ponieważ w ciągu roku,  można je
będzie dopisywać lub korygować. Można też dodawać kolejne szablony.

Z  reguły  nie  tworzy  się  list  złożonych  z  wszystkich  dostępnych  składników  jednocześnie.
Większość  firm  przeważnie  oddzielne  nalicza  listy:  ZUS,  dodatkowych  premii,  nagród,  (gdzie  nie
potrzebujemy na przykład dni nieobecności czy stawek zaszeregowania).

Gwarancją  prawidłowo  utworzonego  szablonu  jest  zrozumienie  sposobu  naliczania  płacy.
Wszystkie składniki, które wpływają na pośrednie oraz bezpośrednie uzyskanie prawidłowych wyliczeń
muszą  znaleźć  się  w  szablonie.  Dodatkowo,  zawarte  w  nich  formuły   muszą  być  prawidłowe,  a
operator (lub administrator) powinien orientować się w sposobie ich działania.

Konstruowanie szablonu - ogolnie
Pracę rozpoczynamy od przyporządkowaniu kodu oraz nadania nazwy dla  nowego szablonu.

Następnie klikamy . Nowa pozycja zostanie dopisana do listy już istniejących szablonów. 

Aby otworzyć kreator szablonu naciskamy  na wybranym rekordzie (lub 2xLKM).
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Ikony do obsługi opcji z Menu Okna:

Wydruk / Podgląd  zawartości wydruku.

Włączanie / wyłączanie modyfikacji szablonów. 

Program  został  umyślnie  zabezpieczony  przed  przypadkową
ingerencją  w  składnię  szablonu.  Wystarczy  przecież  skasować  jeden
składnik, z szablonu, by cała lista została źle naliczona.

Zapisywanie zmian dokonanych w szablonie.

Tabela zawiera wszystkie składniki dostępne w programie. Została podzielona na dwa na dwa

bloki (zobacz zdjęcie wyżej A i B).

*
Podczas tworzenia szablonu i pierwszego uruchomienia opcji w bloku A znajdują się wszystkie

 składniki  utworzone w programie, a blok B jest pusty. 

*
Jeśli uruchamiamy opcję,  by poprawić już istniejący szablon, wtedy blok A  to lista składników

jeszcze nie wykorzystanych w szablonie, a blok B , to oczywiście lista składników tworzących

dany szablon.

48

98



Sz@rk KP146

© 2007 TGSOFT

 
Blok A oprócz kodu, nazwy oraz opisu składnika zawiera także ikony odzwierciedlające źródła

pochodzenia składników oraz użyte przy ich tworzeniu formuły obliczeniowe.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Po zaznaczeniu rekordów klikamy , aby je przenieść do szablonu.

Ikony do obsługi baz danych  - Zaznaczanie rekordów .

Jeśli tworzymy szablon listy, podobny do innej i większość z tworzących ją składników jest taka

sama, możemy skorzystać z opcji kopiowania zawartości szablonu, klikając  . W nowym szablonie

wklejamy  pozycje  klikając  .  Teraz  możemy  część  składników  usunąć  korzystając  ,  a  inne
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dodać .

Konstruowanie szablonu -Krok po kroku

1 - dodawanie nowego szablonu.

2 - nadawanie mu numeru oraz nazwy. Wprowadzania lista powinna być tak

nazwana, aby każdy mógł od razu skojarzyć czego dotyczy.

3 - wybieranie składników do szablonu.

Prześledźmy powiązania między składnikami oraz modułami
programu:
 

W komunikacji pomiędzy modułami programu a składnikami należy zwracać baczną uwagę na
 źródło pochodzenia danych .

1. Komunikacja  pomiędzy  Kalendarzem  a  składnikami  następuje  za  pomocą   opisanych

113

292



Sz@rk KP148

© 2007 TGSOFT

wcześniej funkcji DniNN(x,y)  bądź Godz((x,y)
2. Komunikacja pomiędzy Parametrami Systemu  następuje za pomocą bądź funkcji Delphi

 bądź  zwykłych  formuł.  Np.  DniRob(0) ,  DniMca(0) ,  Parametry('SK_Emerytalne')

3. Komunikacja pomiędzy Ewidencją  Nieobecności  (w  tym zwolnień,  urlopów bezpłatnych
(należy  je  wprowadzać  poprzez  Zwolnienia))  a  składnikami  i  kalendarzem  następuje
poprzez Typ składnika .

Jeżeli  podczas  wprowadzania  zwolnienia  lekarskiego  określimy  jego  status  jako
"zasiłek płacony przez zakład", wtedy program automatycznie uzupełni:

· kalendarz  w  wybranych  datach  nieobecność  pod  tytułem  zasiłek  chorobowy  –
Zakład

· wprowadzi  do  składników  tymczasowych  dwie  pozycje,  gdzie  w  jednej  będzie
ilość dni zasiłku, a w drugiej wartość zasiłku. (Tyle będzie par pozycji ile zwolnień w
miesiącu).

Każda  taka  pozycja  posiada  swój  numer  identyfikacyjny,  po  którym  program
rozpoznaje  zwolnienie  (numer  jest  kluczem  do  identyfikacji  zwolnienia  zarówno  przy  liczeniu
listy płac, w której są zasiłki jak i przy wysyłaniu kolejnych pozycji zwolnienia do odpowiednich
pól formularza RSA w Programie Płatnika.

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  prawidłowe  wprowadzanie  dane.  W

przedstawionym  wyżej  przykładzie  istotne  jest  wpisywanie  zwolnienia  poprzez

ewidencję w kartotece pracownika,  a nie (na przykład) z ręki na liście płac, ponieważ

nie dotrze ona wtedy do płatnika.

4. Komunikacja pomiędzy modułem zleceń  a listą płac . Sama umowa nie ma wpływu na

składniki listy płac. Istotne znaczenie ma jednak kod tytułu ubezpieczenia danej umowy.
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Na jego podstawie generowane są odpowiednie dane Programu Płatnik. Jeżeli w umowie nie
wybrano  kodu  ubezpieczenia,  wtedy  dane  nie  będą  automatycznie  przesłane  do  wspomnianego
systemu.

Oprócz  współpracy  z  PP  ZUS,  program po  zapisaniu  obliczeń  z  rachunku  wystawionego  do
danej  umowy,  prześle  wszystkie  elementy  tego  rachunku  do  składników  tymczasowych  pod
odpowiednie Typy Składnika . 

Nie należy zapisywać kilku rachunków w ciągu jednego miesiąca, dla jednej osoby.

   Uwagi  końcowe
1. Składniki  poniżej  kodu  100  są  potrzebne  do  wyliczenia  składników  innych  składników,

dlatego też muszą znaleźć się w szablonie.  W każdym składniku  jest  wskazane źródło
 pochodzenia. Śledząc zawartość kolejnych składników (źródła, funkcje) utworzymy wzór

kolejno po sobie następujących  obliczeń, która w efekcie dadzą prawidłowy płacę.
2.  Zawsze  należy  przetestować  szablon,  aby  mieć  pewność,  że  wyniki  są  prawidłowe.

Naliczyć, zweryfikować, ewentualnie poprawić ( i znów sprawdzić). 
3. Nazwa szablonu powinna być łatwo kojarzona z rodzajem naliczenia jakiego dotyczy.
4. Przy modyfikacji szablonu możemy dodać lub usunąć składniki (pamiętaj o wciśnięciu ikony

 EDYCJA). 
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Składniki List Płac

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

5.4.7 Szablony kart pracy BZ

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony Kart Pracy BZ

Ø IKONA - 

Tworzenie  szablonów  kart  pracy  BZ,  odbywa  się  w  dokładnie  taki  sam  sposób  jak
tworzenie  szablonów  list  płac .  Pracujemy  na  takich  samych  oknach  i  z  tym  samym  wykazem
składników.  Zasady,  na  których  opiera  się  wykorzystywanie  Kart  Pracy  BZ,  są  analogiczne  do
obowiązujących przy obliczeniach przeprowadzanych ręcznie.

Składniki List Płac

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

5.4.8 Czynności akordowe

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Czynności akordowe

Ø IKONA - 

W  słowniku  należy  zdefiniować  wszystkie  czynności  służące  do  rozliczania  płac  w  systemie
akordowym. 
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Okno  uruchomione  po  raz  pierwszy  będzie  puste.  Dopisywanie  pozycji  rozpoczynamy  od

kliknięcia   (menu  okna)  lub   (pasek  narzędziowy  okna)  lub  naciśnięcia  klawisza  .
Następnie  w  oknie  wprowadzamy:  kod  (automatycznie  podpowiadany  kolejny  numer),  nazwę,  cenę
oraz opis czynności  jeśli istnieje taka potrzeba.

 Do  obsługi,  czyli  dopisywania,  korygowania,  drukowania,  przewijania  oraz  filtrowania  służą
Ikony do obsługi Baz Danych , znajdujące się na Menu Ikon.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Dane Akordowe

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

5.4.9 Banki

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Banki
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Ø SKRÓT -  + 

Ø IKONA - 

Jeżeli  wypłata  nie  jest  przeprowadzana  w  formie  gotówkowej  w  Kasie  zakładu,  lecz
przelewana  na  osobiste  konta,  należy  zdefiniować  w  słowniku  nazwy  banków,  w  których  nasi
pracownicy mają rachunki.

Numery rachunków pracowników wprowadzamy w kartotekach, każdego z nich.

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po podaniu nazwy Banku klikamy

 lub naciskamy  + , aby zapisać dane i zamknąć okno.

Aby nazwa banku pojawiała się w odpowiednich miejscach na drukach przelewów, w polu
kod musi znaleźć sie 8 znaków identycznych jak w numerze rachunku:

12341253 - dla rachunkku - XX 1234 1253 XXXX XXXX XXXX XXXX

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,

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

15
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wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Dane Firmy

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

5.4.10 Urzędy Skarbowe

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Urzędy Skarbowe

Ø SKRÓT -  + 

Ø IKONA - 

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

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny, wolny. Po nadaniu nazwy dla Cechy I lub II,
możemy  skorzystać  z  pola  memo  "Opis",  aby  wprowadzić  objaśnienie.  Jeśli  nie  podoba  nam  się
standardowa kolorystyka słownika, zmieniamy ją korzystając z pól przeznaczonych dla kolorów tła oraz

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

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

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,
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podwójnym  kliknięciu  lewego  przycisku  myszki  (2XLKM)  lub  ikony  .  Aby  skasować  rekord

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

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

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

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

5.4.11 Województwa

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Województwa

Podobnie  jak  pozostałe  słowniki,  również  i  ten  słownik  nie  jest  zbyt  skomplikowany.  Jego
charakterystyka wymaga jedynie kodu oraz nazwy województwa.

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny  wolny  numer,  zatwierdzamy  go  lub  wybieramy  inny,  wolny.  Po  podaniu  nazwy  województwa

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

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,
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podwójnym  kliknięciu  lewego  przycisku  myszki  (2XLKM)  lub  ikony  .  Aby  skasować  rekord

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

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

5.4.12 Definicje Sprawozdań

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Słowniki - Definicje Sprawozdań

Ø IKONA - 

Opcja została przygotowana do parametryzowania raportów w oparciu o projekty wykonane w

FAST  REPORT.  Definiując  sposób  obliczania  wartości  w  poszczególnych  polach  (np.:  funkcja
Delphi lub wartość wpisana z ekranu), możemy skonstruować listę wyników.

W opcji tej podajemy parametry poszczególnych raportów. Po przygotowaniu schematu sprawozdań

lub deklaracji, okno to nie będzie zbyt często przez nas otwierane, ponieważ drukowanie odbywa się w

opcji: LISTY - Raporty Sprawozdania .

Nazwy Raportów oraz projektów zakładane są automatycznie podczas instalacji programu lub jego

nowej wersji.
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Jeśli  chcemy  dołączyć  jakieś  własne  Raporty,  wtedy  należy  pracę  rozpocząć  od  utworzenia

grupy  wybierając  .  Następnie  klikamy nazwę powstałej  gałęzi  lub  naciskamy ,  a  program

pozwoli  na  jej  zmianę.  Kolej  na  utworzenie  nowego  raportu,  klikamy  .  Po  naciśnięciu  klawisza

,  definiujemy  raport.  Jeśli  chcemy  wprowadzić  poprawki  do  już  istniejącego  raportu,  również

naciskamy  lub 2x LPM .

W  pierwszej  zakładce  -  SKRYPT  -   wprowadzamy  podstawowe  parametry  raportu,  nazwy
pliku oraz konkretnego raportu, przygotowanego w Fast Report.
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Definicja projektu oraz wydruk zmieniany w cyklu rocznym, dotyczy tych raportów,
które co roku mają inny wzór formularza (przeważnie PITY).

W zakładce znajduje sie OPIS raportu.
Jeśli  w  zakładce  tej  zostanie
wprowadzona jakaś informacja, wtedy w
głównym  oknie  programu  w  kolumnie
Opis małe a zmieni się na duże.

Jeśli  chcemy  opuścić  pole  typu  memo
(z  głównego  okna,  nie  z  zakładki),
używamy  myszki  lub  kombinacji

klawiszy  + ,  (a  nie  samego

). 

W ostatniej zakładce INNE DANE, podajemy dane o EXCEL®: Nazwę pliku odpowiedniego
dla programu EXCEL®, w którym umieszczony zostanie nasz raport oraz nazwę dla arkusza.

Po  utworzeniu  nowej  grupy,  a  później  nowego  raportu,  przystępujemy  do  definiowania

kolejnych  pól.  Na  początek  klikamy   lub  naciskamy  klawisz  ,  aby  tworzyć  (lub
korygować) elementy składowe (kolejne pozycje) bieżącego raportu.

Obsługę okna prześledzimy na przykładzie gotowego projektu.
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Klikamy  lub naciskamy klawisz ,  a następnie wpisujemy nazwę określającą daną

pozycję. Przejście do następnego pola klawiszem  lub myszką. 

W polu kod możemy również podawać wartości ujemne. 

Kody w jednym raporcie nie mogą się powtarzać. 

Kolejne pole do wypełnienia to TYP. Mamy kilka możliwości do wyboru kilka:

Puste pole TYP  zostawiamy dla  rekordów,  które  są  na  przykład  nagłówkami  kolejnych

segmentów deklaracji (pierwszy na liście) lub wartości podawane są z ręki: Liczba załączników, kwota
odsetek naliczonych itd.

Funkcja  Przy pomocy języka programowania Delphi, użytkownik może dokonać dowolnych

obliczeń. Program trochę nam w tym pomaga i dlatego nawet osoba, która wcześniej nie miał kontaktu
z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu.
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Aby  otworzyć  okno  edycyjne  do  podawania  funkcji,  klikamy   Funkcja  lub  naciskamy

klawisz  .  Wyświetlone  zostanie  puste  okno  przygotowane  do  podawania  treści  funkcji.  W  menu

okna  edycyjnego  funkcji,  również  znajduje  się  klocek  .  Jego  kliknięcie  spowoduje,  że  program
automatycznie  poda  nam  podstawowy  zapis  domyślnej  funkcji.  Uzupełniamy  go  odpowiednio,  w
zależności od tego, co chcemy uzyskać.

 

Podany  przykład  przedstawia,  w  jaki  sposób  wiążemy  poszczególne  pozycje  raportu.  Skrót
"SK" jest odwołaniem się do składnika, czyli wybranej pozycji. Jej kod podajemy w nawiasie zaraz, za
"SK".  Jeśli  chcemy  uzyskać  wynik  na  podstawie  kilku  składników,  korzystamy  ze  słowa  "Result"
(wynik),  które  pozwala  na  skonstruowanie  wyrażenia  matematycznego.  Możemy  dodawać,
odejmować,  dzielić,  mnożyć,  obliczać  średnie,  procenty,  itd...  Wzorując  się  na  przedstawionym
przykładzie z pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.
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"Result"  jest  konieczny  bez  względu  na  to  czy  będzie  to  jeden  składnik,  suma
składników,  czy  pole  z  bazy.  "Result:="  oznacza  zwróć  wynik  w  postaci  tego  co
wpiszemy po znaku "=".

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO OBLICZEŃ

ASumX(Grupa, Komorka, Kod, Mc1, Mc2, Ilosc, Rozliczeniowy)

 Funkcja ta, zastosowana na przykład w PIT-4 służy także do liczenia:
· sumy składnika z podanych miesięcy dla wszystkich pracowników
· liczbę pracowników dla podanego składnika
Obliczenia można prowadzić dla miesiąca księgowego i rozliczeniowego.

PoleBazy('PARAMETRY', 'Pr_Wypadkowe')

W  związku ze zmianą stawki  procentowej  Składki  Ubezpieczenia  Wypadkowego,  która  teraz
zależy od „parametrów” firmy, została ona dodatkowo zdefiniowana w Parametrach Systemu
(Parametry są indywidualne dla każdej firmy w bieżącym roku). W module Płacowym, dostęp
do tej wartości możemy uzyskać właśnie za pomocą tej funkcji:
Funkcja  pobiera  dane  z  następujących  baz  (pisanych  dużymi  literami  i  w  pojedynczych

"uszach"):
'OSOBY'
'ZUS'
'PARAMETRY'
'WSPOLNICY'  ( przy deklaracjach w programie �)

Function rSumKw(Kod, Rok1,Rok2, kw1,kw2: Integer) : Currency; 

Jest to funkcja do obliczania Deklaracji VAT 7- kwartalnie. 
(Kod składnika, od roku, do roku, od kwartału, do kwartału: typ pola - liczba całkowita)
Jeśli w roku lub kwartale podamy 0 "zero" program będzie pobierał dane z bieżącego roku lub

kwartału.

Parametr - wartość  Jeżeli wybierzemy ten typ, wówczas podczas drukowania raportu

z opcji Wydruki - Raporty - Sprawozdania , program będzie wyświetlał pola do podawania
wartości. Jeśli musimy wykorzystać ten typ, pamiętajmy o tym, aby kody pozycji z takim typem,
znajdowały się w pierwszych liniach. 

286
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Najlepszym  rozwiązaniem  powinna  być  wymiana  wszystkich  tych  kodów  na  wartości

ujemne. Na przykład zamiast "12" podajmy " - 1". W związku z tym, że pozycja znajdzie się na

początku  układu,  program  o  wszystkie  tego  typu  wartości  upomni  się  po  kolei,  na  samym

początku generowania raportu.

Oznaczenia użytkownika Dodatkowo przygotowano 5 typów, które operator

programu może wykorzystać dla wyróżnienia pozycji. Zostały  umyślnie dodane, aby
użytkownik mógł dokonywać własnych grupowań, w już przygotowanych raportach. Na
przykład wyświetlać pozycje według typów. 

Wracamy do pozycji raportu.

Po wyborze typu pola, decydujemy o typie danych. Mamy do wyboru:

Float - liczby dziesiętne. Na przykład kwoty.

Integer - Liczby całkowite.

Date - Format daty.

String - teksty.

Za typem pola znajduje się kolumna w której możemy wpisać domyślną wartość dla bieżącej

pozycji. Aby program pobierał ją prawidłowo, nie zapomnij o znaku  w sąsiedniej kolumnie. 

Możemy  je  na  przykład  wykorzystać  do  wpisania  Imienia  oraz  Nazwiska  osoby

sporządzającej deklarację.

Kolejne kolumny to parametry arkusza, w którym po wygenerowaniu mają znaleźć się dane.
Na koniec możemy wybrać kolor tła dla pozycji. 

W kolejnych wersjach programu,  pojawiają  się  nowe deklaracje.  Aby je  zaimportować do  naszego

systemu, należy kliknąć ikonę .  Program prowadzi  operatora przez zakładki,  w których podajemy

(akceptujemy)  ścieżkę  dostępu  dla  umiejscowienia  gotowych  raportów,  dostarczanych  przez  TGSoft

oraz zaznaczamy te deklaracje, które chcemy zaimportować. Po wyborze klikamy "Koniec", a następnie

potwierdzamy.

pamiętaj także, o:

Podgląd wydruku tabeli 48
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Wydruk  tabeli. 

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

Raporty - Sprawozdania

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

5.5 Pracownicy

W  menu  znajdziemy  wszystkie  te  opcje,  które  dotyczą  pracowników.  W  każdym  z  okien
wyświetlane informacje  przedstawiane  są  według  listy  osób.  Pierwsza  z  pośród  nich,  to  najbogatszy
wykaz.  Oprócz  pracowników  znajdziemy  tam  również  ikony  pozwalające  na  uaktywnienie  i
wyświetlenie informacji, z  każdej z pozostałych opcji tego menu.

Wykaz Pracowników
Stan Urlopów
Stan Zatrudnienia
Lista obecności za miesiąc
Staż pracy pracowników
Historia danych wg LIST PŁAC
Harmonogram pracy 1 pracownika
Harmonogram pracy pracowników
Stałe składniki pracowników
Wszystkie dane ZUS

57
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Członkowie rodziny
Świadczenia lub przerwy
Baza Danych Użytkownika
Lista danych osobowych - tabela
Lista danych osobowych - pionowo

Wybór pracowników

5.5.1 Okno Wyboru Pracownika/ów

IKONA - 

W niektórych opcjach programu okno wyboru Pracowników uruchamiane jest

automatycznie 

(np - Harmonogram Pracy 1 pracownika)

Okno,  które  uruchomiliśmy  jest  standardowym  oknem  do  wyboru  pracowników,  dla  których
będziemy wykonywać dalsze czynności.

W  Menu  Okna  znajduje  się  6  zakresów,  które  pomogą  nam  zawęzić  obszar  poszukiwań.
Możemy skorzystać z wszystkich albo ograniczyć się tylko do jednego. Wszystko zależy od potrzeb i
opcji, z której uruchomione zostało okno Wyboru Pracowników.

Pierwsze pole zawiera stałą listę wyboru:

Pozostałe pola natomiast zależą od danych słownikowych  naszej firmy.
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Po wprowadzeniu wartości do wybranego pola klikamy  lub naciskamy , a program
automatycznie wygeneruje filtr i wyświetli tylko te rekordy, które odpowiadają wskazanemu zakresowi.

Jeśli chcemy powrócić do pełnej listy pracowników klikamy .

Listę osób na ekranie możemy ustawić  według dowolnej  kolumny,  narastająco lub malejąco.
Wystarczy kliknąć nagłówek wybranej kolumny.

Pozostałe ikony w oknie

Włącz/Wyłącz zaznaczanie rekordów

lub 
Wybierz wszystkich wybranych pracowników.

 Pełne filtrowanie danych

Obsługa Okien
Grupowanie Kolumn
Ikony do obsługi tabel

5.5.2 Wykaz pracowników

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Wykaz Pracowników

Ø SKRÓT -  + 

Ø IKONA - 
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"Na skróty" do informacji o:
1.Rejestrowaniu danych pracownika - zakładaniu kartoteki

Dane identyfikacyjne
Adres stałego zameldowania
Dane o zatrudnieniu
Pozostałe dane

Jednostki
Rachunek Bankowy
Adresy: zamieszkania i do korespondencji
Terminy badań oraz szkoleń
Dane cudzoziemców
Sposób wyświetlania na ekranie

2. Filtrowanie rekordów (pracowników) w tabeli
Wyszukiwanie pracownika w tabeli

3. Ikony do obsługi tabeli kartotek pracowniczych
Harmonogram Pracy - [F3]
Świadczenia lub przerwy - [Alt+F3]
Składniki Stałe - [F6]
Składniki Tymczasowe - [F7]
Dane ZUS - [F8]
Inne Funkcje, Wydruki [F5]
Opis pracownika, zdjęcie [F9]
Dane o Rodzinie [F10]
Baza Użytkownika
Umowy O Pracę / Przeszeregowania
Umowy Zlecenia
Lista Zmian w Bazie Danych
Stan Urlopu Pracownika
Filtrowanie według Struktury

Wykaz pracowników to lista wszystkich zarejestrowanych osób.

Rekordy  (Osoby)  w  tabeli  możemy  "przefiltrować"  wybierając  jedną  z  trzech  możliwości:

Czynny, Zwolniony, Wszyscy. (W naszym przykładzie wybrano Czynny.) Znak  w pierwszej kolumnie

informuje nas, że dana osoba jest "czynna". Brak markera w tym polu  - oznacza, że pracownik jest
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zwolniony.  Za  każdym razem  możemy  uzyskać  układ  tabeli  według  kodów  lub  alfabetycznie  według
nazwisk.

 Dodatkowo - używając myszki możemy poukładać bazę według dowolnie wybranej kolumny z
tabeli - narastająco lub malejąco. 

Proszę  zwrócić  uwagę  na  okno  wyżej.  W  nagłówku  kolumny  KOD  znajduje  się

trójkąt  skierowany  wierzchołkiem  w  górę  .  Oznacza  to  że  cała  tabela  została

poukładana właśnie według tej kolumny, w dodatku narastająco, o czym informuje nas

położenie trójkąta. Po ponownym kliknięciu nagłówka cały wykaz ułoży się w odwrotnym

kierunku czyli malejąco, od największego numeru do najmniejszego, a trójkąt odwróci

się wierzchołkiem w dół  . 

Klikając  myszką  jakikolwiek  inny  nagłówek  kolumny  zmienimy  kolejność

występowania  rekordów  w  tabeli.  Tabelę  według  aktualnego  ustawienia  możemy

wydrukować korzystając z ikony   .

Każdy  rekord  w  tabeli  pracownicy  składa  się  z  wielu  pól,  pogrupowanych  tematycznie.

Naciśnięcie  klawisza   lub  wybranie  ikony  ),  spowoduje  wyświetlenie  okna  edycyjnego
bieżącej pozycji. Znajdziemy tam wszystkie dane o konkretnym pracowniku.

Klikając prawy przycisk myszki na nazwie kolumny uaktywnimy Menu z ikonami do

obsługi baz danych . Znajduje się tam ikona odpowiedzialna za "ukrywanie" kolumn

na ekranie . 

Grupowanie Kolumn
Pozostałe Ikony

1.Rejestrowaniu danych pracownika - zakładaniu kartoteki
pracowniczej

Po  wejściu  do  opcji  okno  będzie  puste,  ale  już  po  wybraniu   lub   lub  naciśnięciu

klawisza , możemy rozpocząć wpisywanie danych.
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Aby  najpełniej  wykorzystać  możliwości  programu  należy  podać  jak  najwięcej  informacji.  Wpisanie

ich od razu - podczas rejestrowania pracownika - jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie musimy

pamiętać o potrzebie uzupełniania danych.

Informacje w kartotece zostały pogrupowane tematycznie:

· Dane identyfikacyjne

· Przy  tworzeniu  nowego  rekordu,  program
podpowiada  kolejny  wolny  kod.
Poprawność  podanych  Numerów  Pesel
oraz NIP są kontrolowane przez program i
jeśli  nie  zgadzają  się  z  podaną  niżej  datą
urodzenia,  na  ekranie  w  odpowiednim
momencie wyświetlony zostanie komunikat
o  błędzie.  (Odpowiedni  moment  to
przejście  do  kolejnego  pola  po  podaniu
daty urodzenia.)

· W  grupie  -  PRACA  -  zaznaczamy,  czy  osoba
jest  czynnym  pracownikiem  naszej  firmy  oraz
określamy  czy  wykonywana  przez  niego  praca
wymaga  wysiłku  umysłowego.  Pamiętamy,  że

pola   zaznaczamy   lub  odznaczamy

klikając myszką lub naciskając klawisz .
 

· Numer akt -  to wewnętrzny numer zakładowy.
Większość  zakładów  pracy  przed
komputeryzacja  posługiwała  się  "numerami
teczek"  do  segregowania  kartotek
pracowniczych.  Jeśli  chcemy  zachować
informacje  o  tych  numerach,  wpisujemy  je   w
tym polu.

· W  grupie  -  Dokument  tożsamości
wprowadzamy  informacje  potrzebne  do
wystawiania zaświadczeń.

· Adres stałego zameldowania

Informacje  umieszczone  w  tej  grupie,  są  pobierane  przez  program  podczas  wystawiania
zaświadczeń oraz podczas drukowania deklaracji podatkowych. Powinny więc być wypełnione.
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· Dane o zatrudnieniu - część pierwsza

· Wymiar  czasu  pracy  -  jeśli  pracownik  zatrudniony  jest  w  niepełnym  wymiarze,  wykorzystujemy
postać ułamkowa X/Y dla zobrazowania częściowych etatów. 

· Przy  wpisywaniu  Stawki  zaszeregowania  możemy  posłużyć  się  kalkulatorem  -  klawisz   lub

ikona  (pojawi się po wejściu do pola).

· Grupa  zaszeregowania  i  Kategoria  zaszeregowania  -  to  pola  opisowe  stosowane  przy  tworzeniu
schematów "widełek" płacowych. 

· Wartość Aktualnego dodatku stażowego z założenia wyrażona jest procentowo, dla 5 % podajemy
tylko liczbę 5 bez znaku %.

· Data następnej zmiany 

· Jeśli nie wprowadzimy daty - program co miesiąc będzie naliczał tę samą stawkę podatku. 
· Jeśli  wprowadzimy  datę  -  program  po  przekroczeniu  jej,  zwiększy  wartość  aktualnego

dodatku stażowego o liczbę wpisaną w odpowiednim polu w Parametrach Systemu .

Aktualny  dodatek  stażowy  będzie  zwiększany  cyklicznie  (Przyrost  lat),  aż  do

293
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osiągnięcia Maksymalnego procentu.

· Dane do PIT- wybieramy spośród dostępnych pozycji: rodzaj PIT-u, Koszty Uzyskania oraz Urząd
Skarbowy, do którego ma zostać wysłana informacja.

· Kalendarz   RCP  -  Nawet  jeśli  nie  dysponujemy  automatycznymi  rejestratorami  czasu  pracy,
możemy  skorzystać  z  dostępnych  w  opcji  RCP  kalendarzy.  Posłużą  nam  one  do
automatycznego  wypełniania  godzin  pracy,   po  uzupełnieniu  indywidualnych  kalendarzy
pracowników. Podajemy numer kalendarza z którego chcemy korzystać,  a następnie decydujemy
czy  będziemy  pracować  z  pełnym  kalendarzem  (365  lub  366  dni  z  zaznaczonymi  świętami)  czy

krótkim (7-dniowym,  gdzie  przykładowo każdy  wtorek  posiada  taką  samą  ilość  godzin).  Znak  
oznacza uaktywnienie.

· Dane o zatrudnieniu - część druga

W  polach  podajemy  zsumowane  wartości  dotyczące  przepracowanego  okresu  w  innych
zakładach oraz lata spędzone w szkole, jeśli powinny być zaliczone. Wartości wprowadzamy w trzech
wartościach: Lata, Miesiące, Dni.

Podajemy  także  odpowiednie  ilości  dla  okresu  przepracowanego  w  innych  zakładach  bez
dodawania okresu spędzonego w szkole.. 

Przy wpisywaniu wartości Korekty wyliczonych dni posługujemy się znakami plus, jeśli  należy
dodać oraz minus, jeśli należy odjąć.

Pytanie  -  Pomijać  przy  aktualizacji?  -  dotyczy  wcześniejszego  pola  -  Pozostało  do

wykorzystania. Jeśli zaznaczymy w tym miejscu , program nie będzie aktualizował pola pozostałych
do wykorzystania dni. Aktualizacja odbywać się będzie w opcji Harmonogram pracy .

· Pozostałe dane
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Pola w tej części kartoteki dotyczą przynależności danego pracownika do Jednostki ,  Grupy
Pracowniczej  oraz Komórki Organizacyjnej .

Każda  osoba  zatrudniona  jest  na  konkretnym  Stanowisku ,  którego  kod  w  tym  miejscu
należy  podać.  Możemy  również,  jeśli  oczywiście  istnieje  taka  potrzeba,  skorzystać  z  wprowadzonej
wcześniej listy cech  i  przypisać odpowiednią, bieżącej osobie. Kod wykonywanego zawodu, to jak
pamiętamy  lista  podyktowana  przez  Program  Płatnika.  (Zobacz  Słowniki  ZUS ).  Konto  kosztowe
pochodzi  z  programu  finansowo-księgowego.  Konto  to  potrzebne  jest  do  generowania  rozdzielnika
kosztów.  Ostatnim  polem  w  tej  sekcji  jest  Analityka  budżetowa,  które  również  potrzebne  jest  do
tworzenia rozdzielnika kosztów dla jednostek budżetowych.

W  sekcji  Wykształcenie obok typu, nazwy szkoły oraz daty  jej  ukończenia podajemy również
języki obce, jakim pracownik potrafi się posługiwać.

· Rachunek bankowy

Możemy  wprowadzić  2  różne  konta  bankowe.  Wyboru  rachunku  do  przekazywania
wynagrodzenia dokonujemy w pierwszym polu tej sekcji. 

· Adresy: zamieszkania i do korespondencji

Kliknięcie  znaczka   spowoduje  przekopiowanie  adresu  stałego  zameldowania  podanego
wcześniej.  Dodatkowo,  przy  danych  dotyczących  korespondencji  mamy  jeszcze  pola:  Skrytka
pocztowa oraz E-mail.
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· Terminy badań oraz szkoleń

W polach podajemy daty kolejnego badania lekarskiego oraz następnego szkolenia BHP.

·  Dane cudzoziemców

Jeśli  pracownik  naszego  zakładu  jest  cudzoziemcem,  wtedy  należy  zaznaczyć  czy  posiada
kartę stałego czy czasowego pobytu. 

· Sposób wyświetlania na ekranie

Sposób  wyświetlania  kolejnych  rekordów  na  ekranie  możemy  sami  zaprojektować.  Każda  z
pozycji może mieć inny kolor tła oraz liter. Program automatycznie ustawia białe tło oraz czarne litery.

Jeśli chcemy zmienić wystarczy kliknąć , aby uruchomić standardową windowsowa paletę kolorów.

W kartotece, we współczynnikach wpisujemy wartość 1 lub O, gdzie 0 (zero) oznacza brak. 

Po wprowadzeniu danych w kartotece personalnej nie zapomnij o zapisie .

Pól opisujących każdą z osób jest około setki. Większość z nich nie jest nam jednak potrzebna
w  głównym  wykazie  pracowników,  dlatego  standardowo  zostały  ona  ukryte,  (zobacz  Grupowanie
kolumn ) aby nie zagęszczały niepotrzebnie wykazu. W każdej chwili możemy sami ułożyć kolumny,
aby  widok  tabeli  odpowiadał  naszym  oczekiwaniom.  Pamiętamy,  że  kolejność  również  zależy  od
naszych  preferencji.  Jeśli  chcemy  przenieść  kolumnę,  wystarczy  że  "złapiemy  ją  myszką"  i  po
przesunięciu zwolnimy w odpowiednim miejscu tabeli.

Gdy już ustalimy, które informacje i w jakiej kolejności, chcemy mieć w wykazie pracowników,

możemy  zapisać  to  ustawienie,  posługując  się  ikona  .  (menu  z  ikonami  do  obsługi  tabeli  -
prawy przycisk myszki na dowolnym rekordzie).

47
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2. Filtrowanie zarejestrowanych kartotek pracowniczych

W opcji Wykaz Pracowników możemy skorzystać z dwóch globalnych ustawień:

W Menu Okna znajdują się dwa pola, budujące automatyczny filtr dla całej tabeli z kartotekami
Pracowniczymi.  Kolejność  to  sposób  przedstawiania  listy  pracowników  na  ekranie  alfabetycznie  lub
według  kodów.  Następny  filtr  dzieli  pracowników  na  czynnych,  zwolnionych  lub  pozwala  na
wyświetlenie wszystkich zarejestrowanych kartotek.

Wyszukiwanie  Pracownika  w  tabeli,  może  odbywać  się  wg  dowolnej  informacji.  ustawiamy
kursor w wybranej kolumnie o podajemy pierwszy znak z ciągu: cyfr (NIP, data urodzenia, nr telefonu,
itp.)  lub  liter  (imię,  nazwisko,  adres,  miasto,  itp.).  Kursor  przeskoczy  do  pierwszego  rekordu,  który
rozpoczyna się od podanego znaku. Jeśli pozycja nie jest tą, którą szukamy podajemy kolejny znak,.. i
ewentualnie  kolejne,   aż  do  uzyskania  pożądanego  rekordu.  Jeśli  nie  chcemy  podawać  kolejnego

znaku, wystarczy że naciśniemy  + , aby przeskoczyć do następnego rekordu, zaczynającego

się od tego samego ciągu znaków.  +  wraca do poprzednio wyszukanego rekordu.

W dolnej części ekranu pomiędzy tabelą, a paskiem narzędziowym znajduje się informacja o aktualnych

ustawieniach  filtra  .  Kreator  Filtra  pomaga  w  ustalaniu  kryteriów  poszukiwań,  z  możliwością  wykorzystania
mnóstwa wariantów. 

Zobacz - Filtrowanie rekordów  oraz Ikony do obsługi baz danych .44 31
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Filtr dostępny jest w oknie po kliknięciu znaczka z paska narzędziowego (zobacz zdjęcie niżej).
 Filtrowanie rekordów odbywa się poprzez ustalanie warunków. Podstawą jest użycie słów kluczowych
dla grupy warunków.

3. Ikony do obsługi tabeli kartotek pracowniczych

W  oknie  Wykaz  pracowników  znajduje  się  wiele  ikon,  pod  którymi  ukryto  rozbudowane
funkcje, niezbędne do prawidłowej pracy systemu. Jak łatwo zauważyć część z nich jest taka sama jak
na głównym menu ikon. Różnią się jednak zasobem wyświetlanych informacji. Z głównego menu ikon
otwieramy  tematyczne  tabele  (np:  Harmonogram  Pracy,  Świadczenia  ZUS),  w  których  znajdziemy
dane  wszystkich  pracowników.  Te  same  ikony,  które  znajdują  się  w  oknie  Wykaz  pracowników,
wyświetlają te same informacje, ograniczając je do jednego, bieżącego rekordu (pracownika).

W menu Ikon, poza standardowymi ikonami typu:

Podgląd wydruku tabeli 48
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Wydruk  tabeli. 

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

znajdziemy także:

 lub
Nowy pracownik . Rejestrowanie nowej kartoteki pracowniczej.

 lub Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu

 lub 
Harmonogram Pracy

Za ikoną znajduje się znaczek . Po kliknięciu mamy możliwość wyboru przeglądania danych

z  bieżącego  lub  z  poprzedniego  roku.  Jeśli  od  razu   naciśniemy  klawisz  ,  wtedy  na  ekranie
wyświetlona zostanie tabela z danymi z bieżącego roku.

Okno zawiera kalendarz obecności i nieobecności pracownika w pracy.

57
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W opcji wypełniamy kalendarze poszczególnych osób.
Wprowadzanie  danych  z  wykazu  pracowników  jest  wygodniejsze  niż  w  głównej  opcji

Harmonogram  Pracy ,  gdzie  musimy  wybierać  pracownika  z  listy.  Tutaj  zawsze  otwieramy
harmonogram  już  dla  bieżącego  pracownika  i  po  uzupełnieniu  danych  i  zamknięciu  okna  możemy

wybrać kolejnego pracownika, poprzez ponowne kliknięcie  lub naciśnięcie klawisz .
W  obydwu miejscach (menu główne -  Pracownicy  -  Harmonogram Pracy  oraz  menu główne

Pracownicy  -  Wykaz  Pracowników  -  F3)  możemy  dopisywać  dane  lub  je  tylko  przeglądać  czy
drukować.  Oprócz  nieobecności  wypełniamy  również  godziny  dla  pracowników,  którzy  pracują  w
systemie zmianowym lub w godzinach nadliczbowych. 

Wypełnianie  kalendarzy  personalnych  różnymi  typami  nieobecności,  powinniśmy
rozpocząć  po  uprzednim podaniu  dni  roboczych  w opcji  Dni  Robocze  Zakładu ,  oraz
po  automatycznym  przekopiowaniu  ich  do  kalendarzy  wszystkich  pracowników  (we
wspomnianej opcji). 

Ekran  składa  się  z  dwóch  bloków.  Lewy  to  lista  dni  kilku  miesięcy  umieszczonych  jeden  po
drugim. Ilość miesięcy zależy od wielkości okna.(przyp. - rozszerzamy chwytając za ramki okna).

220
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Zaznaczanie odbywa się w prosty sposób. Klikamy w pierwszy dzień i nie zwalniając klawisza
myszki,  przesuwamy  się  do  ostatniego  dnia,  z  zakresu,  który  chcemy  zaznaczyć.  Następnie  z  listy
wyświetlanej z Menu Głównego Okna, wybieramy odpowiednią pozycję i klikamy Wypełnij.

Drugi  blok,  prawy  -  służy  do  rejestrowania  godzin  nadliczbowych,  zmianowych  oraz
przepracowanych w dniach świątecznych.

W  tym  bloku  również  mamy  możliwość  zmieniania  statusu  dnia.  Wystarczy  wybrać  rekord,

nacisnąć , a następnie , wybrać z listy odpowiednią pozycję i zatwierdzić.

W  menu  tego  bloku  znajdują  się  3  zakładki.  Pierwsza  -  Harmonogram,  to  tabela  z
kalendarzem  oraz  polami  w  których  rejestrujemy,  przepracowane  godziny.  Druga  zakładka  zawiera
tabelę z sumami dni, w podziale na rodzaj absencji, z bieżącego miesiąca (tego, który jest wyświetlony
w Harmonogramie-zakładka 1). W trzeciej podobne sumowania, obejmują cały rok. 

W dolnej linii okna może znajdować się informacja na temat ilości dni zasiłków Jeśli wartość ta
jest większa niż 33, wtedy informacja o liczbie wyświetlona będzie na czerwonym tle. Należy dokonać
korekty, dzieląc świadczenia wypłacane przez zakład oraz ZUS. Informacja pojawia się po wypełnieniu
kalendarza danymi o zasiłkach, po ponownym otwarciu okna.

Przed wyjściem z opcji należy pamiętać o zapisaniu zmian, klikając .

W Oknie Harmonogram pracy znajdziemy następujące ikony.
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Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

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

· Kopiowanie  Dni  Roboczych  z  kalendarza  zakładowego  z  bieżącego  okna  -  Jeśli  przed

skopiowaniem dni roboczych firmy, wprowadziliśmy już  na przykład dni  urlopu wypoczynkowego

niektórym osobom, wtedy program nie weźmie ich pod uwagę. Nie ma więc obawy, że trzeba dwa

razy zaznaczać te same dni. Jeśli pracownik jest "nieczynny" (i ma tak zadeklarowany parametr w

swojej kartotece) jego kalendarz nie jest wypełniany. 

· W  Harmonogramie  pracownika  nie  powinno  się  rejestrować  urlopów  bezpłatnych  (należy  je

wprowadzać  poprzez  Zwolnienia),  aby  program  prawidłowo  wygenerował  dane  do  Programu

Płatnika (dotyczy okresu bezskładkowego).

RCP
Powiązania składników z różnymi modułami programu .

 lub  +
Świadczenia lub przerwy

Za ikoną znajduje się znaczek . Po kliknięciu mamy możliwość wyboru przeglądania danych

z bieżącego lub z poprzedniego roku. Jeśli od razu naciśniemy klawisze  + , wtedy na ekranie
wyświetlona zostanie tabela z danymi z bieżącego roku.

Okno  zawiera  kartotekę  nieobecności  oraz  świadczeń  pracownika.  (Zobacz  -  Obsługa  Okna
, Ikony do obsługi baz ) 

48
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Wprowadzaniu danych rozpoczynamy od naciśnięcia  lub wybrania  z Menu Okna.

 Na początek  wybieramy  typ  nieobecności.  Możemy  posłużyć  się  podpowiedzią  po  kliknięciu

 (lub  ).  W  zależności  od  wybranego  typu  mogą  być  blokowane  niektóre  pola  w  oknie  lub
wprowadzone odpowiednie wartości i kody.

Następnie zaznaczamy zakres dat dla świadczeń okresowych, w których daty są wymagane.

Jeśli  naciśniemy ,  po wprowadzeniu  drugiej  daty,  ilość  dni  zostanie  wyliczona  automatycznie.
Jeżeli  wprowadzamy  np.  Zasiłek  porodowy  lub  pogrzebowy,  to  w  polu  tym  należy  podać  liczbę
zasiłków.

Po  podaniu  numeru  zwolnienia,  należy  wprowadzić  kod  Rodzaju  świadczenia  oraz  Kod

choroby.  W  polach  tych  możemy  skorzystać  z  podpowiedzi.  Wystarczy  kliknąć   lub  ,  a  na
ekranie wyświetlone zostanie okno z odpowiednim Słownikiem ZUS . Akceptacja klawiszem ENTER85
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wybranej pozycji, spowoduje wpisanie jej w pole.
Druga  część  okna  (prawa)  zawiera  Podstawy  z  6  lub  12  miesięcy  (wyboru  dokonujemy  w

pierwszym  polu,  nad  tabelami).  Podczas  rejestrowania  Nieobecności/Świadczeń,  można  wybrać
podstawy z 6 lub 12 miesięcy oraz dodać  „trzynastkę”. Podstawy służą do obliczenia średniej na bazie
której  zostanie  naliczone  wynagrodzenie  za  czas  świadczenia.  Jeżeli  w  programie  posiadamy  już
zapisane dane z poprzednich miesięcy, to możemy skorzystać z automatu czyli przycisków poniżej listy

podstaw. Do pomocy przy wypełnianiu pól, mamy dwa klocki:  i , które zajmują się wpisaniem
danych do tabeli. Pierwszy z nich jednak dodatkowo przelicza wynagrodzenie pracownika w stosunku
do  całego  miesiąca  (jeśli  na  przykład  osoba  pracowała  tylko  kilka/kilkanaście  dni).  Drugi  klocek
wprowadza wartości prosto z kartoteki bez żadnych kalkulacji.

Po  naciśnięciu  klawisza   na  ostatniej  kwocie  (z  m-ca  -6  lub  Trzynastki),  program
przechodząc do pola Podstawa (w lewym bloku -  Obliczanie wynagrodzenia) i  automatycznie wylicza
średnią wartość. Dane wynagrodzenia ujęte są w trzech pozycjach:

 Podstawa,  Procent  do wypłaty,  (np.  80% lub  100% wypłaty  danego świadczenia;  wartość  ta
zależy od aktualnych przepisów ZUS) oraz (kwota) Do wypłaty. 

Gdy  program  stwierdzi  przekroczenie  kwoty  zasiłków  wypłacanych  przez  zakład
(zbyt  duża  liczba  dni),  zgłosi  odpowiedni  komunikat  przed  wyjściem  z  opcji.  Należy
podzielić zwolnienie na świadczenie wypłacane przez zakład i  przez ZUS,  dzieląc jedno
zwolnienie na dwie pozycje!!!.
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1. Wprowadzone  tutaj  wypłaty  zasiłków  chorobowych  (ZUS  i  Zakład)  zostaną  automatycznie
zapisane wraz z dniami do składników tymczasowych , podczas zapisywania danych po

kliknięciu klawisza . Dodatkowo podczas zapisu automatycznie wypełniany jest
kalendarz pracownika  .

2. Z  danych  tymczasowych  informacje  te  trafiają  do  list  roboczych,  a  następnie  po  ich
zaksięgowaniu  mogą  zostać  wysłane  do  formularza  RSA.  Ogólnie  można  powiedzieć,  że
jest  to  moduł  wymiany  danych  z  formularzami  ZUS-RSA.  W  celu  prawidłowego  podania
danych, muszą być wpisane wszystkie (odpowiednie dla naszego zakładu) typy składników

.
3. Podczas wprowadzania świadczenia lub przerwy program może zgłosić komunikat

 jeśli natrafi na wprowadzone wcześnie (automatycznie bądź ręcznie) w harmonogramie wpisy
inne niż podstawowe. Należy sprawdzić, czy wprowadzone dane są poprawne jeśli tak należy
kontynuować  proces.  Po  wykonanej  operacji  należy  sprawdzić  czy  w  harmonogramie
występują  prawidłowe  wpisy.  Użytkownik  programu  decyduje,  które  dane  powinne  być
wyświetlane w harmonogramie.
4.  Jeśli  skasujesz  zwolnienie  przywróć  właściwe  dni  w  harmonogramie  pracy  danego

pracownika.
5. Po aktualizacji informacji, przed wyjściem z okna, należy pamiętać o zapisie.

Jeśli  chcemy zobaczyć całą listę zwolnień lekarskich nie tylko dla  bieżącego pracownika,  ale
dla  wszystkich  osób,  wtedy  korzystamy z  opcji  dostępnej  z  Głównego Menu Ikon  -  taka  sama ikona

 lub z Menu Głównego - Pracownicy - Świadczenia i przerwy . 

Menu Ikon:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 
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Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

 lub  lub 
Rejestrowanie nowego rekordu.

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

Powiązania składników z różnymi modułami programu .

 lub 
Składniki Stałe

Kartoteka stałych składników bieżącego pracownika. 

Bardzo  często  zdarza  się,  że  do  prawidłowego  wyliczenia  płacy  pracownika,  potrzebne  są
indywidualne  dane.  Przeważnie  dotyczą  dodatków,  na  przykład:  stażowego,  spłat  zaciągniętych
pożyczek,  potrąceń  alimentacyjnych,  komorniczych  itd.  Okno  to  służy  właśnie  do  wybierania
składników, które nie dotyczą wszystkich pozostałych pracowników. Należy zdefiniować pozycje, które
przez  dłuższy  czas,  będą  brały  udział  w  naliczeniu  płacy  danej  osoby.  Po  kliknięciu  tej  ikony,  na
ekranie  wyświetlone  zostanie  okienko  z  wybranymi  składnikami.  (Otwarte  po  raz  pierwszy  jest
oczywiście puste.)

39
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Naciśnięcie  klawisza   lub  ,  pozwoli  na  utworzenie  nowej  pozycji.  Nazwisko  i  imię
pracownika umieszczone zostanie w nazwie okna edycyjnego. W opisie w pierwszej pozycji  znajduje
się  kod.  Niżej  wybieramy  kod  składnika.  W  zależności  od  jego  rodzaju,  wpisujemy  odpowiednią
wartość.  Jeśli  nie  jesteśmy  pewni,  co  należy  wpisać  w  polu  wartość,  wtedy  należy  jeszcze  raz
przestudiować zagadnienie SKŁADNIKI LIST PŁAC .

Możemy (ale nie musimy) także podać okres, w jakim składnik będzie brał udział w naliczaniu

płacy..  Na koniec pozostaje zapisanie  informacji  ikoną .  Posługujemy się nią  również po
zaktualizowaniu wcześniej wprowadzonych danych. 

Aby otworzyć okno edycyjne istniejącej pozycji naciskamy  lub LKM 2x lub .

98
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· Kod 550 - Kwota ubezpieczenia potrącanego pracownikowi (ubezpieczenie własne
pracownika).

· Kod 565 - Potrącenie komornika.

· Kod 801 - Czy pracownik należy do KZP (Kasa Zapomogowo Pożyczkowa), jeżeli TAK to
wprowadzamy 1.

· Kod 872 - saldo zaciągniętego kredytu z funduszu Mieszkaniowego

· Kod 873 - wysokość miesięcznej raty zaciągniętego kredytu. program prowadzi
automatyczny rozrachunek spłacanego kredytu jeśli w naliczaniu listy płac korzystamy ze
składnika SPLATA . 

· Kod 881 - Współczynnik wykorzystywany do obliczenia Ulgi Podatkowej (kod 604).

v˙ Wartość "1" - NIE naliczamy pracownikowi Ulgi.

v˙ Wartość "2" - naliczamy ulgę w podwójnej wysokości.

v˙ Domyślnie przy braku tego składnika program naliczy Ulgę w wysokości podstawowej.

Jeśli chcemy zobaczyć listę składników stałych dla wszystkich osób, wtedy korzystamy z opcji

dostępnej  z  Głównego Menu Ikon  -  taka  sama ikona  (także  klawisze   +  )   lub  z  Menu
Głównego - Pracownicy - Stałe Składniki Pracowników

Powiązania składników z różnymi modułami programu .

 lub 
Składniki Tymczasowe

107
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 Jest  to  bufor  składników,  które  w  większości  przypadków  są  wymieniane  (rejestrowane  i
kasowane) w cyklu miesięcznym. Składniki Tymczasowe mogą być wypełniane automatycznie po:

· zarejestrowaniu Świadczenia (przykład powyżej - Świadczenie i przerwy ) 
· zarejestrowaniu Rachunku do Umowy Zlecenia

        Podobnie  jak  przy  stałych  składnikach,  należy  wprowadzić  w  tym  oknie  pozycje,
dotyczące konkretnej osoby. Różnica polega na okresie, w którym dany składnik będzie miał wpływ na
wyliczanie  płacy.  Jeśli  komuś  jednorazowo  musimy  coś  doliczyć  lub  odliczyć,  wtedy  właśnie
wykorzystamy tę opcję. 

Po  obliczeniu  listy  i  jej  zaksięgowaniu,  Składniki  Tymczasowe  należy  SKASOWAĆ,
aby nie zostały pobrane do przeliczeń w następnym miesiącu. PAMIĘTAJMY o  TYM !!!! 

Kasowanie z poziomu pracownika (dla jednej osoby):

ØMenu Główne - Pracownicy - Wykaz pracowników -  ->  lub klawisz 
lub

Ø   +  -   ->  lub klawisz 
lub

Ø  -   ->  lub klawisz 

Kasowanie  z  poziomu  wszystkich  składników  tymczasowych  (dla  wszystkich
pracowników):

ØMenu Główne - Listy - Skład niki Tymczasowe  -  lub klawisz 
lub

Ø   +  ->  lub klawisz 

Ważnym zastosowaniem Składników Tymczasowych, jest możliwość wpisania dowolnego składnika

z  listy  płac  i  nadanie  mu  "własnej"  wartości.  Oczywiście  możemy  to  zrobić  nawet  dla  składnika

wyliczanego.  Wówczas  podczas  tworzenia  listy  płac,  składnik  zostanie  wpisany  z  taką  wartością  jaką

ustaliliśmy "ręcznie", bez "zwracania uwagi" na jego definicję (czytaj formułę obliczeniową). 

Jeśli chcemy zobaczyć listę składników tymczasowych dla wszystkich osób, wtedy korzystamy
z opcji dostępnej z Menu Głównego  -  Listy - Składniki Tymczasowe

Powiązania składników z różnymi modułami programu .
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 lub 
Dane ZUS

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  kartoteka  danych  ZUS  bieżącego  pracownika.  Informacje
pogrupowane zostały tematycznie:
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W  polach  zaznaczamy,  czy  wysłać  informacje  w  następnym  formularzu  i  czy  dotyczą  one
zgłoszenia, czy zmiany.

 Wszystkie podawane w tej opcji  dane są wymagane przez ZUS i na ich podstawie tworzone
będą odpowiednie formularze, dlatego należy je  wypełnić przed tworzeniem formularzy do Programu
Płatnika.

Jeśli  chcemy  zobaczyć  listę  danych  ZUS  dla  wszystkich  osób,  wtedy  korzystamy  z  opcji

dostępnej z Menu Głównego  - Pracownicy - Wszystkie dane ZUS  lub z Menu Ikon 

 lub 
Inne funkcje,  Wydruki

Menu Ikon w Oknach może zawierać:

225
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Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

 lub  
lub 

Rejestrowanie nowego rekordu.

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

Mamy do wyboru następujące raporty:

Kartoteka roczna wszystkich wynagrodzeń

Zawiera  wykaz  kwot  w poszczególnych  miesiącach roku  w podziale  na składniki,  które  brały
udział w naliczaniu płacy danego pracownika, którego kod oraz nazwisko i imię znajduje się w górnej
linii okna. Po wejściu do opcji okno jest puste. W górnej części okna znajdują się parametry obliczeń. 

Wybieramy rok oraz miesiące, z których chcemy uzyskać dane. Po ustaleniu filtrów klikamy . 

Kartoteka roczna według typów składników

Raport zawiera sumy kwot różnych składników w podziale na typy składników .

Lista Obecności

48
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(Dla wybranego miesiąca). 

Przed  wydrukowaniem  listy  należy  zdefiniować  w  kalendarzu  zakładowym  dni  wolne  od
pracy.

Lista obecności przygotowana została w arkuszu. Przed wydrukiem możemy dokonać zmian w
wyglądzie listy. (Wyłącz opcję "tylko do odczytu" - Menu Główne - Narzędzia.)

Stan zatrudnienia pracowników

Raport ten wykonujemy na określony dzień.

W  obliczeniach  możemy  pominąć  dane  o  urlopach  bezpłatnych,  wychowawczych  oraz
świadczeniach rehabilitacyjnych.

 Uzyskany raport  składa się z  Kodu,  Nazwiska oraz  Imienia  pracownika,  a  także nazwy jego
stanowiska pracy oraz etat  wyrażony  ułamkiem.  Na wydruku znajduje  się  również  data  zatrudnienia,
oraz S.N (stopień niepełnosprawności)  wraz  z  Terminami,  do kiedy  został  przyznany.  Raport  kończy
zestawienie z sumami według następujących grup:

· Umysłowi
· Fizyczni
· Razem pracownicy
· Grupa I inwalidzka
· Grupa II inwalidzka
· Grupa III inwalidzka
· Razem inwalidzi
· Razem inwalidzi grupa I + II
· Wsk% inwalidów do ogółem (wg etatów)
· Wsk% inwalidów gr. I+II do ogółem (wg etatów)

Podobnie jak raport wyżej, tabela przygotowana została w arkuszu kalkulacyjnym, który przed
wydrukiem możemy poddać korekcie. 

Przerwy w pracy (Urlopy Bezpłatne)

Opcja służy do wprowadzania okresów urlopów bezpłatnych dla bieżącego pracownika.
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Raporty użytkownika Fast Report

Projektowanie  /  Drukowanie   raportów  FR .  W  programie  dostarczono  kilka  projektów.
Każdy  operator  może sam zaprojektować  dowolna liczbę wydruków zestawień,  zaświadczeń,  umów,
druków ...itp. 

 lub   +
Historia wykształcenia

Definiujemy  nazwy  szkoły  oraz  okres,  w  jakim  pracownik  pobierał  nauki.  Możemy  podać
również  zawód  wyuczony  oraz  specjalność  zawodową.  W  polach  lata  możemy  skorzystać  z

automatycznego obliczania, po naciśnięciu klawisza  lub kliknięcia myszką pola . W następnym
polu decydujemy, czy podany okres ma być uwzględniany w obliczeniach.

39
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Menu Ikon:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

 lub  lub 
Rejestrowanie nowego rekordu.

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

 lub  
Opis pracownika, zdjęcie

Okno,  które  zobaczymy  po  kliknięciu  tej  ikony,  składa  się  z  dwóch  zakładek.  W  pierwszej

48
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opisujemy  pracownika,  natomiast  w  drugiej  mamy  możliwość  "wklejenia"  jego  zdjęcia.  Aby  to  zrobić
należy  najpierw  zeskanować  zdjęcie  do  schowka,  a  następnie  wkleić  je  do  zakładki  numer  2,
korzystając z ikony Wklej.

 lub  +
Historia zatrudnienia

Okno służy do wprowadzania przebiegu pracy zawodowej bieżącej osoby. Definiujemy nazwy
zakładów pracy oraz okres, w jakim pracownik tak był zatrudniony. Możemy podać również zawód oraz
zajmowane  stanowisko.  W  polach  lata   korzystamy  z  automatycznego  obliczania,  po  naciśnięciu

klawisza  lub kliknięcia myszką pola . W następnym polu decydujemy, czy podany okres ma być
uwzględniany w obliczeniach.

Zobacz także - Historia wykształcenia

Menu Ikon:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT
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 lub  lub 
Rejestrowanie nowego rekordu.

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

dane o rodzinie

 lub  
Dane o Rodzinie

 W oknie należy wprowadzić dane o osobach, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego,
którego kod nazwisko oraz imię znajduje się w nagłówku okna. W oknie znajduje się tabela z danymi
wszystkich wprowadzonych przez użytkownika członków rodziny.

Klawisze  oraz ikona  służą do zakładania nowej kartoteki członka rodziny.

Podczas wprowadzania danych należy podać następujące informacje:
o Dane osobowe - Nazwisko oraz Imię członka rodziny (wprowadzony kod jest kodem pracownika)
o Dane identyfikacyjne - Data urodzenia, Pesel, NIP, Rodzaj oraz Numer dokumentu, którym członek

rodziny się legitymuje. 
o Dane ZUS:

· Formularz ZCNA/ZCZA, zawiera pola:
Wysyłać w zgłoszeniu?
Data zgłoszenia, 
Zgłoszenie/Wyrejestrowanie, 
Data uzyskania lub utraty uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny;

· Dane do zgłoszenia, zawiera pola:
Pokrewieństwo, 
Pozostaje na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej, 
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Pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
Stopień niepełnosprawności,
Inny adres;

· Zasiłek rodzinny - 
Czy przysługuje?
Od kiedy, do kiedy?;

· Zasiłek pielęgnacyjny - j/w;
o Adres zamieszkania - Wprowadzamy adres tylko wtedy, jeśli jest on inny niż osoby ubezpieczonej.

o Kto dodał lub zmieniał dane - informacje na temat użytkownika, który dopisywał lub zmieniał dane w kartotece.

 

Przy  wypełnianiu  pól  danymi  w  wielu  miejscach  możemy  korzystać  z  podpowiedzi.

Znajdziemy  je  pod  ikonkami   (lub  )  -  dostępny  słownik  lub  (lub  F4)  -  dostępna  lista

możliwości. Pola wyboru zaznaczamy lub odznaczamy przy pomocy myszki lub klawisza .
W oknie dostępnych mamy także kilka IKON do obsługi Baz danych .

Jeśli  chcemy  zobaczyć  listę  członków  Rodzin  wszystkich  pracowników,  wtedy  korzystamy  z

31
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opcji dostępnej z Menu Głównego  - Pracownicy - Członkowie Rodziny  lub z Menu Ikon .

Menu Ikon:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

 lub  lub 
Rejestrowanie nowego rekordu.

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

Baza Użytkownika

Okno przeznaczone do wprowadzania informacji, w polach utworzonych przez użytkownika w
opcji Funkcje - Definiowanie Struktury Bazy Danych Użytkownika .

 Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz wprowadzać więcej danych o pracownikach niż przewidział
to programista, wtedy możesz sam skonstruować dowolną liczbę pól.

Okno  to  jest  kolejną  kartoteką  opisującą  naszego  pracownika.  Różni  się  jednak  od
pozostałych tym, że sami programujemy (we wspomnianej opcji) jego pola.

W naszym przykładzie założonych zostało 6 pól, potrzebnych w różnych sytuacjach.
Pozycja PARKING jest polem logicznym, dlatego wprowadzamy 1 - jeśli pracownik korzysta z

parkingu lub 0 jeśli nie korzysta. 

228
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Data ślubu wykorzystywana jest do wysyłania życzeń rocznicowych.

Jeżeli  chcemy  zobaczyć  na  jednej  liście  zapisy  wszystkich  pracowników,  wtedy  należy

uruchomić opcję PRACOWNICY - Baza Danych Użytkownika  .

Umowy o pracę / przeszeregowania

Okno,  które  zostanie  otwarte,  zawiera  listę  umów  lub/i  przeszeregowań  dla  bieżącego
pracownika (rekordu). Kod, Nazwisko oraz Imię osoby znajduje się w nagłówku okna.

         

Menu Ikon Okna:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

Paleta wydruków przygotowanych w FAST REPORT

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.

Do rejestrowania umów mamy przygotowane 3 ikony:

 Umowa
Na ekranie wyświetlone zostanie okno do wprowadzenia umowy.  Większość pól
została  automatycznie  wypełniona  przez  program,  na  podstawie  wcześniej
wprowadzonych (przez operatora) informacji. 
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 Zmiany
Przeszeregowania.

W oknie wprowadzamy informacje dotyczące zmian stanowisk, wydziałów, itp 
lub stawki zaszeregowania.

 Rozwiązanie
Rozwiązanie Umowy o Pracę.

              

Dodatkowo  możemy  wpisać  Uwagi  -  informacje  ustalone  przez  strony  podczas  zawierania

umowy. Przed wyjściem z edycji nie zapomnijmy o zapisaniu poprawek, klikając Ikonę . 

Każdą z  przedstawionych wyżej  umów możemy wydrukować  ,  poddać  modyfikacji  (

 lub ) lub skasować klawiszem . 

Umowy Zlecenia

Moduł  przeznaczony  do  sporządzania  Umów -  Zleceń  oraz  wystawiania  do  nich  rachunków.
Okno  podzielone  jest  na  dwa  bloki.  W  lewym  znajduje  się  schemat  z  nagłówkami  umów  oraz
wystawionymi do nich rachunków.

 W prawym bloku wprowadzamy/przeglądamy dane dotyczące umowy/rachunku.
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Podczas wprowadzania danych o Rachunku możemy korzystać z podpowiedzi:

· klawisz  lub , w polach z podpiętymi słownikami

· klawisz  lub , w polach z innymi możliwościami (kalendarz, kalkulator).

Wystawiając  rachunek  pamiętajmy,  aby  w  prawym bloku  kursor  znalazł  się  na  odpowiedniej
pozycji.(Pozycja ujęta jest wtedy w ramce.)
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Przechodząc  przez  kolejne  pola,  program automatycznie  wylicza kolejne  składowe  rachunku
na podstawie wprowadzonych w umowie danych.  W dolnej  linii  części  prawego bloku znajdują  się  3

klocki. Wybranie , że program wypełni wszystkie niezbędne pola.

Przed wyjściem z opcji pamiętajmy o zapisaniu zmian - .

Po  kliknięciu   odpowiednie  dane  zostaną  automatycznie  zapisane  do
składników tymczasowych .  Z  danych  tymczasowych  informacje  te  trafiają  do  list  roboczych,  a
następnie po ich zaksięgowaniu mogą zostać wysłane do odpowiednie formularza ZUS. 

Menu Ikon Okna:

Rozwijanie struktury drzewa w lewym bloku

Ukrywanie struktury drzewa w prawym bloku.

Tworzenie umowy.

Tworzenie rachunku do umowy.

Wydruk bieżącego dokumentu w FAST REPORT

235
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Podgląd Składników Tymczasowych  bieżącego pracownika.

Podgląd wszystkich Składników List Płac .

 lub   +

Kasowanie umowy lub rachunku.

Lista zmian w bazie danych

Każda  zmiana  w  kartotekach  pracowniczych,  przeprowadzona  przez  użytkownika  systemu,
została  przez  program  odnotowana,  aby  zawsze  można  było  sprawdzić,  jak  toczyła  się  kariera
pracownika w naszej firmie: - zmiany stawki zaszeregowania, stanowisk, przerwy w pracy, itd...

W  nazwie  okna  znajduje  się  kod,  nazwisko  oraz  imię  bieżącego  pracownika  (czyli  tego,  na
którym znajduje się kursor). 

 

Tabela składa się z:

Nazwy pola bazy danych

Pamiętamy,  że  w  kartotece  pracowniczej  znajduje  się  około  100  pól.  W  tabeli  Wykazu
Pracowników  część z nich została ukryta .

 (Możemy  je  w  dowolnym  momencie  ponownie  umieścić  w  tabeli  -  kliknąć  prawy  przycisk

myszki  na  nagłówku  okna,  a  następnie  wybrać   -  konfigurację  kolumn.  Przeciągnąć  wybraną

184
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nazwę kolumny do nagłówka tabeli).

Pole  (bez  względu  na  to  czy  znajduje  się  w  głównym  wykazie  pracowników,  czy  też  zostało
ukryte,)  posiada  swoją  nazwę,  dzięki  której  wiemy,  czego  dotyczy  wpisana  w  nim  wartość  oraz  w
którym miejscu kartoteki powinniśmy jej szukać.

Wartość stara 

Wartość pola przed zmianą danych. Jeśli pole jest puste oznacza to że wcześniej w kartotece
nie było w tym miejscu żadnego wpisu.

Wartość nowa 

Wartość pola po zmianie danych. 

Zmieniał

Kto - Kod operatora, który dokonał zmian w kartotece. Pamiętać należy, aby każdy użytkownik
pracował  korzystając ze swojego hasła,  by nie  okazało się że  na przykład  Użytkownik  zajmujący  się
wykonywaniem list w dziale Płac zmienił dane kadrowe. 

Kiedy - data oraz godzina zmiany.

Stan Urlopu Pracownika

Po wybraniu miesiąca, na koniec którego chcemy poznać stan urlopów klikamy OK. Program
sprawdzi,  czy  w  danym  okresie  pracownik  korzystał  z  urlopu  wypoczynkowego.  Jeśli  tak,  wyświetli
odpowiednie wartości w arkuszu kalkulacyjnym. 

Jeśli  pracownik  nie  ma  wprowadzonych  urlopów  w  swoim  kalendarzu,  arkusz  kalkulacyjny
będzie pusty.

Aby  zobaczyć  na  jednej  liście  urlopy  wszystkich  pracowników,  należy  wybrać  opcję

PRACOWNICY - Stan Urlopów   

Kartoteka Czasu pracy Pracownika

211
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Opcja  przeznaczona  jest  dla  tych  firm,  które  korzystają  z  czytników  RCP ,  czyli
Rejestratorów Czasu Pracy. Program współpracuje z systemem i na podstawie informacji odczytanych
z kart magnetycznych, automatycznie tworzy kartotekę. 

      

Główna  część  okna  to  tabela  przyjść  oraz  wyjść.  Oprócz  daty,  dokładnego  czasu  zdarzenia
oraz  numeru  drzwi  (terminalu),  możemy  w  kartotece  tej  umieścić  szczegóły  w  oknie  typu  Memo,
znajdującej  się  w  kolumnie  Opis.  W  miejscu  tym  podane  są  informacje  na  temat  spóźnień,  wyjść
służbowych czy wcześniejszych wyjść normalnych. 

W nagłówku okna znajduje się pola wyboru miesiąca oraz dnia. W podpowiedzi pola miesiąca,
jako  ostatnią  pozycję  umieszczono  wyraz  Wszystkie.  Wybór  tego  zakresu  spowoduje  wyświetlenie
całorocznej  kartoteki  bieżącego  pracownika.  Możemy  ją  dowolnie  filtrować  w  celu  wydobycia  jak
największej ilości analiz przyjść oraz wyjść danej osoby.

Kliknięcie  ikony   oznacza  automatyczne  przejście  do  danych  z  dnia  dzisiejszego  (czytaj
bieżącego, według daty zapisanej w parametrach twojego komputera).

Pozostałe Ikony :

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

 lub 
Zmiana zarejestrowanych danych. Edycja rekordu.
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Filtrowanie Kartotek Pracowniczych według struktury zakładu

W  programie  Kadrowo-Płacowym  w  większości  tabel  znajduje  się  standardowych  ikon  do
nawigacji bazy.

Możemy  też  skorzystać  z  możliwości  jakie  daje  nam  Grupowania  Kolumn  oraz  inne
ikony do obsługi baz danych .

Tabela  z  Kartotekami  Pracowniczymi  została  dodatkowo  wzbogacona  o  możliwości
sortowania według struktury zakładu.

Po  wybraniu  ikony  ,  na  ekranie  z  lewej  strony  pojawi  się  dodatkowy  blok,  z  drzewem
organizacyjnym:

47

31



Sz@rk KP206

© 2007 TGSOFT

Schemat  zakładu  przedstawiony  w  lewym  bloku,  jest  elastyczny  i  zależny  od  danych
słownikowych  jakie  Użytkownik  zarejestrował.  Jeśli  włączona  jest  opcja  -  Filtruj  automatycznie  -

(znak  ),  wtedy w prawym bloku automatycznie wyświetlane będą  tylko  te  rekordy,  które  spełniają
warunki filtra. 

Opcja  ta  umożliwia  wielokrotne  segregowanie  kartotek  pracowniczych  oraz  drukowanie  ich
według dowolnej konfiguracji 

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

 

Okno może być  obsługiwane także bez użycia  myszki.  Klawisz   pozwala  na  poruszanie  się

pomiędzy blokami. Po gałęziach drzewa poruszamy się strzałkami. Zaznaczanie / odznaczanie pól jak

zwykle klawiszem SPACE.

Obsługa myszką - podwójne kliknięcie - zaznaczenie pola. Ponowne - odznaczenie.

Zadanie: Szukamy w naszym zakładzie Kobiet w ciąży, ponieważ pan Dyrektor chce
osobiście  sprawdzić  czy  ich  stanowiska  pracy  są  ergonomicznie  dostosowane  do  ich

91
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stanu.

W lewym bloku wybieramy:

Ustawione  filtry  możemy  zapisywać,  by  później  korzystać  bez  konieczności  wykonywania
ustawień w lewym bloku.

Na  pasku  narzędziowym  w  dolnej  części  prawego  bloku  wybieramy  ikonę  filtra,  w
wyświetlonym oknie znajdziemy aktualne ustawienia.
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Aby otworzyć  zapisany  wcześniej  filtr  klikamy  a  następnie  .  Z  dostępnej  listy
wybieramy odpowiednia pozycję.

 
Jeśli chcemy powrócić do podstawowej tabeli okna Wykaz Pracownicy, wystarczy kliknąć znak

X, znajdujący się w prawym górnym rogu, lewego bloku. 

Składniki List Płac

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

Opcja dostępna:

 Menu Główne - P r a c o w n i c y - Wykaz Pracowników - Dane personalne wybranej pozycji

(struktura zakładu)

oraz w opcji Funkcje - Dane Firmy .

Jednostki  to  wyodrębnione  oddziały  firmy.  Podział  firmy  na  jednostki  może  być  terytorialny
(różne adresy)  lub  jakikolwiek  inny.  Wszystko  zależy  od  konieczności  wyodrębniania  w  firmie  płac  z
różnych grup.

Pracę  rozpoczynamy  od  naciśnięcia  klawisza  ,  kliknięcia   lub   z  paska
narzędziowego  znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu.

Na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  edycyjne  nowego  rekordu.  Program  podpowiada
kolejny wolny numer, zatwierdzamy go lub wybieramy inny.

Kartoteka każdej jednostki zawiera wszystkie niezbędne informacje:

170
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Rachunek podstawowy wprowadzamy numer konta oraz nazwę banku.
Adres siedziby - ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat,

województwo, E-mail, telefon, fax, kraj.
Adres  do  korespondencji  -  wypełniamy  jeśli  jest  inny  niż  adres  siedziby,  a  także  wtedy  gdy

chcemy dodatkowo wprowadzić dane takie jak skrytka pocztowa, czy strona WWW.
Firma - Osoba fizyczna - Jeśli właścicielem jednostki jest osoba fizyczna należy wypełnić pola:

nazwisko,  Imiona,  miejsce  urodzenia,  obywatelstwo,  datę  urodzenia,  rodzaj  i  numer  dokumentu
tożsamości.

Adres zamieszkania - wypełniamy, gdy jest inny niż siedziby. (Pola jak w adresie siedziby.)
Kolory  wyświetlenia  -  możemy  wybrać  kolory  tła  oraz  liter  dla  każdej  jednostki  oddzielnie.

Kliknięcie znaku  wyświetla listę podstawowych barw, natomiast  standardową systemową paletę
kolorystyczną.

Kto dodał  lub zmieniał  dane -  informacje  o  osobie  wprowadzającej/zmieniającej  dane  oraz  o
datach tych operacji.

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

Korekty  we  wprowadzonych  rekordach  są  możliwe  po  naciśnięciu  klawisza  ,

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

wystarczy nacisnąć klawisz  lub kliknąć  z paska narzędziowego.
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Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Słownika.

Dane Firmy - Jednostki

5.5.3 Stan urlopów

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Stan urlopów

Ø IKONA - 

Aby  program  wyliczył  stan  urlopów  wybieramy  miesiąc  do  obliczeń  i  klikamy   lub

naciskamy klawisz . 
Możemy także ustawić by w tabeli znalazły się pola stażu oraz innych typów nieobecności.

 

Po  ustawieniu  parametrów  i  kliknięciu  ,  na  ekranie  wyświetlona  zostanie  tabela  z
odpowiednimi  wartościami.  Zestawienie  urlopów  przysługujących  pracownikom  do  wybranego
miesiąca zawiera następujące informacje:

· KOD pracownika.
· Nazwisko i Imię.
· Data przyjęcia do pracy.
· Data zwolnienia z pracy
· Staż wyrażony w latach.
· Dni należne - przysługująca liczba dni za dany rok.
· Dni  z  poprzedniego  roku  -  niewykorzystana  liczba  dni  przysługującego  urlopu  z  ubiegłego

roku.
· Razem dni.
· Dni wykorzystane do ostatniego dnia miesiąca, dla którego wykonywany jest raport.
· Ilość pozostałych do wykorzystania dni urlopu wypoczynkowego.
· Ilość dni wykorzystanych w przeliczeniu na godziny
· Ilość dni do wykorzystania w przeliczeniu na godziny.

48
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· Inne typy nieobecności - Typ 10 to opieka nad zdrowym dzieckiem, Typ 18 to pozycja Inne1
(zobacz Harmonogram pracy )

W tabeli znajdują się też kolumny ze strukturą zakładu - grupa, komórka, stanowisko, cecha 1,
cecha 2. Możemy według nich generować raporty, tak jak to zrobiono w przykładzie niżej.

Jeśli  chcemy  poznać  dane  urlopowe  dotyczące  bieżącego  pracownika,  klikamy  ikonę  .
Uzyskamy takie same informacje, jak w wykazie pracowników .

219
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Na koniec każdego miesiąca, po wypełnieniu wszystkim pracownikom kalendarzy

,  należy  przeprowadzić  aktualizację  obliczonych  urlopów,  klikając  ikonę  .   Po  jej
wykonaniu program w kartotece każdej osoby wstawi liczbę dni urlopu, jaka faktycznie
pozostała jej do wykorzystania.

Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

 lub
Wydruk tabeli według projektu Fast Report

Kalendarze wzorcowe
Harmonogram Pracy

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

5.5.4 Stan zatrudnienia

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Stan zatrudnienia

Zanim program obliczy stan zatrudnienia będzie oczekiwał na podanie paru parametrów:

220

48

57

39

292

220

31

11

15

47



Sz@rk KP214

© 2007 TGSOFT

Pomijać  w  obliczeniach  osoby  przebywające  na:  urlopach  bezpłatnych  lub/i
wychowawczych  oraz  ze  świadczeniami  rehabilitacyjnymi.  Jeśli  pole  przed  parametrem  jest

zamarkowane - , wtedy w obliczeniach osoby spełniające warunek nie będą sumowane.

Po kliknięciu OK, program w arkuszu kalkulacyjnym, wyświetli odpowiednie wartości.
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Aby  móc  modyfikować  raport,  należy  wyłączyć  funkcję  "tylko  do  odczytu",  która  znajduje  się  w

menu tego okna w  opcji NARZĘDZIA.

Raport w naszym przykładzie został poddany delikatnej estetycznej korekcie.

W menu okna znajdują się funkcje pozwalające na: zapis danych, odczyt, kopiowanie, drukowanie

raportów,  a  także  na  ingerencję  w  wygląd  raportu  (nagłówki,  stopki,  sumowania,  formatowanie

komórek, ...)

Kolumna SN  -  to  oznaczenie  stopnia  niepełnosprawności,  a  Termin  zawiera  datę  do  kiedy  został

ustalony.

5.5.5 Lista obecności za miesiąc

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Lista obecności za miesiąc

Listę obecności przygotowujemy dla wybranego miesiąca.

Lista  znajduje  się  w  arkuszu  kalkulacyjnym.  Korzystając  z  dostępnych  w  Menu  Okna  opcji
możemy ją zmodyfikować według własnych upodobań przed wydrukiem.
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Aby  móc  modyfikować  raport,  należy  wyłączyć  funkcję  "tylko  do  odczytu",  która  znajduje  się  w

menu tego okna w  opcji NARZĘDZIA.

Przedstawiona wyżej lista obecności została poddana delikatnej estetycznej korekcie.

W menu okna znajdują się funkcje pozwalające na: zapis danych, odczyt, kopiowanie, drukowanie

raportów,  a  także  na  ingerencję  w  wygląd  raportu  (nagłówki,  stopki,  sumowania,  formatowanie

komórek, ...)

5.5.6 Staż Pracy pracowników

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Staż pracy pracowników

Staż pracy to tabela z wykazem pracowników w podziale na różne typy stażu.  Po wejściu do

opcji wybieramy datę obliczeń i klikamy .
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Wartości podzielono na:

Staż w firmie (lata, miesiące, dni)
Przerwy w zatrudnieniu (lata, miesiące, dni)
Okres przepracowany w innych zakładach (lata, miesiące, dni)
Razem Staż Pracy

Dodatkowo  w  tabeli  znajdują  się
kolumny  z  podziałem  według
struktury firmy.

(Grupa,  komórka,  stanowisko,
Cecha I, Cecha II)

 Możemy  według  nich  generować
raporty,  tak  jak  to  zrobiono  w
przykładzie obok.

Nowy  układ  wysyłamy  na  drukarkę
korzystając z ikon:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

Grupowanie kolumn

Pozostałe ikony w oknie:

 lub   +
Historia zatrudnienia

Przerwy Przerwy w pracy (Urlopy bezpłatne)

 lub 
Wydruk tabeli według projektu Fast Report
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Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.5.7 Historia danych wg List płac

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Historia danych według List Płac

Nim wyświetlona zostanie tabela z danymi, musimy wybrać kilka parametrów:

Rok - podpowiadany jest bieżący (z daty systemowej komputera)

Miesiąc 

Zakres - pobierania danych z przedziału:
jednego wybranego wcześniej miesiąca
lub narastająco do wybranego wcześniej miesiąca włącznie.

Klikamy  i na ekranie pojawia się tabela z odpowiednimi wartościami

Wartości podzielono na:

Dane o pracowniku - kod, nazwisko i imię
Dane o Liście Płac - nr listy rok, miesiąc oraz miesiąc rozrachunkowy
Dane pracownika - wymiar etatu, % stażu, stawka zaszeregowania
Miejsce pracownika w strukturze zakładu - grupa, komórka, stanowisko, cechy, konto kosztów
Przelew bankowy - numer rachunku pracownika oraz sygnatura

Parametr  Zakres  -  narastająco  pozwala  na  śledzenie  zmian  stawek  stażu  na  przestrzeni
całego roku. Uzyskane dane możemy dowolnie grupować .
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Pozostałe ikony w oknie:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

 lub 
Wydruk tabeli według projektu Fast Report

Grupowanie kolumn

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.5.8 Harmonogram pracy 1 pracownika

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Harmonogram Pracy 1 Pracownika

Ø SKRÓT -  + 

Ø IKONA - 

Po wybraniu opcji program wyświetli okno wyboru pracowników .

 

Odnajdujemy  interesującego  nas  pracownika  i  potwierdzamy  wybór  klawiszem   lub
podwójnym kliknięciem myszki.
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Urlopy bezpłatne należy wprowadzać poprzez w opcji Świadczenia lub Przerwy  w

Kartotece Pracowniczej . 

Dokładny opis otrzymanego okna oraz sposób jego obsługi został przedstawiony wcześniej w
rozdziale Menu Główne-Pracownicy - Wykaz Pracowników - Harmonogram Pracy F3 .

Harmonogram pracy pracowników

5.5.9 Harmonogram pracy pracowników

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Harmonogram Pracy Pracowników

Zbiorcze zestawienie danych pochodzących z osobistych Harmonogramów Pracowników .
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W  menu  okna  znajduje  się  pola,  które  pozwolą  na  wprowadzenie  zakresów  oraz  wpłyną  na

sposób  obliczenia  wartości.  po  ustawieniu  parametrów  klikamy  .  Parametry  te  widoczne  są

tylko w pierwszej zakładce - Harmonogram Szczegółowo.

Zakładka  druga  -  Harmonogram  Zbiorczo  oraz  trzecia  -  Sumy  (widocznych)  dni,  
obliczane są na podstawie danych znajdujących się w zakładce pierwszej.

Harmonogram Szczegółowo

To  tabela  z  wszystkimi  dniami  z  wybranego  zakresu  dla  wszystkich  pracowników.  Oprócz
Kodu,  Imion  oraz  Nazwisk  Osób,  znajdziemy  tu  także  miejsce  pracownika  w  strukturze  zakładu.
Tabelę można grupować  według dowolnej kolumny lub kolumn.

Każdy dzień miesiąca zawiera informację o typie obecności bądź nieobecności pracownika.

Harmonogram Zbiorczo

To  tabela  ze  zbiorczymi  danymi  według  typów  obecności/nieobecności,  dla  każdego
pracownika.

47
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Sumy (widocznych) dni

Zbiorówka wszystkich typów nieobecności z łącznymi sumami dni dla wszystkich pracowników.

Ikony do obsługi Baz Danych
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.5.10 Stałe składniki pracowników

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Stałe Składniki Pracowników

Ø IKONA - 

Ø SKRÓT -  + 
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Lista wszystkich składników stałych zarejestrowanych w programie.

Każdy pracownik posiada składniki , które stanowią indywidualne parametry jego płacy. Są
to  na  przykład:  spłata  pożyczki,  potrącenie  komornicze,  alimentacyjne,  itp.  Regułą  przy  definiowaniu
takich składników jest to, że nie dotyczą większej grupy osób. Jeżeli składnik służy do comiesięcznego
naliczania  płacy  lub  jest  wykorzystywany  przez  dłuższy  okres,  wtedy  należy  go  wybrać  do  grupy
składników stałych i przypisać konkretnej osobie.

 Składniki  stałe  możemy  rejestrować  także  w  kartotekach  pracowników ,  korzystając  z

dostępnej tam ikony  lub klawisza . We wspomnianej opcji każda osoba posiada swoją tabelę
składników.  Natomiast  w tym miejscu znajduje  się  wykaz  danych  z  wszystkich  takich  pracowniczych
tabel. Niektóre osoby posiadają kilka stałych składników i dlatego ich nazwiska są na liście powielane.

Aby wyświetlić na ekranie jedno lub tylko kilka nazwisk, należy posłużyć się filtrem  (ostatnia
ikona z paska narzędziowego).

Dopisywanie  nowych  pozycji  może  odbywać  się  bezpośrednio  z  tego  okna.  Pamiętamy

zapewne, że służy do tego klawisz  lub . 

Jeśli  składniki  stałe  wprowadzamy  z  przygotowanej  wcześniej  listy,  która  zawiera  także
kod lokatora, a nie tylko jego nazwisko, wtedy zdecydowanie łatwiej i szybciej będzie nam wprowadzić
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dane właśnie w tym miejscu. Ominiemy wyszukiwanie kolejnych osób w wykazie pracowników.

Po podaniu kodu pracownika (możemy korzystać z  podpowiedzi  lub  ),  wybieramy kod

składnika.  Po  kliknięciu  ,  na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  ze  składnikami .  Następnie
wprowadzamy wartość,  pamiętając,  że czasami będzie  to kwota,  czasami 1 lub 0  (  gdzie  1  oznacza
TAK, natomiast 0 oznacza NIE) a czasami numer kolejny dodatkowej tabeli. 

Na  koniec  podajemy  okres,  w  którym  obowiązuje  wartość  składnika.  Po  upłynięciu  daty
ważności, składnik nie będzie pobierany do naliczania płacy.

W większości przypadków dopisywanie składników stałych odbywa się w opcji Pracownicy - Wykaz

Pracowników  (klawisz   lub  ikona  )  ,  gdzie  znajduje  się  również  wiele  innych  pól  do

uzupełnienie (np.: składniki tymczasowe, rodzina, itp.).

Ikony w oknie

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

Edycja rekordu.

W drugiej zakładce tabeli znajdują się dane dotyczące zmian wykonywanych w tej opcji.
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Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

5.5.11 Wszystkie dane ZUS

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Baza Danych ZUS

Ø IKONA - 

W  oknie  znajduje  się  tabela  z  wszystkimi  danymi,  które  służą  do  tworzenia  odpowiednich
formularzy  ZUS.  Informacje  pochodzą  z  kartotek  pracowniczych,  znajdujących  się  w  opcji

PRACOWNICY-  Wykaz  Pracowników ,  w  oknie  uruchamianym  klawiszem   lub  taką  właśnie

ikoną .

Z uwagi na ilość kolumn znajdujących się w tabeli głównej, nagłówki ograniczono do skrótów,
którymi posługujemy się w nazewnictwie formularzy. 
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Aby  zobaczyć  pełne  dane  pracownika  wystarczy  kliknąć   (lub  dwa  razy  odpowiedni
rekord).

W bazie danych ZUS mamy możliwość poprawy niektórych pozycji.
Z tego poziomu do bazy nie dopisujemy nowych rekordów. Możemy natomiast poprawiać już

wprowadzone  pozycje  i  poddawać  je  filtrowaniu.  Uzyskane  w  ten  sposób  zestawienia  możemy
drukować.
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Dopuszczenie  poprawy  niektórych  pozycji  nie  oznacza,  że  każdy  użytkownik
systemu może sobie bez przeszkód szperać i zmieniać informacje. Bardzo ważną sprawą
jest  więc  zablokowanie  dostępu,  do  niektórych  funkcji,  przez  ADMINISTRATORA
systemu w opcji Użytkownicy Systemu .

W tabeli znajduje się także ikona  do ustawianie / kasowanie wskaźników formularzy.

Mamy do wyboru kilka typów formularzy ZUS. Gdy zaistnieje potrzeba zgłoszenia któregoś z
formularzy dla wszystkich naszych pracowników, wtedy stosujemy globalne ustawienia. Oznacza to, że
nie  musimy  wchodzić  kolejno,  do  kartoteki  każdego  pracownika.  Odpowiednie  pole  zostanie

zaznaczone automatycznie - Znak  w opcji Wykaz Pracowników - Dane ZUS F8 - pole przy pytaniu

Wysłać w następnym zgłoszeniu?.

Po zaznaczeniu formularzy ustalamy jeszcze, czy globalnie ustawiamy zaznaczenie, czy też je
wyłączamy.

Pozostałe Ikony w oknie

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn
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5.5.12 Członkowie rodziny

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Członkowie Rodziny

Ø IKONA - 

Opcja ta, to tabela z danymi wszystkich członków rodziny, którzy wprowadzeni zostali w opcji
PRACOWNICY  –  Wykaz  Pracowników  jako  członkowie  rodziny  osoby  ubezpieczonej  Dane  o

Rodzinie  (  lub ikona ).

W  oknie  możemy przeglądać  wprowadzone wcześniej  rekordy.  Nie  dopisujemy  tutaj  nowych
pozycji lecz w kartotece pracownika we wspomnianej opcji.

Okno  podzielone  jest  na  dwa  bloki.  Lewy  obsługujemy  w  standardowy  sposób  i  przy
pomocy standardowych ikon .

Jeśli  chcemy  zobaczyć  pełną  listę  danych  jednej  osoby,  wtedy  po  ustawieniu  kursora  na
pożądanej  osobie  w  lewym  bloku,  poruszamy  się  po  należących  do  niego  danych  wyświetlonych  w
prawym bloku, z pełnymi nazwami dla poszczególnych pól.

 
Przedstawione  pełne  informacje  o  wszystkich  członkach  rodziny  naszych  pracowników

możemy poddawać filtrowaniu. Uzyskane w ten sposób zestawienia drukujemy.
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Ikony w oknie

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

5.5.13 Swiadczenia lub przerwy

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Świadczenia lub Przerwy

Ø IKONA - 

W  opcji  znajduje  się  lista  wszystkich  pozycji  zarejestrowanych  dla  poszczególnych

pracowników w opcji PRACOWNICY – Wykaz Pracowników  - Świadczenia lub Przerwy  ( +
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 lub )

Tabela  jest  wykazem  osób,  które  przebywały  na  zwolnieniach  lekarskich  lub  miały  inne
przerwy w pracy, a także informacje o tym świadczeniach lub przerwach.

Opcja  ta  służy  do  przeglądania  i  drukowania  listy,  utworzonej  z  danych  wszystkich
pracowników, dlatego zablokowana została możliwość dopisywania rekordów.

Pod  paskiem  ikon  znajdują  się  nazwy  kolumn.  Z  uwagi  na  to,  że  informacji  dotyczących
zwolnień jest dużo, baza również zawiera sporo kolumn.  Aby przeglądanie pozycji było wygodniejsze,
okno zostało skonstruowane w taki sposób,  że kody oraz nazwiska pozostają nieruchome natomiast
pozostałe kolumny “chowają się”, gdy poruszamy się kursorem w prawą stronę. Informacje znajdujące
się w tej bazie możemy dowolnie filtrować, a później drukować uzyskane zestawienia.

Ikony w oknie

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

Wydruk według projektu Fast Report .

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.5.14 Baza Danych użytkownika

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Baza danych użytkownika

Ø IKONA - 
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Aby  obsługa  Bazy  Danych  Użytkownika  była  sprawna,  a  przy  okazji  aby  do  niektórych
opcji mieli dostęp tylko administratorzy systemu oraz operatorzy odpowiedzialni za jej programowanie,
podzielono ją na trzy etapy.

1. Tworzenie, czyli programowanie ilości pól (kolumn) w bazie, (ustalanie ich nazw, rozmiarów
oraz typów) - odbywa się w opcji FUNKCJE - Modyfikacja Bazy Użytkownika . 

Administrator programu musi  pamiętać  aby  dostęp  do  tej  funkcji

miały tylko odpowiedzialne oraz upoważnione osoby.

2. Wprowadzanie  danych  na  poszczególnych  kartotekach  pracowniczych  -  opcja  Wykaz

Pracowników - - Baza Użytkownika .
3. Zestawienie w postaci tabeli wszystkich zarejestrowanych kartotek. - Ta opcja.

Baza  danych  użytkownika  jest  to  opcja  skupiająca  wszystkie  rekordy  z  utworzonej  przez
operatora  bazy  użytkownika.  Z  tego  miejsca  do  bazy  nie  dopisujemy  nowych  rekordów,  należy  to

zrobić w opcji - Wykaz Pracowników - - Baza Użytkownika

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn
Wygląd i obsługa okien

5.5.15 Lista danych osobowych  - tabela

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Lista danych osobowych - tabela

W  opcji  znajdują  się  wszystkie  kartoteki  personalne,  które  wprowadziliśmy  w  opcji  Wykaz
Pracowników .  Dane  przedstawione  są  w  układzie  jednej  tabeli.  Wykaz  jest  zbiorówką  kartotek
kadrowych, gdzie na jednej płaszczyźnie możemy przeglądać lub drukować dane osobowe. Po wejściu
do opcji program ułoży dane każdego pracownika w 4 liniach.
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Możemy dowolnie zmieniać wygląd tabeli
· zwężać / rozszerzać kolumny (myszką chwytamy prawą ramkę nagłówka pola i przesuwamy

w prawo lub w lewo )
· ukrywać / odkrywać kolumny
· grupować  - W nagłówku tabeli znajdziemy kilka gotowych grupowań.
· filtrować
· ustalać  kolejność  ułożenia  pracowników  według  dowolnej  kolumny  (malejąco  lub

rosnąco)

Tabelę możemy wydrukować w układzie w dowolnej konfiguracji.

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

Ikony do obsługi baz danych
Wygląd i Obsługa Okien

Lista danych osobowych - tabela

5.5.16 Lista danych osobowych - pionowo

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Pracownicy - Lista danych osobowych - pionowo

W  opcji  znajdują  się  wszystkie  kartoteki  personalne,  które  wprowadziliśmy  w  opcji  Wykaz
Pracowników , w układzie tak zwanej odwróconej tabeli.

Wykaz  jest  zbiorówką  kartotek,  gdzie  jedna  kolumna  zawiera  dane  jednego  pracownika,  a
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rekordy podzielono według rodzaju danych.

Ponieważ jest to specyficzny rodzaj tabeli, nie możemy poddać jej tak różnorodnej obróbce jak
w opcji - Pracownicy - Lista danych osobowych - tabela .

 Możemy jednak:
· zmienić automatycznie szerokość wszystkich kolumn - zmieniając rozmiar dowolnej z nich
· ukrywać / odkrywać grupy danych, klikając strzałki z prawej strony rekordu
· filtrować  dane wyświetlane na ekranie
· ustalać  kolejność  ułożenia  pracowników  według  kodów  lub  nazwisk  (przełącznik  w  menu

okna)

Tabelę możemy wydrukować korzystając z:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Tabeli.

5.6 Listy

Płacowa część programu.
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Wykonanie  list  płac  jest  w  tym  programie,  o  ile  nie  główną,  to  z  pewnością  jedną  z
najważniejszych  czynności.  Prawidłowe  wykonanie  tego  zadania,  często  jest  zasługą  wielu  osób,
przygotowujących dane wyjściowe niezbędne do wyliczeń.

Najważniejszym czynnikiem efektywnej pracy jest posiadanie sprecyzowanych składników
oraz  poprawnych  formuł  w  nich  zawartych.  Odpowiednia  konstrukcja  szablonu  jest
dopełnieniem tej operacji.

Nie  należy  obawiać  się,  ani  tym  bardziej  zrażać,  problemami  powstałymi  przy  tworzeniu
pierwszych list. Dopóki lista nie zostanie zapisana wszystko można poprawić i sprawdzić. Jeżeli nawet
zostanie zaksięgowana a znajdziemy błąd to możemy ją  skasować i  policzyć od nowa.  Program jest
elastyczny i dlatego już po krótkim okresie "treningu', nasi klienci wykonują wszelkie zadania związane
z naliczanie wypłat ze spokojem, którego zwykle brak przy wyliczeniach tego typu, przeprowadzanych
ręcznie lub za pomocą uboższych narzędzi.

Niebagatelne  znaczenie  ma  kolejność  wykonywanych  w  programie  czynności.  Pamiętajmy,
aby  rozpoczynać  wyliczanie  list  dopiero  po  zakończeniu  wprowadzania  wszystkich  danych,
potrzebnych do naliczenia płacy pracownikom, objętych przewidywaną listą płac. Wszystkie informacje
podane po wyliczeniu listy,  nie  będą uwzględnione.  Jeśli  jednak  jakieś  dane  dostaliśmy zbyt  późno i
musimy dokonać odpowiednich korekt, wtedy lepiej skasować listę i  liczyć ją od nowa, niż poprawiać
wszystko na własną rękę i w pośpiechu.

W Listach znajdziemy:

Składniki Tymczasowe
Dane akordowe  
Listy Płac - robocze

Listy Płac  zaksięgowane
Baza Danych Obroty
Raporty z list zaksięgowanych
Zbiorówki roczne
Rozdzielnik Kosztów
Zestawienie dla jednego składnika
Zestawienie dla wybranych składników

Dekrety do FK
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Przelewy Bankowe
Raporty - Sprawozdania - Deklaracje

Wybór pracowników

5.6.1 Składniki tymczasowe

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Składniki Tymczasowe

Ø IKONA - 

Ø SKRÓT -  + 

Lista wszystkich składników tymczasowych zarejestrowanych w programie.

Każdy pracownik posiada składniki, które stanowią indywidualne parametry jego płacy. Regułą
przy definiowaniu składników tymczasowych  jest to, że dotyczą tylko wybranych osób, a na dodatek w
większości przypadków są wymieniane (rejestrowane i kasowane) w cyklu miesięcznym.

Składniki Tymczasowe w pewnych przypadkach wypełniane są automatycznie:
Po zapisaniu Rachunku do Umowy - Zlecenia
Po zapisaniu Zwolnienia Lekarskiego
Po zapisaniu danych wprowadzonych w opcji Rejestrowania Akordu

Podobnie  jak  przy  stałych  składnikach ,  należy  wprowadzić  w  tym  oknie  pozycje,
dotyczące konkretnej osoby. Różnica polega na okresie, w którym dany składnik będzie miał wpływ na
naliczenie  płacy.  Jeśli  komuś  jednorazowo  musimy  coś  doliczyć  lub  odliczyć,  wtedy  właśnie
wykorzystamy  tą opcję. 

 Składniki tymczasowe możemy rejestrować także w kartotekach pracowników , korzystając

z dostępnej tam ikony  lub klawisza . We wspomnianej opcji  każdy pracownik posiada swoją
tabelę  składników.  Natomiast  w  tym  miejscu  znajduje  się  wykaz  danych  z  wszystkich  takich
pracowniczych  tabel.  Podobnie  jak  w  tabeli  Składników  Stałych ,  niektóre  osoby  mogą  posiadać
kilka tymczasowych składników i dlatego ich nazwiska na liście są powielone.
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Aby wyświetlić  na ekranie  jedno lub  tylko  kilka  nazwisk,  należy  posłużyć  się  filtrem (ostatnia
ikona z paska narzędziowego).

Dopisywanie  nowych  pozycji  może  odbywać  się  bezpośrednio  na  tej  liście.  Pamiętamy

zapewne, że służy do tego klawisz  lub . 
Jeśli składniki tymczasowe wprowadzamy z przygotowanej wcześniej listy, która zawiera także

kod pracownika, a nie tylko jego nazwisko, wtedy zdecydowanie szybciej wprowadzimy dane właśnie w
tym miejscu. Ominiemy wyszukiwanie kolejnych osób.
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Po podaniu kodu pracownika (możemy korzystać z  podpowiedzi  lub  ),  wybieramy kod

składnika.  Po  kliknięciu  ,  na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  ze  składnikami .  Następnie
wprowadzamy wartość,  pamiętając,  że czasami będzie  to kwota,  czasami wskaźnik  1  lub  0  (gdzie  1
oznacza TAK, natomiast 0 oznacza NIE) a czasami numer kolejny dodatkowej tabeli. 

Po  naliczeniu  płacy  i  zaksięgowaniu  obliczeń  (!!!),  Składniki  Tymczasowe  należy
SKASOWAĆ, aby nie zostały pobrane do przeliczeń w następnym miesiącu. PAMIĘTAJMY

o  TYM !!!! (klawisz  lub ikona  )

1. W  większości  przypadków  dopisywanie  składników  tymczasowych  odbywa  się  w  opcji

Pracownicy - Wykaz Pracowników-  klawisz  lub  ikona  .  W  w/w

opcji znajduje się również wiele innych pól do uzupełnienie (np.: składniki stałe, rodzina, itp.). 

2. Ważnym  zastosowaniem  Składników  Tymczasowych,  jest  możliwość  wpisania  dowolnego

składnika  i  nadanie  mu  "własnej"  wartości.  Oczywiście  możemy  to  zrobić  nawet  dla  składnika

wyliczanego.  Wówczas  podczas  naliczania  płacy,  składnik  zostanie  wpisany  z  taką  wartością

jaką ustaliliśmy "ręcznie", bez "zwracania uwagi" na jego definicję (czytaj formułę obliczeniową). 

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
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Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

5.6.2 Dane akordowe

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Dane Akordowe

Ø IKONA - 

Ø SKRÓT -  + 

W  opcji  wprowadzamy  wszystkie  dane  dotyczące  akordu.  Strona  Główna  zawiera
odnośniki do segmentów modułu akordowego oraz funkcje ogólne.

Rejestrowanie
Dane robocze
Akord  
Tymczasowe

Funkcje modułu
Zapisz
Kasuj
Raporty
Wydruk wartościowego zestawienie wg pracowników

31

47

239

239

240

241

243

243

244

244

244



Menu Główne oraz informacje ogólne 239

© 2007 TGSOFT

Wydruk zestawienia wg czynności

Rejestrowanie

Na początek ustalamy datę wykonywanych prac. Program podpowiada datę systemową i na jej
podstawie ustala miesiąc, którego dane będą dotyczyć (wyświetlony jest w dolnej ramce okna). 

Dla  każdego  dnia  przygotowujemy  oddzielne  zestawienie  Czynności  Akordowych,
wykonanych przez pracowników .

Następnie  włączamy  lub  wyłączamy  automatyczne  dodawanie  pracowników  podczas
rejestrowania akordu. 

Aby  funkcja  ta  była  aktywna,  w  Użytkownikach  Systemu ,  w  opcjach  należy  podać  filtr
według  którego  program  będzie  mógł  wyselekcjonować  osoby  podległe  danemu  (zalogowanemu)
"brygadziście".  Program umożliwia  wprowadzanie  danych  dla  4  różnych  brygadzistów,  z  możliwością
ukrywania zapisów pozostałych zespołów.

Firma  produkcyjna  może  posiadać  do  4  kierowników  komórek,  którzy  są  odpowiedzialni  za
wprowadzanie  danych  akordowych do programu.  Komórka każdego z  nich  zajmuje  się  inną  częścią
produkcji.  Kierownicy  poszczególnych  komórek  nie  powinni  znać  płac  pracowników,  którzy  im  nie
podlegają.  Dlatego  też,  dla  każdego  z  osobna  należy  zadeklarować  filtr,  umożliwiający  dostęp  do
kartotek tylko wybranych (podlegających) osób.

Jednak  główny  operator  akordu,  pracownik  działu  płac,  musi  mieć  dostęp  do  wszystkich
danych.  Właśnie  dlatego  utworzono  ten  przycisk,  który  wyłącza  automatyczne  generowanie  listy
pracowników  podlegających  danemu  użytkownikowi.  Taka  osoba  jednak,  również  musi  mieć
odpowiednie ustawienia dostępu, zadeklarowane w opcji Użytkownicy Systemu .
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Na początek musimy wyświetlić na ekranie listę osób, dla których będziemy wprowadzać dane.
Jeśli  aktywny  jest  moduł  automatycznego  włączania  pracowników  (patrz  wyżej),  wtedy  odpowiednia
lista pracowników pojawi się po otwarciu tego okna.

W  przeciwnym  wypadku  sami  wybieramy  pracowników ,  posługując  się  ikoną   lub

klawiszem .

Jeśli chcemy skasować osobę z listy korzystamy z ikony , klawisza  lub .

Po  uzyskaniu  listy  odpowiednich  osób  możemy  przystąpić  do  wprowadzania  czynności
akordowych. W bloku B znajduje się lista czynności akordowych bieżącego pracownika.

Należy  tutaj  zarejestrować,  każdej  pracującej  akordowo  osobie,  ilość  wykonanych  prac,  w
danym  dniu  (data  w  dolnej  linii  okna).  Dla  każdego  pracownika  mamy  oddzielną  kartę  czynności
akordowych. Poruszając się po liście pracowników (blok A), karty te przewijane są automatycznie (blok
B).

Blok  B  zawiera  listę  wprowadzonych  w  opcji  SŁOWNIKI  -  Czynności  Akordowych .
Pamiętajmy jednak, że wypełniamy tylko te, które dotyczą danego pracownika. 

We wspomnianej wcześniej opcji użytkownicy systemu , możemy wybrać numer aktywnego
pola do wprowadzania ilości oraz zadeklarować chęć ukrycia pozostałych pól. Program przewiduje do
4  komórek  wykonujących  te  same  czynności.  Po  wprowadzeniu  odpowiednich  ustawień  (przez
Administratora systemu), kierownicy każdej z nich nie będą znali wartości pozostałych pól.
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Wprowadzamy  dla  każdego  pracownika  z  przygotowanej  wcześniej  listy  odpowiednie  ilości
wykonanych czynności akordowych. 

Ikony pomocne przy rejestrowaniu ilości czynności akordowych

Zerowanie

ilości wprowadzonych w kartotece czynności akordowych bieżącego pracownika.

 lub
Wprowadzanie listy czynności akordowych do bloku B.

Sposób ułożenia  bloków na ekranie.  Mamy  do  wyboru  pionowy  oraz  poziomy,  gdzie
blok lewy jest górnym, a prawy dolnym. 

Włączanie / wyłączanie automatycznego podliczania wartości wykonanych czynności

 lub
Oblicz wartość wykonanych czynności

dla  bieżącego  pracownika,  gdy  wyłączona  została  funkcja   automatycznego
podliczania.Odpowiednia  wartość  pojawi  się  w  polu  RAZEM  w  górnej  linii  okna  (na
pasku ikon).

 
Dodaj

Funkcja  umożliwia  automatyczne  wprowadzenie  takiej  samej  ilości  wybranej
czynności  dla  pracowników.  Wpisujemy numer czynności  akordowej,  niżej  podajemy

ilość  w  odpowiednim  polu  ilości,  obok  potwierdzamy  ( )  chęć  aktualizacji,  a

następnie klikamy .

Podana  ilość  zostanie  wprowadzona  w  odpowiednie  miejsce  na  listę  wykonanych
czynności, dla każdego pracownika z bloku B.

Zapisz

Zapisywanie wprowadzonych danych.

 Po wprowadzeniu danych wracamy do okna głównego modułu Dane Akordowe, klikając .
Jeśli nie zapisaliśmy zarejestrowanych właśnie danych, program poprosi o potwierdzenie.

Aby moduł  był  aktywny "pozwolił  się"  otworzyć,  w słownikach  należy zdefiniować składnik91
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 o typie:

Jeśli posiadamy tak zdefiniowany składnik, możemy korzystać z modułu.

W  module  tym  wprowadzamy  dodatkowe  składniki  tymczasowe,  a  nie  te  obliczone  na  podstawie

wypracowanego przez pracownika akordu, (które w programie obliczane są automatycznie).

Po uruchomieniu opcji, wybieramy pracowników  przy pomocy ikony  lub klawisza .
Po otrzymaniu uzyskanej listy uzupełniamy puste pola, podając po kolei odpowiednie wartości.

Dane wpisane w tych polach, mogą służyć do dalszego przeliczania lub być gotową wartością
przesyłana do listy płac. Wszystko zależy od definicji Składnika Listy Płac .

 

× Kara za zniszczenie materiału - wyrażona konkretną kwotą wprowadzoną ze znakiem
"minus".

× Nagroda za najszybsze wykonanie czynności - wyrażona procentowo (i przeliczana później
przez inne składniki).
× Dodatkowa czynność.
× itd..
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Wprowadzanie  danych  w  tym  module  może  być  pominięte.  System  nagród  definiujemy
przecież dla grupy osób, dlatego też w większości wypadków odbywa się bezpośrednio w składnikach
tymczasowych.  Nie  każdy  operator  ma  jednak  dostęp  do  tychże  składników,  dlatego  nim
umiejscowimy  wszystkie  składniki,  musimy  dokładnie  przeanalizować,  kto  i  gdzie  wprowadza  różne
wartości. Może się przecież okazać, że kierownik komórki odpowiedzialny za wprowadzanie pewnych
wartość  (np.:  dodatkowych  premii  lub  potrąceń  za  szkody)  ma  dostęp  jedynie  do  opcji  akordu,
ograniczony  w  dodatku  do  listy  pracowników  mu  podlegających.  Co  zresztą  jest  uzasadnione,  jeśli
chcemy chronić dane osobowe innych osób.

Funkcje ogólne modułu AKORD

Księgowanie  zarejestrowanych  danych.  Obliczone  wartości  netto  z  bieżącego  miesiąca,
księgowane są do Składników tymczasowych. Pamiętajmy, że aby transmisja ta przebiegła prawidłowo
musi być zdefiniowany odpowiedni składnik list płac, który powinien mieć kod lokujący go w okolicach
pozostałych kodów przypisanych składnikom płacy zasadniczej oraz 

Przy  tak  zdefiniowanym  składniku,  dane  zostaną  przesłane  poprawnie.  Praktycznym
rozwiązaniem  jest  wykonanie  opcji  zaksięgowania  bieżącego  miesiąca  jednorazowo,  po  wypełnieniu
kart czynności akordowych wszystkim pracownikom. W takim wypadku mamy pewność, że wcześniej
nic  nie  zostało  przesłane  i  dlatego  nikt  z  pracujących  akordowo  osób  nie  będzie  miał  częściowo
podwojonej płacy.

Po wybraniu

 program  poprosi  o  potwierdzenie  chęci  zaksięgowania  danych  do
składników  tymczasowych  bieżącego  miesiąca.  Jego  nazwa  pojawi  się  w  komunikacie.  Po
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zaakceptowaniu, odpowiednie wartości zostaną przeniesione do puli Składników Tymczasowych .

 Kasowanie zerowych pozycji.

 Opcję można wykorzystać po wczytaniu wszystkich pozycji ze Słownika Akordu, które nie
zostały wypełnione. Pozwoli to na uporządkowanie bazy danych.

 Zestawienia  szczegółowe  wg  pracowników  (zakładka  pierwsza)  i  według  czynności
(zakładka druga), (tabele z możliwością grupowania, sortowania, filtrowania także według dni).

Obsługa okien
Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn
Filtrowanie rekordów

Raporty  są generowane w cyklach miesięcznych.   Nazwa miesiąca  znajduje  się  w nagłówku
okna.  W  pierwszej  zakładce  -  grupowanie  według  pracowników  posortowano  także  z  podziale  na
poszczególne dni miesiąca. 

W  zakładce  drugiej  zastosowano  podział  według  czynności  akordowych  w  rozbiciu  na
poszczególne dni miesiąca.

Możemy  ustawiać  kolejność  rekordów  klikając  nagłówki  kolumn.  W  kolumnach  tekstowych  -

kolejność jest alfabetyczna. W kolumnach liczbowych - kolejność jest narastająca lub malejąca. 

Dane  przedstawiono  w  oknie  w  układzie  drzewka.  Klikanie  znaków   powoduje  rozwijanie

kolejnych gałęzi układu. 

Wydruk wartościowego zestawienia według pracowników.

Zestawienie  łącznych  wartości  wypracowanego  akordu,  dla  każdego  pracownika,  który  w
bieżącym miesiącu pracował akordowo.
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Wydruk zestawienia według czynności.

Zestawienie łącznych wartości wypracowanego akordu, w podziale na poszczególne czynności
akordowe, które były wykonywane w bieżącym miesiącu.

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

5.6.3 Listy Płac robocze

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Listy Płac robocze

Ø IKONA - 

Ø SKRÓT -  + 

Przed  przystąpieniem  do  tworzenia  List  Płac  należy  zdefiniować  wszystkie  niezbędne
parametry:

założeniu kartotek pracowniczych  po wcześniejszym zdefiniowaniu słowników , 
zdefiniowaniu wszystkich składników list płac ,
skonstruowaniu szablonów list płac ,
wprowadzeniu składników stałych  oraz tymczasowych ,
zarejestrowaniu zwolnień  oraz nieobecności w harmonogramie pracy ,
rozliczeniu akordu ,
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Ikony obsługujące opcję:

 lub  lub  - tworzenie nowej listy

 lub +  - poprawa danych  nagłówkowych listy lub jej parametrów

 lub  - zaksięgowanie  bieżącej Listy Płac 

 lub  - kasowanie  bieżącej Listy Płac

 - eksport List Płac (przelewów) do banków

 - generowanie specyfikacji  nominałów do wypłat gotówkowych

 - eksportowanie  List Płac do tabeli / arkusza

 lub  - drukowanie listy płac  według projektu FR

 - tworzenie zbiorówek  z List Płac

 - włączanie / wyłączanie funkcji zaznaczania rekordów

 - zamykanie okna

 lub  lub  - tworzenie listy roboczej .

Tworzenie Listy Płac rozpoczynamy od założenia nagłówka oraz ustawienia kilku parametrów.

Klikamy  lub  lub naciskamy .
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Pozycja  Numer  listy  pojawia  się  automatycznie,  ale  możemy  go  zmienić,  pamiętając  że
program w polu tym przyjmuje tylko cyfry.

Możemy  stosować  kolejność  od  1  i  kontynuować  ją  przez  wszystkie  miesiące  w  roku  lub  dla

każdego  miesiąca  rozpocząć  odrębne  naliczanie,  wtedy  dla  października  stosujemy  kolejno  1001,

1002,.... Według zasady, że dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a dwie następne numerują listy.).

Miesiąc  księgowy  (podpowiadany  jest  automatycznie  na  podstawie  daty  systemowej)  -
numer miesiąca, za który będzie naliczać płacę (np.: za październik wpiszemy 10).

Miesiąc  rozliczeniowy  -  numer  miesiąca  w  którym  będziemy  rozliczać  płace.  Miesiąc
podatkowy,  za  który  powinny  zostać  zaksięgowane podatki  i  składki  ZUS.  Jeżeli  naliczamy  płacę  za
miesiąc  sierpień,  ale  wypłacamy  ją  dopiero  10  września,  wtedy  podajemy  numer  09,  ponieważ
rozliczenie  finansowo-podatkowe  jest  w  tym  miesiącu.  Jeżeli  natomiast  lista  grudniowa  zostaje
wypłacona  w  styczniu  następnego  roku,  to  miesiąc  podatkowy/rozliczeniowy  należy  podać  jako  13.
Podczas wykonywania zamknięcia roku dane te zostaną przesłane do stycznia (rozliczeniowego) roku
następnego i zerowego księgowego.

 

Nazwę  listy  -  która  później  pojawi  się  w  nagłówku  wydruku,  na  przykład:  Administracja,
Akord czy Zarząd itp.., na pewno w każdej firmie istnieje już nazewnictwo dla każdej z list).

Szablonu  do  obliczeń  -  czyli  ten  w  którym  znajdują  się  wszystkie  składniki  służące  do
prawidłowego wyliczenia danej listy.

Szablon  do  wydruku  -  czyli  taki,  który  zawiera  wszystkie  te  składniki,  które  powinny
znaleźć się na pasku wypłaty, przeznaczonym dla pracownika. 

 

 Możesz stosować taki sam szablon do obliczeń i do wydruku. Wszystkie te składniki listy płac, które

mają znaleźć się  na drukowanej liście,  muszą mieć znak  w swoich parametrach ,  w miejscu  -
Sposób drukowania - Drukować na paskach list?

W oknie możemy skorzystać z podpowiedzi - ikony  ( ) lub  ( ) . 

Po  zapisaniu  danych  nagłówkowych  listy  możemy  je  skorygować  wybierając   lub  +

.

Po  założeniu  nagłówka  przystępujemy  do  edycji  wybranej  listy  (lub  definiujemy  od  razu
wszystkie nagłówki, by później kolejno je obliczać). 

Ustawiamy  kursor  na  wybranym  rekordzie  i  klikamy  ikonę   (lub  naciskamy  ),
przechodząc tym samym do drugiej zakładki okna, gdzie ustalimy listę pracowników oraz naliczymy dla
każdego z nich płacę.

101
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Zaczynamy od wyboru pracowników  .

Okno  składa  się  z  dwóch  bloków,  w  lewym  znajduje  się  lista  wybranych  pracowników,  a  w
prawym  wykaz  składników  biorących  udział  w  naliczeniu  płacy  bieżącej  osoby   (czyli  tej,  na  którym
znajduje  się  kursor).  Poruszanie  się  po  rekordach  w  lewym  bloku  powoduje  automatyczną  zmianę
wyświetlanych informacji w prawym bloku .

Ikony z menu okna

 - Powrót do poprzedniego okna .

 - Wybór pracowników .

Po kliknięciu  lub naciśnięciu  zostaną wygenerowane listy płac dla wybranych osób. 
Program może komunikować się z nami, domagając się podania wartości dla tych składników, które w
swoich parametrach mają zadeklarowane źródło pochodzenia  jako wartość wczytana z ekranu. W
trakcie  generowania  płacy  dla  kolejnych  pracowników  w  momencie  obliczania  takiego  składnika  ,
program wyświetli okienko, w którym należy podać odpowiednią wartość.

Po  pomyślnym  zakończeniu,  automatycznego  naliczania  płacy  w  lewym  bloku  widzimy
poszczególnych  pracowników  ułożonych  według  wybranej  kolejności  (kod  pracownika  rosnąco  lub
nazwisko alfabetycznie), a w prawym, składniki wynagrodzenia bieżącego rekordu.
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Składniki są wprowadzane automatycznie według utworzonego wcześniej szablonu
. Jeżeli wartość jakiegoś składnika była = 0 w momencie pobierania go do listy płac,

wtedy nie zostanie dołączony do wynagrodzenia.

 lub  - Zmiana danych pracownika dla bieżącej listy.

Na tym stopniu zaawansowania tworzenia listy możemy zmienić następujące dane:

 lub  lub   -  Kasowanie pracownika z listy

 lub    -  Harmonogram pracy  bieżącego pracownika

 lub +   -  Świadczenia lub przerwy  bieżącego pracownika

 lub  - Z tego poziomu możemy edytować składniki stałe  bieżącego pracownika. 

 lub  - Kartoteka składników tymczasowych  bieżącego pracownika.

 - Otwieranie modułu Umów - Zleceń  dla bieżącego rekordu.

 lub   -  Wybór  dodatkowego  składnika  dla  bieżącego  pracownika.  Dopisywanie
składnika  jest  wykonywane  sporadycznie.  Zdarzyć  się  tak  jednak  może,  że  w
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ostatniej  chwili  trzeba  ująć  jakąś  pozycję  na  liście  płac,  która  nie  figuruje  w  jej
szablonie.

 - Definicja bieżącego składnika .

Możemy  zmienić  (między  innymi)  Źródło  pochodzenia  składnika ,  gdy  w
ostatniej  chwili  dostaliśmy  na  przykład  listę  potrąceń  za  obiady  i  nie  ma  czasu
wprowadzania jej do składników tymczasowych każdej osobie oddzielnie. Zmieniamy
wtedy  pochodzenie  składnika  na  wartość  wczytaną  z  ekranu.  Przy  ponownym
przeliczaniu  listy  program  będzie  żądał  podania  odpowiedniej  wartości.  Po  każdej
zmianie  parametrów  składnika,  jeśli  dotyczy  on  większej  grupy  osób  powinniśmy
skasować  listę  i  przeliczyć  ją  jeszcze  raz,  aby  mieć  pewność,  że  nic  nie  zostało
pogmatwane.  Jednak,  gdy  zmiana  dotyczy  tylko  kilku  osób  wystarczy  każdemu  z

nich przeliczyć dane posługując się każdorazowo ikoną  lub klawiszem .

 lub   -  Ponowne  przeliczenie  składników  BIEŻĄCEGO  pracownika.  Gdy  dokonamy
korekty składnika listy płac, pamiętajmy, że należy przeliczyć płacę KAŻDEJ OSOBIE, której składnik
ten dotyczy.

  Zapisywanie zmian w Liście Roboczej

W prawym bloku mamy wygenerowana płacę dla każdego pracownika  z listy w podziale na
składniki ,  które  brały  udział  w  jej  naliczeniu.  W  opcji  mamy  do  dyspozycji  kilka  funkcji,
pozwalających na dokonywanie zmian.

W bloku ze składnikami każdy rekord składa się z kodu, nazwy, wartości, pola oznaczającego
jego  indywidualną  modyfikację  przez  operatora,  konta  kosztów,  konta  budżetu,  kodu  ZUS,  typu
składnika.

Znak  w polu modyfikacji oznacza, że pozycja została ręcznie skorygowana przez operatora,
tzn.  obsługujący  sam  narzucił  wartość,  inną  niż  ta,  która  wyliczona  została  automatycznie,  na
podstawie  odpowiedniego  szablonu  listy  płac .  Jest  to  niekiedy  pomocne  w  celu  zmiany  danej
wartość w ostatniej chwili. Znak ten występuje również dla składników wprowadzonych ze składników
stałych  lub tymczasowych .

Oczywiście możemy to pole odznaczyć, ale tylko poprzez wykasowanie i ponowne przeliczenie
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składników danej osoby klawiszem  lub .

Składnik  oznaczony  w polu  modyfikacji   nie  podlega  przeliczeniom.  Tak  więc  w
przypadku zmiany istotnych wartości  w   poprzedzających  go  składnikach,  nie  zostanie
on przeliczony przy aktualizacji  danych. Jeżeli  operator świadomie nie chce, aby został
zmodyfikowany  to  OK.,  ale  jeżeli  powinien  zostać  przeliczony,  wtedy  należy  skasować

składnik klawiszem .

   

Automatycznie wyliczona lista bez modyfikacji operatora

Kod Nazwa Wartość Mod

100 Płaca zasadnicza  80,00

120 Staż  20,00

300 Brutto  100,00

500 Podatek   19,00

700 Kasa   81,00

Następnie  w  wyniku  modyfikacji  zmieniono  składnik  500  podatku  na  wartość  30,00  co

spowoduje  pojawienie  się  znaku   modyfikacji  ręcznej,  a  po  przeliczeniu  (klawiszem  lub  ikona

) zmienia się kwota wypłaty w kasie na 70.

Kod Nazwa Wartość Mod

 100 Płaca zasadnicza 80,00

120 Staż 20,00

300 Brutto 100,00

500 Podatek 30,00

 700 Kasa 70,00

Jeżeli  teraz  chcemy  zmienić  wartość  płacy  zasadniczej  na  200,00  i  przeliczamy  składniki

klawiszem  lub ikona , wtedy składnik 500 podatku, nie będzie zmodyfikowany według sposobu
naliczenia podatku. Jeżeli operator faktycznie ma takie zamierzenie, to musi mieć tego świadomość, w
przeciwnym wypadku należy skorygować ten błąd.

Kod Nazwa Wartość Mod
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 100 Płaca zasadnicza 200,00

120 Staż 20,00

300 Brutto 220,00

500 Podatek 30,00

700 Kasa 190,00

Po  usunięciu  składnika  500,  a  tym  samym  znaku  modyfikacji  i  ponownym  przeliczeniu

klawiszem   lub ikona  podatek zostanie prawidłowo wyliczony. 

Kod Nazwa Wartość Mod

 100 Płaca zasadnicza 200,00

  120  Staż 20,00

300 Brutto 220,00

500 Podatek 41,80

   700  Kasa 178,20

Aby  Składnik  Listy  Płac  miał  przypisane  konto  kosztów  i  konto  budżetu,  musimy
odpowiednio zdefiniować jego parametry . 

Należy pamiętać, że jeżeli nie przypiszemy kodu kosztów  w danych składnika, to
nie zostanie on ujęty w rozliczeniu kosztów . Będzie to błąd!!!

Należy  dążyć  do  takiego  zdefiniowania  szablonów  list  płac  i  takiej  organizacji
pracy, aby nie poprawiać listy wykonanej automatycznie, ponieważ prowadzić  to może
do powstania pomyłek i błędów, możliwych do wychwycenia dopiero przy miesięcznym
rozliczeniu  płac.  Jeżeli  dokonujemy  modyfikacji  listy  to  zawsze  powinniśmy  się  starać

zakończyć  ją  automatycznym przeliczeniem (  lub  ).  Nie  jest  to  konieczne  tylko
przy  kasowaniu  wybranych  składników  (prostych,  cząstkowych)  nie  będących  sumami
kontrolnymi, gdyż wtedy pozostałe zostaną automatycznie przeliczone. 

Wykasowanie  składnika  będącego  podstawą  wyliczeń  dla  innych  składników,
doprowadzi do błędnego wyliczenia listy.

 

Po zakończeniu naliczania danej listy, powracamy do głównego okna List Roboczych.
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 gdzie korzystając z dostępnych ikon możemy zająć się jej drukowaniem, przesyłaniem danych
do banku lub księgowaniem.

 lub  lub  - tworzenie nowej listy .

Opcje, wybierane z Menu Ikon okna, dotyczą zawsze bieżącego rekordu. 

 lub +  - poprawa danych  nagłówkowych listy lub jej parametrów.

Aby  móc  wykonać  operację  z  kilkoma  listami  jednocześnie  należy  zaznaczyć  odpowiednie

rekordy. Zaznaczanie  odbywa się po kliknięciu ikony .

 lub  - zaksięgowanie bieżącej Listy Płac.

Lista zostanie zaksięgowana, tzn. zostanie przeniesiona z rejestru list roboczych do wykazu list
zaksięgowanych  Wiążę  się  to  przede  wszystkim  z  tym,  że  wszystkie  dane  z  listy  zostaną
wpisane  pracownikom,  do  ich  osobistych  kartotek,  skąd  zostaną  pobrane  do  zestawień  i
wyliczeń, (w tym przede wszystkich zestawień dla ZUS) oraz do rozdzielnika kosztów.

 

Funkcję tę należy wykonać dopiero po wypłaceniu listy i nie stwierdzeniu reklamacji.

 lub  - kasowanie bieżącej Listy Płac

Jeżeli  lista,  którą  wyliczyliśmy  jest  nieprzydatna  np.  w  wyniku  zmiany  dużej  ilości  danych  do
przeliczeń, przez co należałoby dokonać wielu poprawek, wtedy należy taką listę skasować.
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 - eksport List Płac (przelewów) do banków

Opcja  służy  do  wykonania  zapisu  danych,  potrzebnych  do  przelewu  w  standardzie  kilkunastu
banków.
W  oknie  wyświetlonym  po  uruchomieniu  funkcji  należy  ustawić  kilka  parametrów.  Wybieramy
Numer  Rachunku  Bankowego  Firmy  z  którego  maja  zostać  wykonane  przelewy.  Następnie
decydujemy,  czy  tworzymy  TYLKO  WYDRUK,  czy  plik  z  danymi  w  standardzie  jednego  z
banków:

Na  koniec  wybieramy  opis  przelewu,  a  po  kliknięciu   utworzony  zostanie
odpowiedni plik, we wskazanym miejscu. Jeśli wcześniej wybraliśmy opcję: TYLKO WYDRUK, klikamy

klocek , aby wydrukować odpowiednie zestawienie..

 - generowanie specyfikacji nominałów do wypłat gotówkowych

Dla  zaznaczonych  list,  program  obliczy  ile  sztuk  konkretnych  nominałów  potrzeba,  aby  zrobić
wypłatę  bez  konieczności  rozmieniania  lub  wydawania  reszty.  Specyfikacja  nie  będzie
wykonana dla listy osób, których płaca jest przesyłana do banków na rachunki osobiste.

 - eksportowanie List Płac do tabeli / arkusza

Wysyłanie danych do arkusza. Na początek wybieramy szablon składników, następnie klikamy
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i w wybieramy składniki, które chcemy umieścić w arkuszu kalkulacyjnym:

Po  zaakceptowaniu  ustawień  klockiem  ,  ustalamy  rodzaj  nazwy  dla  kolumn  ze
składnikami. Mamy do wyboru kod składnika lub jego nazwę. Teraz klikamy KONIEC. 
Na  ekranie  wygenerowane  zostaną  2  tabele  z  danymi.  Na  zakładce  1  w  układzie
standardowym, a w zakładce 2 w układzie odwróconym:
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Wybrany układ możemy:

 lub  - wysłać do arkusza

 lub  - wydrukować według projektu FR

 - otworzyć w oknie podglądu tabeli , by poddać ją dalszej obróbce

 - wydrukować  w podstawowym układzie.

 lub  - drukowanie bieżącej listy płac według projektu FR  

Dostępnych  jest  kilka  rodzajów  wydruku  Listy  Płac.  Po  uruchomieniu  opcji  program  wyświetli
okno, w którym należy ustawić kilka parametrów.

Teraz wystarczy kliknąć Wydruk, a odpowiednia lista zostanie wysłana na drukarkę.

 - tworzenie zbiorówek z List Płac

Na  początek  wybieramy  listy  płac,  z  których  chcemy  wygenerować  zbiorówki.  Znak   w

pierwszym  polu  oznacza,  że  dana  pozycja  została  zaznaczona.  Klikamy  ,  i  w
następnym oknie wybieramy składniki, które chcemy sumować.
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Po zaakceptowaniu ustawień klockiem , wybieramy miejsce wysłania raportu.

Jeśli wybierzemy opcję Tabela =>, po kliknięciu KONIEC, na ekranie wyświetlone zostanie okno
z  odpowiednią  tabelą.  Z  tego  miejsca  również  można  wydrukować  zbiorówkę  korzystając  ze
standardowych ikon programu.

 - Podgląd Raportu

 - Wydruk Standardowy

 - Wydruk według projektu FR   

 - włączanie / wyłączanie funkcji zaznaczania rekordów  

 - zamykanie okna - wyjście z opcji 

 lub  lub  - tworzenie listy roboczej . 
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Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

5.6.4 Listy Płac zaksięgowane

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Listy Płac zaksięgowane

Ø IKONA - 

Wszystkie  listy  wypłacone w kasie  i  zaksięgowane w opcji  Listy  Płac  Robocze  trafiają  do
zbioru list zaksięgowanych. Możemy je przeglądać oraz modyfikować w wyjątkowych tylko wypadkach,
jeśli oczywiście posiadamy odpowiednie uprawnienia administratora systemu .

Możemy taką listę również skasować.

Należy  jednak  pamiętać,  że  wszelka  ingerencja  wpływa  bezpośrednio  na  wpisy  w
kartotekach  osobistych  pracowników.  Przestrzegamy,  więc  przed  nieprzemyślanym
korygowaniem zaksięgowanych danych.

Okno składa się z dwóch zakładek.
W pierwszej dostępny jest wykaz wszystkich zaksięgowanych list:
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natomiast  w  drugiej  lista  pracowników  bieżącej  listy  oraz  składniki,  które  składają  się  na
wyliczoną płacę.

MENU IKON OKNA (zakładka 1) - Wykaz zaksięgowanych
list:

Podgląd Raportu .

Wydruk  Wykazu List Zaksięgowanych.

48
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Eksport List/y Płac (przelewów) do banku.

Przed  uruchomieniem  opcji  należy  zaznaczyć  odpowiednie  listy.  Opcja  służy  do
wykonania  zapisu  danych,  potrzebnych  do  przelewu  w  standardzie  kilkunastu  banków  i
działa na takiej samej zasadzie jak w opcji Listy Płac Robocze .

Otwórz listę w Arkuszu Kalkulacyjnym .

lub 

Drukowanie raportów zaprojektowanych  w Fast Report .

Zbiorówka z  zaznaczonych  list.  Raport  tworzymy w taki  sam sposób  jak  w  opcji  Listy
Płac Robocze .

Kasowanie bieżącej listy - tylko przez uprawnioną osobę.

Skasowanie listy spowoduje skasowanie zapisów w kartotekach pracowniczych.

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

5.6.5 Baza Danych Obroty

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Baza Danych Obroty

Ø IKONA - 

Baza zawiera pozycje z wszystkich zaksięgowanych list. 
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Bazę możemy dowolnie grupować, oraz ustalać kolejność występowania rekordów.
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Tak przekonfigurowaną tabelę możemy wydrukować, korzystając z ikon.

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.6.6 Raporty z list zaksięgowanych

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Raporty z list zaksięgowanych

Ø IKONA - 

Opcja  służy  do  generowania  raportów  na  podstawie  list  zaksięgowanych ,  dlatego
pamiętajmy  by  przed  jej  uruchomieniem  sprawdzić  czy  wszystkie  potrzebne  nam  do  zestawień  list
zostały zaksięgowane .

W menu okna ustawiamy kilka parametrów:
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W  związku  z  tym,  że  część  płac  za  dany  miesiąc  jest  wypłacana  dopiero  w  następnym
(pracownicy fizyczni),  musimy wskazać,  czy interesuje nas  miesiąc  rozliczeniowy  (z  ZUS oraz  z  US)
czy też księgowy (koszty).

Następnie  wybieramy  zakres  danych:  dla  wszystkich  pracowników  lub  tylko  dla  wybranych.

Przy zadeklarowaniu drugiej możliwości korzystamy z  ikony , by móc wskazać odpowiednie osoby
.

Klikamy  ,  by  na  ekranie  zostały  wyświetlone  odpowiednie  sumy.  Aby  wydrukować

tabelkę klikamy .

Jeśli  wybierzemy  parametr  wszyscy  (pracownicy),  wtedy  po  obliczeniach  możemy  wyświetlić

dodatkowe okno ze szczegółami danej pozycji, klikając ikonę .

 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli , by poddać ją dalszej obróbce.

 - Wydruk  w podstawowym układzie.

 lub  - Wydruk według projektu FR
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Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.6.7 Zbiorówki roczne

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Zbiorówki roczne

Ø IKONA - 

Po  uruchomieniu  okna,  tabela  jest  pusta.  Na  początek  należy  wskazać  kilka  parametrów.
Wybieramy rok, typ miesiąca oraz zakres. Możemy także wybrać pracowników  do zestawienia.

Znak   oznacza  wybór  miesiąca.  W  momencie  wejścia  do  opcji  zaznaczone  są  wszystkie

pola. (Odznaczamy je klawiszem  lub klikając myszką.)  Po ustaleniu parametrów klikamy 

lub naciskamy klawisz .

Program  wygeneruje  zbiorówkę.  Jeśli  baza  posiada  dużo  rekordów,  generowanie  może
potrwać parę chwil.

Wygenerowana  tabela  zawiera  listę  kodów  i  nazw  składników  oraz  ich  sumy  w  podziale  na
poszczególne miesiące danego roku. Kolejne pozycje zamykają sumy składników z całego roku.
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 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli , by poddać ją dalszej obróbce.

 - Wydruk  w podstawowym układzie.

 lub  - Wydruk według projektu FR
 

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.6.8 Rozdzielnik kosztów

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Rozdzielnik Kosztów

Ø IKONA - 

Rozdzielnik kosztów jest generowany na podstawie zbioru list zaksiegowanych .
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Nim program wygeneruje rozdzielnik, przeprowadza operatora przez kilka zakładek, w których
pozwala na dobranie odpowiednich parametrów raportu.

Operator według własnych potrzeb konfiguruje rozdzielniki. Może uzyskać podział kosztów na
podstawie dowolnie wybranych składników dla dowolnie wybranych grup osób.

Pierwsze okno, to deklaracja miesiąca, zakresu oraz rodzaju kont, a także zakresu składników
oraz tytułu kolumn.

Po  kliknięciu  ,  na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  do  wyboru  List  Płac.

Zaznaczamy/odznaczamy  myszką  lub  klawiszem  ,  pojedyncze  listy  lub  "przyciskami"
Włącz/Wyłącz wszystkie pozycje.
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Po wybraniu  , pojawi się okno, w którym wybieramy składniki:

Po zaakceptowaniu ustawień klockiem , ustalamy miejsce wyświetlania wyników:
Możemy  wybrać  tabelę  wyświetloną  w  standardowy  sposób  (zobacz  przykład  niżej)  lub  wyniki  w
arkuszu kalkulacyjnym.

 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli , by poddać ją dalszej obróbce.

 - Wydruk  w podstawowym układzie.

 lub  - Wydruk według projektu FR
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Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.6.9 Zestwienie dla 1 składnika

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Zestawienie dla jednego składnika

Ø IKONA - 

W  górnej  części  okna  wybieramy  miesiąc  oraz  jego  typ.  W  następnym  polu  podajemy

numer składnika,  jeśli  nie  pamiętamy kodu,  korzystamy ze słownika  lub .  Klikamy 

lub naciskamy . Na ekranie wyświetlona zostanie tabela z odpowiednimi danymi.

 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli , by poddać ją dalszej obróbce.

 - Wydruk  w podstawowym układzie.

 lub  - Wydruk według projektu FR
 

Zestawienie dla wybranych składników

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
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Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.6.10 Zestwienie dla wybranych składników

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Zestawienie dla wybranych składników

Ø IKONA - 

Po  uruchomieniu  na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno,  w  którym  należy  ustawić
parametry raportu:

Po  kliknięciu  ,  na  ekranie  wyświetlone  zostanie  okno  do  wyboru  List  Płac.

Zaznaczamy/odznaczamy  myszką  lub  klawiszem  ,  pojedyncze  listy  lub  "przyciskami"
Włącz/Wyłącz wszystkie pozycje.
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Po wybraniu  , pojawi się okno, w którym wybieramy składniki:

Po  zaakceptowaniu  ustawień  klockiem  ,  ustalamy  tytuły  kolumn  i  klikamy

.
Na  ekranie  zostanie  wyświetlona  tabela  w  dwóch  typach  (na  dwóch  zakładkach)  w  układzie

standardowym:
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 i odwróconym.

 - Otwieranie wykazu w oknie podglądu tabeli , by poddać ją dalszej obróbce.

 - Wydruk  w podstawowym układzie.

 lub  - Wydruk według projektu FR

 lub  - Eksport danych do Arkusza Kalkulacyjnego .
 

Zestawienie dla jednego składników

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
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5.6.11 Dekrety do FK

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Dekrety do FK

Ø IKONA - 

Tworzenie noty z naliczeń płacowych dla potrzeb działu Finansowo - Księgowego.

Podczas definiowania składników płac , dla każdego z nich mogliśmy przypisać konta, które
w  rejestrach  księgowych  są  odzwierciedleniem  generowanych  w  programie  wartości.  W  trakcie
tworzenia  noty,  program  sprawdza  wszystkie  kartoteki.  Z  tych,  które  posiadają  w  polu  konta  wpisy,
pobiera wartości z wybranego (w menu okna) miesiąca.

Klikamy   ( lub naciskamy ) i kolejno wybieramy odpowiednie parametry:

· numer miesiąca oraz jego typ, klikamy .

·  listy i klikamy .

· Składniki:

103
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Po  zaakceptowaniu  ustawień  klockiem  ,  a  następnie  ,  na  ekranie
otrzymamy tabelę w dwóch wersjach (2 zakładki):

·  analitycznej 
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· i syntetycznej
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Dla  wygenerowanego  raportu  możemy  podać  oznaczenia  dokumentu  księgowego:  Symbol,
numer, opis, datę:

Następnie Tabelę możemy wydrukować/ zapisać lub przesłać automatycznie do programu FK.
 

 lub
Zapisywanie dekretów księgowych do zbioru DBF.

Zapisywanie dekretów księgowych do zbioru tekstowego w formacie programu MOVEX.

Przesyłanie dekretów do programu FK TGsoft.

http://www.tgsoft.pl/fk.aspx
http://www.tgsoft.pl
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Aby dane zostały wysłane w odpowiednie miejsce, należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu
ścieżki w parametrach systemu .

Pamiętaj także, że tabelę można modyfikować,

zmieniając układ kolumn, filtrując, sortując, itd. Jeśli nie  wiesz jak to

zrobić, wykorzystaj linki zamieszczone niżej.

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

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

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

5.6.12 Przelewy Bankowe

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Przelewy Bankowe

Ø IKONA - 

Po wejściu do opcji  na ekranie wyświetlone zostaną  pozycje,  które  odpowiadają  ustawianym

293
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automatycznie  zakresom.  Oznacza  to,  że  jeśli  uruchomimy  opcję  po  raz  pierwszy  (w  ogóle  lub  w
bieżącym  dniu)  okno  będzie  puste.  Gdy  jednak  w  danym  dniu  wystawimy  jakieś  dokumenty,
odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.

Przygotowanie  przelewu  rozpoczynamy  od  uruchomienia  nowego  okna  edycyjnego.

Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz  lub ikony , .
Na trzech zakładkach znajdziemy różne typy przelewów.

· Zakładka 1 - Przelewy zwykłe
· Zakładka 2 - Przelewy do US
· Zakładka 3 - Przelewy do ZUS

Wypełnione  przelewy  drukujemy  klikając   lub  naciskając  ,  według  ustawionego  typu
wydruku  (zobacz  okno  wyżej).  Jeśli  chcemy  wysłać  na  drukarkę  więcej  dokumentów,  wtedy  należy
wszystkie interesujące nas pozycje zaznaczyć .

Pamiętajmy również że tabelę możemy dowolnie grupować na przykład datami.

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien
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Zakładka 1 - Przelewy zwykłe

W  pierwszym  polu  wybieramy  rodzaj  dokumentu:  polecenie  przelewu  (A)  lub  wypłatę
gotówkową(B).  Jeśli  wybierzemy  polecenie  przelewu,  wtedy  w  oknie  pojawią  się  dodatkowo  pola,  w
których wybieramy dane  dotyczące  rachunku bankowego,  z  którego ma być  wykonany przelew.  Aby
nazwa banku wyświetlana była prawidłowo należy ją odpowiednio zdefiniować w opcji Słowniki - Banki

.
 Jeśli  nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu

ikony  lub naciśnięciu klawisza .

151
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Lista  rachunków  bankowych  pobierana  jest  z  opcji  Dane  Firmy .  Tam  należy  wprowadzić
firmowe rachunki bankowe.

· Planowany  Termin  -  w  polu  tym  podajemy  termin  płatności,  po  to,  aby  program  mógł  nam

codziennie  podpowiadać,  które  przelewy  należy  w  dniu  dzisiejszym  przesłać.  Nie  wypełnienie  pola

spowoduje,  że  nie  będziemy  mieć  nad  terminami  płatności  kontroli.  Oczywiście,  jeśli  wystawiamy

przelew,  by  zaraz  po  jego  zrobieniu  i  wydrukowaniu  zanieść  go  do  banku,  pole  to  można  ominąć,

ponieważ program automatycznie podaje bieżącą datę.

Pole termin nie  może zostać puste.  Program, aby wyświetlić  wystawione przelewy
sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie.  Gdy napotka na niewypełnione
pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

Kolejne pola służą do definiowania "dla Kogo"," ile" i "za co" chcemy przekazać pieniądze. W

polu  kod  możemy  korzystać  z  podpowiedzi  -  klawisz   lub  ikona  .  (zobacz  -  Okno  wyboru
Pracownika-ow )

299

164
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Jeśli  poprawnie  (czytaj  rzetelnie)  wypełniliśmy  pola  w  słownikach  kontrahentów,  wówczas
większość  danych  wypełni  się  automatycznie  po  zatwierdzeniu  kodu.  Jeśli  tak  się  nie  stanie  należy
dane wprowadzić.

Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk .

1.  Z  pewnością  każdy  operator  wie,  co  należy  wpisać  w  polach:  Kwota  oraz  Treść.  Warto  jednak

jeszcze  raz  przeczytać  kilka  słów  na  temat  Daty.  Przygotowując  przelew  wcześniej  pamiętajmy,  aby

wpisać dzień, w którym dokument ten zostanie do banku przekazany.  Ponad to warto przyjąć zasadę

sporządzania  przelewów  w  momencie  powstania  płatności.  Jeśli  wpiszemy  datę  upłynięcia  terminu

płatności (lub na przykład 1 dzień przed jego upływem), wtedy program będzie za nas kontrolował nie

przekroczenie jej.

2. Każdy przelew, który został przekazany z naszego konta należy odnotować. Aby to zrobić musimy

wpierw  odszukać  odpowiednią  pozycję  z  listy.  Najszybciej  odnajdziemy  dany  rekord,  wpisując

odpowiednie terminy w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie otwieramy

(ikona  lub klawisz  lub LKM) okno edycyjne danego przelewu. Pierwszy segment zawiera

pole Wykonany. Należy zaznaczyć je kliknięciem myszka lub klawiszem  - .
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Zakładka 2 - Przelewy do Urzędu Skarbowego
Dokument Przelewu pieniędzy do Urzędu Skarbowego może być drukiem przelewu lub wpłaty

gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.

 

Na druku przelewu należy dodatkowo wskazać:
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 Jeśli  wybierzemy polecenie przelewu,  wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola,  w  których
wybieramy  dane  dotyczące  rachunku  bankowego,  z  którego  ma  być  wykonany  przelew.  Aby  nazwa
banku wyświetlana była prawidłowo należy ją odpowiednio zdefiniować w opcji Słowniki - Banki .

 Jeśli  nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu

ikony  lub naciśnięciu klawisza .

151
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Lista  rachunków  bankowych  pobierana  jest  z  opcji  Dane  Firmy .  Tam  należy  wprowadzić
firmowe rachunki bankowe.

· Planowany  Termin  -  w  polu  tym  podajemy  termin  płatności,  po  to,  aby  program  mógł  nam

codziennie  podpowiadać,  które  przelewy  należy  w  dniu  dzisiejszym  przesłać.  Nie  wypełnienie  pola

spowoduje,  że  nie  będziemy  mieć  nad  terminami  płatności  kontroli.  Oczywiście,  jeśli  wystawiamy

przelew,  by  zaraz  po  jego  zrobieniu  i  wydrukowaniu  zanieść  go  do  banku,  pole  to  można  ominąć,

ponieważ program automatycznie podaje bieżącą datę.

Pole termin nie  może zostać puste.  Program, aby wyświetlić  wystawione przelewy
sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie.  Gdy napotka na niewypełnione
pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

Wydruk polecenia przelewu „podatkowego” zawiera w tle duży napis PODATKI.

299
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Zakładka 3 - Przelewy do ZUS

Dokument  Przelewu  pieniędzy  do  ZUS  może  być  drukiem  przelewu  bankowego  lub  wpłaty
gotówkowej. Odpowiedni rodzaj należy wybrać w pierwszym polu.

Podczas  tworzenia  druków  w  tej  zakładce,  podajemy  kilka  ważnych  informacji  dotyczących
rozliczeń z ZUS-em.
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 Jeśli  wybierzemy polecenie przelewu,  wtedy w oknie pojawią się dodatkowo pola,  w  których
wybieramy  dane  dotyczące  rachunku  bankowego,  z  którego  ma  być  wykonany  przelew.  Aby  nazwa
banku wyświetlana była prawidłowo należy ją odpowiednio zdefiniować w opcji Słowniki - Banki .

 Jeśli  nie znamy kodu banku, możemy skorzystać z listy podpowiedzi dostępnej po kliknięciu

ikony  lub naciśnięciu klawisza .

Lista  rachunków  bankowych  pobierana  jest  z  opcji  Dane  Firmy .  Tam  należy  wprowadzić
firmowe rachunki bankowe.

151
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Pole termin nie  może zostać puste.  Program, aby wyświetlić  wystawione przelewy
sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie.  Gdy napotka na niewypełnione
pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

5.6.13 Raporty - Sprawozdania

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Listy - Raporty Sprawozdania - Deklaracje

Ø IKONA - 

Opcja  została  przygotowana  do  generowania  -  drukowania,  wcześniej  zdefiniowanych
raportów,  w  oparciu  o  projekty  wykonane  w  FAST  REPORT.  Parametry  każdego  z  raportów

przygotowujemy w opcji Słowniki - Definicje sprawozdań  . 
Opcja definiowania oraz drukowania raportów została umyślnie podzielona, aby początkujący

operator podczas drukowania raportów, nie zmienił przez niewiedzę, istotnych składowych projektu.

156
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Okno składa się z dwóch bloków. W prawym znajduje się lista dostępnych raportów. W lewym
tabela z nagłówkami wykonanych i  zapisanych deklaracji  z  bieżącego raportu (w naszym przykładzie
PIT5L). 

W kolumna Opis, znajduje się pole typu memo. Pamiętamy zapewne, że w zależności od tego
czy zostało wypełnione czy też nie, ikona-znak zmienia wygląd:

 Po  kliknięciu  pola  lub  naciśnięciu  ,  pod  polem  tym,  wyświetlone  zostanie  okienko
Memo, w którym podajemy lub odczytujemy objaśnienie danej pozycji. Jeśli chcemy opuścić pole typu

memo, używamy myszki (klikając Ok) lub kombinacji klawiszy + , (a nie samego ).

· O  zapisywaniu   tworzonych  raportów,  aby  program  prawidłowo  wyliczał
narastające dane.

· W  Internecie,  na  stronie  www.tgsoft.pl,  dostępne  są  projekty.  Warto  więc,  co
pewien  czas  odwiedzać  tę  stronę,  aby  sprawdzić  czy  nie  znajduje  się  tam nowa
wersja programu z uaktualnionymi deklaracjami.

http://www.tgsoft.pl/
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Pracę rozpoczynamy od wygenerowania nowego raportu (na podstawie jednego z dostępnych

projektów). Po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji w lewym bloku, klikamy  lub naciskamy

klawisz . 

W oknie ustawiamy kilka parametrów:

· Rok, Miesiąc - dla którego chcemy utworzyć raport. Program podpowiada ustawienia
bieżące.

· Wspólnik -  dla którego chcemy obliczyć deklarację. Wpisujemy kod lub wybieramy z

dostępnego  słownika  ( lub  ).  Jeśli  wspólnika  brakuje  w  wyświetlonej  liście,
możemy go do niej dopisać także z tego miejsca.

Po  podaniu  odpowiednich  parametrów  klikamy   lub  naciskamy  klawisz  .
Program wygeneruje listę pozycji  -  pól,  potrzebnych do prawidłowego wypełnienia bieżącego raportu.

Jeśli w raporcie znajdują się pola ze zdefiniowany typem (wartość)  (w opcji Definiowanie Raportów
),  wtedy  program  podczas  generowania  ominie  je  (pozostawi  puste).  Należy  w  pozycji  tej  podać

odpowiednią wartość i  ponownie przeliczyć raport, posługując się klockiem  lub klawisz .
Po  wpisaniu  przez  nas  wartości  cała  pozycja  zostaje  podświetlona  jasnym  tłem  i  dodatkowo  w

kolumnie  Blokada (na  zdjęciu  wyżej  Bl...)  umieszczony  zostanie  znak ,  który  informuje  program o
blokadzie tego pola do przeliczeń. W ten sposób, możemy poprawiać także inne pola. Po ponownym
przeliczeniu raportu, program nie zmieni  podanej wartości, a jedynie uaktualni pozostałe pola, mające
powiązania z tą pozycją. Również i w takim wypadku tło zostanie zmienione (na szare), a w kolumnie

Blokada pojawi się znak .

156
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Jeśli  dokonamy  zmiany,  a  później  chcemy  przywrócić  pierwotne  wyliczenie

programu,  wtedy  należy  skasować  pozycję  (kombinacja  klawiszy   +  )  i
ponownie przeliczyć raport. Gdy pogubimy się w korektach lub nie jesteśmy pewni czy
wszystko,  co  poprawiliśmy  jest  odpowiednio  wyliczone,  wówczas  najlepszym
rozwiązaniem  będzie  opuszczenie  opcji  bez  zapisu  lub  jeśli  już  została  zapisana,
skasowanie  raportu.  Ustawiamy  kursor  na  odpowiedniej  pozycji  i  posługując  się  ikoną

,  usuwamy  niepewny  raport,  a  następnie  rozpoczynamy  generowanie  od
początku.

Po wygenerowaniu danych, czyli po obliczeniu raportu (  lub klawisz )  w oknie
uaktywnione zostaną pozostałe ikony:

Podgląd wydruku tabeli

Wydruk  tabeli. 

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

Filtrowanie  rekordów  w  tabeli.  Na  ekranie  zostaną  tylko  te  pozycje,  których  wartości  są
większe od 0,-

Aby wyłączyć filtr, a tym samych ponownie zobaczyć wszystkie pozycje klikamy:

  Możemy także wybrać inne ustawienia filtra .

48

57
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Drukowanie wygenerowanego raportu, zgodnie z projektem przygotowanym w Fast Report
.

Przygotowane  projekty  deklaracji  są  pełnymi  drukami.  To  znaczy,  że  program  drukuje
również  zacienienia.  Jeśli  chcemy  uzyskiwać  tylko  nadruk  na  gotowych  formularzach,
musimy dokonać odpowiednich zmian w projekcie. Przed wysłaniem wydruku na drukarkę
warto zobaczyć go na podglądzie, aby upewnić się, że wszystko jest OK. 

 

Każdą deklarację przed oddaniem do US powinniśmy sprawdzić, ponieważ
jest  wiele  sytuacji,  których  program  nie  potrafi  przewidzieć  za  operatora.  Do
nich zaliczyć możemy na przykład nieprzemyślaną ingerencję w pola wyliczonej
deklaracji. 

Projekt drukowanej deklaracji możemy zmienić sami. Po wybraniu , klikamy
Projektuj:

   

Zanim  zaczniesz  zmieniać  deklaracje  skopiuj  je.  Projekty  znajdują  się  w  katalogu

programu, w podkatalogu FR i mają rozszerzenie " .fr3 ".

Przy  pomocy  języka programowania  Delphi,  operator  może dokonać  dowolnych obliczeń.
Program  trochę  nam  w  tym  pomaga  i  dlatego  nawet  operator,  który  wcześniej  nie  miał
kontaktu z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu. Funkcję podajemy
w opcji Definiowanie Raportów , ale w tym oknie możemy ją skorygować. Oczywiście po

zmianie należy ponownie przeliczyć raport (  lub klawisz ).

Aby  otworzyć  okno  edycyjne  do  podawania  funkcji,  klikamy  .  Pamiętajmy  o  tym,  że
uaktywnianie funkcji odbywa się tylko dla pozycji z tym typem.

39
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Podany  przykład  przedstawia,  w  jaki  sposób  wiążemy  poszczególne  pozycje  raportu.  Skrót
"SK" jest odwołaniem się do składnika, czyli wybranej pozycji. Jej kod podajemy w nawiasie zaraz, za
"SK".  Jeśli  chcemy  uzyskać  wynik  na  podstawie  kilku  składników,  korzystamy  ze  słowa  "Result"
(wynik),  które  pozwala  na  skonstruowanie  wyrażenia  matematycznego.  Możemy  dodawać,
odejmować,  dzielić,  mnożyć,  obliczać  średnie,  procenty,  itd...  Wzorując  się  na  przedstawionym
przykładzie z pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.

"Result"  jest  konieczny  bez  względu  na  to  czy  będzie  to  jeden  składnik,  suma
składników,  czy  pole  z  bazy.  "Result:="  oznacza  zwróć  wynik  w  postaci  tego  co
wpiszemy po znaku "=".

Każdą  pozycję  wyliczonej  deklaracji  można  zmienić.  Należy  tylko  ponownie  ją
(deklarację)  przeliczyć,  aby  składniki  uzależnione  od  zmienianej  wartości  zostały
zaktualizowane.

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

W RCP znajdziemy:

 

5.7.1 Lista kalendarzy

5.7.2 Kalendarze wzorcowe

5.7.3 Definiowanie kalendarzy

5.7.4 Odczyt danych z czytników

5.7.5 Dziennik czasu pracy
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5.7.6 Czas pracy pracowników

5.8 Funkcje

W Funkcjach znajdziemy:

Parametry systemu
Dane Firmy
Dni Robocze Zakładu  

Użytkownicy systemu
Rejestracja programu
Kasowanie zbiorów indeksowych

5.8.1 Parametry Systemu

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Parametry systemu

Ø IKONA - 

Do  prawidłowego  funkcjonowania  programu  niezbędne  jest  poprawne  zdefiniowanie
Parametrów Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na kilka grup:

Dane podstawowe
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 Księgowany rok.

Katalog z danymi (*.KDU) - Ścieżka dostępu do katalogu roboczego Programu Płatnika ZUS

(*.KDU)  -  możemy  wyszukać  odpowiedni  plik  ze  schematu  dostępnego  po  kliknięciu  ikony  
znajdującej się w tym polu.

Termin  składania  deklaracji  ZUS  -  po  kliknięciu   (lub )  otrzymamy  listę  możliwych  do
wyboru terminów (na przykład: do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych).

Katalog  z  danymi  FK  -  podajemy  ścieżkę  dostępu  do  katalogu  w  którym  umieszczony  jest

programu   .  Pamiętajmy  o  wskazaniu  odpowiednich  podkatalogów,  zawierających  dane
właściwych firm i roku.

 

Dekrety do FK
Formularze ZUS

Dodatek stażowy

W związku z tym, że schemat obliczania dodatku jest różny w wielu firmy, program nie może
ujednolicić zasad naliczania dodatków stażowych i dlatego należy podać niezbędne informacje:

Maksymalny procent - do jakiego może wzrosnąć dodatek. 

Przyrost dodatku (%)  – o ile procent wzrasta w naszym zakładzie.

Przyrost lat – co jaki okres dodatek podnosi się.

Jeśli w naszej firmie procent dodatku stażowego wzrasta po 1.5 % co roku i rośnie np. tylko do
20%, wtedy wpisujemy odpowiednio:

20            (pomijamy znak %)
1.5
1

Funkcje w formułach obliczeniowych - staz

272
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Ilość dni roboczych

W poszczególnych miesiącach w bieżącym roku. (Zobacz zdjęcie ekranu wyżej.)

Funkcje w formułach obliczeniowych - DniRob

Dni Robocze Zakładu

Zasiłki ZUS

Wypełnimy  pola  aktualnymi  wartościami  Zasiłków  Rodzinnych  (na  kolejne  dzieci),
Pielęgnacyjnych, Wychowawczych oraz Porodowych. 

129
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Funkcje w formułach obliczeniowych - zasiłki

Stawki podatkowe

W  kolejnych grupach podajemy procent  podatku,  pomijając  znak % (dla 19 % podamy 19 a
nie  19%);  próg  podatku;  oraz  Kwotę  wolną  od  podatku  (w  najniższej  grupie)  lub  kwotę  podatku  z
poprzedniej grupy, którą należy dodać do wyliczeń (dla wyższych stawek podatkowych). 

Koszty uzyskania oraz Koszty uzyskania podwyższone.
Ulga podatkowa.
Dla Umów-Zleceń - procent kosztów uzyskania oraz podatku.

140
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Funkcje w Formułach obliczeniowych - podatek
Funkcje w Formułach obliczeniowych - parametry

Składki ZUS

Podajemy  wskaźniki  procentowe  określające  Ubezpieczenia:  Emerytalne,  Rentowe,
Chorobowe,  Wypadkowe,  Zdrowotne,  a  także  Fundusz  Pracy  oraz  Fundusz  Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Ten temat zamyka "Kwota górnej granicy Świadczeń Pracowniczych".

Składniki listy płac

Inne parametry konfiguracyjne

Na koniec podajemy:

Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych?. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy
by program przypominał nam o kopiowaniu danych. Jeśli chcemy by program nie zgłaszał komunikatu
podczas zamykania systemu, wtedy wpiszemy "0".

Najniższą krajową

Ostatni kod obliczanego składnika.

Dopuszczać Ujemne składniki podczas obliczeń - pole działa na zasadzie włącz/wyłącz. Znak

 oznacza aktywację.

132
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 Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych pamiętaj o kliknięciu ..

5.8.2 Dane Firmy

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Dane Firmy

Ø IKONA - 

W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne firmy, które podobnie jak parametry systemu
pogrupowano tematycznie.

Dane identyfikacyjne

Na  początek  informacja  o  statusie  firmy  (osoba  fizyczna  czy  prawna).  Następnie  podajemy
kolejno: NIP, Regon, Pesel oraz Nazwę skróconą. 

Nasza  firma  to  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  Import  Export  "Maniek"
spółka z o.o. - w polu  wpiszmy PPUH I-E "MANIEK" sp. z o.o.

Dane firmy

 W polach podajemy pełną nazwę naszej firmy. Mamy do dyspozycji trzy linie.

Rachunek podstawowy (domyślny)

W  polach  podajemy  informacje  dotyczące  podstawowego  (najczęściej  używanego)  konta
firmowego.  Podane  konto  będzie  podpowiadane  w  odpowiednich  miejscach  w  programie  (np:  w
przelewach ).

Adres siedziby

Oprócz  podstawowych  danych  teleadresowych  znajdziemy  tutaj  także  pola  dotyczące  strony
www oraz E-mail. Dodatkowo należy podać dane Urzędu Skarbowego według adresu zamieszkania.

Firma - Osoba Fizyczna

Jeśli firma posiada status prawny osoby fizycznej, w grupie tej należy podać dodatkowe dane,

276
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takie jak: nazwisko, imiona, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj oraz numer dokumentu
tożsamości.

Adres do korespondencji i adres zamieszkania

Odpowiednie pola wypełniamy, gdy dane te różnią się od adresów siedziby.

Adres do deklaracji VAT 7

Należy wpisać adres, który ma znaleźć się na deklaracji VAT 7.

W  dolnej  części  okna  znajduje  się  tabela,  w  której  wpisujemy  wszystkie  rachunki  bankowe
firmy. Dane te są niezbędne, jeżeli chcemy korzystać z możliwości wystawiania dokumentów wpłat lub

wypłat  z  banku.  Wprowadzanie  rachunków  bankowych  rozpoczynamy  klawiszem   lub  po
kliknięciu ikony , na pasku narzędziowym.

Słownik  ten nie  jest  zbyt  skomplikowany,  z  uwagi  na  to,  że  wymaga  podania  podstawowych
danych  o  bankach  i  ich  numerach.  Dodatkowo  możemy  wypełnić  pole  "Opis  rachunku"  dla
charakterystyki danego konta (np. Fundusz Socjalny albo KZP itd...).
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Nazwy banków, wprowadzamy w opcji Słowniki - Banki . 

Podczas tworzenia przelewów bankowych korzystamy z  listy  podpowiedzi,  na  której  znajdują
się wprowadzone w tej opcji numery.

 

Przelewy bankowe

Aby  poprawić  rekord  należy  ustawić  na  nim  kursor  i  nacisnąć  klawisz  .  Jeśli   w

uaktywnionym polu znajdzie się , wtedy klawisz  (lub  LKM na znaku) wyświetli listę możliwości.

Dane  wprowadzone  w  tej  opcji  możemy  wydrukować,  korzystając  z  klocka  Wydruk,  który
znajduje się w dolnej części okna. Na drukarkę wysłany zostanie aktualny układ ekranu (rozwinięte lub
zwinięte szczegóły - , ).

Ponad to w dolnej części okna, znajduje się jeszcze klocek Jednostki.

151
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Słownik Jednostek

5.8.3 Dni robocze zakładu

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Dni Robocze Zakładu

Ø IKONA - 

Jest  to kalendarz firmy,  w którym zaznaczamy dni  robocze w poszczególnych  miesiącach,  a
następnie kopiujemy je do harmonogramów pracowników. W oknie znajduje się kalendarz bieżącego
roku. Bieżącym rokiem jest ten wpisany w Parametrach Systemu .

Przechodzenie  między  danymi  różnych  roczników odbywa się  w  opcji  Zmiana  firmy  lub  roku

obrachunkowego  .
Zaznaczanie dni roboczych odbywa się w prosty sposób. Klikamy dowolny dzień w wybranym

miesiącu,  a  następnie  ikonę   Robocze.  Program  poprosi  o  potwierdzenie  chęci  wypełnienia
bieżącego  miesiąca  dniami  roboczymi.  Po  akceptacji  zaznaczone  zostaną  wszystkie  dni  od
poniedziałku do piątku w danym miesiącu, jako dni robocze. 

209
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Dni  robocze  są  zaznaczane  czarną  pogrubiana  czcionką  oraz  podkreśleniem.  Kolorem
czerwonym  oznaczono  soboty  oraz  niedziele.  Aby  przemianować  wolna  sobotę  na  roboczą  należy
ustawić  kursor  na  wybranym  dniu  a  następnie  podwójnie  kliknąć  myszką.  W  ten  sam  sposób
odznaczamy dni, czyli dzień roboczy zamieniamy w wolny (na przykład 25 i 26 grudzień).

Po  wypełnieniu  kalendarza  zakładowego  dniami  roboczymi  oraz  "odznaczeniu"  Świąt,

przesyłamy informacje na ten temat  do harmonogramów pracowników . Klikamy ikonę ,  która
otworzy okno do wyboru osób .

Po każdej korekcie należy zapisać wprowadzone zmiany . 

Podczas  operacji  aktualizowania  danych,  program  może  wypełnić  również  pole  "Ilość  dni
Roboczych" w poszczególnych miesiącach w opcji Parametry Systemu . Słowo "może" nie oznacza
wcale, że wykonywane jest to bez kontroli. Aktualizacja parametrów systemowych uzależniona jest od
ustawienia sposobu aktualizacji. W przedstawionym wyżej przykładzie wybrano: 

Aktualizuj tylko bieżący miesiąc.

Mamy jednak jeszcze dwie możliwości do wyboru (lista po kliknięciu ):
Aktualizuj wszystkie miesiące
Nie aktualizuj dni w parametrach systemu.

219
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Dzięki  tej  opcji,  nie  musimy  podawać  tych  samych  dni,  oddzielnie  dla  każdego
pracownika.

5.8.4 Formularze ZUS

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Formularze ZUS

Ø IKONA - 

Opcja  przeznaczona  jest  do  tworzenia  i  eksportowania  formularzy  ZUS.  Sposób  wysyłania
formularzy  jest  zależny  od  kilku  ustawień,  znajdujących  się  w  górnej  części  okna,  na  paskach
narzędziowych.

Przede wszystkim  wybieramy  miesiąc  rozliczeniowy.  Data  wysłania  formularza  proponowana
przez system, generowana jest na podstawie informacji  wprowadzonych w Parametrach Systemu
w  danych  podstawowych.  Znajdziemy  tam  pole  na  podanie  "Katalogu  z  danymi  (*.KDU)  Programu
Płatnika" oraz Termin przesyłania deklaracji ZUS.

293
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Możemy eksportować dane (pracowników) do Programu Płatnika ZUS według:

Ø Formularzy z List Płac: RCA, RZA, RSA 

Ø Formularzy zgłoszeniowych: ZCNA, ZCZA, ZIUA, ZUA, ZWUA, ZZA 

Możemy wysłać wszystkie formularze lub tylko niektóre. Odpowiednie zaznaczamy myszką w
menu okna (patrz okno poniżej).

Okno eksportu danych do Programu Płatnika podzielone jest na dwa bloki. W lewym znajduje
się  lista  osób,  dla  których  chcemy  przesłać  formularze.  W  prawym  bloku  wyświetlona  zostanie  lista
utworzonych formularzy.
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Z okna eksportu (lewy blok) mamy dostęp do danych ZUS  oraz rodziny pracownika 
(bez  potrzeby  przechodzenia  do  okna  Wykaz  pracowników ).  Opcje  okażą  się  przydatne,  gdy
będziemy chcieli uzupełnić lub zmienić dane wysyłane do PP. Dodatkowo możemy też edytować dane

kadrowe pracownika korzystając z ikony  lub klawisza .

Zestawy formularzy możemy przygotować dla każdej Grupy Pracowników . Zaznaczamy
SHIFT+LKM (rekordy od ... do) oraz CTRL+LKM (dowolne rekordy). 

Ostatnim  punktem  tworzenia  formularzy  jest  przesłanie  ich  do  katalogu  Programu  Płatnika,

przy  pomocy   lub  klawisza  .  Program  we  wskazanym  katalogu  zapisze  plik,  zwierający
wybrane formularze. W menu okna, w  polu "Zapisz do pliku" znajduje się ścieżka dostępu do katalogu

z programem PP ZUS. Możemy ją zmienić (  lub ).  Proponowana przez program nazwa pliku
opiera się na bieżącej dacie.

Parametry utworzonych formularzy

W prawym bloku, w układzie drzewka znajdziemy informacje, na temat wysłanych formularzy i

osób, dla których zostały przygotowane. W bloku tym dostępna jest ikona , która uruchamia okno
ze szczegółami formularza RCA lub RSA bieżącej osoby. 

165
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Jeśli  chcemy  uzyskać  wydruki  kontrolne  posługujemy  się  odpowiednią  Ikoną  do
obsługi Baz Danych . 

Podsumowanie

Co należy zrobić przed wysłaniem danych do Programu Płatnika.

× Uzupełnić w Parametrach Systemu :

Ø Ścieżkę do katalogu z danymi Programu Płatnika,

Ø Termin przesyłania deklaracji do ZUS.

× Przygotować  listę płac.

× Zaksięgować  listę płac.

× Uruchomić opcję Eksport do Płatnika ZUS  (opisywana opcja) Funkcje -  Formularze Zus z  Menu

Głównego lub ikona  z Menu Ikon.

× Ustawić miesiąc rozliczeniowy, formularze ZUS i nazwę pliku (zobacz wyżej).

× Nacisnąć klawisz Zapisz do PP .

× Po uruchomieniu  PP wykonać  weryfikację  dokumentów.  (Najlepiej  ustawić  kursor  na miesiącu  w
bloku  "RODZAJ  DOKUMENTÓW"  ,  a  później  z  menu  okna  wybrać  ZESTAW  -  WERYFIKUJ
WSZYSTKIE DOKUMENTY).

× Sprawdzić dokumenty rozliczeniowe i jeśli znajdują się w nich błędy to je oczywiście poprawić.

× Jeśli dokumenty rozliczeniowe są OK., wybrać edycję deklaracji DRA.

× W DRA nacisnąć WYLICZ.

× Wyliczoną  deklarację  sprawdzić  ze  zbiorówką  list  płac  i  jeśli  jest  OK.,  wykonać  weryfikację  i
zapisać.

× Zapisać zmiany w pliku.

× Wydrukować dokumenty rozliczeniowe.

× Wydrukować dokumenty płatnicze składek. Można to zrobić na dwa sposoby:

Ø Z  menu  Narzędzia  wybrać  KREATOR  DOKUMENTÓW  PŁATNICZYCH  SKŁADEK  i
postępować zgodnie z poleceniami programu.

ØW  prawym  oknie  deklaracji  DRA  zaznaczyć  deklarację  i  nacisnąć  prawy  klawisz  myszy  (na
deklaracji). Z menu podręcznego wybrać: DOKUMENTY PŁATNICZE SKŁADEK i postępować
zgodnie z poleceniami programu.

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
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Wygląd i obsługa okien

5.8.5 Defioniowanie Struktury Bazy Danych Użytkownika

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Definiowanie struktury Bazy Użtkoenika

Ø IKONA - 

Opcja ta przeznaczona jest do tworzenia nowych pól, pozwalających na poszerzenie kartotek
pracowniczych o  dodatkowe informacje.  Każdy  użytkownik  może sam skonstruować bazę,  jeśli  ilość
pól występujących w programie go nie satysfakcjonuje.

Tworzenie  kolumn  odbywa  się  w  bardzo  prosty  sposób.  Musimy  jednak  zrozumieć  zasady
obowiązujące  przy  ich  konstruowaniu.  Każda  nowa  kolumna  w  bazie  danych  jest  zbiorem
pojedynczych pól występujących przy poszczególnych rekordach. Nazwa kolumny jest również nazwą
pola w oknie edycyjnym danego rekordu. 

     

        

Ikona   pozwala  na  wprowadzenie  nowej  pozycji.  Aby  zmienić  dane  wystarczy  kliknąć  w

wybrane pole lub nacisnąć  w wybranym miejscu.

ID - Numer kolejny pola.

Nazwa pola  -  Która  będzie  pojawiać  się  w nagłówku  kolumny  oraz  przed  polem w  oknie

15
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edycyjnym.

Typ pola  -  Mamy kilka  możliwości:  pole  tekstowe,  pole  numeryczne  dla  liczb  całkowitych,
pole numeryczne z przeznaczeniem dla kwot dziesiętnych, pole typu daty, pole dla daty i  czasu, pole
memo do wpisywania opisów, pole True/False, czyli logiczne TAK lub NIE. 

Długość - podajemy z ilu znaków ma się składać pole.

 

Jeśli chcemy pozbyć się pozycji z bazy wystarczy kliknąć  na wybranym rekordzie. 

 Rejestrowanie danych w Bazie użytkownika, którą sami skonstruowaliśmy, odbywa się w opcji

Pracownicy - ( +  lub )Wykaz Pracowników , ( ) Baza Danych Użytkownika . Tam
znajdują się kartoteki każdego pracownika.

Jeśli chcemy w jednym oknie zobaczyć zapisy z wszystkich kartotek, wtedy uruchamiamy

opcję Pracownicy - Baza Danych Użytkownika .

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.8.6 Użytkownicy systemu

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Użytkownicy systemu

Ø IKONA - 

Opcja Użytkownicy Systemu została stworzona po to, aby chronić zawarte w programie dane,
przed  ingerencją  osób  niekompetentnych  lub  nieupoważnionych  do  pracy  z  danym  systemem.
Pamiętajmy, stosowanie haseł w programie jest zabezpieczeniem przed nieuczciwością lub niewiedzą
osób trzecich. Administrator systemu, czyli osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie oraz
zarządzanie danymi zawartymi w programie,  powinna zdefiniować w tej  opcji  wszystkich operatorów,

165 197

230

31

47

9

11

15



Sz@rk KP310

© 2007 TGSOFT

uprawnionych do pracy z systemem. Każdemu z nich należy zaznaczyć dostęp do odpowiednich opcji
programu. 

Lewy blok to lista użytkowników. Przy wprowadzaniu nowej pozycji podajemy: kod, nazwę (np.
Marysia,  Kadry,  Młody),  Nazwisko  operatora  (np.  Kowalska,  Kasa)  i  2  razy  hasło,  aby  zweryfikować
poprawność jego pisowni. 

 

Przy podawaniu hasła program uwzględnia wielkość stosowanych znaków. 

Prawy  blok  zawiera  schemat  opcji  programu.  Każda  pozycja  posiada  pole,  w  którym

zaznaczamy  dostęp  do  opcji  klawiszem   lub  kliknięciem  LPM.  Znak   oznacza  przyznany
dostęp  do  opcji.  Jeżeli  operator  ma  posiadać  kontrolę  nad  większością  opcji  wtedy  najlepiej  kliknąć

ikonkę, zaznaczającą wszystkie pola , a później ewentualnie niektóre odznaczyć (LPM lub 
).

W opcji znajduje się też kilka innych ikon.

 lub 
Nowy rekord. Kartoteka dla nowego budynku.
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 lub 
Edycja rekordu. Wyświetlenie kartoteki bieżącego budynku.

Zapisz ustawienia.

Rozwiń szczegóły w prawym bloku.

Ukryj szczegóły w prawym bloku.

Odznacz wszystkie opcje w prawym bloku.

Oprócz  nazw  wszystkich  opcji  programu,  schemat  drzewka  zawiera  również  inne  gałęzie.
Każda z nich dotyczy funkcji,  której  nieprawidłowe użycie może spowodować zafałszowanie wyników
lub  utratę  części  danych.  Niektóre  natomiast  mogą  zostać  zablokowane  do  odczytu  dla  części
operatorów dla ochrony danych osobowych. Oto one:
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Pracownicy

Znak   w  polach  świadczenia  i  przerwy,  Dane  ZUS  oraz  Rodzina,  udostępni  operatorowi
kartoteki z tymi danymi. Pamiętajmy jednak, że są to dane osobowe prawnie chronione i  dlatego nie
wszystkie osoby obsługujące program mogą dowolnie przeglądać prywatne dane innych osób. 

Przykładem  może  być  Kierownik  komórki  produkcyjnej  odpowiedzialny  za  rejestrowanie
danych  akordowych.  Praca,  którą  wykonuje  nie  wymaga  dostępu  do  tych  kartotek,  dlatego  nie
powinien mieć do nich wglądu.

Listy

Kasowanie  list  zaksięgowanych  -  jest  funkcją,  która  powoduje  wiele  zmian  nie  tylko  na
kartotekach  osobowych,  ale  i  w  innych  działach  księgowości.  W  przypadku,  gdy  wykonano  już
rozdzielnik  kosztów ,  nieodpowiedzialna  osoba  skasuje  (powiedzmy  przez  przypadek)  listę.
Wiadomym jest,  że  w  takim wypadku  trudno  będzie  uzgodnić  dane  pomiędzy  działem księgowym a
płacowym.

Otwarcie bazy w trybie edycji oraz Wykonywanie automatycznych modyfikacji - zmiany w Bazie
danych  Obroty  są  dopuszczalne  tylko  w  nielicznych,  uzasadnionych  przypadkach,  np.:  awarii  sieci
podczas  przetwarzania  danych  przez  program  i  tylko  przez  osoby  kompetentne.  Jeśli  natomiast

otworzymy  dostęp  do  piątej  opcji  ( )  zwykłemu  użytkownikowi,  może  się  okazać,  że  narobił  wiele
szkód. W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do całkowitego uszkodzenia zbioru.

Funkcje

Rejestracja programu - uruchomienie tej funkcji wymagać będzie ponownego podania kodów,
jak przy rejestracji programu.

 Po  ustaleniu  dostępu  do  opcji,  należy  zaznaczyć  jeszcze  kilka  dodatkowych  ustawień,

ukrytych pod ikoną . Ustawienia dotyczą AKORDU  i  mają ogromne znaczenie pod względem
ochrony danych osobowych a także wygody pracy operatorów obsługujących to zagadnienie.

Numer  aktywnego  pola  do  rejestrowania  ilości  (1-4)  -  W  opcji  Dane  Akordowe ,  w  oknie
gdzie  wprowadzamy  ilość  wykonanej  czynności  akordowej ,  znajdują  się  4  kolumny  do
wprowadzania ilości. Założone zostały po to, aby każdy operator (przyjęliśmy, że 4 jest wystarczającą
ilością)  miał  swoje pole.  Zdarzyć się bowiem może,  że tan sam pracownik,  może tą samą czynność
wykonywać  w  różnych  zespołach.  Kierownik  każdego  zespołu  odpowiada  za  rejestrowanie  danych
akordowych  wykonanych  pod  swoim  kierownictwem.  Korzystając  z  różnych  pól  możemy
przeprowadzić dodatkowe analizy wydajności w poszczególnych komórkach. Każdemu z kierowników
przypisujemy inny numer.

Ukryć  pozostałe  kolumny   -  Jeśli  zdecydujemy  się  na  ukrycie  pozostałych  pól,  aby  dany

operator nie mógł widzieć danych osób pracujących pod innym nadzorem, należy zaznaczyć pole .

265

238
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240
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Dane akordowe

Ikony do Obsługi Baz Danych
Grupowanie Kolumn

Typowe Konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i obsługa okien

5.8.7 Rejestracja programu

Dostęp do opcji:

Ø MENU GŁÓWNE - Funkcje - Rejestracja programu

Aby  zarejestrować  program  należy  przesłać  do  firmy  TGSoft  kod  komputera  wygenerowany
przez aplikację. Gdy kod podany jest na zamówieniu, klucze generowane są od razu i  przesyłane po
wpłynięciu  zapłaty  za  program  na  nasze  konto.  Jeśli  kod  nie  był  podany  na  zamówieniu,  wtedy  po
otrzymaniu przesyłki należy odczytać W PROGRAMIE kod i wraz z proponowaną (przez siebie) nazwą
skróconą  firmy  przesłać  go  do  nas  faxem,  @  lub  pocztą.  Dodatkowo  należy  podać  numer  faktury
zakupionego programu. 

Odczytanie  kodu  komputera  będzie  możliwe  po  odblokowaniu  opcji  -  Rejestracja  programu.
Standardowo opcja jest zablokowana, aby nieodpowiedzialny operator, nie uruchomił jej przypadkowo.
Gdy jednak jesteśmy pewni, że rejestracja programu jest konieczna, wtedy pierwszym krokiem będzie
odbezpieczenie tego modułu. Służy do tego opcja znajdująca się w menu w bezpośrednim sąsiedztwie
rejestracji  programu.  (Menu  Główne  -  Funkcje  -  Blokada  opcji  Rejestracja  Programu.)  Działa  na
zasadzie przełączania, czyli ponowne kliknięcie na przemian włączają i wyłączają blokadę. 

Przed  aktywną  blokadą  znajduje  się  znak  ,  a  opcji  "Rejestracja  programu"  operator  nie  może

uruchomić.

Po  odblokowaniu  i  uruchomieniu  opcji  /Rejestracja  programu/,  program  wyświetli  kod
komputera (pod nazwą „Local”), który należy wysłać na adres tgsoft@tgsoft.pl. Otrzymane od TGSoft
klucze należy wprowadzić również w tym miejscu, pamiętając o tym, że w kodach oraz w kluczach nie
występuje litera „O” tylko cyfra 0 /zero/. Po wprowadzeniu kodów należy wyjść z programu. Ponownie
uruchomiony, będzie już pracował w pełnej wersji.

 Info  o  numerze  wersji  znajduje  się  w  opcji  Pomoc  /  O  programie  oraz  podczas  startu
programu.
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Program generuje  nowy  kod  nie  tylko  po  każdej  instalacji  systemu operacyjnego,
ale  także  po  wymianie  niektórych  podzespołów  komputera.  Jest  to  uzależnione  od
programów  narzędziowych,  których  używamy.  Po  wygenerowaniu  nowego  kodu
komputera,  należy  przesłać  na adrestgsoft@tgsoft.pl:  numer seryjny i  nowy kod,  w celu
ponownej rejestracji.

Wejście  do  opcji  i  naciśnięcie  klawisza   bez  podania  kodów  spowoduje,  że
program   przełączy  się  w  wersję  DEMO.  Jeśli  wcześniej  pracował  już  w  wersji
zarejestrowanej, konieczne będzie ponowne podanie kodów. 

Opcja rejestracji programu służy nam, gdy zmienione zostaną składniki KODÓW. Na przykład:
1. Nazwy firmy.
2. Numeru NIP.
3. Konfiguracji komputera.
4. Przeinstalowanie systemu WINDOWS.

mailto: tgsoft@tgsoft.pl
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5.9 Widok

W  opcji  Widok  możemy  chować  lub  wyświetlać  na  nowo,  grupy  pasków  narzędziowych
Głównego Menu Ikon.

Znak , przed nazwą, oznacza włączenie paska do menu. 
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W  menu  Widok  znajduje  się  kilka  ustawień,  które  proponowane  będą  we  wszystkich
miejscach programu (zakres dat, miesiąc).

Ostatnia  pozycja  na  liście  Pasków  Narzędziowych  to  Modyfikacja,  która  pomaga  zarządzać
opcjami programu.

Otworzone okno jest  standardową makietą  do ustawiania preferencji  operatora.  Składa się z

trzech zakładek. W pierwszej znajduje się lista  wszystkich pasków narzędziowych.  Znak  oznacza
"aktywny", czyli wyświetlany na ekranie. Możemy dopisać nowy pasek i umieścić go w menu. 

W  kolejnej  zakładce  znajdziemy  komendy,  uruchamiające  wszystkie  opcje  programu.
Pogrupowano je w kategoriach.  W każdej  z  nich znajduje się lista  komend, z  których część posiada
własne ikony.  Możemy przenieść je  do tworzonych pasków.  Na pasku  tym możemy również  położyć
ikony  pobrane  z  innych,  istniejących  w  Menu  Głównym Ikon  pasków.  Wówczas  będziemy  pewni,  że
pobrana  ikona  nie  występuje  w  innym  miejscu.  W  ten  sposób  możemy  całkowicie  zmienić  wygląd
całego ikonkowego menu.

W trzeciej zakładce znajdziemy jeszcze kilka ustawień, które mogą pomóc nam w pracy. 

Wybrać duże ikony dla operatorów ze słabszym wzrokiem.
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5.10 Okna

Opcja ta pozwala na różne ustawianie okien na ekranie.  Po otworzeniu kilku okien i  zmianie
ich  wielkości  zdarza  się,  że  na  ekranie  powstaje  bałagan.  Warto  wtedy  użyć  jednej  z  możliwości
segregowania. Wybieramy spośród: Kaskady, Ustawienia poziomego lub pionowego. Ikony znajdujące
się przed nazwami, obrazują sposób ułożenia na ekranie.

Kolejne ustawienia to:

Minimalizuj okna – Oznacza,  że  każde  wybrane  okno  zostanie  zmniejszone  do  nagłówka  (w
którym znajduje się jego nazwa) i umieszczone w dolnej partii ekranu.

Uporządkuj okna – Odpowiada za przywrócenie porządku na ekranie.

Pod  opcjami  zamykającymi  jedno  bieżące  okno  lub  wszystkie  jednocześnie,  znajdują  się
ponumerowane nazwy wszystkich otworzonych okien.

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

31

11

15

47
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5.11 Pomoc

Jest to opcja informacyjna.

O programie

 Otwiera okno zgłoszeniowe programu z danymi dotyczącymi: autora oraz numerów seryjnych
wersji.

Opis programu 

Będzie nam służył, gdy napotkamy jakieś problemy w trakcie pracy z systemem.

Co nowego

“List”  autora  do  użytkowników,  informujący  o  zmianach  dokonanych  w  kolejnych
uaktualnieniach systemu.

TGSoft -w INTERNECIE

Przekierowanie na stronę www.tgsoft.pl, 

Kadry - Płace w Internecie

Informacje o programie w Internecie.  (Przykładowo w zamieszczonym wyżej  zdjęciu widnieje
nazwa programu Kadry-Płace.)

Pobierz nową wersję programu

Przekierowanie do miejsca w sieci z którego można pobrać nową wersję programu.

Użytkownik kupując program ma prawo do bezpłatnych uaktualnień dotyczących

tej samej wersji programu. Oznacza to, że posiadając wersję 2.0.05 może bezpł

atnie pobierać kolejne aż do 2.9.99.  Wersja 3.000 będzie już  płatna.  Program

poprosi  o  nowe  kody,  które  zostaną  przesłane  po  uiszczeniu  dopłaty  do  nowej

http://www.tgsoft.pl
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wersji.
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Oblicz wartość wykonanych czynności     238

obsługa programu     7

odczytaj z archiwum     74

oferta     5

okno dialogowe     9

okno edycyjne     9

Okres przepracowany w innych zakładach     216

Opis pracownika     165

OPIS raportu     156

Ostatni kod obliczanego składnika     293

Otwieranie modułu Umów - Zleceń dla bieżącego
rekordu     245

Otwórz     79

Otwórz plik z archiwum     74

Otwórz wydruk w oknie podglądu     79

- P -
Parametr     156

Parametry     125

Parametry  składnika     98

Parametry systemu     293

Parametry utworzonych formularzy     304

pasek do wypłaty     98

Pasek grupowania     31

pasek narzędziowy     15

Paski narzędziowe     30

Pełny ekran     79

PKM     9, 31

Planowany Termin     276

płaca podstawowa     118

Pływający     30

Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych?  
  293

Podatek     125

Podgląd Raportu     31

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem     85

Podstawy składki emerytalnej     98

Podział terytorialny     209

pogrupowanie pracowników     97

PoleBazy     125, 156

poprawa danych     245

Potrącenia z wypłaty     118

Powiązania pomiędzy składnikami oraz modułami
programu     143

Powiększalnik     79

Pozostałe dane     165

Pozostało do wykorzystania     165

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym
Charakterze     85

Pracownicy     309

Prefix     31, 48

premia     118

PREVIEW     48

Procent premii     113

programy TGSOFT     7
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przefiltrować     165

Przelew bankowy     218

Przelewy Bankowe     233, 276

Przelewy do US     276

Przelewy do ZUS     276

Przelewy zwykłe     276

przerwy w pracy     165, 229

Przerwy w zatrudnieniu     216

Przeszeregowania     165

Przyczyna wyrejestrowania płatnika z ubezpieczeń    
85

Przyczyna wyrejestrowania ubezpieczonego     85

przygotowywanie składników     98

Przykładowa lista składników     98

Przykładowa lista składników listy płac     118

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO
OBLICZEŃ     156

Przyrost lat     165

Przywróć domyślne ustawienie tabeli     31

- R -
Rachunek Bankowy     165

Rachunek podstawowy     209

Rachunek podstawowy (domyślny)     299

Rachuneku do Umowy - Zlecenia     235

raporty    

bankowe     66

kasowe     66

Raporty - Sprawozdania - Deklaracje     233

Raporty użytkownika Fast Report     165

Raporty z list zaksięgowanych     233, 262

Razem do WYPŁATY     98

Razem Staż Pracy     216

Rejestracja programu     293

Rejestrowania Akordu     235

Rejestrowanie    

Akord     238

Dane robocze     238

Tymczasowe     238

rejestrowanie i kasowanie w cyklu miesięcznym.    
235

Rejestrowaniu danych pracownika     165

rekord     15

Result     156

Rodzaj uprawnienia     85

Rodzaje choroby     85

Rodzina     228

Rozdzielnik Kosztów     233, 265

rozrachunki     66

Rozwiń szczegóły (grup)     31

- S -
SCALING     48

Show empty pages     48

Sk     125

Składka na Ubezpieczenie     98

Składki ZUS     293

Składnik     98, 125

Składniki czynszu     91

Składniki List Płac    

przykłady     98

składniki płacowe     98

Składniki Stałe     98, 165, 222

Składniki Tymczasowe     98, 165, 233, 235

Składniki wynagrodzenia     85

Skróty Klawiaturowe     9

SKRYPT     98, 156

Słowniki     91

słowniki ZUS     85

słowo klucz AND     15

słowo klucz NOT AND     15

słowo klucz NOT OR     15

słowo klucz OR     15

soboty     302

sortowanie     47

Sortuj malejąco     31

Sortuj rosnąco     31

Splata     125

Sposób wyświetlania     98

Sposób wyświetlania na ekranie     165

Stałe składniki pracowników     163

Stan urlopów     163, 211

Stan Urlopu Pracownika     165

Stan zatrudnienia     163, 213

Stan zatrudnienia pracowników     165

standardowe    

składniki list     143

szablony     143

Stanowisko     165

Stanowisko pracy     95

Stawka zaszeregowania     165

Stawki podatkowe     293

Staz     125
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Staż pracy pracowników     163, 216

Staż w firmie     216

Stopień niezdolności do pracy     85

Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa     85

stopka     31, 48

Stopka grupy     31

stosowanie haseł     309

String     156

STYLES     48

Sum     125

Sumuj tylko zaznaczone rekordy     31

Sumy (widocznych) dni     220

syntetycznie     272

system akordowy     150

Szablon do wydruku     245

szablon list płac     245

Szablonu do obliczeń     245

Szablony     91

Szablony Kart Pracy BZ     150

szablony list płac     150

szablony składników     98

szkodliwe     118

Szukaj     79

Szybkie filtrowanie wg kolumn     31

Świadczenia lub Przerwy     163, 165, 229

Świadczenia lub przerwy bieżącego pracownika    
245

Świadczenia wypłacane w imieniu ZUS     118

Świadczenie lub przerwa w wykonywaniu pracy     85

Święta     302

- T -
Tabele odsetkowe     91

Termin przesyłania deklaracji ZUS     304

Terminy badań     165

Terminy badań oraz szkoleń     165

Terminy szkoleń     165

TGSoft     5

Tło     48

toolbar     9

toolbars     30

TOOLS     48

Tryb auto-podgląd     31

tworzenia i eksportowania formularzy ZUS     304

tworzenie listy roboczej.     245

tworzenie nowej listy     245

tworzenie raportów     82

tworzenie szablonów     143

tworzenie zbiorówek z List Płac     245

Typ     98

Typ identyfikatora     85

Tytuł raportu     48

- U -
ubezpieczenie budynku     222

układ kolumn     31

układanie rekordów     47

Ulice     91

Umowy O Pracę     165

Umowy Zlecenia     165

Urlopy bezpłatne     165, 219

Urzędy Skarbowe     91, 153

ustawienia bazy     15

Usuń sortowanie     31

Usuń stronę     79

Usuń szczegóły (grup)     31

Usuń tą kolumnę     31

utworzeniu nowej firmy     84

Użytkownicy systemu     293, 309

- V -
VIEW     48

- W -
wartość     125, 156

Wartość wczytana z ekranu     113

WIDOK     48

włączanie / wyłączanie funkcji zaznaczania rekordów
    245

Województwa     155

wstaw     48

Wszyscy     165

Wszystkie dane ZUS     163

wybieanie pracowników     164

Wybór dodatkowego składnika dla bieżącego
pracownika     245

Wybór pracowników     245

wydruk     56

Wydruk Raportu     31

Wydruki     165
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Wygenerowana tabela     264

Wykaz Pracowników     163, 165

Wykaz zaksięgowanych list     258

wykonywany zawód     85, 165

Wykształcenie     85, 165

wykup gruntu     222

Wymiar czasu pracy     165

Wyrażenie     113

Wyrażenie lub funkcja DELPHI     113

Wyrównaj kolumny     31

wysłaniem danych do Programu Płatnika     304

wysyłania formularzy     304

Wyszukiwanie Pracownika     165

Wyszukiwanie pracownika w tabeli     165

Wywołanie z dwoma parametrami     125

- X -
XLS     82

xRound     125

- Z -
Zaawansowane ustawienia widoku tabeli     31

Zadokowany     30

zakładamy drugą firmę     84

zakładaniu kartoteki     165

Zakładki     79

zaksięgowanie Listy Płac     245

zamykanie okna     245

zapis odczyt z archiwum    

składniki tymczasowe     66

stałe     66

Zapisz     79

Zapisz Dane do Archiwum     74

zapisz do archiwum     74

Zapisz pliki KDU ZUS - dane PP ZUS     74

Zapisz układ kolumn tabeli     31

Zasiłek pielęgnacyjny     165

Zasiłek rodzinny     165

Zasiłki ZUS    

Funkcje w formułach obliczeniowych - zasiłki    
293

ZasRP     125

zaznacz wszystko     56

Zaznaczanie dni roboczych     302

Zaznaczanie rekordów     31

zbiorówka kartotek kadrowych     231, 232

Zbiorówki roczne     233, 264

zdjęcie     165

Ze zbioru składników listy płac     113

Zerowanie     238

zespoły pracownicze     97

Zestawienie dla jednego składnika     233, 268

Zestawienie dla wybranych składników     233, 269

Zestawy formularzy     304

Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego     82

ZUS     125

zwolnienia lekarskie     229

Zwolnienie Lekarskie     235

Zwolniony     165

Źródła pochodzenia danych składnika     98

Źródło pochodzenia     98

źródło pochodzenia składnika     245
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