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W wersji Free programu Faktury 2006 cz

funkcji jest nieaktywna.

Producent oprogramowania zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian nie
uwzgl dnionych w niniejszym dokumencie.
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Instalacja
Instalacja programu
Aby zainstalowa program Faktury 2006 nale y uruchomi program instalacyjny Setup.exe.
Zapoznawszy si z ze wst pnymi informacjami w pierwszym oknie programu instalacyjnego
wybieramy przycisk Dalej, aby kontynuowa lub Anuluj by przerwa instalacj .
W kolejny oknie nale y zapozna si i warunkami licencji oraz, by móc przej kontynuowa
instalacj , wybra opcj "Akceptuj warunki umowy" i nacisn przycisk Dalej.
Nast pne okno informuje o wymaganiach sprz towych i systemowych programu, oraz zawiera
podstawowe informacje potrzebne do pierwszego uruchomienia programu. Po upewnieniu si ,
czy posiadany sprz t spełnia minimalne wymagania i zapoznaniu si z informacjami naciskamy
przycisk Dalej.
Kolejne okno daje mo liwo wyboru folderu, w którym zostanie zainstalowany program
Faktury 2006. Je li zgadzamy si by była to domy lna lokalizacja naciskamy przycisk Dalej. W
przeciwnym razie wpisujemy lub po naci ni ciu przycisku Przegl daj wskazujemy folder, w
którym ma zosta zainstalowany program.
W polu edycji, w nast pnym oknie, mo emy zmieni nazw folderu, jaki zostanie utworzony w
menu Start/Programy. Wybrane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Dalej
Nast pne okno pozwala wybra czy na Pulpicie ma by utworzony skróty do uruchamiania
programu. W polu edycji mo emy zmieni nazw folderu, jaki zostanie utworzony w menu
Start/Programy. Wybrane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Dalej
Ostatnie okno wy wietla podsumowanie wybranych parametrów instalacji. Wybieramy przycisk
Wstecz by wróci do poprzednich okien i zmieni ustawienia lub, je li s one odpowiednie
wybieramy przycisk Instaluj by rozpocz kopiowanie plików.
Po zako czeniu kopiowania plików programu zostanie wy wietlone okno, w którym mo na
wybra czy chcemy, aby automatycznie został uruchomiony program. Instalacj ko czymy
naciskaj c przycisk Zako cz.

Deinstalacja programu
Aby odinstalowa program Faktury 2006, nale y w menu Start w folderze Programy -> Faktury
2006 uruchomi skrót Uninstall Faktury 2006, a nast pnie potwierdzi decyzj wybieraj c
przycisk Tak. Od tego momentu proces deinstalacji przebiega automatycznie.
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Uruchomienie programu
Aby uruchomi program nale y w menu Start w folderze Programy -> Faktury 2006 uruchomi
skrót Faktury 2006.
Przy ka dym uruchamianiu program porosi o podanie Identyfikatora oraz Hasła u ytkownika w
celu weryfikacji uprawnie do korzystania z programu. Po zainstalowaniu, w bazie programu
istnieje jeden u ytkownik o identyfikatorze a oraz ha le a.
Logujemy si wpisuj c identyfikator i hasło, a nast pnie potwierdzamy je naciskaj c klawisz
Enter
Przy pierwszym uruchomieniu wy wietlane jest okno, w którym nale y wprowadzi dane firmy,
które b d drukowane na fakturze jako dane sprzedawcy - wystawiaj cego faktur . Pola
oznaczone symbolem * (czerwona gwiazdka) s polami obowi zkowymi do wypełnienia. Je li
dane w oknie nie zostan wypełnione, okno b dzie wy wietlone przy nast pnym uruchomieniu
programu.
Pó niejsza zmiana danych firmy jest mo liwa po wybraniu w menu programu pozycji Parametry
Systemu -> Dane Firmy .
Wpisane dane zatwierdzamy przyciskiem OK.
Kolejne okna słu do zdalnej rejestracji programu. W pierwszym oknie u ytkownik proszony
jest o wyra enie zgody na przetwarzanie danych. Je li u ytkownik wyrazi zgod naciskaj c
przycisk Tak pojawia si okno, w którym nale y wpisa dane podmiotu, dla którego ma zosta
zarejestrowany program Faktury 2006. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Naci ni cie
przycisku Rejestracja powoduje wysłanie danych (przed wysłaniem nale y poł czy si z
internetem). Gdy zamierzamy dokona rejestracji inn drog , w pó niejszym czasie lub
rezygnujemy z rejestracji naciskamy przycisk Wyj cie.
Po uruchomieniu programu otwierane jest główne okno umo liwiaj ce wprowadzanie,
przegl dani i edycj rejestrowanych w programie dokumentów.
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Funkcje systemu
Funkcje programu to wystawianie faktur VAT, rachunków, itp. Pozwala na prowadzenie bazy
towarów i usług, u ytkowników i klientów, rozliczanie płatno ci oraz ksi gowanie wpłat.
Umo liwia tworzenie zarchiwizowanych kopii bazy oraz przesyłanie i odbiór ich za
po rednictwem poczty elektronicznej.
Program daje szerokie mo liwo ci okre lania uprawnie u ytkowników do funkcji programu
oraz poszczególnych typów dokumentów.
Nowo ci w programie jest mo liwo drukowania paragonów fiskalnych z wykorzystaniem
drukarki fiskalnej Posnet Thermal
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Program Główny
Baza PKWiU
Funkcja umo liwiaj ca wyszukiwanie numeru PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług).
Baza wy wietlana jest w postaci drzewa. Wyszukuj c towar wybieramy kolejno Dział, do
którego poszukiwany wyrób lub usługa nale y, nast pnie rozwijaj c kolejne poziomy (Grupa,
Klasa, Kategoria, Podkategoria itd.) dochodzimy do konkretnego wyrobu lub usługi. Rozwini cie
gał zi drzewa nast puje po naci ni ciu ikony znajduj cej si obok opisu. Naci nieta ikona
mieni si wówczas w ikon
i wy wietlone zostan gał zie ni szego poziomu. Naci ni cie
ikony powoduje zwini cie gał zi drzewa, przy której naci nieta ikona si znajduje.
W dolnej cz ci okna wy wietlany jest numer PKWiU odpowiadaj cy opisowi, który jest
aktualnie wskazany.
Naci ni cie przycisku OK powoduje wybranie wskazanego numeru PKWiU. Naci ni cie
przycisku Zaniechaj oznacza rezygnacj z wyboru.
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Kartoteka towarów i usług
Kartoteka towarów i usług pozwala prowadzi baz oferowanych towarów i usług w celu
usprawnienia wystawiania dokumentów. Mo na tu przegl da , dodawa , edytowa i kasowa
dane dotycz ce towarów i usług.
Dost pne pola to: data utworzenia kartoteki, trzy pola na wpisanie nazwy towaru lub usługi,
indeks towaru lub usługi, symbol PKWiU, jednostka miary, w jakiej opisywany jest towar, stawka
podatku VAT jakim obci ony jest towar lub usługa, cena ewidencyjna, procent mar y do
wyliczania ceny hurtowej, cena hurtowa (wyliczana automatycznie na podstawie podanej
mar y), procent mar y dla ceny detalicznej, cena detaliczna (wyliczana automatycznie na
podstawie podanej mar y), maksymalny warto upustu (w procentach).
Do poruszania si po bazie kontrahentów wykorzystujemy przyciski nawigacyjne.
Dla usprawnienia poruszania si po bazie kontrahentów mo na korzysta z sortowania oraz
wyszukiwania po Nazwie Towaru/Usługi lub numerze Indeksu.
Aby doda nowy towar lub usług nale y nacisn przycisk
. Nast pnie wpisa wszystkie
potrzebne dane. Dane wpisane w kolejnych polach zatwierdzamy klawiszem Enter, co
powoduje równie przej cie do nast pnego pola. Jako Data utworzenia kartoteki domy lnie
wpisywana jest bie ca data. Dla pola Stawka VAT mo na wybra jedn ze stawek
zdefiniowanych w słowniku. Symbol PKWiU mo e zosta wyszukany w doł czonej do pola
kartotece PKWiU. Po wpisaniu danych zapisujemy je naciskaj c przycisk
.
Aby skasowa element bazy towarów i usług wybieramy odpowiedni element, a nast pnie
naciskamy przycisk

i potwierdzamy ch

wykonania operacji.
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Kartoteka kontrahentów
Kartoteka kontrahentów umo liwia zarz dzanie danymi podmiotów, którym wystawiane b d
dokumenty. Mo na tu przegl da , dodawa , edytowa i kasowa dane identyfikacyjne i
teleadresowe kontrahentów. Dane te wstawiane s nast pnie do dokumentów jako dane
odbiorcy, płatnika lub jako adres wysyłki.
Do poruszania si po bazie kontrahentów wykorzystujemy przyciski nawigacyjne.
Dla usprawnienia poruszania si po bazie kontrahentów mo na korzysta z sortowania oraz
wyszukiwania po Nawie Klienta, numerze NIP lub Nazwie Skróconej.
Aby doda nowego kontrahenta nale y nacisn przycisk
. Nast pnie wpisujemy wszystkie
potrzebne dane. Dane wpisane w kolejnych polach zatwierdzamy klawiszem Enter, co
powoduje równie przej cie do nast pnego pola. Jako Data zało enia jest domy lnie
wpisywana bie ca data. Mo e ona zosta zmieniona przez wybranie innej daty z kalendarza.
Dla pola Kategoria mo na wybra jedn z kategorii klienta zdefiniowan w słowniku.
Kod pa stwa przy numerze NIP wymagany jest dla dokumentów wystawianych w obrocie
handlowym z kontrahentami z pa stw Unii Europejskiej. Mo e zosta wybrany ze słownika.
Je li wybrany jest kod Polski - PL sprawdzana jest poprawno numeru NIP.
Po wpisaniu danych zapisujemy je naciskaj c przycisk
.
Aby skasowa element bazy kontrahentów wybieramy odpowiedni element, a nast pnie
naciskamy przycisk

i potwierdzamy ch

wykonania operacji.
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Faktury
Nagłówek dokumentu
Aby wystawi nowy dokument w oknie przegl dania dokumentów rozchodu wybieramy typ.
U ytkownik widzi jedynie te typy dokumentów, do których ma ustawione prawa dost pu.
Nast pnie naciskamy przycisk
lub klawisz Insert. Pojawi si okno z pro b o potwierdzenie
decyzji. Automatycznie zostanie nadany kolejny numer dokumentu. Istnieje jednak mo liwo
wpisania własnego numeru spoza kolejno ci. Przy próbie wstawienia numeru, który ju istnieje
w bazie zostanie wy wietlony komunikat. W przypadku dokumentów koryguj cych lub
duplikatów pojawia si dodatkowe pole, w którym wybieramy, którego dokumentu dotycz nowy
dokument.
Nast pne pola to data wystawienia dokumentu i data sprzeda y. Domy lnie jest tu wstawiana
data bie ca. Gdy chcemy zmieni te daty mo emy skorzysta z kalendarza, naciskaj c
strzałk po prawej stronie pola.
Nast pnie, naciskaj c klawisz Enter przechodzimy do rodkowej cz ci okna, w której
wypełniamy dane klienta - odbiorcy dokumentu, form zapłaty, termin płatno ci, numer
skojarzonych dokumentów, sposób dostawy oraz dane osoby obieraj cej dokument.
Wypełnienie pól oznaczonych * (czerwon gwiazdk ) jest obowi zkowe. Pole NIP oznaczone
jest * ( ółta gwiazdka), co oznacza, e wypełnienie go nie jest obowi zkowe (w przypadku osób
fizycznych).
Dane klienta mog by wstawione z kartoteki kontrahentów. Naciskamy w tym celu przycisk
Wybierz znajduj cy si obok pól przeznaczonych na wpisanie danych. W wy wietlonym oknie
szukamy kontrahenta. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK.
Numer NIP składa si z dwóch członów: kodu pa stwa oraz wła ciwego numeru. Kod kraju
mo e zosta wybrany ze słownika. Je li wybrany jest kod Polski - PL sprawdzana jest
poprawno numeru NIP. Kod kraju drukowany jest na dokumencie jedynie je li typ dokumentu
ustawiony jest jako I.
Gdy zostanie wpisany NIP osoby znajduj cej si w kartotece kontrahentów po naci ni ciu
klawisza Enter pozostałem dane zostan wpisane automatycznie. Je li pozostawimy pole NIP
puste lub wpiszemy w nim numer, którego nie ma jeszcze w bazie, zostanie wy wietlone
pytanie czy chcemy przejrze kartotek kontrahentów w celu wybrania jednego z nich. Naci nij
Tak by wybra kontrahenta z kartoteki lub Nie je li chcesz doda nowego. Po podaniu nazwy
skróconej nowego kontrahenta zostanie wy wietlone pytanie czy ma on by dodany do kartoteki
kontrahentów. Naci ni cie przycisku Nie spowoduje otwarcie kartoteki kontrahentów, z której
mo emy wybra odbiorc dokumentu. Naci ni cie przycisku Tak spowoduje dodanie nowego
kontrahenta. Nowemu kontrahentowi zostanie dopisany wpisany dalej Adres.
Naciskaj c klawisz Enter przechodzimy do dalszych pól, w których wypełniamy form zapłaty wybieran ze zdefiniowanych w słowniku, termin płatno ci - mo na skorzysta z podł czonego
kalendarza, numery dokumentów powi zanych z danym dokumentem rozchodu (KP, WB), opis
sposobu dostawy.
Nast pne pole to osoba upowa niona do odbioru dokumentu. Je li wstawili my dane
kontrahenta z kartoteki zostan tu wstawione dane osoby odbieraj cej ostatni dokument, je li
nie to wpisujemy nowe nazwisko osoby uprawnionej do odbioru dokumentu.
Pole Uwagi pozwala wpisa dodatkowych informacji. Naci ni cie klawisza Enter przenosi do
sekcji, w której wpisujemy poszczególne pozycje dokumentu.
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Pozycje dokumentu
Pozycje dokumentu numerowane s automatycznie. Do edycji nowego produktu przechodzimy
przez naci ni cie klawisza Insert lub przycisku
gdy aktywna - otoczona czerwon obwódk
jest cz
okna dotycz ca pozycji dokumentu. Mo emy wpisa now nazw lub wybra z listy
wpisanych do Kartoteki Towarów i Usług i wpisanych na wystawionych wcze niej dokumentach.
Przy długiej li cie produktów wpisuj c pierwsz liter nazwy produktu zostaniemy przeniesieni
do produktów, których nazwy zaczynaj si t liter .
Je li wybrany został towar z listy wszystkie dane, oprócz ilo , wypełniane s automatycznie,
na podstawie danych zawartych w bazie towarowej lub na wcze niej wystawionych
dokumentach.
Gdy wpisany został nowy towar/usługa w kolejnym polu wpisujemy symbol PKWiU (Polska
Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Do programu doł czona jest baza klasyfikacji PKWiU. Symbol
PKWiU drukowany jest jedynie wtedy, gdy na dokumencie znajduje si przynajmniej jedna
pozycja z stawk podatku VAT ró n od 22%.
W kolumnie Jednostki wpisujemy symbol jednostki miary dla danego produktu. Je li to pole
pozostanie puste wiersz zostanie potraktowany jako dodatkowy wiersz opisu do wiersza
poprzedniego. Zostanie równie wy wietlone okno informuj ce o tym.
Program daje dwie mo liwo ci tworzenia dokumentów z ceny wyj ciowej NETTO (np. dla
sprzeda y hurtowej) lub ceny wyj ciowej BRUTTO (np. dla sprzeda y detalicznej). Przeł czanie
mi dzy trybami liczenia dokumentów znajduje si w menu Program Główny -> Faktury ->
licz od ceny brutto.
W przypadku cen wyj ciowych NETTO wypełniamy kolejno pola ilo oraz cen katalogow
NETTO, procent upustu oraz wypisujemy lub wybieramy stawk podatku VAT. Pozostałe pola,
tj. cena NETTO, warto NETTO, warto podatku VAT, warto BRUTTO, wyliczane s
automatycznie i nie ma mo liwo ci ich r cznego poprawienia.
W przypadku cen wyj ciowych BRUTTO wpisujemy ilo , cen katalogow , procent upustu
(rabatu), stawk podatku VAT. Pozostałe pola cena BRUTTO, warto NETTO, warto
podatku VAT oraz warto BRUTTO wyliczane s automatycznie i nie ma mo liwo ci ich
r cznego poprawienia.
Na bie co, na dole okna, mamy podgl d sumy warto ci brutto faktury. Utworzony dokument
mo emy nast pnie wydrukowa na drukarce lub jako paragon fiskalny.

Płatnik/Adres wysyłkowy
Na kolejnej zakładce Płatnik/Adres wysyłki tej samej cz ci okna mo emy wpisa dane płatnika
dokumentu oraz adres dostawy, je li ró ni si od danych odbiorcy dokumentu.
Adresy te mog by wstawione z kartoteki kontrahentów lub mog by przepisane z innych
sekcji dokumentu. Słu do tego przyciski znajduj ce si obok pól przeznaczonych na wpisanie
danych.

Dane uzupełniaj ce
Na zakładce Dane uzupełniaj ce mo na umie ci dodatkowe informacje dotycz ce umowy,
zamówienia, płatno ci oraz waluty i kursów przelicze .

Przegl danie faktur
Na zakładce Przegl danie faktur widoczne s nagłówki wszystkich dokumentów. Ułatwia to
przegl danie dokumentów. Je li zaznaczymy który z dokumentów w dolnej cz ci widzimy
pozycje dokumentu lub wpłaty za dokument.
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Szukanie faktur
Po naci ni ciu przycisku Szykanie faktur otwiera si okno, w którym mamy mo liwo
szybkiego wyszukania dokumentu.
Istniej mo liwo wyszukiwania po symbolu dokumentu, jego numerze, nurze NIP kontrahenta
lub po jego nazwie.
Aby wybra , po której z danych b dzie wyszukiwanie nale y prawym klawiszem myszy klikn
na nagłówku odpowiedniej kolumny tabeli. Dany nagłówek zostanie posortowany, pod wietlony
na czerwono, a strzałka poka e kierunek sortowanie (rosn co czy malej co). Je li nie istnieje
mo liwo sortowanie danych wzgl dem tej kolumny, któr wybrali my zostanie wy wietlone
okno komunikatu informuj ce o tym.
Nast pnie w polu na górze okna wpisujemy szykan ci g znaków. Wyszukiwanie odbywa si w
miar wpisywanie tekstu. Wskazywany jest pierwszy z elementów bazy, o pocz tku
odpowiadaj cym wpisanemu tekstowi.
Gdy znajdziemy poszukiwany dokument naciskamy przycisk OK. Zostanie wy wietlony
odszukany dokument.

Wpłaty
Na zakładce wpłaty mamy mo liwo wpisywania i ledzenia rozlicze dokumentu.
W przypadku zapłat gotówka cała kwota dokumentu wpisywana jest automatycznie jako wpłat
w dniu wystawienia dokumentu

Drukowanie paragonów
Drukowanie paragonów fiskalnych, dla aktualnie wy wietlanego dokumentu, nast puje, gdy w
parametrach wydruku wybrany jest typ drukarki fiskalnej. Po naci ni ciu klawisza F12 b d po
zako czeniu drukowania dokumentu wy wietlane jest okno z pytaniem czy paragon ma by
drukowany. Wydruk nast puje po naci ni ciu przycisku Tak, aby zrezygnowa nale y nacisn
przycisk Nie.
Je eli paragon dla dokumentu był ju drukowany zostanie wy wietlony okno z informacj o tym
i z pytaniem czy chcemy ponownie drukowa paragon.
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Raporty
Zestawienie faktur
Funkcja drukuj ca zestawienie faktur za podany okres.
W oknie, które otworzy si po wybraniu funkcji wybieramy zakres dat od - do, których dotyczy
ma zestawienie, oraz dat , która ma widnie na dokumencie jako data wystawienia dokumentu.
Do wstawiania dat mo na posłu y si kalendarzem.
Po ustaleniu dat wybieramy przycisk

.

Zestawienie płatno ci
Funkcja umo liwia drukowanie zestawienia płatno ci dla wybranego kontrahenta.
W oknie wybieramy kontrahenta, którego płatno ci interesuj nas. Mo na to zrobi wpisuj c
numer NIP, nazw skrócon lub naciskaj c przycisk Wybierz i wybieraj c kontrahenta z listy.
Nast pnie ustalamy okres, za który maj by drukowane płatno ci, wybieraj c daty od, do oraz
dat , która ma by wydrukowana jako data wydruku zestawienia. Do wstawiania dat mo na
posłu y si kalendarzem.
Z listy opcji wybieramy, jakie płatno ci pojawi si maj na wydruku. Mog to by dokumenty
zapłacone w cało ci, zapłacone cz ciowo, nie zapłacone lub wszystkie bez wzgl du na stan
uregulowania.
Po ustaleniu wszystkich parametrów wydruku naciskamy przycisk

aby rozpocz

wydruk.

Rejestr sprzeda y VAT
Funkcja umo liwia wydruk rejestru VAT z wystawionych dokumentów.
W pierwszym polu wpisujemy lub po naci ni ciu przycisku Wybierz wybieramy z listy symbol
dokumentu. Nast pnie ustalamy zakres dat, którego ma dotyczy zestawienie - wybieramy daty
wystawienia, sprzeda y lub zapłaty dokumentu. Do wstawiania dat mo na posłu y si
kalendarzem.
W cz ci Jak drukowa ? Wybieramy dokumenty, które ma obj zestawienie:
- Zapłacone >=50% MP - to dokumenty zapłacone w cało ci lub w przynajmniej 50%;
- Niezapłacone lub <50% - dokumenty nie zapłacone lub zapłacone w mniej ni 50%;
- Wszystkie - wszystkie dokumenty bez wzgl du na to czy i w jakim stopniu zostały
uregulowane.
W cz ci Typ dokumentu wybieramy wydruk pełny lub skrócony. Na wydruku pełnym
drukowane b d wszystkie dokumenty jako osobne pozycje oraz ich podsumowanie. Na
wydruku nie pełnym drukowane b d jedynie podsumowania dla wybranego typu dokumentu
oraz dla dokumentów koryguj cych.
Po ustaleniu wszystkich parametrów wydruku naciskamy przycisk

aby rozpocz

wydruk.

Cennik
Funkcja pozwala wydrukowa cennik zawieraj cy wszystkie pozycje z Kartoteki towarów i
usług. Drukowane s : numer indeksu, nazwa, detaliczna cena netto, hurtowa cena netto,
stawka podatku VAT.
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Cennik
Program pozwala na generacj Cennika zawieraj cego wykaz zarejestrowanych w Kartotece
towarów i usług pozycji. Istniej trzy sposoby generacji cennika:
- wydruk,
- eksport do formatu RTF,
- eksport do formatu HTML.
Eksport cennika do pliku w formacie RTF lub HTML nast puje przez wybranie w menu
Program Główny -> Raporty odpowiedniej opcji: Generuj cennik w formacie RTF lub
Generuj cennik w formacie HTML.
Po wybraniu formatu pliku w oknie wskazujemy katalog docelowy i wpisujemy nazw , pod jak
ma by zapisany plik.
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Przeniesienie danych do FK
Przeniesienie danych do zewn trznego programu do finansowo - ksi gowego ARAKS FK.
Szczegółowe informacje na temat systemu ARAKS FK:
http://www.araks.pl
info@araks.pl
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Nadzór
U ytkownicy
Okno administrowania u ytkownikami systemu. Pozwala dodawa i usuwa u ytkowników,
zmienia ich identyfikatory hasła oraz dane personalne, a tak e nadawa i obiera uprawnienia
do korzystania z funkcji programu.
i potwierdzamy ch dokonania
Aby doda nowego u ytkownika naciskamy przycisk
operacji. Wpisujemy kolejno Identyfikator, Hasło, Imi i Nazwisko u ytkownika. Wpis w ka dym
polu potwierdzamy naci ni ciem klawisz Enter, co powoduje równie przej cie do nast pnego
pola.
Imi i nazwisko wpisane w tych polach drukowane s na dokumentach jako dane osoby
wystawiaj cej dokument.
Po wpisaniu danych identyfikacyjnych u ytkownika ustalamy jego uprawnienia do korzystania z
poszczególnych funkcji programu. Nadanie praw nast puje przez zaznaczenie pola obok opisu
prawa, odebranie - przez usuni cie zaznaczenia. Po ustaleniu praw u ytkownika naciskamy
przycisk
, co powoduje zapisanie wprowadzonych zmian.
Aby zmieni dane lub uprawnienia u ytkownika, zaznaczamy go przez naci niecie mysz na
li cie u ytkowników, wprowadzenie odpowiednich zmiana i zapami tanie ich przez naci ni cie
przycisku

.

Aby usun u ytkownika, zaznaczamy go przez naci ni cie mysz , naciskamy przycisk
,a
nast pnie potwierdzamy ch wykonania operacji.
Aby wydrukowa zestawienie u ytkowników, ich danych oraz uprawnie naciskamy przycisk
.
UWAGA! Hasła u ytkowników drukowane s w postaci jawnej.
Dane ogólne:
- Identyfikator - identyfikator (login) u ywany do identyfikacji u ytkownika programu
- Hasło - hasło słu ce do uwierzytelnienia u ytkownika przy logowaniu
- Imi - imi u ytkownika
- Nazwisko - nazwisko u ytkownika, imi i nazwisko drukowane s na dokumentach jako dane
osoby wystawiaj cej dokument
- Uprawnienie do: - lista identyfikatorów dokumentów, oddzielonych przecinkami, do obsługi
których u ytkownik ma uprawnienia, uprawnienia dotycz tworzenia, przegl dania, edycji,
eksportu dokumentów (archiwizacja, przesyłanie e-mail); w oknie edycji dokumentów, na li cie
typów dokumentów, b d wy wietlone jedynie identyfikatory przypisane u ytkownikowi w tym
oknie
Uprawnienia nadawane u ytkownikom:
- Kontrola u ytkowników systemu - nadaje lub odbiera dost pu do tego okna.
- Obsługa baz dodatkowych - nadaje lub odbiera prawa do edycji słowników.
- Dodawanie dokumentów - nadaje lub odbiera prawa do dodawania i edycji dokumentów
rozchodu.
- Kasowanie dokumentów - nadaje lub odbiera prawa do kasowania dokumentów rozchodu.
- Obsługa programu głównego - nadaje lub odbiera prawa do dost pu do funkcji programu
głównego - kartoteka kontrahentów, kartoteka dokumentów rozchodu, zestawienia, eksport do
systemu FK.
- Zamykanie okresów - nadaje lub odbiera uprawnienia do zamykanie okresów
rozrachunkowych
- Zapis i odtwarzanie danych - nadaje lub odbiera prawa do archiwizacji baz danych na dysku i
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za po rednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
- Obsługa wszystkich danych - nadaje lub odbiera uprawnienia do obsługi słowników
Zmiany dotycz ce uprawnie u ytkownika daj skutek po ponownym uruchomieniu programu.
UWAGA! Nale y pami ta by przynajmniej jeden u ytkownik miał prawo do kontroli
u ytkowników systemu.
W przypadku odebrania wszystkim u ytkownikom tego prawa, nale y przeinstalowa system.
Spowoduje to wyczyszczenie bazy u ytkowników (pozostałe bazy pozostaj bez zmian) i
zainstalowanie domy lnego u ytkownika o identyfikatorze "a" i ha le "a". Po tej operacji nale y
ponownie wprowadzi wszystkich u ytkowników i ustali od nowa ich uprawnienia.
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Słowniki
Program umo liwia definiowanie słowników.

Formy zapłaty
Funkcja umo liwia przegl danie, dodawanie i edycj słownika form płatno ci. W tabeli
umieszczany jest pełny opis formy płatno ci oraz skrótowa nazwa, która jest drukowana na
dokumentach.
Predefiniowane: Gotówka, Karta Płatnicza, Przelew

Typy dokumentów
Słownik typów dokumentów pozwala na wprowadzanie własnych typów i oznacze
dokumentów. W kolumnie Opis dokumentu wpisujemy opis typu dokumentu. W kolumnie
Symbol dokumentu wpisujemy krótki (do trzech znaków) symbol, który jest umieszczany na
dokumencie tworz c z kolejnym numerem i rokiem całkowity numer dokumentu. W kolumnie
Typ dokumentu znajduje si jednoliterowe oznaczenie typu dokumentu. Litera S oznacza
dokument sprzeda y, K - koryguj cy, D - duplikat, I - dokument do obrotu mi dzynarodowego.
Wybór typu dokumentu ma wpływ na wy wietlane pola w oknie Faktury. W kolumnie J zyk
umieszczany jest identyfikator j zyka, w jakim ma by drukowany dokument. Tłumaczenia
opisów pozycji dokumentów zawarte s w słowniku Tłumaczenia. Brak identyfikatora oznacza,
e dokument b dzie drukowany w j zyku polskim.
Predefiniowane typy dokumentów: Faktura VAT, Faktura Koryguj ca VAT, Duplikat Faktury
VAT, Rachunek, Rachunek Koryguj cy, Faktura VAT MP, Faktura Koryguj ca MP, Faktura Proforma FP, Invoice INE (dokument do obrotu mi dzynarodowego w j zyku angielskim).

Dekretacja kont
Słownik definiuj cy powi zanie dokumentów z kontami systemu FK ARAKS.
System FK ARAKS jest programem finansowo - ksi gowym firmy ARAKS. Program Faktury
posiada mo liwo współpracy z zewn trznym programem finansowo - ksi gowym, daj c
mo liwo eksportu danych do tego programu.
Szczegółowe informacje na temat systemu FK ARAKS:
http://www.araks.pl
info@araks.pl

Kategorie klienta
Słownik typów klientów pozwala na zdefiniowanie typów pozwalaj cych grupowa klientów w
grupy zwi zane np. z zale no ciami od naszej firmy.
W kolumnie Opis umieszczamy opis typu dokumentu. W kolumnie Kod wpisujemy
jednoliterowe oznaczenie kodu typu klienta.
Predefiniowane: Odział, Inne

VAT-PTU
Słownik przypisuj cy stawkom podatku VAT symbole PTU drukowane na paragonach
fiskalnych.
W kolumnie Opis znajduje si opis stawki podatku VAT, Symbol VAT oznaczenie stawki
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podatku VAT, Stawka % VAT procent podatku VAT, Symbol PTU dla kasy symbol literowy
oznaczaj cy poszczególne stawki podatku, drukowany na paragonach fiskalnych.

Tłumaczenia
Słownik zawieraj cy tłumaczenia elementów opisu dokumentu w tłumaczeniu na inne j zyki.
Program umo liwia drukowanie dokumentów w innych j zykach ni polski.
U ytkownik mo e zdefiniowa opisy poszczególnych elementów dokumentu w danym przez
siebie j zyku. Domy lnie ustawiony jest j zyk polski. Program po zainstalowaniu zawiera
definicj dla j zyka angielskiego. Pierwsza kolumna słownika jest trzyznakowym
identyfikatorem j zyka, pozostałe kolumny zawieraj tłumaczenia opisów elementów faktury.
Identyfikator j zyka przypisywany jest do okre lonego typu dokumentu w słowniku typów
dokumentów. Aby opisy elementów dokumentu drukowane były w j zyku innym ni polski typ
dokumentu w słowniku typów dokumentów musi by ustawiony jako I

Kody Pa stw
Słowik kodów pa stw i nazw pa stw.
W obrocie handlowym wewn trz Unii Europejskiej numer identyfikacji podatkowej (NIP) musi
by poprzedzony dwu literowym kodem pa stwa. Kody te wstawiane s przed numerem
identyfikacyjnym VAT w Kartotece kontrahentów oraz w danych kontrahenta na dokumentach
Słownik ten umo liwia przegl danie, dodawanie lub zmian kodów lub ich opisów.

Obsługa słowników
Do przegl dania słowników u ywamy przycisków nawigacyjnych.
Aby doda nowy element słownika nale y nacisn przycisk
, wprowadzi we wszystkie
pola wła ciwe dane wpisuj c je i zatwierdzaj c klawiszem Enter. Naci niecie klawisza Enter
powoduje przej cie do nast pnego pola.
Aby usun wpis, zaznaczamy go przez naci ni cie myszy, naciskamy przycisk
nast pnie potwierdzamy ch wykonania operacji.

,a
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Przywracanie zbiorów
Operacja maj ca na celu uporz dkowanie i odbudowanie zbiorów indeksowych bazy danych.
Zalecana, gdy system został zamkni ty nieprawidłowo lub zako czył działanie w wyniku awarii,
a dane wy wietlane s nieprawidłowo.
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Kompresja zbiorów
Powoduje usuni cie z bazy danych rekordów, które podczas kasowania danych z dokumentów
lub kartoteki zostały zaznaczonej jako usuni te i stały si niewidoczne dla u ytkownika.
Operacja ta słu y zmniejszeniu rozmiaru zbiorów bazy danych i zajmowanego przez nie
miejsca na dysku. Przy tej operacji wykonywane jest równie przywracanie zbiorów.
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Wysyłanie danych przez Internet
Funkcja słu y do przenoszenia bazy danych programu na inny komputer za po rednictwem
poczty elektronicznej, np. z oddziału firmy do jej centrali, by dane mo na było
przetransportowa do centralnego programu finansowo - ksi gowego.
Aktualnie zalogowany u ytkownik mo e wykona t funkcj jedynie dla typów dokumentów, do
których ma ustawione prawa dost pu.
W oknie wpisujemy adres poczty elektronicznej (e-mail), pod który ma zosta wysłana baza
danych programu. Po wpisaniu adresu naciskamy przycisk Wy lij. Tworzone jest wówczas
archiwum bazy danych programu, a nast pnie wbudowany moduł pocztowy tworzy wiadomo
e-mail, nadaje jej temat zawieraj cy informacje o dacie i godzinie utworzenia archiwum oraz
nazw oddziału, z którego wiadomo została wysłana (o ile dane oddziału zostały podane w
Danych firmy. Plik archiwum doł czany jest do wiadomo ci jako zał cznik.
Je li nie zostało wcze niej skonfigurowane konto poczty elektronicznej, przed wysłaniem
wiadomo ci, zostanie wy wietlone okno Ustawienia konta pocztowego.
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Odbiór danych z Internetu
Funkcja umo liwia odbiór bazy danych programu wysłanych wcze niej za po rednictwem
poczty elektronicznej. Dane odebra mo na po wcze niejszym skonfigurowaniu konta. Je li nie
zostało wcze niej skonfigurowane konto poczty elektronicznej, przed wysłaniem wiadomo ci,
zostanie wy wietlone okno Ustawienia konta pocztowego.
Po wybraniu funkcji z serwera poczty pobierane s tematy wiadomo ci. W oknie wy wietlane
s tylko wiadomo ci, których temat pasuje do wzorca tematów wiadomo ci tworzonych przez
program.
Aby zaktualizowa list wy wietlonych wiadomo nale y nacisn przycisk Od wie .
Spowoduje to ponowne pobranie listy tematów wiadomo ci z serwera pocztowego.
Wskazujemy wiadomo , z której chcemy odczyta baz programu i naciskamy przycisk
Odbierz. Zostanie wy wietlone okno z pro b o potwierdzenie ch ci wykonania operacji. Po
potwierdzeniu wiadomo zostanie odebrana, baza programu zostanie rozpakowana z pliku
zał cznika i wpisana do bazy programu.
Odebranie wiadomo ci powoduje skasowanie jej z serwera.
Uwaga!!! W skutek działania tej funkcji zostaje całkowicie zamazana dotychczasowa
baza danych programu. Zaleca si , przed u yciem tej funkcji, utworzenie kopii bazy
programu przy u yciu funkcji archiwizacji.
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Archiwizacja danych
Funkcja archiwizacji pozwala zapisa dane w celu zabezpieczenia ich lub przeniesienia na inny
komputer. U ytkownik mo e archiwizowa jedynie te typy dokumentów, do których ma
ustawione prawa dost pu.
Po wybraniu funkcji otwierane jest okno, w którym wpisujemy nazw pliku archiwum, oraz
wskazujemy miejsce, w którym ma by zapisany plik. Domy lnie proponowana jest nazwa
SPWrrmmdd, gdzie rr zapisany dwucyfrowo bie cy rok, mm bie cy miesi c, dd bie cy
dzie .
Wybran naw i lokalizacj pliku zatwierdzamy przyciskiem OK.
Wszystkie pliki danych s kompresowane i zapisywane w jednym pliku.
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Przywrócenie danych z archiwum
Funkcja pozwala odtworzy stan baz danych programu z utworzonych wcze niej plików
archiwalnych. Po wybraniu tej funkcji zostanie wy wietlone okno z pro b o potwierdzenie
zamiaru wykonania operacji. Nast pnie wskazujemy plik, z którego chcemy czyta dane i
potwierdzamy wybór klawiszem Otwórz.
Uwaga!!! W skutek działania tej funkcji zostaje całkowicie zamazana dotychczasowa
baza danych programu. Zaleca si , przed u yciem tej funkcji, utworzenie kopii bazy
programu przy u yciu funkcji archiwizacji.
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Zako czenie roku
Wywołanie funkcji powoduje przepisanie bazy dokumentów do podkatalogu o nazwie roku,
który jest zamykany. Zakładane s nowe bazy dokumentów, płatno ci i towarów. Pozostaj
dotychczasowe bazy kontrahentów i u ytkowników oraz niezmienione słowniki.
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U ytkownik
U ytkownik
Zmiana bie cego u ytkownika. Wprowad identyfikator oraz hasło u ytkownika, zatwierd
wprowadzone dane naciskaj c klawisz Enter.
Na pasku tytułu aplikacji wy wietlane s imi i nazwisko aktualnie zalogowanej osoby
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Parametry Systemu
Dane firmy
Jest to miejsce na wprowadzenie danych firmy.
Kolejne sekcje przeznaczone s na nazw oraz dane teleadresowe głównej siedziby i oddziału,
w którym zainstalowany jest program oraz dane dwóch rachunków bankowych.
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Ustawienie wydruku
Okno pozwalaj ce ustali parametry wydruków, wygl d dokumentów i ich zawarto ci.
Parametry wydruku zwi zane s z u ytkownikiem. Ka dy u ytkownik mo e indywidualnie
ustali parametry wydruku.
Logo
Pozwala wybra czy na dokumencie ma by drukowane logo firmy i adres, NIP, dane konta
bankowego firmy wpisane w Danych firmy.
Dost pne s trzy opcje:
Drukuj tylko logo - w na dokumencie, w polu Sprzedawca drukowany jest tylko obraz wczytany
z pliku;
Drukuj logo i adres - w polu Sprzedawca drukowane s dane firmy bez nazwy firmy na tle
wczytanego z pliku obrazu;
Bez loga - drukowane s tylko dane firmy.
Przyciski pozwalaj wczyta logo z pliku oraz edytowa wczytany obraz.
Przycisk Wczytaj logo otwiera okno, w którym mo emy wybra plik zawieraj cy logo firmy.
Logo mo e by zapisane w jednym z formatów: GIF, JPEG, BMP.
Przycisk Edytuj logo powoduje otwarcie programu PaintBrush, w którym mo na dokona edycji
wczytanego wcze niej obrazu lub stworzy nowy, je li nie został wcze niej wczytany aden
obraz.
Zaznaczenie pola Rozci gnij logo powoduje dopasowanie rozmiarów wczytanego obrazu tak
by wypełniał cały obszar ramki przeznaczonej na dane firmy.
Drukuj konto
Je li w Danych firmy wpisane s dwa konta bankowe mo emy wybra , które konto b dzie
drukowane na dokumentach.
Inne
Pola pozwalaj ce na ustawienie dodatkowych opcji wydruku.
- nie drukuj pola na uwagi - je li zaznaczone na ko cu dokumentu nie b dzie drukowana
ramka z tekstem uwag.
- wy wietlaj podgl d faktury - je li zaznaczone przed wydrukiem zostanie wy wietlony podgl d
drukowanego dokumentu.
- wystawiaj faktury za miesi c - je li jest zaznaczone na dokumencie drukowany jest napis
Faktura za miesi c oraz podany miesi c i rok z daty sprzeda y, je li nie jest zaznaczone
drukowany jest napis Data sprzeda y oraz podana data sprzeda y.
- numer faktury z całym rokiem - je li pole jest zaznaczone numer faktury zawierał b dzie
pełny, czterocyfrowy, zapis roku, je li nie zaznaczone rok b dzie zapisywany dwucyfrowo.
- drukuj osobno oryginał i kopi - je li pole jest zaznaczone przy wydruku dokumentów
generowane s dwa oddzielne dokumenty, jeden z napisem KOPIA, drugi z napisem
ORYGINAŁ, a jedno naci ni cie przycisku Drukuj spowoduje wydrukowanie obu dokumentów,
je li nie jest zaznaczone generowany jest jeden dokument z napisem ORYGINAŁ/KOPIA, aby
wydrukowa dwa dokumenty konieczne jest dwukrotne naci ni cie przycisku Drukuj.
- drukuj zapłacono i pozostało - obok kwoty DO ZAPŁATY drukowane s pozycje
ZAPŁACONO i POZOSTAŁO. W pozycji ZAPŁACONO wpisywana jest suma wpłat z zakładki
Wpłaty, a w pozycji POZOSTAŁO ró nica mi dzy wpłatami, a warto ci DO ZAPŁATY.
- drukuj ilo dni do zapłaty - je li pole jest zaznaczone na dokumencie jako Termin zapłaty
drukowana jest ilo dni pobierana z pola Płatno w dni na zakładce Dane uzupełniaj ce.
Przesu w prawo
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Pozwala zmieni wielko

lewego marginesu dokumentu.

Napis na dole faktury
Pozwala wprowadzi trzy linijki dowolnego tekstu drukowane w stopce dokumentu.
Drukarka fiskalna
Drukarka fiskalna: - pozwala okre li typ drukarki paragonów fiskalnych (obecnie dost pna
obsługa drukarki Posnet Thermal)
Port: - pozwala wybra port szeregowy komputera, do którego podł czona jest drukarka
fiskalna
Symbol faktury
Symbol faktury: - pozwala wybra jeden ze zdefiniowanych sposobów numeracji dokumentów
lub stworzy własny. Do tworzenia własnego numeru dokumentu mo na wykorzystywa
nast puj ce słowa kluczowe:
- numer - zast powane jest kolejnym numerem
- symbol - zast powane jest symbolem przypisanym danemu typowi dokumentu
- dzie - zast powane jest dniem z daty wystawienia dokumentu
- miesi c - zast powane jest miesi cem z daty wystawienia dokumentu
- rok - zast powane jest rokiem z daty wystawienia dokumentu
Symbol mo e równie zawiera dowolne ci gi znaków i cyfr oraz separatory.
Czcionka
Czcionka: - pozwala wybra jeden z dwóch krojów czcionki do drukowania wszystkich
dokumentów oprócz Rejestru VAT. Dost pne s TIMES NEW ROMAN CE oraz ARIAL CE.
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Ustawienie konta pocztowego
Dane konta pocztowego wykorzystywane przy wymianie (eksporcie - imporcie) danych mi dzy
ró nymi lokalizacjami z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
- Nazwa serwera POP3 - serwer poczty przychodz cej wykorzystuj cy protokół POP3;
- Nazwa serwera SMTP - serwer poczty wychodz cej wykorzystuj cy protokół SMTP;
- Adres e-mail - adres poczty elektronicznej, dla konta, którego dotyczy konfiguracja;
- Nazwa u ytkownika - nazwa u ytkownika (login) dla konta pocztowego wykorzystywanego do
eksportu - importu danych;
- Hasło - hasło do konta pocztowego wykorzystywanego do eksportu - importu danych.
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Pomoc
Informacje o systemie
Wybranie tej opcji powoduje wy wietleni okienka z informacjami o wersji programu oraz jego
producencie.

Płatno

kart

Wybranie tej opcji powoduj otwarcie przegl darki internetowej i poł czenie z serwisem
umo liwiaj cym dokonanie płatno ci za program przy u yciu kart kredytowej.

Strona WWW
Wybranie tej opcji powoduje otwarcie przegl darki internetowej i strony internetowej firmy
ARAKS producenta programu Faktury 2006
www.araks.pl

Indeks pomocy
Wybranie tej opcji powoduje wy wietlenie pliku pomocy.

Rejestracja
Program pozwala na automatyczn rejestracj u ytkownika w bazie producenta programu,
firmy ARAKS.
Okno rejestracji wy wietla si przy pierwszym uruchomieniu programu lub po wybraniu opcji
menu Pomoc -> Rejestracja. Przed otwarciem okna rejestracji u ytkownik proszony jest o
wyra enie zgody na przetwarzanie swoich danych przez firm ARAKS.
Program automatycznie wypełnia pola, które mo e skopiowa z Danych firmy. Pozostałe dane
nale y wpisa r cznie. Wymagane jest by wszystkie pola formularza były wypełnione.
Uwaga! Prosimy zwróci uwag na poprawno wprowadzonych danych.
Aby wysła dane o rejestracji musi by aktywne poł czenie z internetem. Naci ni cie przycisku
Rejestracja powoduje, e program wysyła dane zawarte w formularzu. Po udanym wysłaniu
danych pojawia si okno informuj ce o tym.
Aby zamkn okno Rejestracja programu> nale y nacisn przycisk Wyj cie

Dane o rejestracji
Okno wy wietlone po wybraniu tej opcji daje mo liwo podgl du lub wpisania kodu dost pu
do programu.
Kod dost pu otrzymuj zarejestrowaniu u ytkownicy, którzy ui cili opłat za u ytkowanie
programu Faktury 2006. Rejestracji dokonuje si bezpo rednio z programu. Płatno ci mo na
dokona przez internet lub przelewem na konto producenta programu firmy ARAKS.
Aby wprowadzi kod dost pu nale y nacisn przycisk Zmiana numeru. W pi kolejnych pól
wprowadzamy kolejne człony kodu dost pu. Do kolejnych pól przechodzimy klawiszem Enter.
Po wpisaniu całego kodu zatwierdzamy go przyciskiem OK.
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Inne opcje
Przyciski nawigacyjne

Przej cie do pierwszego elementu bazy.
Przej cie do poprzedniego elementu bazy.
Przej cie do nast pnego elementu bazy.
Przej cie do ostatniego elementu bazy.
Dodawanie nowego elementu bazy.
Zapisanie zamian wprowadzonych w dokumencie.
Kasuje aktualnie wy wietlany element bazy. Zaznacz element, który chcesz usun
nast pnie naci nij ten przycisk i potwierd ch skasowania elementu.

,a

Drukowanie aktualnie wy wietlanego dokumentu. Je li jest aktywna funkcja podgl du
wydruku (Parametry systemu->Ustawienie wydruku->wy wietlaj podgl d faktury) zostanie
najpierw wy wietlony podgl d dokumentu przygotowanego do wydruku
Zamkni ci okna. Je li były dokonane zmiany i nie zostały zapisane, pojawi si okno z
pytaniem czy zapisa zmiany.
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Paski narz dzi
Paski narz dzi umo liwiaj szybki dost p do wybranych funkcji programu. Znajduj si po
prawej stronie okna programu.
Dost pne s dwa paski narz dzi Program główny i Nadzór.

Paski narz dzi mo na wł cza i wył cza przy pomocy przycisków znajduj cych si pod
paskiem menu.

Pasek narz dzi Program główny
- wywołuje kartotek towarów i usług
- wywołuje kartotek kontrahentów
- wywołuje główny moduł programu - okno dokumentów rozchodu Faktury
- wywołuje funkcje eksportu danych do programu finansowo - ksi gowego ARAKS FK.
- wywołuje funkcj Zestawienia dokumentów sprzeda y

Pasek narz dzi Nadzór
- wywołuje okno administrowania u ytkownikami
- wywołuje okno edycji słownika Form zapłaty
- wywołuje okno edycji słownika Typu dokumentów
- wywołuje okno edycji słownika Dekretacji kont
- wywołuje okno edycji słownika Kategorii klientów
- wywołuje okno edycji słownika Stawek VAT
- wywołuje okno edycji słownika Tłumacze
- wywołuje funkcj odtwarzania indeksów baz danych
- wywołuje funkcj kompresji baz danych
- wywołuje funkcj wysyłanie bazy poczt elektroniczn
- wywołuje funkcj odbiór bazy z poczty elektronicznej
- wywołuje funkcj Archiwizacja danych
- wywołuje funkcj Przywracanie z archiwum
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Wyszukiwanie i Sortowanie

W niektórych oknach istnieje mo liwo sortowanie danych. Naciskaj c prawym klawiszem
myszy nagłówek której z kolumn tabeli z danymi kontrahenta sortujemy dane kontrahentów
według tej kolumny. Kolor nagłówka kolumny, po której dane s posortowane zmienia kolor na
czerwony, a strzałka w nagłówku wskazuje czy dane sortowane s rosn co czy malej co.
Je li nie istnieje mo liwo sortowanie danych wzgl dem tej kolumny, któr wybrali my
zostanie wy wietlone okno komunikatu informuj ce o tym.
Wyszukiwanie odbywa si w miar wpisywanie tekstu. Wskazywany jest pierwszy z elementów
bazy, o pocz tku odpowiadaj cym wpisanemu tekstowi.
Aby szybko wyszuka dane interesuj cego nas kontrahenta mo emy wpisa jego dane w polu
Szukaj. Wyszukiwanie nast puje po danych z kolumny, po której jest aktualnie posortowana
tabela kontrahentów. Obok pola Szukaj jest wy wietlana nazwa kolumny, wzgl dem której
nast puje wyszukiwanie.
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Kalendarz
Umo liwi szybki i łatwy wybór daty do wstawienia w dokumencie.
Wybrany dzie wy wietlany jest pogrubion czcionk .
W centralnej cz ci okna jest wy wietlony bie cy miesi c.
Przy pomocy przycisków na dole okna mo na przesuwa wybrany dzie o dzie w przyszło
lub przeszło , o tydzie w przyszło lub przeszło , o miesi c w przyszło lub przeszło , o
rok w przyszło lub przeszło . Przyciski ze znakiem + przesuwaj w przyszło . Przyciski ze
znakiem - przesuwaj w przeszło .
Aby zatwierdzi wybór naciskamy przycisk OK. Aby zrezygnowa naciskamy przycisk Przerwij.
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Podgl d wydruku
Aby wydrukowa istniej cy dokument na le y nacisn przycisk
lub kombinacj klawiszy
ALT+D
W zale no ci od ustawie wydruku zostanie wy wietlony podgl d dokumentu lub pojawi si
systemowe okno ustawie drukarki.
Podgl d wybranego dokumentu mo emy powi kszy lub zmniejszy . Powi kszanie nast puje
przez naci ni cie dokumentu lewym klawiszem myszy lub naci ni ci przycisku
na pasku
narz dzi okna. Zmniejszenie nast puje po naci ni ciu prawego klawisza myszy lub przycisku
z paska narz dzi.
Je li dokument ma wi cej ni jedn stron mo emy przechodzi pomi dzy podgl dem
kolejnych stron. Słu to tego przyciski w pasku narz dzi okna:
- przej cie do pierwszej strony,
- przej cie do poprzedniej strony,
- przej cie do nast pnej strony,
- przej cie do ostatniej strony.
Aby rozpocz wydruk nale y nacisn przycisk
. Spowoduje to wy wietleni
standardowego okna systemu Windows, w którym mo na ustawi dodatkowe parametry
wydruku (ilo kopii, wybra drukark ) oraz zmieni ustawienia drukarki.
Aby zrezygnowa z wydrukuj naci nij przycisk
.
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