ARAKS

FAKTURY 2014
Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku,
oraz
co wyróżnia nasz program od innych.
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Aby zainstalować program "Faktury 2014" należy uruchomić program instalacyjny
„faktury_2014.exe” . Następnie wybrać przycisk „Dalej” i przejść do zapoznania się z
licencją programu.

Po zaakceptowaniu licencji wybieramy przycisk „Dalej” i zapoznajemy się z danymi
zawierającymi niezbędne informacje potrzebne do uruchomienia programu.
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Akceptujemy nazwę instalowanej drukarki PDF i naciskamy przycisk „Dalej”
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Następnie wybieramy przycisk „Dalej” i przechodzimy do następnego okna w którym należy
wybrać ścieżkę do folderu, w którym mają być umieszczone pliki programu. Ścieżkę dostępu
do folderu wpisujemy lub wybieramy przycisk Przeglądaj i wskazujemy wybrany folder.
Naciśnięcie przycisku „Dalej” zapoczątkuje instalacje programu.
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W przypadku pierwszej instalacji nowej wersji faktur zakładany jest katalog roboczy
programu, na co wyrażamy zgodę
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Wybieramy rodzaj instalacji i naciskamy przycisk „Dalej”.

Wybieramy miejsce w menu i naciskamy przycisk „Dalej”.
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Wybieramy, czy program ma być dostępny dla wszystkich użytkowników tego komputera,
czy tylko dla nas.
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Po naciśnięciu przycisku „Zakończ”, możemy już uruchomić program.
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W Windows 8 „kafelek” programu zostanie dodany automatycznie.
Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się jeszcze jedna podpowiedź :
najważniejsze informacje “co robić dalej”.
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Po naciśnięciu OK zostaniesz poproszony o podanie identyfikatora i hasła do programu :
Na początku, dopóki nie zmienisz ich musisz wpisać :
identyfikator : “a”
hasło
: “a”
Dane te identyfikują Ciebie w systemie i ustalają Twoje parametry wydruku i uprawnienia w
programie.

Po zalogowaniu się do programu ukaże się następne okno w którym wpisz dane swojej firmy.
Dane zaznaczone * (czerwoną gwiazdką) powinieneś wpisać obowiązkowo.
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Jeśli już wpisałeś wszystkie dane naciśnij przycisk OK, to twoim oczom ukaże się okno
służące do wprowadzania, przeglądu, edytowania dokumentów sprzedaży.

Możesz zarejestrować program, co ułatwi kontakt z producentem i umożliwi aktualizację
programu.
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Wystawianie Faktur

Kursor zatrzyma się na pierwszym polu otoczonym czerwoną obwódką. Jest to pole Typ
Za pomocą strzałek lub myszki wybierz typ dokumentu “FV” i naciśnij klawisz INSERT.
Komputer zada Ci pytanie : “Czy chcesz dodać nowy dokument sprzedaży?”. Odpowiedz
“TAK”. Następnie kursor przejdzie do pola Nr (numer dokumentu “FV”).Tutaj możesz
zostawić nr “1”, jeżeli chcesz zacząć numerować od początku, lub możesz wpisać numer, od
którego system będzie automatycznie numerował dokumenty typu “FV” (faktury VAT).
System zachowuje się identycznie dla każdego rodzaju dokumentu sprzedaży.
Jeżeli chcesz zostawić “1” to po prostu naciśnij ENTER, kursor przejdzie do następnego pola
tj. Daty wystawienia. Program sam automatycznie wpisze datę bieżącą z systemu. Jeżeli
chcesz wpisać inną to wpisz ją ręcznie np. 09.09.2011 lub skorzystaj z kalendarza klikając na
czarny trójkącik przy dacie. Po wpisaniu daty naciśnij ENTER, kursor przejdzie do
następnego pola Daty sprzedaży. Postępuj z nią tak samo jak z datą wystawienia dokumentu.
Następnie zaakceptuj datę ENTEREM, kursor przejdzie do pola NIP. Jest to bardzo ważne
pole i przy wystawianiu FAKTURY VAT nie może być pominięte. Po wpisaniu NIP'u i
naciśnięciu przycisku ENTER system sprawdzi czy taki kontrahent jest już zarejestrowany w
bazie, jeśli tak to wpisze resztę jego danych, jeśli nie to zostanie Ci zadane pytanie : “Czy
chcesz przeglądać kartotekę klientów ? ". Jeśli odpowiesz "TAK" będziesz mógł wybrać
klienta z wpisanych wcześniej do bazy, jeśli odpowiesz "NIE" to kursor przejdzie do pola
skrócona nazwa klienta i będzie oczekiwał podania przez Ciebie tej nazwy. Po wpisaniu jej i
zaakceptowaniu ENTEREM program jeszcze raz sprawdzi czy tym razem nazwa taka nie
została już wcześniej wpisana do bazy. Jeśli "NIE" to system zapyta Ciebie "Czy chcesz
dodać nowego klienta ? ". Jeżeli odpowiesz "TAK" to dane które będziesz następnie
wpisywał zostaną dodane do bazy klientów.
Tak wiec po podaniu nazwy pełnej klienta, miasta, adresu, kodu pocztowego, dane te zostaną
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na stałe przypisane nazwie skróconej z NIP'em klienta.
Uwaga : może się zdarzyć, iż jeden duży klient posiada wiele małych oddziałów, wtedy
każdy oddział będzie posiadał taki sam NIP, i różną nazwę skróconą. W takim przypadku
wybieraj klienta po nazwie skróconej.
Po zaakceptowaniu kodu pocztowego ENTEREM zostaniesz poproszony o wybranie sposobu
płatności. Możesz dokonać tego za pomocą kursorów dół, góra lub za pomocą myszki.
Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie nr dok. kasa przyjmie, lub nr konta bankowego.
Dane te uzupełniasz przy rozliczeniu faktury. Następnie kursor zatrzyma się w polu odbiorca
dokumentu. W pole to wpisz imię i nazwisko osoby odbierającej dokument, lub postaw
kropkę jeśli nie chcesz aby dane osoby odbierającej były drukowane na fakturze.
W przypadku wpisania tych danych zostaną one przywiązane do nazwy firmy dla której
wystawiasz dokument. Po zaakceptowaniu tego pola kursor przejdzie do pola uwagi. W pole
to możesz wpisać dodatkowe informacje o fakturze.
Po zaakceptowaniu uwag kursor przesunie się do części faktury związanej z wprowadzaniem
konkretnych pozycji.
Po ponownym naciśnięciu klawisza ENTER zostaniesz poproszony o wpisanie pierwszego
wyrobu lub usługi na fakturę. W przypadku wystawiania kolejnej faktury będziesz mógł
skorzystać z już wpisanych pozycji. System zapamiętuje wszystkie pozycje wcześniejszych
faktur, umożliwiając zapamiętanie wszystkich informacji charakterystycznych dla danego
wyrobu lub usługi.
Tak więc po wprowadzeniu nazwy i zaakceptowaniu jej ENTEREM kursor przechodzi do
pola PKWiU w które musisz wpisać symbol odpowiadający danemu wyrobowi lub
usłudze jeżeli jest ona opodatkowana VAT różnym od 23%.
Po zaakceptowaniu tego pola zostaniesz poproszony o podanie jednostki miary, ilości, ceny
netto oraz typu podatku VAT (ZW,0%,5%,8% lub23%). Podanie, a raczej wybranie
odpowiedniego podatku VAT kończy wprowadzanie pozycji na fakturę i system sam
przejdzie do wprowadzania następnej pozycji i cała kwestia powtarza się od początku. Jeśli
nie chcesz dodawać następnej pozycji to naciśnij ESC.
Na koniec pozostało tylko jedno - wydruk.
W celu wydrukowania faktury naciśnij lewy ALT i klawisz D lub wybierz ikonę drukarki z
paska zadań. Po chwili ukaże się podgląd dokumentu.
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Jeżeli odpowiada Ci wygląd dokumentu to naciśnij przycisk "DRUK" w górnym pasku zadań,
spowoduje to pojawienie się dodatkowego okna w którym będziesz mógł wybrać drukarkę na
której chcesz drukować fakturę oraz zaznaczyć ilość kopii wydruku.
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Co wyróżnia nasz program od innych ( informacje dodatkowe)
- Podstawową rzeczą jest prostota obsługi. Do wystawienia samej faktury myszka jest
niepotrzebna, kursor zachowuje się tak jak w dobrych starych programach DOS. Przez pola
można przechodzić zarówno tabulatorem jak i strzałkami oraz samym ENTEREM.
- Użytkownik może wybrać cenę jednostkową netto jak również brutto. Cena brutto jest
potrzebna wówczas kiedy chcemy skorzystać z dodatkowej funkcji programu tzn. podłączyć
go do kasy fiskalnej i wystawiać paragony korzystając z naszego programu. Ustawienia
drukarki fiskalnej możesz dokonać wchodząc w opcję parametry systemu -> ustawienia
wydruku. Tam także możesz wyłączyć obsługę drukarki fiskalnej. Spowoduje to iż przy
każdym wydruku faktury nie będziesz pytany o wydruk paragonu, a nazwa wprowadzanego
wyrobu lub usługi znacznie się wydłuży ( przy paragonie drugość ta wynosi 35 znaków)
- Nazwy wyrobu możesz dowolnie wydłużać. Zrealizujesz to wprowadzając jako następną
pozycję na fakturze tylko sam opis. Pozycje z samym opisem będą traktowane jako
dodatkowy opis pozycji poprzedniej.
- Możesz także kontrolować płatności za wystawione faktury.
Jeżeli będziesz wprowadzał płatności za faktury to potem możesz sporządzić raport z
płatności za dany okres wybierając konkretnego klienta bądź wszystkich, możesz wybrać
dokumenty zapłacone częściowo, bądź w całości.
- Jeżeli jakość samej faktury jest dla Ciebie mało satysfakcjonująca i chciałbyś wzbogacić
wydruk faktury o własne LOGO, to w opcjach wydruku wybierz wczytanie logo, następnie
edycja logo. Tam możesz wykazać się inwencją plastyczną lub przenieść gotowe własne logo.
Po zapisaniu efekt własnej pracy zobaczysz na fakturze.
- Pamiętaj także o robieniu kopii zapasowych. System posiada wbudowany mechanizm
łatwego wykonywania takich kopii. Nie zapomnij go używać, a zawsze będziesz mógł łatwo
wrócić z danymi po awarii komputera. Kopie zapisuj najlepiej na CD-RW.
- Jeżeli lubisz pracować w domu, lub twoja firma posiada filie to możesz przekazywać dane
przez Internet bezpośrednio z programu. Zapewni Ci to moduł wysyłania i odbierania danych
poprzez Internet. Jedyne co Ci jest potrzebne to konto e-mail. Jeśli go nie masz lub chciałbyś
zmienić na wygodniejsze to także Ci pomożemy. Możesz do woli wymieniać dane
firma->dom i dom->firma.




Jeśli zainstalujesz program w sieci lokalnej firmy, to możesz nadać uprawnienia do
różnych dokumentów i opcji systemu różnym pracownikom w sposób dowolny. Np Jaś
może mieć dostęp do faktur "FV", ale nie mieć dostępu do faktur korygujących FKV. Inny
przykład to: Pani Ela może wystawić faktury "S" z działu szkoleń, ale nie może wystawić
faktur "FV" z działu finansowego. Dział finansowy ma dostęp do swoich i/lub wszystkich
dokumentów.
Jeśli będziesz używał tego programu to w nowym roku wystarczy wykonać opcję
zakończenie roku, a wszytko zacznie się od początku. Numeracja dok. od "1" , oczywiście
baza klientów pozostaje.

Reszty dowiesz się sam korzystając z programu.
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