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1 WSTĘP DO SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
1.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU
Przedstawiony system Finansowo-Ksiêgowy spe³niaj¹cy wszystkie
wymagania formalne okreœlone przepisami o rachunkowoœci, mo¿e byæ
wykorzystywany przez wszystkie jednostki prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Uniwersalnoœæ systemu pozwala na prowadzenie ewidencji
ksiêgowej i rozliczeñ finansowych w oparciu o bran¿owe plany kont dla
jednostek produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych oraz
mieszanych. Szczególnie przydatny jest w jednostkach wielozak³adowych

1.2. KLASA ZASTOSOWAÑ SYSTEMU
System zosta³ zaprojektowany i wykonany w dwóch wersjach :
- WERSJA DLA MA£YCH FIRM PRYWATNYCH - dla spó³ek i firm
prywatnych zobowi¹zanych do prowadzenia ksi¹g handlowych prowadz¹cych
uproszczon¹ ewidencjê rozliczeñ kosztów, w których liczba wszystkich kont
analitycznych nie przekracza 1000.
- WERSJA DLA ŒREDNICH ZAK£ADÓW - dla zak³adów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹, przemys³ow¹, w których liczba wszystkich
kont analitycznych mieœci siê w granicach od 1000 do 7000. Dla
przedsiêbiorstw handlowych prowadz¹cych szerok¹ dzia³alnoœæ handlow¹ w
wielu asortymentach towarów, zalecane jest po³¹czenie systemu F-K z
systemem GOSPODARKI MATERIA£OWEJ.
W przypadku przedsiêbiorstw kooperuj¹cych z du¿¹ liczb¹ kontrahentów,
zaleca siê wprowadziæ osobny system rejestracji SPRZEDA¯Y I
FAKTUROWANIA.

1.3 WYMAGANY SPRZÊT KOMPUTEROWY
- Mikrokomputer klasy IBM PC 386/486 z pamiêci¹ RAM min. 1 MB
- klawiatura, monitor
- Stacja dysków elastycznych
- Dysk twardy min. 80 MB
- Drukarka z wa³kiem min. 10"

1.4 MO¯LIWOŒCI SYSTEMU
a) w zakresie wprowadzania danych
-wprowadzenie dokumentów ksiêgowych bez koniecznoœci sporz¹dzania PK
i zestawieñ.
- pe³na kontrola zgodnoœci dekretów ( bilansowania zapisów ) w dowolnym
czasie, po ka¿dej pozycji, po wprowadzeniu okreœlonego pliku dekretów i
ca³oœci.
-pe³na kontrola wprowadzonych dekretów w zakresie " krêgu kosztów".
-mo¿liwoœæ bie¿¹cego korygowania ( przed zaksiêgowaniem ) b³êdnych
dekretów i wprowadzonych kwot.
-przegl¹danie na ekranie monitora wprowadzonych dekretów.
-wprowadzanie dokumentów w dowolnym uk³adzie chronologicznym i ich
numeracja. Przed zaksiêgowaniem system automatycznie
uporz¹dkuje dane wg. dat i numerów dowodów.
-wprowadzenie danych m-ca bie¿¹cego nie jest uzale¿nione od zamkniêcia
miesi¹ca ubieg³ego lub wprowadzenia danych bilansu otwarcia.
-dokumenty mog¹ byæ wprowadzane wg. przyjêtej zasady :
a) z podzia³em na rodzaje np. bank, kasa, rozliczenia zakupu,
itd.
b) w kolejnoœci ich kompletowania w segregatorach.

podatki

-dekretacja i wprowadzanie dokumentów odbywa siê na najni¿szym poziomie
analitycznym. Dla potrzeb zestawieñ np. obrotów, sald system zasegreguje
dane na dowolnym poziomie syntetyk, pó³syntetyk, zak³adów, wydzia³ów,
rodzajów kosztów itd.
-ujawnienie b³êdów w dekrecie, dokumencie nie powoduje wstrzymania
pracy, b³¹d mo¿na skorygowaæ w dowolnym momencie przed
zaksiêgowaniem.
b) w zakresie ksiêgowania
-system po wprowadzeniu dowolnej grupy dowodów lub wszystkich
dowodów za dany okres , po ich uporz¹dkowaniu dokonuje ksiêgowania do

najni¿szego poziomu analityki. Podsumowanie obrotów i sald na wszystkich
szczeblach poœrednich syntetyki odbywa siê na ¿¹danie u¿ytkownika z
mo¿liwoœci¹ natychmiastowego przejrzenia wyników na ekranie monitora
lub tabulogramu.
-jednoczeœnie system wyka¿e zgodnoœæ lub rozbie¿noœæ obrotów WN i
MA w przypadku nie ujawnienia przez operatora b³êdów w czasie
wprowadzania dokumentów.
-po zaksiêgowaniu istnieje mo¿liwoœæ przegl¹dania wszystkich operacji
ksiêgowych ( dekretacji na konta ) obrotów narastaj¹cych, sald
( rozwidlonych i per saldo ).
-ksiêgowanie dowodów miesi¹ca bie¿¹cego mo¿na dokonywaæ mimo braku
zamkniêcia
( np. BO miesi¹ca ( okresu ) poprzedniego.)
c) w zakresie prezentowania danych i wydruków
-wszystkie dane uzyskane w wyniku ksiêgowania mog¹ byæ na bie¿¹co
prezentowane na ekranie monitora i uzyskiwane w formie wydruków w
ca³oœci lub wybranych fragmentach równie¿ na dowolnych szczeblach
agregacji.
-sporz¹dzane zestawienia obrotów i sald spe³niaj¹ wszystkie formalne wymogi
rachunkowoœci z tzw. rozwidlaniem sald w³¹cznie.
d) w zakresie funkcji dodatkowych
-selekcja sald np. na koncie kontrahenta z wszystkich zapisów WN i MA,
wykaz zapisów nie bilansuj¹cych siê wzajemnie ( nie uzgodnione salda, nie
uregulowane nale¿noœci ).
-na kontach odbiorców wybór nie zap³aconych sald WN na dany dzieñ oraz
wydruk wezwañ do zap³aty.
-drukowanie wezwañ do potwierdzenia sald.
-naliczanie odsetek od nieterminowych wp³ywów nale¿noœci i wydruk not
odsetkowych.
-otwieranie nowych kont mo¿e odbywaæ siê :

a) automatycznie po wprowadzeniu i zaksiêgowaniu dowodu ksiêgowego,
szczególnie korzystne przy wdra¿aniu systemu.
b) na ¿yczenie - zabezpieczenie przed otwieraniem kont w wyniku b³êdów i
pomy³ek przy wprowadzaniu danych.
-ksiêgowanie rozrachunków z kontrahentami mo¿e siê odbywaæ :
a) na indywidualnych kontach dostawców i odbiorców.
b) na zbiorczym koncie odbiorców z okreœlonym numerem faktury,
szczególnie przydatne przy jednorazowej sprzeda¿y. W ramach selekcji sald
system wyka¿e za które faktury nie wp³ynê³a zap³ata.
c) mo¿na stosowaæ system mieszany np. odbiorcy doraŸni na ³¹cznym
koncie, odbiorcy stali na indywidualnych kontach.

2 KARTOTEKI SYSTEMOWE
2.1 KARTOTEKA KONT ANALITYCZNYCH
Podstawow¹ kartotek¹ systemu jest kartoteka kont analitycznych.
Ksiêgowanie dowodów odbywa siê na najni¿szym poziomie analityki danego
konta. Agregacja obrotów i sald na wy¿szy poziom syntetyki jest dokonywana
przez system, poprzez sumowanie obrotów i sald odpowiednich kont
analitycznych.
Kartoteka kont analitycznych zawiera nastêpuj¹ce dane :
-nazwê i numer konta analitycznego
-typ konta
-datê otwarcia konta
-numer i datê dowodu ksiêgowego otwieraj¹cego konto w przypadku
automatycznego otwarcia konta
-datê ostatniego ksiêgowania
-bilans otwarcia
-obroty i saldo bie¿¹cego miesi¹ca
-obroty i saldo nastêpnego miesi¹ca
-obroty i saldo narastaj¹co ³¹cznie z BO
-rejestr kontrahentów zawieraj¹cy dane o kontrahencie
-wykaz ksiêgowañ bie¿¹cego miesi¹ca ( nr, rodzaj, data dowodu, nr pozycji,
kwota, nr faktury, treœæ ksiêgowania )
-wykaz ksiêgowañ miesi¹ca nastêpnego (nr, rodzaj, data dowodu, nr pozycji,
kwota, nr faktury, treœæ ksiêgowania)
-dla kont rozrachunkowych wykaz nierozliczonych transakcji - dane jw.

-dla kont rozrachunkowych wykaz transakcji zakwalifikowanych do
naliczania odsetek ( kwota, nr faktury, data p³atnoœci, termin p³atnoœci, nr i
data dowodu, nr pozycji )

2.2 KARTOTEKA DOWODÓW KSIÊGOWYCH BIE¯¥CEGO
MIESI¥CA
W kartotece przechowywane s¹ dowody ksiêgowe ( polecenia
ksiêgowania ) z bie¿¹cego miesi¹ca. Ewidencja umo¿liwia podzia³ dowodów
wg. rodzajów je¿eli taki jest okreœlony w przedsiêbiorstwie ( np. Dowody
bankowe, Raporty kasowe, Faktury obce itd.). W trakcie wprowadzania na
bie¿¹co jest sprawdzana poprawnoœæ bilansowania dowodu -obroty Wn, Ma
i zespó³ kosztów ( konta zesp 4, zesp 5,6 i 409 ). Dekretacja dowodów
odbywa siê dwuetapowo. W pierwszym etapie dowody s¹ wprowadzone do
bazy danych.
Mo¿liwa jest korekta nie zaksiêgowanych dowodów. Funkcja
ksiêguj¹ca dowody powoduje dopisanie obrotów dowodów i transakcji do
kartoteki kont analitycznych. W trakcie ksiêgowania zmieniane jest
uporz¹dkowanie w kartotece dowodów. W trakcie wprowadzania dowodów s¹
one uporz¹dkowane w kartotece wg. rodzajów i numerów, natomiast
ksiêgowanie odbywa siê zawsze w kolejnoœci daty wystawienia dowodu
ksiêgowego. Pozwala to na wprowadzenie dowodów ksiêgowych z ró¿nych
okresów, w ró¿nym czasie. W trakcie ksiêgowania system automatycznie
uporz¹dkuje i dopisze obroty dowodów wg. dat ich wystawienia na
poszczególne konta. Dowody niezbilansowane nie zostan¹ zaksiêgowane. Po
zaksiêgowaniu dowód mo¿e byæ tylko przegl¹dany.
Ewidencja dowodów ksiêgowych obejmuje nastêpuj¹ce dane :
-data, rodzaj i numer dowodu ksiêgowego
-obroty Wn i Ma, wyliczane i wyœwietlane na bie¿¹co
-obroty zesp 4, wyliczane i wyœwietlane na bie¿¹co
-obroty zesp 4,6, wyliczane i wyœwietlane na bie¿¹co
-numer pozycji
-numer konta analitycznego
-kwota Wn, Ma
-symbol transakcji lub numer faktury
-opis transakcji
-wskaŸnik ksiêgowania.

2.3 KARTOTEKA DOWODÓW KSIÊGOWYCH NASTÊPNEGO
MIESI¥CA

W kartotece przechowywane s¹ dowody ksiêgowe ( polecenia
ksiêgowania) z miesi¹ca nastêpnego. Zasady wprowadzania i ksiêgowania
dowodów miesi¹ca nastêpnego s¹ takie same jak przy wprowadzaniu i
ksiêgowaniu dowodów miesi¹ca bie¿¹cego. Obroty miesi¹ca nastêpnego
dopisywane s¹ do kartoteki kont analitycznych na pozycje odpowiadaj¹ce
obrotom miesi¹ca nastêpnego.
Zamkniêcie miesi¹ca bie¿¹cego spowoduje przepisanie obrotów
nastêpnych do bie¿¹cych i stan¹ siê one obrotami bie¿¹cymi - oczywiœcie
nowego miesi¹ca. Zakres ewidencji dowodów miesi¹ca nastêpnego jest
analogiczny jak dla miesi¹ca bie¿¹cego :
-data, rodzaj i numer dowodu ksiêgowego
-obroty Wn i Ma, wyliczane i wyœwietlane na bie¿¹co
-obroty zesp. 4, wyliczane i wyœwietlane na bie¿¹co
-obroty zesp. 5,6, wyliczane i wyœwietlane na bie¿¹co
-numer pozycji
-numer konta analitycznego
-kwota Wn, Ma
-symbol transakcji lub numer faktury
-opis transakcji
-wskaŸnik ksiêgowania

3 OPIS OGÓLNY SYSTEMU
3.1 INSTALACJA SYSTEMU
3.1.1 WSTÊPNE PRACE PRZED URUCHOMIENIEM
SYSTEMU
Przed rozpoczêciem wdra¿ania systemu w przedsiêbiorstwie nale¿y
opracowaæ zak³adowy plan kont, uwzglêdniaj¹cy strukturê kont
analitycznych. Nale¿y za³o¿yæ tabelê kont syntetycznych.
Nastêpn¹ czynnoœci¹ jest przygotowanie i wprowadzenie BILANSU
OTWARCIA dla wszystkich kont analitycznych na ostatni dzieñ miesi¹ca
poprzedzaj¹cego miesi¹c rozpoczêcia ekploatacji systemu.

3.1.2 URUCHOMIENIE SYSTEMU
System dostarczany jest na jednej dyskietce dystrybucyjnej. W celu
uruchomienia systemu nale¿y w³o¿yæ dyskietkê do kieszeni A:
mikrokomputera i wywo³aæ system F-K, znajduj¹cy siê w
kartotece ARAKSFK. Œcie¿ka dostêpu do systemu F-K wygl¹da zatem
nastêpuj¹co :
A:\ ARAKSFK:\ F-K.
Po uruchomieniu systemu na ekranie pojawia siê pytanie o identyfikator
oraz has³o u¿ytkownika. Nale¿y wówczas wpisaæ identyfikator,
potwierdziæ klawiszem ENTER.
W przypadku trzykrotnego podania b³êdnego has³a lub identyfikatora,
nast¹pi zakoñczenie pracy z systemem Podanie prawid³owego
identyfikatora i has³a pozwoli rozpocz¹æ pracê z systemem.

3.2 STRUKTURA EKRANU
Ekran podzielony jest na kilka czêœci w zale¿noœci od rodzaju
informacji, jakie s¹ wyœwietlane w poszczególnych fragmentach ekranu.
Ekran podzielony jest na :
* liniê statusow¹ - pierwsza linia od góry, wyœwietlane s¹ na niej informacje
o aktualnie modyfikowanej ( przetwarzanej )
kartotece ( nazwa , nr bie¿¹cego rekordu ) oraz bie¿¹cy czas.
* blat roboczy - œrodkowa, najwiêksza czêœæ ekranu. Na niej wyœwietlane
s¹ wszystkie menu, wprowadzane dokumenty, konta itp.
W ostatniej linii blatu s¹ te¿ wyœwietlane komunikaty dla u¿ytkownika
( np. " Zbiór jest pusty " ).
* dwie linie podpowiedzi dla u¿ytkownika. Trzecia od do³u wskazuje zawsze
dostêpne w danym momencie klawisze krótko je opisuj¹c. W ostatniej linii na
dole ekranu znajduje siê opis aktualnie podœwietlonej funkcji w menu tzw.
sufler.
* w drugiej linii od do³u znajduje siê winietka autora i dystrybutora systemu.

Przyk³adowy ekran systemu F-K

3.2.1 LINIA STATUSOWA
Linia statusowa górna znajduje siê na górze ekranu i zawiera
nastêpuj¹ce informacje :
-czy pracujemy na ca³ym zbiorze kont, dowodów ksiêgowych
(KONTA : WSZYSTKIE DOWODY : SELEKCJA)
-iloœæ rekordów wybranego podzbioru i bie¿¹cy rekord.
-godzina zegarowa

3.2.2 BLAT ROBOCZY
G³ówn¹ czêœæ ekranu stanowi blat roboczy. Jest to wyró¿niona czêœæ
ekranu, w której u¿ytkownik systemu mo¿e dokonywaæ okreœlonych
operacji z menu, wprowadzaæ konieczne dane lub modyfikowaæ dane
istniej¹ce, przegl¹daæ zawarte w bazie informacje itp.
Przyk³adem operacji na blacie roboczym mo¿e byæ wybór opcji z menu.

Wybór opcji z menu na blacie roboczym
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Na ekranie podœwietlona jest pierwsza opcja z menu g³ównego :
PROGRAM G£ÓWNY. Naciœniêcie klawisza ENTER umo¿liwi przejœcie
do menu PROGRAMU G£ÓWNEGO. Klawiszami kursora mo¿na wybraæ
inne opcje z menu g³ównego:
- NADZÓR - podsystem administratora systemu F-K
- ZMIANA U¯YTKOWNIKA - zmiana uzytkownika systemu F-K bez
koniecznoœci wyjœcia z systemu
- PARAMETRY SYSTEMU - ustalenie optymalnych parametrów systemu
- WYJŒCIE - zakoñczenie pracy z systemem

3.2.3 KOMUNIKATY DLA U¯YTKOWNIKA
W dolnej czêœci ekranu zawarte s¹ komunikaty informuj¹ce
u¿ytkownika o dostêpnych dla niego w danym momencie klawiszach.
Poni¿ej wyœwietlana jest informacja dotycz¹ca :
-podœwietlonej aktualnie opcji, je¿eli u¿ytkownik przegl¹da w danej chwili
menu
-aktualnie wykonanej operacji ( funkcji menu ) wybranej przez u¿ytkownika
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3.3 PORUSZANIE SIÊ PO SYSTEMIE - FUNKCJE KLAWISZY ,
OPIS OGÓLNY
Poruszanie siê po systemie odbywa siê poprzez wybór odpowiedniej
opcji z menu. Wyboru opcji dokonuje siê poprzez naciœniêcie klawisza
ENTER ( wybór aktualnie podœwietlonej opcji ). Wycofanie siê na wy¿szy
poziom menu odbywa siê przez naciœniêcie klawisza Esc. Je¿eli u¿ytkownik
znajduje siê w menu g³ównym systemu i naciœnie klawisz Esc, bêdzie to
oznacza³o, ¿e chce zakoñczyæ pracê z systemem. Na ekranie pojawi siê
okienko z napisami TAK
NIE , z których jedno jest podœwietlone. Po
naciœniêciu klawisza ENTER przy podœwietlonym s³owie TAK
(potwierdzenia chêci zakoñczenia pracy ) nast¹pi wyjœcie na poziom
systemu operacyjnego, natomiast przy podœwietlonym napisie NIE i
naciœniêciu klawisza ENTER nast¹pi powrót do menu g³ównego systemu.
Zmiana podœwietlenia napisów TAK i NIE odbywa siê klawiszami
kursora.
Uwaga !!! :
Informacja o aktualnie podœwietlonej opcji znajduje siê w ostatniej linii na
dole ekranu. W trzeciej linii od do³u znajduje siê informacja o aktualnie
dostêpnych klawiszach.

3.3.1
OGÓLNY
SYSTEMIE

OPIS

KLAWISZY

U¯YWANYCH

W

F3 - wyszukiwanie kontekstowe - w zale¿noœci od tego, w którym momencie
pracy z systemem u¿ytkownik siê znajduje, ma on mo¿liwoœæ wyszukiwania
okreœlonych danych, ( np. konta, dowodu, pozycji dowodu ).
F5 - chwilowe wyjœcie do DOS-u. Powrót poleceniem EXIT.
UWAGA !!! Polecenie to zostanie wykonane tylko gdy dysponujemy co
najmniej 60 kB wolnej pamiêci operacyjnej.
F9 - informacje bie¿¹ce ( plan kont i wprowadzanie dowodów )
F10 - wyœwietlanie aktualnych informacji o stanie systemu m.in. iloœæ
wolnej pamiêci, iloœæ wolnego miejsca na dysku, o stanie selekcji kont i
dowodów
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F12 - klawisz umo¿liwia przejœcie do Planu Kont z dowolnego miejsca
programu. Funkcja ta jest przydatna gdy u¿ytkownik chce podczas
wprowadzania dowodów za³o¿yæ nowe konto kontrahenta.

ENTER - znaczenie tego klawisza zale¿ne jest od tego, w jakim momencie
pracy z systemem znajduje siê u¿ytkownik :
-je¿eli u¿ytkownik znajduje w opcji przegl¹dania dokumentu, naciœniêcie
klawisza ENTER spowoduje wejœcie do edycji rekordu, który u¿ytkownik w
danym momencie przegl¹da ;
-je¿eli u¿ytkownik znajduje siê w menu, naciœniêcie klawisza ENTER
powoduje wybór aktualnie podœwietlonej opcji z menu ;
-je¿eli u¿ytkownik modyfikuje kolejne pola dokumentu, naciœniêcie klawisza
ENTER powoduje zakoñczenie edycji bie¿¹cego pola z jednoczesnym
zachowaniem wprowadzonych w tym polu zmian i przejœcie do edycji
kolejnego pola dokumentu.
Esc. - klawisz umo¿liwiaj¹cy zaniechanie wprowadzania danych, przejœcie
na wy¿szy poziom menu, zakoñczenie pracy z systemem.
Uwaga !!!
Ogólnie interpretacja klawiszy ENTER i Esc jest taka, ¿e kolejne naciskanie
klawisza ENTER powoduje "wchodzenie" na coraz ni¿szy poziom systemu,
kolejne naciskanie klawisza Esc powoduje "wychodzenie" na coraz wy¿szy
poziom systemu, dojœcie do menu g³ównego i ewentualne wyjœcie z
systemu.
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3.3.1.1 KLAWISZE DOSTÊPNE W CZASIE PRZEGL¥DANIA
KARTOTEK
INS - dopisanie nowego rekordu ( dowodu ksiêgowego, konta
analitycznego )
DEL - skasowanie rekordu ( konta, dowodu ksiêgowego ).
U¿ycie tego klawisza nie zawsze jest dozwolone np. nie mo¿na skasowaæ
konta na którym s¹ zarejestrowane obroty, nie mo¿na
skasowaæ
zaksiêgowanego dowodu.
- klawisze kursora :
lewo - rekord poprzedni
prawo - rekord nastêpny
HOME - ustawienie siê na pierwszym rekordzie
END - ustawienie siê na ostatnim rekordzie
Opisane wy¿ej klawisze s¹ dostêpne je¿eli znajdujemy siê na ramce
(ramka podœwietlona ) przegl¹danego rekordu w danej kartotece ( kont
analitycznych, dowodów ksiêgowych ).

3.3.1.2 OPERACJE NA POLACH LISTOWYCH
INS - dopisanie nowego elementu listy
DEL - skasowanie istniej¹cego elementu listy
PgUp- przejœcie do poprzedniego elementu listy
PgDn- przejœcie do nastêpnego elementu listy
HOME- przejœcie do pierwszego widocznego elementu listy
END - przejœcie do ostatniego widocznego elementu listy
HOME HOME - przejœcie do pierwszego elementu listy
END END - przejœcie do ostatniego elementu listy
ENTER - wejœcie do edycji pierwszego pola elementu listy
Powy¿sze klawisze dostêpne s¹ w momencie, gdy kursor ustawiony
jest na numerze elementu listy (Lp). Przyk³ady list w systemie: kolejne
dekrety w dowodzie ksiêgowym, numery telefonów, tabela kont
syntetycznych.
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3.3.1.3 KLAWISZE DOSTÊPNE W TRAKCIE MODYFIKACJI POLA
HOME - przejœcie na pocz¹tek pola
- klawisze kursora :
lewo - cofniêcie siê o jeden znak
prawo - przesuniêcie siê o jeden znak do przodu
END - przejœcie na koniec pola
DEL - skasowanie znaku wskazanego przez kursor
TAB - klawisz tabulacji, przejœcie do nastêpnego pola
S-TAB - cofniêcie siê o jedno pole
ENTER - akceptacja i przejœcie do pola nastêpnego
- klawisze kursora :
dó³ - przejœcie do pola nastêpnego ( analogicznie jak ENTER )
góra - przejœcie do pola poprzedniego ( cofniêcie )
CTR-HOME - naciœniêcie klawisza CTR i HOME, przejœcie na pierwsze
pole w modyfikowanej ramce
CTR-END - naciœniêcie klawisza CTR i END, zakoñczenie edycji ramki
INS - prze³¹czanie trybu wype³niania pola, pisanie na znakach
wprowadzonych lub dopisywanie nowych znaków do znaków
wprowadzonych.
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3’ ADMINISTRATOR SYSTEMU
System Finansowo-Ksiêgowy zawiera podsystem NADZÓR skupiaj¹cy
funkcje o istotnym znaczeniu organizacyjnym dla ca³ego systemu F-K.
Dostêp do wszystkich jego funkcji posiada administrator systemu. Pozostali
u¿ytkownicy na ogó³ mog¹ korzystaæ tylko z poszczególnych jego funkcji,
które bezpoœrednio nie ingeruj¹ w zawartoœæ baz danych.
Administrator systemu - pierwszy u¿ytkownik w celu uruchomienia
systemu podaje has³o dystrybutora programu. W tym celu wpisuje literê
A , potwierdza j¹ klawiszem ENTER, ponownie wpisuje literê A i
potwierdza j¹ klawiszem PgDn.
Administrator okreœla dostêp do poszczególnych funkcji konkretnym
u¿ytkownikom.
Przed rozpoczêciem pracy przez innych u¿ytkowników administrator musi
dokonaæ niezbêdnych czynnoœci , których praca z systemem nie jest
mo¿liwa:
- zainicjowaæ system
- zdefiniowaæ s³ownik dowodów ksiêgowych
- stworzyæ tabelê kont systetycznych , okreœliæ strukturê i d³ugoœæ kont
analitycznych
- zdefiniowaæ i przydzieliæ has³a konkretnym u¿ytkownikom systemu
(konieczna jest tak¿e zmiana identyfikatora i has³a samego administratora
systemu)
- je¿eli miesi¹cem rozpoczêcia pracy z systemem jest grudzieñ administrator
musi ponadto dokonaæ operacji otwarcia nowego roku.
.
Dodatkowo administrator systemu mo¿e zdefiniowaæ konta nale¿¹ce do tzw.
krêgu kosztów, zdefiniowaæ formu³y umo¿liwiaj¹ce przenoszenie pozycji z
jednego konta na dowolnie ustalone konto. Funkcje te mog¹ byæ edytowane
w dowolnym momencie pracy z systemem i nie jest to konieczne na pocz¹tku
pracy z systemem.
W celu wykonania niezbêdnych czynnoœci administrator systemu wybiera z
menu g³ównego podsystem NADZÓR klawiszami kursora poruszaj¹c
podœwietlon¹ ramk¹ i klika klawisz ENTER.
UWAGA !!! Szczegó³owy opis poruszania siê po podsystemie NADZÓR
znajduje siê w tym rozdziale niniejszej ksi¹¿ki , który poœwiêcony jest
podsystemowi NADZÓR.
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4 FUNKCJE U¯YTKOWE I POLECENIA SYSTEMU F - K

4.1 MENU G£ÓWNE SYSTEMU F-K: PROGRAM G£ÓWNY:

Menu g³ówne systemu F-K
Na rysunku przedstawiono menu - PROGRAM G£ÓWNY systemu
FK. Wybór dowolnej opcji z menu dokonuje siê przez ustawienie siê na tej
opcji (opcja jest wówczas podœwietlona ) i naciœniêcie klawisza ENTER.
Przechodzenie po poszczególnych opcjach odbywa siê za pomoc¹ klawiszy
kursora.
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru jednej z mo¿liwych opcji:
Opcja WPROWADZENIE DOWODÓW BIE¯¥CEGO MIESI¥CA
umo¿liwia wprowadzenie nowych dowodów bie¿¹cego miesi¹ca lub zmianê
ju¿ istniej¹cych.
Opcja SELEKCJA DOWODÓW BIE¯¥CEGO MIESI¥CA umo¿liwia
dokonanie wyboru, czy u¿ytkownik chce wykonaæ operacje na ca³ym zbiorze
dowodów, czy te¿ na jego podzbiorze ( np. tylko dowody zaksiêgowane ).
Opcja KSIÊGOWANIE DOWODÓW BIE¯¥CEGO MIESI¥CA umo¿liwia
dokonanie automatycznego zaksiêgowania dowodów bie¿¹cego miesi¹ca.
Opcja DOWODY NASTÊPNEGO MIESI¥CA umo¿liwia dokonanie
wszystkich opisanych powy¿ej operacji dla dowodów nastêpnego miesi¹ca:
- edycjê dowodów nastêpnego miesi¹ca (wprowadzanie nowych lub zmianê
ju¿ istniej¹cych dowodów nastêpnego miesi¹ca )
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- ustawienie selekcji dowodów nastêpnego miesi¹ca
- zaksiêgowanie dowodów nastêpnego miesi¹ca
Opcja ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI umo¿liwia wygenerowanie
¿¹danych wydruków, zawieraj¹cych niezbêdne w pracy u¿ytkownika
zestawienia :
1) Bilansowanie transakcji
2) Transakcje zbilansowane
3) Noty obci¹¿eniowe
4) Wezwania do zap³aty
5) Potwierdzenia sald
6) Nale¿noœci na dzieñ
7) Nierozliczeni odbiorcy
8) Nierozliczeni dostawcy
9) Polecenia przelewu
Opcja ta pozwala tak¿e na dokonanie bilansowania transakcji - faktur i zap³at.
Opcja SELEKCJA KONT umo¿liwia dokonania wyboru podzbioru kont, na
którym chcemy dokonywaæ operacji. Warunki selekcji definiuje sam
u¿ytkownik.
Opcja PLAN KONT umo¿liwia wprowadzenie, aktualizacjê lub przegl¹danie
danych dotycz¹cych kont :
A - OPIS KONTA ( numer konta, nazwa konta syntetycznego, rodzaj konta,
data utworzenia konta,bilans otwarcia, obroty bie¿¹cego miesi¹ca
i saldo, obroty nastêpnego miesi¹ca i saldo, obroty roczne narastaj¹co i
saldo )
B - TRANSAKCJE NIE ZBILANSOWANE
( typ dokumentu, numer
miejsca, kwota, strona transakcji, saldo operacji WN, p³atnoœæ, opis).
C - TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA BIE¯¥CEGO ( rodzaj
transakcji, numer, pozycja, kwota WN, kwota MA, faktura, p³atnoœæ, treœæ,
numer konta )
D - TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA NASTÊPNEGO
( rodzaj transakcji, numer, pozycja, kwota WN, kwota MA, faktura,
p³atnoœæ, treœæ, numer konta)
E - TRANSAKCJE NIE ZBILANSOWANE (typ dokumentu , numer
miejsca , kwota WN , kwota MA , Rejestr, p³atnoœæ dotyczy)
F - TRANSAKCJE ZBILANSOWANE I NIE ZBILANSOWANE ( typ
dokumentu , numer miejsca , kwota WN , kwota MA, Rejestr , P³atnoœæ
dotyczy )
G- OBCI¥¯ENIA ODSETKAMI ( transakcje zakwalifikowane do naliczenia
odsetek )
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H - DANE O KONTRAHENCIE ( nazwa, adres, numery telefonów )
Opcja ZESTAWIENIA W£ASNE umo¿liwia samodzielne generowanie
zestawieñ przez u¿ytkownika. U¿ytkownik korzysta z gotowych narzêdzi
do generowania zestawieñ i z daleko id¹cej pomocy przy definiowaniu
wydruku.
Opcja VAT pozwala u¿ytkownikowi na tworzenie rêczne tego rejestru oraz
drukowanie sprawozdañ VAT . Zawiera ona nastêpuj¹ce podopcje:
-Rejestr VAT
-Wydruki VAT
Wybranie opcji Wydruki VAT umo¿liwia wydruk:
-Zakupów ( ka¿da z pozycji rejestru uwzglêdniona jest osobno )
-Sprzeda¿y ( ka¿da z pozycji rejestru uwzglêdniona jest osobno )
-Zestawienia zbitych zakupów (wydruk obejmuje ³¹czn¹ wartoœæ zakupów )
-Zestawienia zbitej sprzeda¿y (wydruk obejmuje ³¹czn¹ wartoœæ sprzeda¿y )
-Korekty zakupów ( wydruk dotyczy korekt zakupów )
-Korekty sprzeda¿y ( wydruk dotyczy korekt zakupów )
Opcja ZESTAWIENIA Z KARTOTEKI umo¿liwia generowanie gotowych,
przygotowanych w systemie zestawieñ :
- Wykaz dowodów ksiêgowych bie¿¹cego miesi¹ca
- Wykaz dowodów ksiêgowych nastêpnego miesi¹ca
- Zestawienie sum kontrolnych dowodów ksiêgowych bie¿¹cego miesi¹ca
- Zestawienie sum kontrolnych dowodów ksiêgowych miesi¹ca nastêpnego
- Plan kont
- Bilans otwarcia
- Zestawienia analityczne stanów i obrotów na kontach
- Zestawienia analityczne stanów i obrotów na kontach narastaj¹co
- Wykaz bie¿¹cych obrotów i sald
- Salda kont syntetycznych
- Wykaz obrotów i sald narastaj¹co
- Wykaz obrotów z dokumentów zaksiêgowanych i nie zaksiêgowanych
z wybranym okresem
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5 WPROWADZENIE DOWODÓW BIE¯¥CEGO MIESI¥CA
Funkcja umo¿liwia wprowadzenie, przegl¹danie, modyfikacjê
dowodów ksiêgowych bie¿¹cego miesi¹ca. Wprowadzanie mo¿e odbywaæ
- z klawiatury,
- z systemu FAKTURY
- z systemu G-M ( Gospodarka Materia³owa ).
Nale¿y wybraæ odpowiedni¹ opcjê. Mo¿liwy jest dostêp do wszystkich
dowodów znajduj¹cych siê w kartotece, jednak w przypadku zaksiêgowanego
dowodu mo¿liwe jest tylko jego przegl¹danie.
Generacja pozycji - umo¿liwia automatyczne generowanie pozycji na innych
kontach wed³ug zapisanych w systemie formu³ (np. Kr¹g Kosztów 4 - 5)
Ostatnia opcja - Usuwanie pozycji umo¿liwia usuniêcie wygenerowanych
wczeœniej pozycji
.

Ekran do wprowadzania dowodów ksiêgowych

5.1 OPIS PÓL DOWODU
RODZAJ - rodzaj wprowadzanego dowodu pojawia siê w tym polu
automatyczne ( np. dowód bankowy, raport kasowy, itp. ) zgodnie z
podzia³em dowodów przyjêtym w przedsiêbiorstwie. W razie potrzeby
u¿ytkownik mo¿e pole to zmodyfikowaæ. Jest to pole typu s³ownikowego,
tzn. , ¿e wartoœci tego pola pochodz¹ z wczeœniej zdefiniowanego s³ownika
( s³ownik definiuje administrator systemu w opcji NADZÓR ). Dlatego te¿ w
trakcie wprowadzania danych do tego pola mo¿na pos³u¿yæ siê s³ownikiem nale¿y napisaæ znak zapytania i nacisn¹æ klawisz ENTER. Wówczas
wyœwietli siê na ekranie s³ownik zawieraj¹cy rodzaje dowodów.
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Wprowadzanie rodzaju dowodu ksiêgowego
Na rysunku przedstawiono przyk³adowe wartoœci pola RODZAJ DOWODU,
zawarte w s³owniku. Po s³owniku mo¿na poruszaæ siê u¿ywaj¹c klawiszy
kursora. Aby wybraæ dan¹ pozycjê s³ownika, nale¿y ustawiæ na tym polu
s³ownika kursor (pole to jest wówczas podœwietlone ) i nacisn¹æ ENTER.
Wówczas wybrana wartoœæ w s³owniku zostanie automatycznie przepisana
do pola RODZAJ DOWODU.
NUMER DOWODU - nale¿y podaæ numer kolejny dowodu danego rodzaju
DATA - nale¿y podaæ datê wprowadzanego dowodu
Datê podajemy w postaci : dd , mm., rr , gdzie :
dd - dzieñ zapisany na dwóch pozycjach.
mm - miesi¹c zapisany na dwóch pozycjach,
rr - rok zapisany na dwóch pozycjach

5.2 WPROWADZENIE DEKRETÓW
Po wype³nieniu pól dowodu kursor ustawi siê na pierwszym elemencie
listy dekretów (LP). Nale¿y wówczas wprowadziæ dane
dotycz¹ce transakcji - podœwietlone zostaj¹ wówczas kolejno pola opisuj¹ce
transakcjê i u¿ytkownik mo¿e przyst¹piæ do wprowadzania danych:
- NUMER KONTA - nale¿y wprowadziæ numer konta, którego dotyczy dany
dekret. Dla kont rozrachunkowych, przy wprowadzaniu numeru
konta mo¿na skorzystaæ ze skorowidza kontrahentów. Umo¿liwia to klawisz
ENTER wciœniêty przy braku poprawnego numeru konta. Komputer
wyœwietli wówczas wszystkie konta kontrachentów np. rozpoczynaj¹ce siê
cyfr¹ 2 , jak przedstawiono na rysunku.
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Wyszukiwanie kontrahenta
Klawiszami kursora nale¿y wybraæ ¿¹danego kontrahenta, a jego
numer konta zostanie automatycznie umieszczony w polu NR KONTA. W
przeciwnym przypadku zostanie wyœwietlony odpowiedni komunikat.
KWOTA Wn - kwota " winien " - nale¿y wprowadziæ kwotê.
KWOTA Ma - kwota "ma " - nale¿y wprowadziæ kwotê.
UWAGA !!! Kwoty " winien " i " ma " nie mog¹ wyst¹piæ równoczeœnie
REJESTR - (FAKTURA) nale¿y podaæ numer faktury, rachunku, paragonu,
wystawionego czeku itp.
P£ATNOŒÆ - pole to oznacza termin p³atnoœci wystawionej faktury lub
datê zap³aty przy
rejestracji zap³aty np. z przelewu bankowego.
Wprowadzane daty analogicznie jak daty dowodu ksiêgowego.
TREŒÆ - nale¿y wprowadziæ treœæ opisuj¹c¹ transakcjê ( np. sprzeda¿
maszyn, materia³y, zaliczka, op³ata skarbowa, itp. ).
W trakcie wprowadzania dowodu ksiêgowego na bie¿¹co jest
przeprowadzana kontrola poprawnoœci dowodu ( zgodnoœæ obrotów Wn i
Ma) oraz sprawdzenie zamykania siê krêgów kosztów. Odpowiednia
informacja zostanie wyœwietlona w dolnej czêœci ekranu (informacja, ¿e
obroty dowodu lub koszty s¹ zbilansowane lub nie i ile wynosi ró¿nica ).

23

5.3 WYSZUKIWANIE DOWODU KSIÊGOWEGO
W momencie, gdy nie wprowadzamy nowego dowodu, a przegl¹damy
dowody ju¿ istniej¹ce, naciœniêcie klawisza F3 umo¿liwi nam
wyszukanie potrzebnego dowodu. Wyszukiwanie dowodu nastêpuje wed³ug
typu dowodu i numeru dowodu. Nale¿y wpisaæ typ i numer dowodu
( klawisz Enter umo¿liwia edycjê i potwierdzenie wpianych danych )
i wybraæ opcje: Szukanie dowodu.

Ekran przedstawiaj¹cy funkcje wyszukiwania dowodu
Przy wprowadzaniu rodzaju dowodu mo¿na pos³u¿yæ siê s³ownikiem
-analogicznie jak podczas wprowadzania dowodu ksiêgowego.
Gdy dowód zostanie odnaleziony system automatycznie wyœwietli
znaleziony dowód. Brak dowodu zostanie zasygnalizowany odpowiednim
komunikatem.
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Przegl¹danie dowodu u³atwia u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ wyszukania
konkretnej pozycji dowodu (Klawisz F3 ) .Nale¿y podaæ parametry szukanej
pozycji dowodu. Wyszukiwanie pozycji w dowodzie mo¿e byæ
przeprowadzone wed³ug numeru pozycji lub wed³ug danych:
- Numer konta
- Suma Wn
- Suma Ma
- Rejestr
- Data
- Uwagi

Ekran obrazuj¹cy funkcje wyszukiwania pozycji
Po podaniu dowolnej z w/w wartoœci ustawiamy siê na pole
WYSZUKIWANIE WG DANYCH i naciskamy klawisz ENTER. Kursor
ustawi siê wówczas na znalezionym polu i wyœwietlony zostanie odpowiedni
komunikat. Je¿eli pozycja dowodu o podanych parametrach nie zostanie
znaleziona - wyœwietlony zostanie wówczas równie¿ odpowiedni komunikat.
Podanie kilku wartoœci - np. numeru konta i kwoty WN, umo¿liwia
wyszukanie transakcji zawieraj¹cych podane konto, podan¹ kwotê WN.
Podobnie mo¿emy wyszukaæ odpowiedni¹ pozycjê dowodu przez
podanie jej numeru, ustawienie siê na polu WYSZUKIWANIE WG
NUMERU POZYCJI i naciœniêcie klawisza ENTER.
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5.4 WPROWADZANIE NOWEGO DOWODU KSIÊGOWEGO
W celu wprowadzenia nowego dowodu ksiêgowego nale¿y wybraæ z
menu g³ównego opcjê WPROWADZENIE DOWODÓW B. M-CA
pos³uguj¹c siê klawiszami kursora. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ klawisz
ENTER. Po wyborze tej opcji nale¿y wybraæ sposób wprowadzania
dokumentów:
- wprowadzanie z klawiatury
- wprowadzanie z Systemu FAKTURY
- wprowadzanie z Systemu GOSPODARKA MAGAZYNOWA
- generowanie pozycji
- usuwanie pozycji

Ekran przedstawiaj¹cy sposób wprowadzania dokumentów

26

5.5 WPROWADZANIE Z KLAWIATURY
Po wyborze tej opcji u¿ytkownik dokonuje klawiszami kursora wyboru
rodzaju dokumentu. Nazwa wybranego rodzaju dokumentu automatycznie
bêdzie pojawiaæ siê w pierwszym polu rekordu (RODZAJ) . U³atwia
(przyspiesza) to pracê u¿ytkownika wprowadzaj¹cego dane. Po wyborze
rodzaju dokumentu u¿ytkownik mo¿e przegl¹daæ dokumenty przy u¿yciu
klawiszy kursora.

Ekran przedstswiajacy wyboru rodzaju dokumentu
Aby wprowadziæ nowy dokument nale¿y nacisn¹æ klawisz INS pojawiaj¹ siê wszystkie pola puste. Nale¿y wype³niæ pola nowego dowodu
ksiêgowego. Nastêpnie wprowadzamy kolejne dekrety ( pozycje ) .
Po wprowadzeniu danych do wszystkich pól opisuj¹cych dowód i
wszystkich pozycji dowodu ( dekretów ) nale¿y nacisn¹æ klawisz Esc.
Nastêpuje wówczas przejœcie do opcji przegl¹dania dokumentów (zmienia
siê kolor liter).
Je¿eli chcemy zakoñczyæ pracê z kartotek¹ dowodów to nale¿y nacisn¹æ
klawisz Esc. Spowoduje to opuszczenie opcji przegl¹dania dokumentu.
Aby wprowadziæ inny rodzaj dokumentu mo¿na zmodyfikowaæ pole
RODZAJ przy u¿yciu klawiatury. Jeœli u¿ytkownik nie pamiêta nazwy
rodzaju dokumentu mo¿e skorzystaæ ze s³ownika. Nale¿y wówczas
wprowadziæ z klawiatury znak "?" nacisn¹æ klawisz Enter. Przy
wprowadaniu wiêkszej iloœci dokumentów jednego rodzaju nale¿y wyjœæ z
opcji WPROWADZANIE NOWEGO DOWODU KSIÊGOWEGO Z
KLAWIATURY przy u¿yciu klawisza Esc. Klawiszami kursora nale¿y
wybraæ nowy rodzaj dokumentu i nacisn¹æ klawisz Enter.
Przy wprowadzaniu kolejnych dokumentów automatycznie bêdzie pojawiaæ
siê rodzaj dokumentu w pierwszym polu wprowadzanego rekordu.
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5.6 WPROWADZANIE Z SYSTEMU FAKTURY
Opcja ta umo¿liwia automatyczne wprowadzanie dokumentów z
Systemu FAKTURY firmy ARAKS.

Automatyczne wprowadzanie dokumentów z Systemu FAKTURY
firmy ARAKS
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5.7 WPROWADZANIE Z SYSTEMU GOSPODARKA
MAGAZYNOWA
Opcja ta umo¿liwia automatyczne wprowadzanie dokumentów z
Systemu GOSPODARKA MAGAZYNOWA firmy ARAKS.

Wprowadzanie dokumentów z systemu Gospodarka Magazynowa firmy
Araks.
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5.8 GENEROWANIE POZYCJI
Opcja ta umo¿liwia wygenerowanie nowych pozycji na nowych
kontach wed³ug wybranej formu³y (przyk³adem formu³y mo¿e byæ np. Kr¹g
Kosztów 4 -- 5).
Po wyborze tej opcji nale¿y wybraæ odpowiedni¹ formu³ê. Formu³y
zawarte w tej opcji s¹ zapisane na sta³e w Systemie F-K. Jeœli u¿ytkownik
pragnie korzystaæ z w³asnych (dostosowanych do indywidualnych potrzeb
u¿ytkownika) formu³ mo¿e je utworzyæ w opcji NADZÓR.

Wygenerowanie nowych pozycji na nowych kontach
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5.9 USUWANIE POZYCJI
Opcja ta umo¿liwia usuwanie wszystkich zapisów utworzonych przy
u¿yciu opcji GENEROWANIE POZYCJI przed ostatnim ksiêgowaniem
dokumentów.
UWAGA!!! Mo¿na to zrobiæ tylko przed zaksiêgowaniem dokumentów.
Zaksiêgowanie uniemo¿liwia dokonania anulowania zapisów. Po wyborze tej
opcji zostaj¹ skasowane WSZYSTKIE zapisy utworzone po ostatnim
zaksiêgowaniu.

Usuwanie wszystkich zapisów utworzonych przy u¿yciu opcji
GENEROWANIE POZYCJI
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6 SELEKCJA DOWODÓW BIE¯¥CEGO MIESI¥CA

Selekcja dowodów bie¿¹cego miesi¹ca.
Po wybraniu tej opcji u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ dokonania wyboru,
czy chce poruszaæ siê po ca³ym zbiorze dokumentów, czy te¿ po jego
pewnym podzbiorze. Je¿eli u¿ytkownik jest zainteresowany np. tylko
dowodami zaksiêgowanymi , powinien ustawiæ podœwietlon¹ ramkê na opcji
ZAKSIÊGOWANE i nacisn¹æ klawisz ENTER. Wówczas wszystkie
dokonywane operacje bêd¹ przeprowadzane wy³¹cznie na wybranym
podzbiorze dokumentów niezbilansowanych.
W celu powrotu do wykonywania operacji na ca³ym zbiorze dokumentów
nale¿y wybraæ opcjê WSZYSTKIE DOWODY.
Funkcja selekcji dowodów ksiêgowych umo¿liwia wybranie z kartoteki
dowodów nastêpuj¹cych dokumentów :
- wszystkich dowodów ksiêgowych
- zaksiêgowanych dowodów, np. celem wydruku i kontroli obrotów
- dowodów nie zaksiêgowanych, w celu np. szybkiego przegl¹dania lub
wydruku
- dowodów o zbilansowanych obrotach WN i MA
- dowodów o nie zbilansowanych obrotach WN i MA
- dowodów o zbilansowanych kosztach
- dowodów o nie zbilansowanych kosztach.
Selekcja dowodów mo¿e byæ wykorzystana np. do wprowadzania lub
drukowania dowodów ksiêgowych, w celu wyszukania niezgodnoœci,
poprawy b³êdów itp.
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7 KSIÊGOWANIE DOWODÓW
Funkcja umo¿liwia zaksiêgowanie wprowadzonych dowodów. W
trakcie ksiêgowania przeprowadzana jest kontrola poprawnoœci dowodów na
zgodnoœæ obrotów Wn i Ma, bilansowania siê krêgu kosztów oraz na
poprawnoœæ bazy danych. Dowody nie bilansuj¹ce siê nie zostan¹
zaksiêgowane, w przypadku wskazuj¹cym na b³êdy w bazie danych
wynikaj¹cych np. z wczeœniejszej awarii systemu, ksiêgowanie zostanie
przerwane z odpowiednim komunikatem. System przed zaksiêgowaniem
ka¿dego dowodu sprawdzi, czy s¹ w planie kont wszystkie konta analityczne
wpisane w dowodzie. Brak konta spowoduje przerwanie procedury
ksiêguj¹cej z podaniem numeru brakuj¹cego konta. Po wprowadzeniu
brakuj¹cego konta mo¿na kontynuowaæ ksiêgowanie.

Ksiêgowanie wprowadzonych dowodów
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8 DOWODY NASTÊPNEGO MIESI¥CA

Dowody nastêpnego miesi¹ca
Jest to zestaw funkcji umo¿liwiaj¹cych wprowadzanie, selekcjê i
zaksiêgowanie dowodów na miesi¹c nastêpny bez koniecznoœci zamykania
miesi¹ca bie¿¹cego. Wprowadzanie, ksiêgowanie i sposób selekcjonowania
dowodów nastêpnego miesi¹ca s¹ analogiczne jak w trakcie pracy z dowodami
miesi¹ca bie¿¹cego. Operacja zamkniêcia miesi¹ca spowoduje przepisanie
zawartoœci kartoteki miesi¹ca nastêpnego do kartoteki miesi¹ca bie¿¹cego.
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9 ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI

Rozrachunki z kontrahentami
Funkcja ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI to nastêpuj¹ce
podopcje:
1) Bilansowanie transakcji z kontrahentami.
Bilansowaniu podlegaj¹ transakcje o tych samych kwotach Wn i Ma i
maj¹cych ten sam numer faktury. W przypadku przekroczenia terminu
p³atnoœci transakcja zostanie zakwalifikowana do naliczenia odsetek. Ka¿da
operacja bilansowania powoduje aktualizacjê kartoteki odsetkowej.
2) Transakcje zbilansowane
Opcja ta umo¿liwia wydruk wszystkich zbilansowanych transakcji.
3) Automatyczne wystawienie not obci¹¿eniowych dla transakcji
zakwalifikowanych do naliczania odsetek. Gotowy formularz - upomnienie
wzywaj¹ce do zap³aty okraœlonej sumy.
4) Automatyczne wystawienie wezwañ do zap³aty dla transakcji
przeterminowanych. Gotowy formularz wezwania do zap³aty okreœlonej na
wydruku sumy.
5) Automatyczne wystawianie wezwañ do potwierdzenia salda. Gotowy
formularz zawieraj¹cy proœbê o potwierdzenie salda ustalonego
wg. ewidencji na okreœlony dzieñ.
6) Nale¿noœci na dzieñ. Opcja umo¿liwia wydruk nie zap³aconych
nale¿noœci, których termin up³ywa podanego dnia lub up³yn¹³ wczeœniej.
7) Nie rozliczeni odbiorcy. Opcja umo¿liwia wydruk nie zap³aconych
nale¿noœci przypadajacych na dzien bie¿¹cy.
8) Nie rozliczeni dostawcy Opcja umo¿liwia wydruk nie zap³aconych
zobowi¹zañ przypadaj¹cych na dzieñ bie¿¹cy.
9) Polecenia przelewu. Opcja umo¿liwia wydruk przelewu.
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9.1 BILANSOWANIE TRANSAKCJI
Wybranie tej opcji spowoduje, ¿e dokonane zostanie bilansowanie
nierozliczonych transakcji na kontach rozrachunkowych. System
automatycznie bilansuje ca³¹ kartotekê nie rozliczonych transakcji na
wszystkich kontach rozrachunkowych wg w/o zasad. Poprzednie transakcje
zakwalifikowane do naliczenia odsetek s¹ usuwane z kartoteki odsetkowej.
Dlatego, przed wykonaniem funkcji bilansuj¹cej nale¿y upewniæ siê, czy
wszystkie noty obci¹¿eniowe zosta³y wystawione.

Bilansowanie nie rozliczonych transakcji na kontach rozrachunkowych
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9.2 TRANSAKCJE ZBILANSOWANE
Opcja ta umo¿liwia wydruk wszystkich transakcji, które zosta³y
zbilansowane.
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej, negatywnej lub te¿ definiuje
przedzia³ kont, których ma dotyczyæ wydruk. Klawisz ENTER przy
podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie siê
ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ wydruku
dla wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.
Mo¿liwe jest tak¿e okreœlenie przedzia³u kont, których ma dotyczyæ
wydruk.
Po zdefiniowaniu selekcji nale¿y wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA.
Kasowanie selekcji odbywa siê poprzez wybranie podopcji KASOWANIE
SELEKCJI.
Wydruk transakcji zbilansowanych zawiera nastêpuj¹ce dane:
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11.
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Wybór kont, których ma dotyczyæ wydruk
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9.3 NOTY OBCI¥¯ENIOWE

Wydruk not obci¹¿eniowych
Funkcja NOTY OBCI¥¯ENIOWE umo¿liwia wydrukowanie not
obci¹¿eniowych ³¹cznie z naliczeniem odsetek za nieterminow¹ realizacjê
p³atnoœci.
Noty obci¹¿eniowe drukowane s¹ dla wszystkich kontrahentów - odbiorców i
zawieraj¹ nastêpuj¹ce dane :
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
Wydruk ten stanowi gotowy formularz - upomnienie, wzywaj¹cy do zap³aty
okreœlonej sumy odsetek.
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej, negatywnej lub te¿ definiuje
przedzia³ kont, których ma dotyczyæ wydruk. Klawisz ENTER przy
podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie siê
ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
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Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ wydruku
dla wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.
Mo¿liwe jest tak¿e okreœlenie przedzia³u kont, których ma dotyczyæ
wydruk.
Po zdefiniowaniu selekcji nale¿y wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA.
Kasowanie selekcji odbywa siê poprzez wybranie podopcji KASOWANIE
SELEKCJI.
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11
niniejszej ksi¹¿ki.
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9.4 WEZWANIA DO ZAP£ATY

Ekran przedstawiaj¹cy menu WEZWANIA DO ZAP£ATY
Funkcja WEZWANIA DO ZAP£ATY umo¿liwia wygenerowanie
wydruku bêd¹cego gotowym formularzem - wezwaniem do zap³aty podanej
na wydruku sumy.
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru podopcji wydruku wezwañ do
zap³aty :
- analityka narastaj¹co pe³na ( wszystkie zapisy na danym koncie )
- analityka narastaj¹co niepe³na
- narastaj¹co obroty i salda - pe³ny wydruk ( wszystkie zapisy na danym
koncie )
- narastaj¹co obroty i salda - niepe³ny wydruk
Po wybraniu danej podopcji uzytkownik przystêpuje do definiowania
selekcji .
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej, negatywnej lub te¿ definiuje
przedzia³ kont, których ma dotyczyæ wydruk. Klawisz ENTER przy
podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie siê
ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ wydruku
dla wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.
Mo¿liwe jest tak¿e zdefiniowanie selekcji poprzez :
- okreœlenie przedzia³u kont, których ma dotyczyæ wydruk,
- zdefiniowanie d³ugoœci kont analitycznych
- okreœlenie przedzia³u kodów kontrahentów.
Po zdefiniowaniu selekcji nale¿y wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA.
Kasowanie selekcji odbywa siê poprzez wybranie podopcji
KASOWANIE SELEKCJI
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U¿ytkownik edytuje po ka¿dym potwierdzeniu salda tekst, który
umieszczony
bêdzie
na
wydruku,
dziêki
podopcji
TEKST
POTWIERDZENIE SALDA.
Dodatkowo u¿ytkownik mo¿e zleciæ komputerowi wykonanie operacji
£¥CZENIA KONT PO KODZIE. Wówczas komputer przeszuka ca³¹ bazê
danych w poszukiwaniu kontrahenta dysponuj¹cego kilkoma kontami.
Dla okreœlonego numeru konta drukowane s¹ informacje:
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11.
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9.7 POTWIERDZENIA SALD
Funkcja POTWIERDZENIA SALD umo¿liwia wygenerowanie
wydruku bêd¹cego gotowym formularzem zawieraj¹cym proœbê o
potwierdzenie salda ustalonego wg. stanu ewidencji na okreœlony dzieñ.
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru podopcji wydruku potwierdzania
sald. :
- analityka narastaj¹co pe³na
- analityka narastaj¹co niepe³na
- narastaj¹co obroty i salda - pe³ny wydruk ( wszystkie zapisy na danym
koncie )
- narastaj¹co obroty i salda - niepe³ny wydruk
Po wybraniu danej podopcji uzytkownik przystêpuje do definiowania
selekcji .
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej, negatywnej lub te¿ definiuje
przedzia³ kont, których ma dotyczyæ wydruk. Klawisz ENTER przy
podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie siê
ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ wydruku
dla wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.
Mo¿liwe jest tak¿e zdefiniowanie selekcji poprzez :
- okreœlenie przedzia³u kont, których ma dotyczyæ wydruk,
- zdefiniowanie d³ugoœci kont analitycznych
- okreœlenie przedzia³u kodów kontrahentów.
Po zdefiniowaniu selekcji nale¿y wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA.
Kasowanie selekcji odbywa siê poprzez wybranie podopcji
KASOWANIE SELEKCJI
U¿ytkownik edytuje po ka¿dym potwierdzeniu salda tekst, który
umieszczony
bêdzie
na
wydruku,
dziêki
podopcji
TEKST
POTWIERDZENIE SALDA.
Dodatkowo u¿ytkownik mo¿e zleciæ komputerowi wykonanie operacji
£¥CZENIA KONT PO KODZIE. Wówczas komputer przeszuka ca³¹ bazê
danych w poszukiwaniu kontrahenta dysponuj¹cego kilkoma kontami.
Dla okreœlonego numeru konta drukowane s¹ dane :
- rodzaj dowodu
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- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11
niniejszej ksi¹¿ki.

Funkcja potwierdzenia sald umo¿liwia wygenerowanie wydruku
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9.8 NALE¯NOŒCI NA DZIEÑ

Nale¿noœci na dzieñ
Opcja NALE¯NOŒCI NA DZIEÑ umo¿liwia otrzymanie zestawienia
niezap³aconych nale¿noœci, których termin p³atnoœci up³ywa w podanym
dniu lub wczeœniej. Po wybraniu opcji nale¿y podaæ datê, dla której chcemy
obliczyæ nale¿noœci, a nastêpnie wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA i nacisn¹æ klawisz ENTER. Wówczas przyst¹pimy do
generowania wydruku - zgodnie z p. 9.10.
Wydruk zawiera informacje :
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
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9.9 NIEROZLICZENI ODBIORCY

Nierozliczeni odbiorcy
Opcja NIEROZLICZENI ODBIORCY umo¿liwia wygenerowanie wydruku
dotycz¹cego wszystkich niezap³aconych nale¿noœci,
przypadaj¹cych na dzieñ bie¿¹cy.
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej, negatywnej lub te¿
definiuje przedzia³ kont, których ma dotyczyæ wydruk. Klawisz ENTER przy
podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie siê
ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ wydruku
dla wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.
Mo¿liwe jest tak¿e okreœlenie przedzia³u kont, których ma dotyczyæ
wydruk.
Po zdefiniowaniu selekcji nale¿y wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA.
Kasowanie selekcji odbywa siê poprzez wybranie podopcji KASOWANIE
SELEKCJI
Wydruk zawiera informacje :
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
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- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11
niniejszej ksi¹¿ki
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9.8 NIEROZLICZENI DOSTAWCY

Nierozliczeni dostawcy
Opcja NIEROZLICZENI DOSTAWCY umo¿liwia wygenerowanie
wydruku dotycz¹cego niezap³aconych zobowi¹zañ
przypadaj¹cych na dzieñ bie¿¹cy.
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej, negatywnej lub te¿
definiuje przedzia³ kont, których ma dotyczyæ wydruk. Klawisz ENTER przy
podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie siê
ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ wydruku
dla wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.
Mo¿liwe jest tak¿e okreœlenie przedzia³u kont, których ma dotyczyæ
wydruk.
Po zdefiniowaniu selekcji nale¿y wybraæ opcjê WYKONANIE
ZESTAWIENIA.
Kasowanie selekcji odbywa siê poprzez wybranie podopcji KASOWANIE
SELEKCJI
Wydruk zawiera informacje :
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- liczbê porz¹dkow¹
- numer konta
- kwotê Wn
- kwotê Ma
- rejestr ( typ i numer )
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- datê rejestru
- informacjê czego dotyczy
- datê utworzenia dowodu
- treœæ dowodu
- nazwê konta / opis dodatkowy
- sumê dowodu ( kwota Wn i kwota Ma )
- informacjê o za³¹cznikach
- dane sporz¹dzaj¹cego wydruk
- dane zatwierdzaj¹cego wydruk
- dziennik KKP - rodzaj i numer dowodu, datê
- podpis
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11
niniejszej ksi¹¿ki
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9.9 POLECENIE PRZELEWU
Opcja ta umo¿liwia drukowanie przelewu. Po wyborze tej opcji nale¿y
podaæ parametry przelewu:
- Nr banku
- Konto kontrahenta
lub
- kod kontrahenta
- suma przelewu
- konto ksiêgowe
- tytu³ p³atnoœci
- data przelewu
Klawisz ENTER umo¿liwia edycjê i potwierdzenie wpisanych danych.

Opcja przelewu
Po wype³nieniu pól przelewu nale¿y przelew wydrukowaæ. Przelewy
podobnie jak poprzednie zestawienia mo¿na wydrukowaæ bezpoœrednio na
drukarkê lub do zbioru.
Generaja wydruku, definiowanie jego parametrów oraz/lub
wyœwietlenie wydruku na ekranie okreœlono dok³adnie w roz. 9.10 i 9.11
niniejszej ksi¹¿ki
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9.10 WYDRUK
Wydruk mo¿e zostaæ skierowany bezpoœrednio na drukarkê lub do
zbioru dyskowego. Wybór urz¹dzenia do którego wydruk ma byæ skierowany
jest dostêpny za pomoc¹ funkcji URZ¥DZENIE (PLIK lub DRUKARKA).
Przed skierowaniem wydruku do zbioru nale¿y podaæ jego nazwê ( opcja
ZBIÓR ). Po podaniu nazwy zbioru oraz urz¹dzenia nale¿y uaktywniæ opcjê
WYDRUK. Wówczas nast¹pi wydruk b¹dŸ do zbioru na twardy dysk, b¹dŸ
na drukarkê. Je¿eli wydruk zostanie zapisany w zbiorze dyskowym mo¿e byæ
przegl¹dany na ekranie monitora (funkcja WYŒWIETLANIE) lub po
zaakceptowaniu, wydrukowany na drukarkê (opcja WYDRUK ZE ZBIORU).

Ekran przedstawiaj¹cy menu WYDRUKI
Wczeœniejsze kierowanie wydruku do zbioru i mo¿liwoœæ
przegl¹dania jego zawartoœci na ekranie pozwala na znaczne przyœpieszenie
pracy przy realizacji i analizie wycinkowych zestawieñ np. w trakcie
wyszukiwania b³êdów w dowodach ksiêgowych. Drug¹ zalet¹ jest
oszczêdnoœæ papieru do drukarek. Opcja PE£NY WYDRUK umo¿liwia
otrzymanie wydruku bez pozycji zerowych co tak¿e wp³ywa na oszczêdnoœæ
papieru, a tak¿e przyspiesza proces drukowania d³ugich zestawieñ. Je¿eli
chcemy wydruk skierowaæ na drukarkê, istnieje mo¿liwoœæ ustalenia
parametrów wydruku - funkcja PARAMETRY WYDRUKU.
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9.11 PARAMETRY WYDRUKU

Parametry wydruku - opcje drukarki
Opis opcji:
- NR DRUKARKI - ( 1/2 ) domyœlnie ustawiony numer 1 - mo¿e byæ
dostêpnych kilka drukarek jednoczeœnie
- TYP CZCIONKI - ( typ pica, elite )
- OD STRONY - numer strony, od której ma siê zacz¹æ drukowanie
- DO STRONY - numer strony, na której ma siê zakoñczyæ drukowanie
- CZCIONKA - rodzaj czcionki ( szeroka, w¹ska, poœrednia )
- JAKOŒÆ DRUKU - wybór jakoœci druku (jakoœæ wysoka - drukowanie
podwójne, jakoœæ poœrednia , jakoœæ niska)
- CZEKANIE NA STRONÊ - ( TAK/NIE ) mo¿liwoœæ okreœlenia czy
chcemy drukowaæ na pojedynczych kartkach, czy na papierze ci¹g³ym. W
przypadku wybrania wartoœci TAK po zakoñczeniu ka¿dej strony system
czeka na w³o¿enie nowej kartki papieru.
- ILOŒÆ WIERSZY - iloœæ wierszy wydrukowanych na jednej stronie
- WYDRUK NAG£ÓWKÓW (TAK/NIE) - umo¿liwia ustawienie wydruku
nag³ówków
- MARGINES GÓRNY - iloœæ pustych wierszy pozostawionych od
pocz¹tku strony
- MARGINES DOLNY - iloœæ pustych wierszy pozostawionych na koñcu
strony
- LEWY MARGINES - iloœæ pustych kolumn pozostawionych od lewego
brzegu strony
- D£UGOŒÆ LINII - mo¿liwoœæ ustalenia d³ugoœci linii wydruku
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Je¿eli u¿ytkownik nie ustala sam parametrów, zostan¹ wybrane
parametry domyœlne. Zestaw parametrów dostêpnych w menu
PARAMETRY WYDRUKU pozwala na zrealizowanie wydruku zgodnie z
indywidualnymi potrzebami, dostosowaæ wydruk do posiadanego papieru
drukarki, wybraæ krój czcionki i jakoœæ wydruku .Przedstawione powy¿ej
funkcje wspomagaj¹ce realizacjê wydruku s¹ uniwersalne i dostêpne dla
ka¿dego zestawienia. Po³¹czenie funkcji drukuj¹cych i selekcjonuj¹cych
pozwala na szybk¹ analizê przekrojow¹ stanu bazy danych celem wyszukania
np. b³êdów w dowodach ksiêgowych.
Po dokonaniu powy¿szych czynnoœci mo¿na przyst¹piæ do
drukowania (oczywiœcie po podaniu nazwy drukowanego zestawienia oraz
urz¹dzenia - PLIK/DRUKARKA) poprzez opcjê WYDRUK.
Opcja WYDRUK ZE ZBIORU umo¿liwia wyprowadzenie wydruku
uprzednio sporz¹dzonego i zapamiêtanie w zbiorze o podanej nazwie. Nale¿y
podaæ nazwê zbioru i uaktywniæ opcjê WYDRUK ZE ZBIORU. Gdy system
nie odnajdzie zbioru o podanej nazwie wówczas zostan¹ wyœwietlone
wszystkie istniej¹ce na twardym dysku zbiory. Klawiszami kursora
u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru ¿¹danego wydruku. Nale¿y podœwietliæ
nazwê zbioru i nacisn¹æ klawisz Enter.

Wyœwietlone wszystkie istniej¹ce na twardym dysku zbiory
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10. PLAN KONT
Funkcja umo¿liwia modyfikacjê kartoteki kont analitycznych.
Mo¿liwe s¹ operacje dopisywania nowych kont, dopisywania i korygowania
nazw kont, korekty bilansu otwarcia, modyfikacji rejestru kontrahentów,
przegl¹dania i wyszukiwania transakcji ( dekretów ) trafiaj¹cych na dane
konto w miesi¹cu bie¿¹cym i nastêpnym, przegl¹dania i wyszukiwania
nierozliczonych transakcji rozrachunkowych dla danego kontrahenta.

10.1 PODSTAWOWE OPERACJE W KARTOTECE KONT
10.2 WEJŒCIE DO KARTOTEKI KONT
W celu wejœcia do kartoteki kont wybieramy w menu g³ównym opcjê
PLAN KONT, ( ustawiamy na niej podœwietlon¹ ramkê pos³uguj¹c siê
klawiszami KURSORA i naciskamy ENTER ).
Opcja - Plan Kont (Opis Konta)
Po wejœciu do kartoteki kont uka¿e siê ekran, jak na rysunku.
Wyœwietlone zostanie ostatnio modyfikowane konto. Je¿eli zbiór kont jest
pusty, na ekranie uka¿e siê napis : " Kartoteka jest pusta - dopisanie rekordu
" oraz ramka z napisem ' A OPIS KONTA ' zawieraj¹ca puste pola do
wype³nienia. Mo¿liwe jest w takim przypadku dopisanie nowego konta do
kartoteki.

10.3 ORGANIZACJA DANYCH KARTOTEKI KONT
Poniewa¿ wszystkie dane dotycz¹ce kont nie mieszcz¹ siê na jednym
ekranie, zosta³y one podzielone na kilka oddzielnych grup wyœwietlanych w
osobnych oknach (dokumentach, ramkach). Poruszanie siê po oknach,
dokumentach odbywa siê za pomoc¹ klawiszy PgUp i PgDn.
Poni¿ej przedstawiono poszczególne dokumenty wchodz¹ce w sk³ad
kartoteki kont:
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A - OPIS KONTA ( numer konta, nazwa konta, dodatkowy opis, rodzaj
konta, data ostatniego ksiêgowania, data utworzenia konta, zestawienia Wn i
Ma : bilans otwarcia, obroty bie¿¹cego miesi¹ca i saldo, obroty nastêpnego
miesi¹ca i saldo, obroty roczne narastaj¹co i saldo )
B - TRANSAJCJE NIEZBILANSOWANE ( typ dokumentu, numer, miesi¹c,
kwota, strona, saldo po operacji, p³atnoœæ, opis )
C - TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA BIE¯¥CEGO ( typ
dokumentu, numer, pozycja, kwota "winien", kwota " ma", rejestr, p³atnoœæ,
treœæ transakcji )
D - TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA NASTÊPNEGO
( typ dokumentu, numer, pozycja, kwota " winien ", kwota " ma ", rejesrtr,
p³atnoœæ, treœæ transakcji)
E - TRANSAKCJ NIEZBILANSOWANE ( typ dokumentu, numer, miesi¹c,
kwota Wn, kwota Ma, p³atnoœæ dotyczy )
F - TRANSAKCJE ZBILANSOWANE I NIEZBILANSOWANE ( typ
dokumentu, numer, miesi¹c, kwota Wn, kwota Ma, p³atnoœæ dotyczy )
G - OBCI¥¯ENIA ODSETKAMI ( numer noty, tytu³ wp³aty, numer faktury,
termin p³atnoœci, kwota nale¿noœci, data wp³aty, dni zw³oki, kwota
odsetek )
H - DANE O KONTRAHENCIE ( nazwa, adres, numery telefonów, konto
w banku itp.)

55

10.4 OPIS KONTA

Ekran przedstawiaj¹cy dokument OPIS KONTA
Dokument OPIS KONTA zawiera podstawowe informacje o danym
koncie analitycznym i jego obrotach:
Dane dotycz¹ce konta:
- numer konta
- nazwa konta
- dodatkowy opis
- rodzaj konta ( bilansowe, pozabilansowe, rozrachunkowe )
- data ostatniego ksiêgowania
- data utworzenia konta
Dane dotycz¹ce obrotów konta:
dla kwot " winien " i " ma " :
- bilans otwarcia
Poni¿sze pola s¹ automatycznie aktualizowane przez system w trakcie
ksiêgowania dekretów trafiaj¹cych na okreœlone konto :
- obroty bie¿¹cego miesi¹ca
- saldo obrotów bie¿¹cego miesi¹ca
- obroty nastêpnego miesi¹ca
- saldo obrotów nastêpnego miesi¹ca
- obroty roczne narastaj¹co
- saldo obrotów rocznych
Dla ostatnich 2 pól wartoœæ nadawana jest automatycznie przez system w
trakcie ksiêgowania dowodów
Pos³u¿enie siê klawiszem DEL pozwala na bilansowanie transakcji.
.
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10.5 TRANSAKCJE NIEZBILANSOWANE
Dokument TRANSAKCJE NIEZBILANSOWANE jest kartotek¹
prowadzon¹ dla kont rozrachunkowych. Umo¿liwia ona prowadzenie
ewidencji nierozliczonych sald dla dostawców i odbiorców. Funkcja
bilansowania rozrachunków kojarzy dekrety o tym samym numerze faktury
oraz kwotach Wn i Ma. Transakcje skojarzone s¹ z kartoteki usuwane.
Dodatkowo dla kont odbiorców sprawdzane s¹ terminy p³atnoœci. W
przypadku przekroczenia terminu p³atnoœci, transakcja jest kwalifikowana do
naliczenia odsetek za zw³okê i dopisywana do kartoteki odsetek.
Opis ka¿dego dekretu reprezentuje rekord bêd¹cy elementem listy,
o polach:
- typ dowodu
- numer dowodu
- miesi¹c operacji
- kwota
- strona transakcji
- saldo po operacji
- data p³atnoœci
- opis transakcji
Ekran przedstawiaj¹cy dokument Transakcje niezbilansowane
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10.6 TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA

BIE¯¥CEGO
Ekran przedstawiaj¹cy dokument
TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA BIE¯¥CEGO

Dokument
TRANSAKCJE
ZAKSIÊGOWANE
MIESI¥CA
BIE¯¥CEGO jest analityczn¹ kartotek¹ dekretów zaksiêgowanych na danym
koncie w bie¿¹cym miesi¹cu. Po zamkniêciu miesi¹ca zawartoœæ kartoteki
jest kasowana. Je¿eli by³y ksiêgowane transakcje na miesi¹c nastêpny, funkcja
zamykaj¹ca miesi¹c spowoduje przepisanie ich do kartoteki bie¿¹cej.
Opis ka¿dego dekretu reprezentuje rekord bêd¹cy elementem listy,
o polach :
- typ dowodu
- numer dowodu
- pozycja
- kwota Wn
- kwota Ma
- rejestr (numer faktury)
- data p³atnoœci
- treœæ transakcji
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10.7 TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA NASTÊPNEGO

Ekran przedstawiaj¹cy dokument
TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA NASTÊPNEGO

Dokument
TRANSAKCJE
ZAKSIÊGOWANE
MIESI¥CA
NASTÊPNEGO jest analityczn¹ kartotek¹ dekretów zaksiêgowanych na
danym koncie w miesi¹cu nastêpnym. Po zamkniêciu miesi¹ca zawartoœæ
kartoteki jest przepisywana do kartoteki TRANSAKCJI MIESI¥CA
BIE¯¥CEGO.
Opis ka¿dego dekretu reprezentuje rekord bêd¹cy elementem listy,
o polach :
- typ dowodu
- numer dowodu
- pozycja
- kwota Wn
- kwota Ma
- rejestr (numer faktury)
- data p³atnoœci
- treœæ transakcji
Podobnie jak w przypadku transakcji miesi¹ca bie¿¹cego dane mog¹ byæ tylko
przegl¹dane.

10.8 TRANSAKCJE NIEZBILANSOWANE
Ekran przedstawiaj¹cy dokument TRANSAKCJE
NIEZBILANSOWANE
Dokument TRANSAKCJE NIEROZLICZONE jest kartotek¹
prowadzon¹ dla kont rozrachunkowych. Umo¿liwia ona prowadzenie
ewidencji nierozliczonych sald dla dostawców i odbiorców. Funkcja
bilansowania rozrachunków kojarzy dekrety o tym samym numerze faktury
oraz kwotach Wn i Ma. Transakcje skojarzone s¹ z kartoteki usuwane.
Dodatkowo dla kont odbiorców sprawdzane s¹ terminy p³atnoœci. W
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przypadku przekroczenia terminu p³atnoœci, transakcja jest kwalifikowana do
naliczenia odsetek za zw³okê i dopisywana do kartoteki odsetek.
Opis ka¿dej transakcji reprezentuje rekord bêd¹cy elementem listy, o polach :
- typ dowodu
- numer dowodu
- miesi¹c operacji
- kwota Wn
- kwota Ma
- rejestr (numer faktury)
- data p³atnoœci
- p³atnoœæ dotyczy

10.9 TRANSAKCJE ZBILANSOWANE I
NIEZBILANSOWANIE
Dokument TRANSAKCJE ZBILANSOWANE I
NIWZBILANSOWANE jest analityczn¹ kartotek¹ prowadzona dla kont
rozrachunkowych. Zawiera zbilansowane i niezbilansowane dekrety.
Opis ka¿dej transakcji reprezentuje rekord bêd¹cy elementem listy,
o polach:
- typ dowodu
- numer dowodu
- miesi¹c operacji
- kwota Wn
- kwota Ma
- rejestr (numer faktury)
- data p³atnoœci
- treœæ transakcji

10.10 RÊCZNE BILANSOWANIE TRANSAKCJI
Opcja ta umo¿liwia rêczne znalezienie i skasowanie transakcji z grupy
transakcji nierozliczonych.( klawisz DELETE ). Stosowana jest g³ównie do
bilansowania transakcji nierozliczonych z bilansem otwarcia danego konta.
Ma to miejsce przy rozliczaniu transakcji na prze³omie roku z otwieraniem
systemu bez rozbicia B.O. na poszczególne transakcje.
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10.11 WSTAWIANIE TRANSAKCJI
Opcja wstawiania transakcji ( klawisz INSERT ) s³u¿y do rozbicia
bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych kontrahentów na poszczególne
nierozliczone transakcje.

10.12 OBCI¥¯ENIA ODSETKAMI
Ekran przedstawiaj¹cy dokument OBCI¥¯ENIA ODSETKAMI
Dokument OBCI¥¯ENIA ODSETKAMI zawiera transakcje
zakwalifikowane do naliczenia odsetek. Dane z kartoteki s¹ wykorzystywane
do wystawiania not obci¹¿eniowych i naliczania odsetek. Ka¿de wywo³anie
funkcji BILANSOWANIE TRANSAKCJI, powoduje usuwanie poprzednich
zapisów i dopisywanie ewentualnych nowych pozycji. Podobnie jak
poprzednio, dane tej kartoteki mog¹ byæ tylko przegl¹dane.
Opis ka¿dej transakcji reprezentuje rekord bêd¹cy elementem listy, o polach :
- numer noty
- tytu³ wp³aty
- numer faktury
- termin p³atnoœci
- kwota nale¿noœci
- data wp³aty
- dni zw³oki
- kwota odsetek
Pos³u¿enie siê klawidzem DEL umo¿liwia usuwanie naliczonych odsetek
naliczonych kontrahentom, którym up³yn¹³ termin p³atnoœci.

10.13 DANE O KONTRAHENCIE
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Ekran przedstawiaj¹cy dokument DANE O KONTRAHENCIE
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Dokument DANE O KONTRAHENCIE zawiera podstawowe dane
dotycz¹ce kontrahenta:
- kod kontrahenta
- nazwa kontrahenta
Pole to ma szczególne znaczenie przy korzystaniu ze skorowidza
kontrahentów. Wg. nazwy kontrahenta podanej w tym polu mo¿liwe jest
wyszukiwanie konta kontrahenta. Nazwa powinna byæ ci¹giem znaków
(cyfr) nie zawieraj¹cych pustych miejsc w œrodku ( spacji ) . Zaleca siê
opracowanie w przedsiêbiorstwie klucza umo¿liwiaj¹cego nadawanie ró¿nym
kontrahentom jednoznacznych i unikalnych dla ka¿dego na ( np. PAFAWAGWROC£AW , PZU-SZCZECIN ).
- regon
- status
- pe³na nazwa kontrahenta
- adres :
-- ulica
-- kod pocztowy
-- kraj
-- miejscowoœæ
- pole s³ownikowe ( przy podawaniu wartoœci pola mo¿na
pos³u¿yæ siê s³ownikiem ; w tym celu nale¿y
napisaæ ' ? ' i nacisn¹æ klawisz ENTER )
- NIP
- pola bêd¹ce elementami listy, zawieraj¹ce dane dotycz¹ce osób, komórek
kontraktuj¹cych siê z przedsiêbiorstwem :
- nazwisko, imiê, nazwa wydzia³u, jednostki organizacyjnej, numer pisma
- numery telefonów, i inne informacje.
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10.14 ZMIANA BIE¯¥CEJ GRUPY DANYCH (DOKUMENTU)
W celu zmiany bie¿¹cej grupy danych ( dokumentu ) nale¿y pos³u¿yæ
siê klawiszami PgUp i PgDn. Kolejne naciskanie klawisza PgDn powoduje
przejœcia do kolejnych dokumentów A, B, C itd. Kolejne naciskanie klawisza
PgUp powoduje " cofanie siê " w zbiorze dokumentów ( F, E, D, C itd. ).
Dostêpne dokumenty:
A - opis konta
B - transakcje niezbilansowane ( saldo po operacji )
C - transakcje zaksiêgowane miesi¹ca bie¿¹cego
D - transakcje zaksiêgowane miesi¹ca nastêpnego
E - transakcje niezbilansowane
F - transakcje zbilansowane i niezbilansowane
G - obci¹¿enia odsetkami
H - dane o kontrahencie

Przyk³ad :
Je¿eli znajdujemy siê na ramce dokumentu TRANSAKCJE
ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA BIE¯¥CEGO i naciœniemy klawisz PgDn
znajdziemy siê w ramce dokumentu TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE
MIESI¥CA NASTÊPNEGO. Kolejne naciskanie klawisza PgDn powoduje
przejœcia do kolejnego dokumentu itd. Je¿eli znajdujemy siê na ramce
dokumentu TRANSAKCJE ZAKSIÊGOWANE MIESI¥CA BIE¯¥CEGO,
naciœniêcie klawisza PgUp spowoduje przejœcie do dokumentu
TRANSAKCJE NIEZBILANSOWANE ( saldo po operacji ). Powtórne
naciœniêcie klawisza PgUp powoduje przejœcie do dokumentu OPIS
KONTA itd.
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10.15 WYSZUKANIE KONTA

Wyszukanie ¿¹danego konta mo¿e nast¹piæ w ka¿dym przypadku, gdy
u¿ytkownik znajduje siê w edycji dowolnego dokumentu. Po naciœniêciu
klawisza F3 na ekranie wyœwietli siê menu do wyszukiwania konta. Poni¿ej
przedstawiono sposób wywo³ania tego menu z ramki dokumentu OPIS
KONTA :
Wyszukiwanie konta
W celu wyszukania kontrahenta wed³ug numeru konta ustawiamy
podœwietlon¹ ramkê na opcji NUMER KONTA ( za pomoc¹ klawiszy
kursora) i naciskamy klawisz ENTER. Nastêpnie wpisujemy numer konta,
które chcemy wyszukaæ ( lub pocz¹tkowy ci¹g cyfr z numeru konta ) i
naciskamy klawisz ENTER. (Gdy podane zostan¹ pierwsze cyfry konta,
wówczas pojawi siê lista wszystkich kont o podanym przez u¿ytkownika
pocz¹tkowym ci¹gu cyfr. Klawiszami kursora nale¿y wybraæ ¿¹dane konto i
nacisn¹æ klawisz Enter. Numer wybranego konta zostanie automatycznie
wpisane. Przesuwamy ramkê na opcjê WYSZUKIWANIE KONTA O
PODANYM NUMERZE i naciskamy klawisz ENTER. Po wyszukaniu konta
o podanym numerze dokument opisuj¹cy to konto wyœwietli siê na ekranie.
Je¿eli konto o podanym numerze nie zostanie znalezione - wyœwietli siê
odpowiedni komunikat.
Poszukiwanie konta mo¿e siê odbywaæ równie¿ wed³ug podanej przez
u¿ytkownika nazwy konta. Nale¿y ustawiæ podœwietlon¹ ramkê na opcji
TEKST Z NAZWY KONTA i wpisaæ nazwê szukanego konta, nacisn¹æ
klawisz Enter, a nastêpnie wybraæ opcjê SZUKANIE KONTA O PODANEJ
NAZWIE i nacisn¹æ klawisz Enter. Po wyszukaniu konta o podanej nazwie
dokument opisuj¹cy to konto wyœwietli siê na ekranie. Je¿eli konto nie
zostanie znalezione - wyœwietli siê odpowiedni komunikat. Aby
wyszukiwanie wed³ug nazwy konta by³o efektywne nale¿y przywi¹zywaæ
szczególn¹ przy nazywaniu tworzonych kont.
Dla kont rozrachunkowych istnieje mo¿liwoœæ wyszukania konta
przez podanie nazwy lub kodu kontrahenta. W tym celu nale¿y ustawiæ
podœwietlon¹ ramkê na polu KOD KONTRAHENTA lub NAZWA
KONTRAHENTA , nacisn¹æ klawisz ENTER, wprowadziæ pe³n¹ nazwê lub
kod kontrahenta i ponownie nacisn¹æ klawisz ENTER. Nastêpnie nale¿y
ustawiæ siê na opcji WYSZUKIWANIE KONTRAHENTA O PODANYCH
PARAMETRACH i nacisn¹æ klawisz ENTER. Po znalezieniu konta
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dokument opisuj¹cy to konto wyœwietli siê na ekranie. Brak konta zostanie
zasygnalizowany komunikatem.
Dodatkow¹ opcj¹ jest mo¿liwoœæ obejrzenia“ wpisanych
wczeœniej danych :
- numer konta
- kwota Wn
- kwota Ma
- uwagi
- data dowodu
- numer dowodu
- numer pozycji
- rejestr
- p³atnoœæ
- opis
- z dnia
- opis dodatkowy
za pomoc¹ polecenia SZUKANIE WPISANYCH DANYCH. Nale¿y ustawiæ
podœwietlon¹ ramkê na tej opcji.

10.16 DOPISANIE NOWEGO KONTA
W celu dopisania nowego konta ustawiamy siê na ramce A (OPIS
KONTA) dowolnego dokumentu i naciskamy klawisz INS. Wówczas na
ekranie pojawi¹ siê pola do wype³nienia. Po wype³nieniu pierwszego pola
(numer konta) naciskamy klawisz ENTER - przejœcie do kolejnego pola.
Przechodzenie do kolejnych pól - klawiszem ENTER lub klawiszami
kursora. Po wype³nieniu wszystkich pól naciskamy klawisz Enter.
Je¿eli nowo wprowadzone konto ma bilans otwarcia, nale¿y wype³niæ
dane w odpowiednim miejscu dokumentu OPIS KONTA .Nale¿y nacisn¹æ
klawisz Enter aby mo¿na by³o wprowadziæ bilans otwarcia (Wn lub Ma).
Je¿eli nowo wprowadzone konto jest kontem ROZRACHUNKOWYM
, nale¿y wprowadziæ dane do dokumentu DANE O KONTRAHENCIE. W
tym celu wciskamy kilka razy klawisz PgDn i ustawiamy siê na ramce
dokumentu DANE O KONTRAHENCIE. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ klawisz
INS. Wówczas na ekranie pojawi¹ siê pola do wype³nienia. Po wype³nieniu
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pierwszego pola naciskamy klawisz ENTER - przejœcie do kolejnego pola.
Przechodzenie do kolejnych pól - klawiszem ENTER lub klawiszami kursora.
Po wype³nieniu wszystkich pól naciskamy klawisz Enter.

10.17 MODYFIKACJA KARTOTEKI KONT
10.18 MODYFIKACJA OPISU KONTA
W celu dokonania modyfikacji opisu konta nale¿y dla danego numeru
konta ustawiæ siê na ramce OPIS KONTA. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ
klawisz ENTER. Wówczas kursor ustawi siê na drugim polu wewn¹trz ramki
(nazwa konta) i mo¿na przyst¹piæ do modyfikacji danych.
UWAGA!!!: Nie mo¿na zmieniaæ numeru istniej¹cego konta - system na to
nie zezwala.
Po wype³nieniu ostatniego pola zmienia siê kolor wyœwietlanych liter
i nastêpuje przejœcie do opcji przegl¹danie kont.

10.19 WPROWADZENIE BILANSU OTWARCIA
W celu wprowadzenia bilansu otwarcia konta nale¿y ustawiæ siê w
odpowiednim miejscu ramki dokumentu OPIS KONTA. Nastêpnie nale¿y
nacisn¹æ klawisz INS. Wówczas na ekranie pojawi¹ siê pola do wype³nienia.
Po wype³nieniu pierwszego pola naciskamy klawisz ENTER - przejœcie do
kolejnego pola. Przechodzenie do kolejnych pól - klawiszem ENTER lub
klawiszami kursora. Po wype³nieniu wszystkich pól naciskamy klawisz Enter.

10.20 MODYFIKACJA REJESTRU KONTRAHENTÓW
W celu zmodyfikowania rejestru kontrahentów nale¿y ustawiæ siê na
ramce DANE O KONTRAHENCIE. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ klawisz
ENTER. Wówczas kursor ustawi siê na pierwszym polu wewn¹trz ramki
(nazwa konta) i mo¿na przyst¹piæ do modyfikacji danych. Po wype³nieniu
ostatniego pola zmienia siê kolor wyœwietlanych liter i nastêpuje przejœcie
do opcji przegl¹danie kont.
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11.SELEKCJA KONT
Selekcja kont zawiera nastêpuj¹ce opcje:
- Definiowanie
- Selekcjonowanie
- Selekcja pozytywna i negatywna
- Zbiór:
- Odczyt definicji
- Zapis definicji
- Kasowanie warunku
- Kasowanie selekcji

Menu umo¿liwiaj¹ce selekcjonowanie kont
Funkcja SELEKCJA KONT umo¿liwia selektywny wybór grupy kont
w oparciu o warunek zdefiniowany przez u¿ytkownika.
Definiowanie warunku umo¿liwia funkcja DEFINIOWANIE ( klawisz
IINSERT ).
Funkcja SELEKCJONOWANIE umo¿liwia przeprowadzenie selekcji.
Funkcje ZAPIS i ODCZYT pozwalaj¹ na zapamiêtanie warunku do zbioru
dyskowego (zapis) lub odtworzenie i wczytanie zapamiêtanego warunku ze
zbioru (odczyt) o podanej przez u¿ytkownika nazwie. Aby podaæ nazwê
zbioru przeznaczonego do zapisu na dysk, b¹dŸ zbioru odczytywanego z
dysku nale¿y wybraæ opcjê ZBIÓR: i nacisn¹æ klawisz Enter. Nastêpnie
nale¿y wpisaæ nazwê zbioru i ponownie nacisn¹æ klawisz Enter. Wówczas
nale¿y wybraæ jedn¹ z opcji:
- Zapis definicji - jeœli chcemy zapisaæ zdefiniowan¹ selekcjê
- Odczyt definicji - jeœli chcemy odczytaæ wczeœniej zdefiniowan¹ selekcjê
Opcje selekcji umo¿liwiaj¹ wyselekcjonowanie z bazy wszystkich
kont, które na wybranych pozycjach w numerze zawieraj¹ lub nie zawieraj¹
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( selekcja negatywna ) zadane przez u¿ytkownika cyfry. Po wyborze tej opcji
pojawia siê okno ze znakami zapytania. Iloœæ znaków odpowiada iloœci cyfr
konta (15 cyfr).
U¿ykownik dokonuje selekcji pozytywnej lub negatywnej. Klawisz ENTER
przy podœwietlonej selekcji pozytywnej i negatywnej spowoduje pojawienie
siê ekranu Podaj Wzór Konta ,w którym nale¿y zdefiniowaæ selekcjê.
Przyk³ad:
1????????????
Wpisanie 1 w tej pozycji oznacza, ¿e u¿ytkownik chce dokonaæ selekcji
wszystkich kont, które w swoim numerze zawieraj¹ na pierwszej pozycji
cyfrê 1 lub dla kont które nie posiadaj¹ w swoich numerach takiej kombinacji.

Dokonywanie selekcji
Funkcja KASOWANIE WARUNKU usuwa definicjê warunku z pamiêci,
funkcja KASOWANIE SELEKCJI powoduje anulowanie i powrót do pe³nej
bazy zawieraj¹cej ca³¹ kartotekê kont

69

.

11.1 OKREŒLENIE WARUNKU SELEKCJI
Warunek selekcji jest wyra¿eniem logicznym. Sk³ada siê z :
- operatora ( KA¯DE, LUB, NIE, ORAZ )
- nazwy pola, na które nak³adamy warunek np. :
Bilans Otw. Ma
Bilans Otw. Wn
nazwa konta
nazwa kontrahenta
- relacji warunku ( <, <=, >, >=, <>, =, )
- wartoœci jaka przyjmuje warunek

Definicja warunku selekcji
UWAGA !!! Wszystkie sk³adniki warunku s¹ polami s³ownikowymi. W celu
pos³u¿enia siê s³ownikiem przy podawaniu sk³adnika nale¿y napisaæ znak ' ?
' i nacisn¹æ klawisz ENTER.
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11.2 OPERATORY W WARUNKU SELEKCJI
KA¯DE -operator pozwalaj¹cy nak³adaæ warunki na pojedyncze pola ww.
podkartotek zbioru kont.
Przyk³ad :
Wybraæ kontrahenta z Warszawy.:
Nale¿y sformu³owaæ warunek :
KA¯DE SIEDZIBA KONTRAHENTA

= WARSZAWA

Realizacja selekcji pozwoli na wybór tych kont w których, w podkartotece
KONTRAHENTÓW wystêpuje przynajmniej jeden kontrahent, którego
siedzib¹ jest Warszawa.
LUB, ORAZ - s¹ to operatory pozwalaj¹ce ³¹czyæ ze sob¹ warunki na
zasadzie równoczesnego spe³nienia grupy warunków ( ORAZ ) i spe³nienia
przynajmniej jednego warunku z grupy ( LUB ).
Przyk³ad :
Wybraæ kontrahentów z Warszawy o nazwie PKO S.A..
Nale¿y sformu³owaæ warunek :
KA¯DE SIEDZIBA KONTRAHENTA
ORAZ NAZWA KONTRAHENTA

= WARSZAWA
= PKO S.A VII/O..

Przyk³ad :
Wybraæ kontrahentów z WROC£AWIA i WARSZAWY
Nale¿y sformu³owaæ warunek :
KA¯DE SIEDZIBA KONTRAHENTA
= WROC£AW
LUB SIEDZIBA KONTRAHENTA
= WARSZAWA
NIE - operator neguj¹cy
Przyk³ad :
Wybraæ wszystkich kontrahentów spoza WROC£AWIA i WARSZAWY
Nale¿y sformu³owaæ warunek :
NIE SIEDZIBA KONTRAHENTA
LUB SIEDZIBA KONTRAHENTA
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= WROC£AW
= WARSZAWA

UWAGA !!! Wszystkie sk³adniki warunku s¹ polami s³ownikowymi. W celu
pos³u¿enia siê s³ownikiem przy podawaniu sk³adnika nale¿y napisaæ znak ' ?
' i nacisn¹æ klawisz ENTER.

11.3 NAZWY PÓL W WARUNKU SELEKCJI
U¿ytkownik definiuje nastepuj¹ce nazwy pól, na które nak³adany jest
warunek :
- Bilans otwarcia Wn
- Bilans otwarcia Ma
- Nazwa konta
- Nazwa kontrahenta
- Numer konta
- Obroty bie¿¹cego miesi¹ca Wn
- Obroty bie¿¹cego miesi¹ca Ma
- Obroty nastêpnego miesi¹ca Wn
- Obroty nastêpnego miesi¹ca Ma
- Obroty narastaj¹co Wn
- Obroty narastaj¹co Ma
- Rodzaj kontrahenta
- Siedziba kontrahenta
- Typ konta
pamiêtaj¹c, aby poprzedziæ pole operatorem KA¯DE.
UWAGA !!! Wszystkie sk³adniki warunku s¹ polami s³ownikowymi. W celu
pos³u¿enia siê s³ownikiem przy podawaniu sk³adnika nale¿y napisaæ znak ' ?
' i nacisn¹æ klawisz ENTER.
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11.4 RELACJA W WARUNKU SELEKCJI
<=
<>
=
>
<
>=

- mniejsze lub równe od ¿¹danej wartoœci - nie dotyczy pól
s³ownikowych
- ró¿ne od ¿¹danej wartoœci
- równe
- wiêksze od ¿¹danej wartoœci - nie dotyczy pól
s³ownikowych
- mniejsze od ¿¹danej wartoœci - nie dotyczy pól
s³ownikowych
- wiêksze lub równe od ¿¹danej wartoœci - nie dotyczy pól
s³ownikowych
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12 ZESTAWIENIA W£ASNE
Funkcja pozwala na tworzenie w³asnych wydruków zestawionych z
pól kartoteki i jego podkartotek. Do okreœlenia wydruku s³u¿y funkcja
DEFINIOWANIE.
Funkcja DRUKOWANIE umo¿liwia realizacjê wydruku. Definicjê
wydruku mo¿na zapisaæ do zbioru - opcja ZAPIS - o podanej nazwie - opcja
ZBIÓR. Odczytanie definicji wydruku ze zbioru umo¿liwia funkcja
ODCZYT. Funkcja KASOWANIE pozwala na usuniêcie definicji wydruku z
pamiêci operacyjnej.

12.1 DEFINIOWANIE WYDRUKU
Definiowanie w³asnych wydruków polega na wprowadzeniu tytu³u
(nag³ówku) oraz nazw pól, które chcemy wydrukowaæ. Definiowanie
umo¿liwia opcja DEFINIOWANIE. Po wyborze tej opcji nale¿y wprowadziæ
nazwy pól do wydruku.
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Definiowanie wydruku na ¿yczenie
Przy podawaniu nazw pól mo¿na pos³u¿yæ siê s³ownikiem ( klawisz ?
i klawisz ENTER). Podane zestawienie w³asne mo¿na zapisaæ w zbiorze
poprzez podanie nazwy zbioru - opcja ZBIÓR - oraz poprzez wybór opcji
ZAPIS. Opcja KASOWANIE kasuje bie¿¹ce zestawienie, a opcja ODCZYT
umo¿liwia odczytanie zestawienia zapisanego w zbiorze zewnêtrznym jako
zestawienia bie¿¹cego. Po zdefiniowaniu zestawienia nale¿y wybraæ opcjê
DRUKOWANIE. Sposób drukowania opisano w p 9.4

13. ZESTAWIENIA Z KARTOTEKI
Opcja ZESTAWIENIA Z KARTOTEKI zawiera nastêpuj¹ce funkcje :
- dowody ksiêgowe bie¿¹cego miesi¹ca
- dowody ksiêgowe nastêpnego miesi¹ca
- obroty dowodów bie¿¹cego miesi¹ca
- obroty dowodów nastêpnego miesi¹ca
- plan kont
- bilans otwarcia
- analityka stanów i obrotów
- bie¿¹ce obroty i salda
- salda kont syntetycznych
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Opcja ZESTAWIENIA Z KARTOTEKI
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13.1 DOWODY KSIÊGOWE BIE¯¥CEGO MIESI¥CA
Funkcja emituje zestawienia dowodów ksiêgowych bie¿¹cego miesi¹ca
wprowadzonych do kartoteki dowodów miesi¹ca bie¿¹cego. Zestawienie
obejmuje rodzaj i numer dowodu, data dowodu, nr pozycji, numer konta,
kwotê Wn lub Ma, nr faktury, datê p³atnoœci, uwagi.
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Dowody miesi¹ca bie¿¹cego
W celu wykonania zestawienia nale¿y podaæ nastêpuj¹ce parametry :
- rodzaj dowodu - je¿eli brak wówczas uwzglêdnione bêd¹ wszystkie rodzaje
- numer pocz¹tkowy
- numer koñcowy
Po podaniu parametrów wydruku nale¿y wybraæ opcjê WYDRUK
DOWODÓW. Spowoduje to przejœcie do menu drukowania. Sposób
realizacji.
wydruku i wybór opcji drukarki opisano w p. 9.4
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13.2 DOWODY KSIÊGOWE NASTÊPNEGO MIESI¥CA
Funkcja emituje zestawienia dowodów ksiêgowych miesi¹ca
nastêpnego wprowadzonych do kartoteki dowodów nastêpnego miesi¹ca.
Zestawienie obejmuje rodzaj i numer dowodu, data dowodu, nr pozycji,
numer konta, kwotê Wn lub Ma, nr faktury, datê p³atnoœci, uwagi.
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Dowody miesi¹ca nastêpnego
W celu wykonania zestawienia nale¿y podaæ nastêpuj¹ce parametry :
- rodzaj dowodu - je¿eli brak wówczas uwzglêdnione bêd¹ wszystkie rodzaje
- numer pocz¹tkowy
- numer koñcowy
Po podaniu parametrów wydruku nale¿y wybraæ opcjê WYDRUK
DOWODÓW. Spowoduje to przejœcie do menu drukowania. Sposób
realizacji wydruku i wybór opcji drukarki opisano w 9.4
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13.3 OBROTY DOWODÓW BIE¯¥CEGO MIESI¥CA
Jest to zestawienie sum kontrolnych wprowadzonych dowodów
ksiêgowych miesi¹ca bie¿¹cego.
Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane :
- liczba porz¹dkowa
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- data wprowadzenia dowodu
- liczba pozycji dowodu
- obroty Wn
- obroty Ma
- RAZEM - liczby bêd¹ce sum¹ obrotów Wn i Ma dla wszystkich dowodów.
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Obroty dowodów bie¿¹cego miesi¹ca
Zestawienie to nie wymaga podawania ¿adnych parametrów. Wybór opcji
OBROTY DOWODÓW BIE¯¥CEGO M-CA pozwoli na przejœcie do menu
drukowania . Zasady realizacji wydruku opisano w p. 9.4
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13.4 OBROTY DOWODÓW NASTÊPNEGO MIESI¥CA
Jest to zestawienie sum kontrolnych wprowadzonych dowodów
ksiêgowych miesi¹ca nastêpnego.
Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane :
- liczba porz¹dkowa
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- data wprowadzenia dowodu
- liczba pozycji dowodu
- obroty Wn
- obroty Ma
- RAZEM - liczby bêd¹ce sum¹ obrotów Wn i Ma dla wszystkich dowodów.
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Obroty dowodów nastêpnego miesi¹ca
Zestawienie to nie wymaga podawania ¿adnych parametrów. Wybór
opcji OBROTY DOWODÓW NASTÊPNEGO M-CA pozwoli na przejœcie
do menu drukowania. Zasady realizacji wydruku opisano w p. 9.4

Uwaga : Przy wszystkich zestawieniach dotycz¹cych dowodów ksiêgowych,
mo¿na wykorzystaæ omówion¹ wy¿ej funkcjê selekcji dowodów. Na przyk³ad
je¿eli po wprowadzeniu grupy dowodów wyselekcjonujemy DOWODY O
NIEZBILANSOWANYCH KOSZTACH i wykonamy zestawienie
DOWODY KSIÊGOWE, w efekcie otrzymamy zestawienie dowodów
ksiêgowych o nie bilansuj¹cych siê kosztach.

13.5 PLAN KONT
Opcja ta generuje wydruk planu kont w przedsiêbiorstwie w ¿¹danym
przedziale kont. Przed wykonaniem wydruku nale¿y podaæ pocz¹tkowy i
koñcowy numer konta. Mo¿liwe jest tak¿e wyselekcjonowanie kont
przeznaczonych do wydruku wed³ug wzoru.
Opcja selekcja wed³ug wzoru umo¿liwia wyselekcjonowanie z bazy
wszystkich kont które na wybranych pozycjach w numerze zawieraj¹ zadane
przez u¿ytkownika cyfry. Po wyborze tej opcji pojawia siê okno ze znakami
zapytania. Iloœæ znaków odpowiada iloœci cyfr w koncie (15 cyfr).
Klawiszami kursora nale¿y ustawiæ kursor w odpowiedniej pozycji i
wprowadziæ ¿¹dan¹ cyfrê.
Przyk³ad:
?501???????????
Wprowadzenie takiej selekcji spowoduje wyselekcjonowanie wszystkich kont
które w swoim numerze zawieraj¹:
- na drugiej pozycji cyfrê 5
- na trzeciej pozycji cyfrê 0
- na czwartej pozycji cyfrê 1
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Funkcja PLAN KONT - selekcja wed³ug wzoru
Wybór funkcji WYKONANIE ZESTAWIENIA umo¿liwi przejœcie do
menu realizacji wydruku. Sposób realizacji wydruku opisano w p. 9.4
Wydruk PLANU KONT zawiera nastêpuj¹ce dane :
- liczba porz¹dkowa
- numer konta ( w podanym przez u¿ytkownika zakresie )
- nazwa konta
- typ konta

13.6 BILANS OTWARCIA
Po wybraniu tej opcji generowany jest wydruk bilansu otwarcia dla
kont z ¿¹danego zakresu numerów kont. Nale¿y podaæ pocz¹tkowy i koñcowy
numer zakresu numerów kont. Mo¿liwe jest tak¿e wyselekcjonowanie kont
przeznaczonych do wydruku wed³ug wzoru.
Opcja selekcja wed³ug wzoru umo¿liwia wyselekcjonowanie z bazy
wszystkich kont które na wybranych pozycjach w numerze zawieraj¹ zadane
przez u¿ytkownika cyfry. Po wyborze tej opcji pojawia siê okno ze znakami
zapytania. Iloœæ znaków odpowiada iloœci cyfr w koncie (15 cyfr).
Klawiszami kursora nale¿y ustawiæ kursor w odpowiedniej pozycji i
wprowadziæ ¿¹dan¹ cyfrê.
Przyk³ad:
?501???????????
Wprowadzenie takiej selekcji spowoduje wyselekcjonowanie wszystkich kont
które w swoim numerze zawieraj¹:
- na drugiej pozycji cyfrê 5
- na trzeciej pozycji cyfrê 0
- na czwartej pozycji cyfrê 1
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Funkcja BILANS OTWARCIA - selekcja wed³ug wzoru
Wybór opcji WYKONANIE ZESTAWIENIA umo¿liwi przejœcie do menu
drukowania . Sposób realizacji wydruku opisano w p. 9.4
Wydruk BILANSU OTWARCIA zawiera nastêpuj¹ce dane :
- liczba porz¹dkowa
- numer konta
- nazwa konta
- bilans otwarcia - kwota Ma
- bilans otwarcia - kwota Wn
- ogó³em bilans otwarcia wybranych kont

13.7 ANALITYKA STANÓW I OBROTÓW
Funkcja drukuje wszystkie dekrety trafiaj¹ce na konta analityczne w
¿¹danym przedziale kont. Uruchomienie funkcji po zaksiêgowaniu wszystkich
dowodów ksiêgowych danego miesi¹ca pozwoli uzyskaæ pe³ne zestawienie
analityczne za dany miesi¹c. Przed realizacj¹ wydruku nale¿y podaæ zakres
numerów kont, dla którego przygotowujemy zestawienie. Mo¿liwe jest tak¿e
wyselekcjonowanie kont przeznaczonych do wydruku wed³ug wzoru.
Opcja selekcja wed³ug wzoru umo¿liwia wyselekcjonowanie z bazy
wszystkich kont które na wybranych pozycjach w numerze zawieraj¹ zadane
przez u¿ytkownika cyfry. Po wyborze tej opcji pojawia siê okno ze znakami
zapytania. Iloœæ znaków odpowiada iloœci cyfr w koncie (15 cyfr).
Klawiszami kursora nale¿y ustawiæ kursor w odpowiedniej pozycji i
wprowadziæ ¿¹dan¹ cyfrê.
Przyk³ad:
?501???????????
Wprowadzenie takiej selekcji spowoduje wyselekcjonowanie wszystkich kont
które w swoim numerze zawieraj¹:
- na drugiej pozycji cyfrê 5
- na trzeciej pozycji cyfrê 0
- na czwartej pozycji cyfrê 1
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Funkcja ANALITYKA STANÓW I OBROTÓW
Wybór opcji WYKONANIE ZESTAWIENIA umo¿liwi przejœcie do
menu drukowania . Sposób realizacji opisano w p. 9.4

Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane dla poszczególnych numerów kont:
- rodzaj dowodu
- numer dowodu
- numer pozycji
- data dowodu
- kwota Wn
- kwota Ma
- data p³atnoœci
- numer faktury
- uwagi
- bilans otwarcia roku
- bilans otwarcia miesi¹ca
- obroty miesi¹ca
- obroty narastaj¹co
- saldo obrotów narastaj¹co

13.8 ANALITYKA NARASTAJ¥CO
Funkcja drukuje wszystkie dekrety trafiaj¹ce na konta analityczne w
¿¹danym przedziale kont w wybranym przedziale czasu narastaj¹co.
Uruchomienie funkcji po zaksiêgowaniu wszystkich dowodów ksiêgowych
danego miesi¹ca pozwoli uzyskaæ pe³ne zestawienie analityczne narastaj¹co
za dany okres. Po wyborze tej opcji nale¿y podaæ okres którego ma dotyczyæ
tworzone zestawienie. Przed realizacj¹ wydruku nale¿y podaæ zakres
numerów kont, dla którego przygotowujemy zestawienie. Mo¿liwe jest tak¿e
wyselekcjonowanie kont przeznaczonych do wydruku wed³ug wzoru.
Opcja selekcja wed³ug wzoru umo¿liwia wyselekcjonowanie z bazy
wszystkich kont które na wybranych pozycjach w numerze zawieraj¹ zadane
przez u¿ytkownika cyfry. Po wyborze tej opcji pojawia siê okno ze znakami
zapytania. Iloœæ znaków odpowiada iloœci cyfr konta (15 cyfr). Klawiszami
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kursora nale¿y ustawiæ kursor w odpowiedniej pozycji i wprowadziæ ¿¹dan¹
cyfrê.
Przyk³ad:
?501???????????
Wprowadzenie takiej selekcji spowoduje wyselekcjonowanie wszystkich kont
które w swoim numerze zawieraj¹:
- na drugiej pozycji cyfrê 5
- na trzeciej pozycji cyfrê 0
- na czwartej pozycji cyfrê 1
Nale¿y tak¿e podaæ wartoœæ parametru okreœlaj¹cego d³ugoœæ grupy kont.
Przyk³adowo wartoœæ parametru 3 pozwoli zrealizowaæ typowe zestawienie
w uk³adzie syntetycznym, wartoœæ parametru np. 5 pozwoli zrealizowaæ
zestawienie w przyjêtym uk³adzie pó³syntetycznym lub kalkulacyjnym.
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Funkcja ANALITYKA NARASTAJ¥CO
Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane:
- numer konta
- nazwa konta
- bilans otwarcia Kwoty Wn i Ma
- opis pozycji ksiêgowej
- liczba porz¹dkowa
-numer dowodu
- numer pozycji
- czego dotyczy pozycja
- numer rejestru
- data
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13.9 BIE¯¥CE OBROTY I SALDA
Funkcja drukuje obroty i salda na miesi¹c bie¿¹cy i narastaj¹co, saldo
obrotów narastaj¹co oraz sumy poszczególnych wartoœci liczbowych. Przed
przyst¹pieniem do generowania wydruku nale¿y podaæ zakres numerów kont,
dla których przygotowany bêdzie wydruk oraz wartoœæ parametru
okreœlaj¹cego d³ugoœæ grupy kont. Przyk³adowo wartoœæ parametru 3
pozwoli zrealizowaæ typowe zestawienie w uk³adzie syntetycznym, wartoœæ
parametru np. 5 pozwoli zrealizowaæ zestawienie w przyjêtym uk³adzie
pó³syntetycznym lub kalkulacyjnym.

100

101

Funkcja BIE¯¥CE OBROTY I SALDA
Wybór opcji WYKONANIE ZESTAWIENIA umo¿liwi przejœcie do
menu drukowania. Sposób realizacji wydruku opisano w p. 9.4
Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane :
- liczba porz¹dkowa
- numer konta
- obroty bie¿¹cego miesi¹ca ( kwoty Wn i Ma )
- obroty narastaj¹co ³¹cznie z bilansem otwarcia ( kwoty Wn i Ma )
- saldo obrotów narastaj¹co ( kwoty Wn i Ma )
- sumy powy¿szych danych liczbowych
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13.10 SALDA KONT SYNTETYCZNYCH
Funkcja generuje zestawienie sald kont syntetycznych z zadanego
przedzia³u kont. Wydruk mo¿na zrealizowaæ na dowolnym poziomie
agregacji, zmieniaj¹c wartoœæ parametru okreœlaj¹cego d³ugoœæ grupy kont.
Przyk³adowo wartoœæ parametru 3 pozwoli zrealizowaæ typowe zestawienie
w uk³adzie syntetycznym, wartoœæ parametru np. 5 pozwoli zrealizowaæ
zestawienie w przyjêtym uk³adzie pó³syntetycznym lub kalkulacyjnym. Przed
wydrukiem nale¿y podaæ zakres numerów kont i parametr okreœlaj¹cy
d³ugoœæ grupy kont.
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Funkcja SALDA KONT SYNTETYCZNYCH
Wybór opcji WYKONANIE ZESTAWIENIA umo¿liwi przejœcie do
menu drukowania. Sposób realizacji wydruku opisano w p. 9.4
Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane :
- numer konta
- suma sald - Wn i Ma
- saldo ( per saldo ) - ( kwoty Wn i Ma )
- sumy powy¿szych danych liczbowych
Uwaga :
Przy wszystkich zestawieniach dotycz¹cych kartoteki kont, mo¿na
wykorzystaæ funkcjê selekcji kont. Np. je¿eli wyselekcjonujemy grupê
kontrahentów z WROC£AWIA i wykonamy zestawienie BIE¯¥CE OBROTY
I SALDA otrzymamy zestawienie obrotów z kontrahentami wroc³awskimi.

13.11 OBROTY I SALDA NARASTAJ¥CO
Wydruk zawiera nastêpuj¹ce dane:
- liczba porz¹dkowa
- numer konta
- nazwa konta
- saldo obrotów narastaj¹co kwoty Wn i Ma
- Per saldo kwoty Wn i Ma
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Funkcja OBROTY I SALDA NARASTAJ¥CO
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14. PODSYSTEM NADZÓR
Podsystem administratora systemu NADZÓR umo¿liwia inicjowanie i
zak³adanie zbiorów baz danych, indeksowych oraz s³ownikowych,
przydzielanie u¿ytkownikom identyfikatorów i hase³, deklaracje atrybutów
dostêpu i odtwarzanie uszkodzonych zbiorów indeksowych. Z uwagi na
kluczowe znaczenie operacji wykonywanych przez system NADZÓR, dostêp
do jego wszystkich funkcji posiada administrator systemu. Pozostali
u¿ytkownicy, maj¹ dostêp do funkcji bezpiecznych z punktu widzenia
systemu ( nie ingeruj¹cych bezpoœrednio w zawartoœæ baz danych ) :
- edycja s³owników
- odtwarzanie zbiorów
- zapis na dyskietki

Fragment ekranu z menu systemu NADZÓR
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14.1 U¯YTKOWNICY
Funkcja U¯YTKOWNICY pozwala na definiowanie u¿ytkowników,
przydzielenia im hase³ oraz atrybutów dostêpu. Identyfikator i has³o
pierwszego u¿ytkownika - administratora systemu - s¹ zdefiniowane w
niniejszej ksi¹¿ce st¹d niezbêdna ich zmiana zaraz po uruchomieniu
programu. Edycja identyfikatora i has³a administratora systemu odbywa siê w
tym samym trybie co pozosta³ych u¿ytkowników.
Atrybuty dostêpu do bazy danych pozwalaj¹ administratorowi systemu
ustaliæ priorytet dostêpu do bazy danych poprzez ustalenie uprawnieñ dla
poszczególnych u¿ytkowników.
Po wyborze tej opcji pojawiaj¹ siê wszyscy zdefiniowani u¿ytkownicy.
Po wybraniu u¿ytkownika pojawiaj¹ siê uprawnienia wybranego u¿ytkownika
(które mo¿na zmodyfikowaæ).

Ekran przedstawiaj¹cy listê u¿ytkowników
Po najechaniu podœwietlon¹ ramk¹ na jedno z poni¿szych uprawnieñ :
- kontrola u¿ytkowników systemu
- obs³uga baz dodatkowych
- dodawanie dokumentów
- kasowanie dokumentów
- obs³uga planu kont
- zamykanie okresów
- zapis i odtwarzanie danych
klawiszem ENTER zmienia siê uprawnienie na TAK lub NIE.
Nastêpnie
nale¿y
najechaæ
podœwietlon¹
ramk¹
ZATWIERDZENIE DANYCH i nacisn¹æ ENTER.
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na

Fragment ekranu obrazuj¹cy ustalanie praw u¿ytkowników
Klawisze dostêpne w trakcie modyfikacji listy u¿ytkowników :
INS - dopisanie nowego u¿ytkownika
DEL - skasowanie u¿ytkownika wskazanego przez podœwietlon¹ ramkê
ENTER - modyfikacja danych u¿ytkownika wskazanego przez podœwietlon¹
ramkê
KLAWISZE kursora - przesuwanie podœwietlonej ramki
Esc - zakoñczenie modyfikacji danych u¿ytkownika lub wszystkich
u¿ytkowników
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14.2 EDYCJA S£OWNIKÓW
Opcja ta umo¿liwia tworzenie s³owników czyli tworzenie baz danych , z
których dane bêd¹ póŸniej wykorzystywane w pracy z systemem. Opcja ma
na celu podniesienie efektywnoœci pracy.
-

Ekranu obrazuj¹cy wykorzystanie funkcji EDYCJA S£OWNIKÓW
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce rodzaje s³owników :
- Grupy rodzajowe - s³ownik rodzajów dowodów ksiêgowych.
- S³ownik rejestru VAT - s³ownik rodzajów rejestrów VAT
- Konta syntetyczne - tabela kont syntetycznych oraz struktura i d³ugoœæ
analitycznych
- Kr¹g kosztów - definiowanie kont nale¿¹cych do krêgu kosztów
- Stare konto -> Nowe - zmiana starych kont na nowe
- Stawki procentowe - tabela stawek procentowych
- Formu³y- przenoszenie pozycji z jednych kont na inne- Teksty - tworzenie dowolnych tekstów
Modyfikowany s³ownik wybieramy przez wskazanie go podœwietlon¹
ramk¹ i naciœniêcie klawisza ENTER. Pojawi siê okno do modyfikowania
zawartoœci s³ownika
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14.2.1 GRUPY RODZAJOWE

Ekranu obrazuj¹cy modyfikacjê s³ownika GRUPY RODZAJOWE
Opcja ta umo¿liwia zapisanie w s³owniku wszystkich pojawiaj¹cych
siê w systemie rodzajów (typy) dokumentów. U¿ytkownik w trakcie
wpisywania dokumentów mo¿e korzystaæ ze skrótów nazw typów lub po
naciœniêciu znaku zapytania skorzystaæ z ”podpowiedzi” s³ownika.
Po wyborze tej opcji pojawia siê okno, w którym nale¿y wprowadziæ
skrót i pe³n¹ nazwê wszystkich typów dokumentów.
Modyfikowany element jest wskazywany przez podœwietlon¹ ramkê.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce operacje :
INS - dopisanie nowego elementu s³ownika
DEL - skasowanie elementu s³ownika wskazywanego przez podœwietlon¹
ramkê
UWAGA !!!
Przed skasowaniem elementu s³ownika nale¿y upewniæ siê, czy nie jest on
nigdzie wykorzystany w systemie. W przypadku skasowania elementu
u¿ywanego w bazie danych, pola te zostan¹ puste. Dopisanie nowego
elementu o takiej samej nazwie nie spowoduje automatycznego zast¹pienia
elementu skasowanego !
ENTER
- modyfikacja elementu s³ownika wskazywanego przez
podœwietlon¹ ramkê
KLAWISZE kursora lub klawisze PgUp, PgDn - przesuwanie podœwietlonej
ramki, zmiana bie¿¹cego elementu
Esc - zakoñczenie modyfikacji s³ownika lub elementu s³ownika
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14.2.2 S£OWNIK REJESTRÓW VAT

Ekran przedstawia s³ownimk rejestrów VAT
Opcja ta umo¿liwia stworzenie s³ownika wszystkich pojawiaj¹cych siê
w systemie rodzajów rejestrów VAT. U¿ytkownik w trakcie wpisywania
rejestrów VAT mo¿e korzystaæ ze skrótów nazw typów lub po naciœniêciu
znaku zapytania skorzystaæ z podpowiedzi s³ownika.
Po wyborze tej opcji pojawia siê okno , w którym nale¿y wprowadziæ
skrót i pe³n¹ nazwê wszystkich typów rejestrów VAT oraz okres którego
dotyczy.
Modyfikowany element jest wskazywany przez podœwietlon¹ ramkê.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce operacje :
INS - dopisanie nowego elementu s³ownika
DEL - skasowanie elementu s³ownika wskazywanego przez podœwietlon¹
ramkê
UWAGA !!!
Przed skasowaniem elementu s³ownika nale¿y upewniæ siê, czy nie jest on
nigdzie wykorzystany w systemie. W przypadku skasowania elementu
u¿ywanego w bazie danych, pola te zostan¹ puste. Dopisanie nowego
elementu o takiej samej nazwie nie spowoduje automatycznego zast¹pienia
elementu skasowanego !
ENTER
- modyfikacja elementu s³ownika wskazywanego przez
podœwietlon¹ ramkê
KLAWISZE kursora lub klawisze PgUp, PgDn - przesuwanie podœwietlonej
ramki, zmiana bie¿¹cego elementu
Esc - zakoñczenie modyfikacji s³ownika lub elementu s³ownika
Ramka EDYCJI s³ownika zawiera ” podpowiedzi “ skrótów :
- S - sprzeda¿
- Z - zakup
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- K - korekta
oraz okresów jakich dotyczy dany rejestr :
- R - roczny
- M - miesiêczny
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14.2.3 KONTA SYNTETYCZNE
Jest to istotna funkcja podsystemu nadzorczego. Przed rozpoczêciem
pracy z systemem nale¿y wprowadziæ wszystkie konta syntetyczne u¿ywane
w przedsiêbiorstwie oraz strukturê ich kont analitycznych.
U¿ytkownik okreœla nastêpuj¹ce dane :
- numer konta syntetycznego
- typ konta analitycznego
- strukturê konta analitycznego
- d³ugoœæ konta analiycznego
- nazwê konta analitycznego
Przyk³ad :
Struktura konta 010 jest nastêpuj¹ca :
010-XX-XXXX-X
- trzy pierwsze cyfry oznaczaj¹ konto syntetyczne
- dwie nastêpne cyfry numer wydzia³u
- cztery kolejne cyfry zlecenie
- ostatnia cyfra uk³ad rodzajowy kosztów
Nale¿y wprowadziæ nastêpuj¹c¹ strukturê konta analitycznego :
3 ( ustawione automatycznie ) , 2 , 4 , 1.
D³ugoœæ konta analitycznego wynosi 10 cyfr.
Automatycznie ustawiona cyfra 3 oznacza maksymaln¹ d³ugoœæ kont
syntetycznych.

Fragment ekranu z TABEL¥ KONT SYNTETYCZNYCH
STRUKTUR¥ I D£UGOŒCI¥ KONT ANALIYYCZNYCH
Tabela kont syntetycznych jest list¹. Zasady dodawania nowych
elementów, kasowania, modyfikacji s¹ takie same jak w przypadku innych list
w systemie ( np. pozycje w dowodach ksiêgowych ).
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Modyfikowany element jest wskazywany przez podœwietlon¹ ramkê.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce operacje :
INS - dopisanie nowego elementu s³ownika
DEL - skasowanie elementu s³ownika wskazywanego przez podœwietlon¹
ramkê
UWAGA !!!
Przed skasowaniem elementu s³ownika nale¿y upewniæ siê, czy nie jest on
nigdzie wykorzystany w systemie. W przypadku skasowania elementu
u¿ywanego w bazie danych, pola te zostan¹ puste. Dopisanie nowego
elementu o takiej samej nazwie nie spowoduje automatycznego zast¹pienia
elementu skasowanego !
ENTER
- modyfikacja elementu s³ownika wskazywanego przez
podœwietlon¹ ramkê
KLAWISZE kursora lub klawisze PgUp, PgDn - przesuwanie podœwietlonej
ramki, zmiana bie¿¹cego elementu
Esc - zakoñczenie modyfikacji s³ownika lub elementu s³ownika
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14.2.4 KR¥G KOSZTÓW
Nastêpna opcja OBS£UGA S£OWNIKA KONT DLA KRÊGU
KOSZTÓW s³u¿y do zdefiniowania kont nale¿¹cych do tzw. krêgu kosztów.
W systemie tym kr¹g kosztów wygl¹da nastêpuj¹co :
Konto 4xx Wn --> Konto 490 Ma -->
Konto 5xx Ma --> Konto 490 - Ma -->

Konto 5xx Wn
Konto 5xx -Wn

W s³owniku definiujemy konta 4xx i konta 5xx, które maj¹ nale¿eæ do
krêgu . Je¿eli dana para kont 4xx --> 5xx nale¿y do krêgu to suma
wprowadzona w pozycji z kontem 4xx, zostanie zaksiêgowana automatycznie
na konta 490 i 5xx zgodnie z podanym powy¿ej przejœciem. Je¿eli w
przedsiêbiorstwie istnieje potrzeba automatycznego ksiêgowania z jednego
konta 4xx na dwa ró¿ne konta 5xx to w s³owniku musimy u¿yæ liter(y) do
rozró¿nienia kont 4xx, a nastêpnie przy wprowadzaniu pozycji ksiêgowych
wprowadza numery kont zakoñczonych t¹ liter¹ w celu zapewnienia
poprawnego ksiêgowania danych. W tym przypadku s³ownik mo¿e wygl¹daæ
nastêpuj¹co :
40101a --> 50101
40101b --> 50201
40101c --> 50203

Ekran obrazuj¹cy obs³ugê s³ownika kont dla krêgu kosztów
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Modyfikowany element jest wskazywany przez podœwietlon¹ ramkê.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce operacje :
INS - dopisanie nowego elementu s³ownika
DEL - skasowanie elementu s³ownika wskazywanego przez podœwietlon¹
ramkê
UWAGA !!!
Przed skasowaniem elementu s³ownika nale¿y upewniæ siê, czy nie jest on
nigdzie wykorzystany w systemie. W przypadku skasowania elementu
u¿ywanego w bazie danych, pola te zostan¹ puste. Dopisanie nowego
elementu o takiej samej nazwie nie spowoduje automatycznego zast¹pienia
elementu skasowanego !
ENTER
- modyfikacja elementu s³ownika wskazywanego przez
podœwietlon¹ ramkê
KLAWISZE kursora lub klawisze PgUp, PgDn - przesuwanie podœwietlonej
ramki, zmiana bie¿¹cego elementu
Esc - zakoñczenie modyfikacji s³ownika lub elementu s³ownika
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14.2.5

ZMIANA NUMERU STAREGO KONTA NA NOWE

Wybór tej opcji umo¿liwia zdefiniowanie zmiany numeru starego konta na
nowe konto.
Oprócz zdefiniowania dwóch kont starego i nowego nale¿y podaæ datê
zmiany.
Modyfikowany element jest wskazywany przez podœwietlon¹ ramkê.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce operacje :
INS - dopisanie nowego elementu s³ownika
DEL - skasowanie elementu s³ownika wskazywanego przez podœwietlon¹
ramkê
UWAGA !!!
Przed skasowaniem elementu s³ownika nale¿y upewniæ siê, czy nie jest on
nigdzie wykorzystany w systemie. W przypadku skasowania elementu
u¿ywanego w bazie danych, pola te zostan¹ puste. Dopisanie nowego
elementu o takiej samej nazwie nie spowoduje automatycznego zast¹pienia
elementu skasowanego !
ENTER
- modyfikacja elementu s³ownika wskazywanego przez
podœwietlon¹ ramkê
KLAWISZE kursora lub klawisze PgUp, PgDn - przesuwanie podœwietlonej
ramki, zmiana bie¿¹cego elementu
Esc - zakoñczenie modyfikacji s³ownika lub elementu s³ownika

Ekran przedstawiaj¹cy obs³ugê s³ownika zmiany numeru kont
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14.2.6 STAWKI PROCENTOWE
Funkcja umo¿liwia wprowadzenie tabeli stawek procentowych naliczania
odsetek kontrahentom zwlekaj¹cym z op³atami.

Fragment ekranu z TABEL¥ STAWEK PROCENTOWYCH
Tabela stawek procentowych zawiera :
- daty obowiazywania - okres za który naliczane s¹ odsetki
- tabele A , B , C - wysokoœci naliczania odsetek wyra¿one w %
Tabela A przyk³adowo mo¿e zawieraæ wysokoœci naliczania odsetek
ustalone na podstawie kodeksu cywilnego tzw. ustawowe a tabela B
podwojon¹ ich wielkoœæ.
Modyfikowany element jest wskazywany przez podœwietlon¹ ramkê.
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce operacje :
INS - dopisanie nowego elementu s³ownika
DEL - skasowanie elementu s³ownika wskazywanego przez podœwietlon¹
ramkê
UWAGA !!!
Przed skasowaniem elementu s³ownika nale¿y upewniæ siê, czy nie jest on
nigdzie wykorzystany w systemie. W przypadku skasowania elementu
u¿ywanego w bazie danych, pola te zostan¹ puste. Dopisanie nowego
elementu o takiej samej nazwie nie spowoduje automatycznego zast¹pienia
elementu skasowanego !
ENTER
- modyfikacja elementu s³ownika wskazywanego przez
podœwietlon¹ ramkê
KLAWISZE kursora lub klawisze PgUp, PgDn - przesuwanie podœwietlonej
ramki, zmiana bie¿¹cego elementu
Esc - zakoñczenie modyfikacji s³ownika lub elementu s³ownika
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14.2.7 FORMU£Y
Formu³y s¹ tworzone przez u¿ytkownika i umo¿liwiaj¹ przeniesienie
pozycji z dowolnego konta na inne dowolnie ustalone konto. Klawiszem Ins
dokonuje siê utworzenie nowej formu³y. Po naciœniêciu klawisza Ins nale¿y
podaæ skrótow¹ nazwê formu³y oraz krótki opis formu³y.

Lista formu³
Nastêpnie nale¿y podœwietliæ utworzon¹ formu³ê i nacisn¹æ klawisz Enter.

Lista formu³ automatycznego ksiêgowania
Wówczas nale¿y ponownie nacisn¹æ klawisz Insert. Pojawi siê okno,
w którym nale¿y okreœliæ formu³ê automatycznego ksiêgowania tzn. sposób
przenoszenia zapisu z jednego konta na inne. Kolejn¹ formu³ê
automatycznego ksiêgowania nale¿y utworzyæ naciskaj¹c klawisz Insert.
Ka¿d¹ utworzon¹ formu³ê automatycznego ksiêgowania mo¿na zawsze
wyedytowaæ i zmodyfikowaæ.
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Edycja formu³y automatycznego ksiêgowania
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14.2.7 TEKSTY
Opcja umo¿liwia utworzenie i w razie potrzeby modyfikacjê gotowych
tekstów bêd¹cych:
- Nota obci¹¿eniow¹
- Potwierdzeniem salda
- Wezwaniem do zap³aty
- Textem wolnym - ostatnia opcja umo¿liwia utworzenie dowolnego tekstu.

Opcja Teksty
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14.3 ODTWARZANIE ZBIORÓW
Odtwarzanie zbiorów indeksowych po awarii systemu. Wyst¹pienie
awarii systemu i ponowna próba jego uruchomienia powoduje utworzenie
nowych zbiorów indeksowych. W przypadku pracy wielostanowiskowej przy
wyst¹pieniu awarii nale¿y przejœæ do opcji NADZÓR , klawiszami kursora
podœwietliæ opcjê Odtwarzanie zbiorów i nacisn¹æ klawisz ENTER.

Ekran przedstawiaj¹cy odtwarzanie zbiorów
Uruchomienie omawianej funkcji nie jest wystarczaj¹ce w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów danych. W takim przypadku nale¿y
odtworzyæ dane z zapasowej kopii bazy danych, z dyskietek.
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14.4 ODTWARZANIE OBROTÓW
Opcja ta pozwala na odtwarzanie obrotów roku bie¿¹cego po awarii
systemu. Wyst¹pienie awarii systemu i ponowna próba jego uruchomienia
powoduje wyzerowanie obrotów. W przypadku pracy wielostanowiskowej
przy wyst¹pieniu awarii nale¿y przejœæ do opcji NADZÓR , klawiszami
kursora podœwietliæ opcjê Odtwarzanie obrotów i nacisn¹æ klawisz ENTER.
Zaleca siê równie¿ wykonanie operacji Odtwarzanie obrotów przed
tworzeniem Dzienników KKP i KKG.

Ekran przedstawiaj¹cy odtwarzanie obrotów
Uruchomienie omawianej funkcji nie jest wystarczaj¹ce w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów danych. W takim przypadku nale¿y
odtworzyæ dane z zapasowej kopii bazy danych, z dyskietek.
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14.5 KOMPRESJA ZBIORÓW
W czasie eksploatacji systemu usuniêcie rekordu ze zbioru jest
równoznaczne z oznaczeniem go jako rekord skasowany, a nie z jego
faktycznym usuniêciem. Kompresja zbiorów pozwala na fizyczne usuniêcie
takich rekordów, dziêki czemu u¿ytkownik uzyska wiêcej wolnej pamiêci na
dysku twardym.

Kompresja zbiorów
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14.6 ZAPIS NA DYSKIETKI
Sk³adowanie zbiorów danych, indeksowych i s³ownikowych na
dyskietki. Z uwagi na du¿e znaczenie danych zbieranych przez system,
archiwizacja danych, powinna byæ przeprowadzana minimum raz dziennie,
po zakoñczeniu pracy. Przy du¿ym natê¿eniu pracy, (pod koniec miesi¹ca, po
przerwie œwi¹tecznej w pracy ) zaleca siê przeprowadzaæ archiwizacjê dwa
lub trzy razy dziennie.

Zapis zbiorów roboczych na dyskietki
Z uwagi na przewidywan¹ du¿¹ zajêtoœæ zbiorów danych archiwizacja
powinna byæ przeprowadzana na dyskietki typu HD 1.2 MB lub1.44 MB.
Gdy dane nie mieszcz¹ siê na dyskietce nale¿y dokonaæ kompresji danych.
Nale¿y podœwietliæ opcjê Kompresja danych i nacisn¹æ klawisz Enter aby
obok pojawi³ siê napis TAK.
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14.7 ODTWARZANIE Z DYSKIETEK
Funkcja pozwalaj¹ca na odtworzenie wszystkich zbiorów danych z
dyskietek. Koniecznoœæ odtworzenia mo¿e wyst¹piæ w przypadku
uszkodzenia zbiorów bazy danych lub w razie potrzeby analizy danych z
miesiêcy ubieg³ych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wczytanie danych z dyskietek
powoduje skasowanie bie¿¹cej zawartoœci bazy danych.

Odtworzenie wszystkich zbiorów danych z dyskietek
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14.8 ZAMKNIÊCIE MIESI¥CA
Funkcja zamykaj¹ca miesi¹c archiwizuje dane na dyskietki, usuwa
zawartoœæ kartotek miesi¹ca bie¿¹cego ( zbiory dekretów i analitykê
ksiêgowañ miesi¹ca bie¿¹cego ) i przepisuje zawartoœæ kartotek miesi¹ca
nastêpnego, do kartotek miesi¹ca bie¿¹cego. Przed wykonaniem zamkniêcia
miesi¹ca nale¿y dokonaæ przeksiêgowañ zwi¹zanych z uzgodnieniem i
rozliczeniem kont kosztów ( zesp. 5,6 i 7 ). Sposób rozliczenia kosztów jest
ka¿dorazowo uzgadniany w trakcie wdra¿ania systemu w przedsiêbiorstwie.

Zamkniêcie miesi¹ca
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14.9 OTWARCIE NOWEGO ROKU
Wybór tej opcji powoduje archiwizacjê roku bie¿¹cego i otwarcie
nowego roku. Funkcja likwiduje konta analityczne o zerowych saldach i
przenosi niezerowe salda kont analitycznych w ich bilans otwarcia. Przed
wykonaniem tej funkcji nale¿y dokonaæ rêcznych przeksiêgowañ zwi¹zanych
z ustaleniem wyniku finansowego przedsiêbiorstwa , co jest mo¿liwe dziêki
podopcjom FORMU£Y PRZENOSZ¥CE ZAPISY i GENEROWANIE
POZYCJI . Opcja ta umo¿liwia dodatkowo wejœcie do poprzednich okresów
i poruszanie siê po systemie F- K wybranego roku.

Ekran Otwarcie nowego roku
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14.10 POPRZEDNIE MIESI¥CE
Opcja ta pozwala na ogl¹danie dowodów ksiegowych z poprzednich
miesiêcy.
Po wyborze tej opcji mo¿na ustaliæ miesi¹cem bie¿¹cym dowolny miesi¹c.

Poprzednie miesi¹ce
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14.11 INICJOWANIE SYSTEMU
Utworzenie zbiorów na dysku. Funkcja u¿ywana jest przy inicjacji
systemu, umo¿liwia utworzenie zbiorów danych indeksowych i
s³ownikowych. Funkcjê nale¿y wykorzystaæ tylko raz na pocz¹tku pracy z
systemem - w przypadku istniej¹cej bazy danych wszystkie zbiory zostan¹
wyzerowane.

Ekranu obrazuj¹cy funkcjê INICJOWANIE SYSTEMU
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15 ZMIANA U¯YTKOWNIKA
Opcji tej u¿ywa siê w przypadku, gdy chcemy zmieniæ u¿ytkownika
programu bez koniecznoœci wychodzenia z programu. Po uruchomieniu
opcji na ekranie pojawia siê pytanie o identyfikator oraz has³o u¿ytkownika.
Nale¿y wówczas napisaæ identyfikator, potwierdziæ klawiszem ENTER, a
nastêpnie podaæ has³o u¿ytkownika, równie¿ potwierdzaj¹c klawiszem
ENTER. W przypadku trzykrotnego podania b³êdnego identyfikatora i has³a,
nast¹pi zaniechanie zmiany u¿ytkownika. Podanie prawid³owego
identyfikatora i has³a pozwoli rozpocz¹æ pracê z systemem nowemu
u¿ytkownikowi programu.

Zmiana u¿ytkownika
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16 PARAMETRY SYSTEMU
W opcji tej mo¿emy ustawiæ parametry systemu Finansowo-Ksiêgowego.

Parametry systemu
Mo¿liwe jest ustawienie nastêpuj¹cych parametrów:
- dŸwiêk - czy chcemy korzystaæ z sygna³ów dŸwiêkowych generowanych
przez system
-archiwizacja - czy chcemy korzystaæ z mo¿liwoœci archiwizacji danych
- miejsce archiwizacji - œcie¿ka dostêpu do archiwum
- Polskie znaki ekran - Mazovia, Latin 2, brak
- Polskie znaki drukarka - Mazovia, Latin 2, brak
-dane firmy (w³aœciciela programu) - pe³ne informacje o firmie:
-- Nazwa
-- Regon
-- Adres
-- Kod pocztowy
-- Telefon
-- Fax
-- Telex
-- NIP
-- Bank 1
-- Konto w banku
-- Bank 2
-- Konto w banku

134

Dane o firmie
- parametry domyœlne - gdy nie wiemy jak ustawiæ parametry systemu opcja
ta ustawi nam optymalne parametry.
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17 WYJŒCIE
Opcja ta umo¿liwia poprawne wyjœcie z systemu. Po wybraniu tej
opcji system zapyta siê czy u¿ytkownik chce zabezpieczyæ dane na innym
dysku. Je¿eli jest taka mo¿liwoœæ nale¿y tego bezwzglêdnie przestrzegaæ.
UWAGA!!! Wyjœcie z programu nie mo¿liwe jest przy u¿yciu klawisza Esc.

Wyjœcie z programu z mo¿liwoœci¹ zabezpieczenia danych na
innym dysku
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