
Dokumentacja użytkownika



Dokumentacja użytkownika



Table of Contents
1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 1

1. Wstęp .............................................................................................................................. 1
1.1. System Anakonda ................................................................................................... 1

2. Instalacja .......................................................................................................................... 3
3. Samouczek ....................................................................................................................... 4

3.1. Sposoby nawigacji w systemie .................................................................................. 4
3.2. Skróty klawiszowe wykorzystywane w programie ......................................................... 5
3.3. Edycja pól w formacie daty ...................................................................................... 8
3.4. Opcje drukowania .................................................................................................. 10
3.5. Rodzaje wydruków faktur ....................................................................................... 12

3.5.1. Standard .................................................................................................... 12
3.5.2. Dostawy .................................................................................................... 14
3.5.3. Wewnętrzna ............................................................................................... 14
3.5.4. Transport ................................................................................................... 15
3.5.5. Od daty ..................................................................................................... 16
3.5.6. Dostawy - upust ......................................................................................... 17
3.5.7. Dostawy - upust wersja 2 ............................................................................. 17
3.5.8. Skrót ......................................................................................................... 18
3.5.9. Faktura walutowa ........................................................................................ 18
3.5.10. Faktura RR .............................................................................................. 19
3.5.11. Faktura ZL ............................................................................................... 20
3.5.12. Eksport - cmr ........................................................................................... 21

3.6. Edytor tekstu w Anakondzie .................................................................................... 21
3.7. Filtrowanie ........................................................................................................... 23
3.8. Kopiowanie tekstu ................................................................................................. 23
3.9. Blokowanie dokumentów do edycji .......................................................................... 24
3.10. Obsługa grida wielofunkcyjnego ............................................................................. 24
3.11. Sumowanie wartości liczbowych w kolumnach ......................................................... 26
3.12. Uprawnienia ........................................................................................................ 26

4. Uruchomienie programu .................................................................................................... 28
4.1. Logowanie ........................................................................................................... 28
4.2. Konfiguracja programu ........................................................................................... 29
4.3. Wybór firmy ......................................................................................................... 44

4.3.1. Tworzenie nowej firmy ................................................................................ 45
4.3.2. Edytowanie firmy ....................................................................................... 48
4.3.3. Usuwanie firmy .......................................................................................... 50
4.3.4. Numeracja dokumentów w firmie .................................................................. 50

4.4. Wybór oddziału ..................................................................................................... 53
4.4.1. Tworzenie nowego oddziału .......................................................................... 54
4.4.2. Edycja danych oddziału ............................................................................... 58
4.4.3. Zmiana numeru oddziału .............................................................................. 60
4.4.4. Usuwanie oddziału ...................................................................................... 61

5. Plik ............................................................................................................................... 61
5.1. Zmiana operatora ................................................................................................... 61
5.2. Zmiana hasła ........................................................................................................ 63
5.3. Wybór kolorów ..................................................................................................... 65
5.4. Zmiana oddziału .................................................................................................... 67
5.5. Poczta .................................................................................................................. 68

5.5.1. Uruchomienie modułu "Poczta" ..................................................................... 69
5.5.2. Odczytywanie odebranych wiadomości ........................................................... 71
5.5.3. Odpowiedź na otrzymaną wiadomość ............................................................. 72
5.5.4. Usuwanie wiadomości ................................................................................. 75
5.5.5. Dodawanie i usuwanie folderów .................................................................... 75
5.5.6. Tworzenie nowej wiadomości ....................................................................... 76
5.5.7. Rozgłoszenie .............................................................................................. 79

iii



Dokumentacja użytkownika

5.5.8. Wysyłanie logów ........................................................................................ 80
5.5.9. Zamknięcie modułu "Poczta" ........................................................................ 81

2. Administracja .......................................................................................................................... 82
1. Oddziały ......................................................................................................................... 82
2. Grupy ............................................................................................................................ 84

2.1. Dodawanie nowej grupy ......................................................................................... 87
2.2. Edycja opisu grupy ................................................................................................ 87
2.3. Usuwanie grupy .................................................................................................... 87
2.4. Drukowanie listy grup ............................................................................................ 88
2.5. Definiowanie uprawnień dla grupy ........................................................................... 89

3. Operatorzy ...................................................................................................................... 90
3.1. Dodawanie nowego operatora .................................................................................. 91
3.2. Aktywacja/deaktywacja operatora ............................................................................. 92
3.3. Pozostałe dane operatora ......................................................................................... 93

3.3.1. Dane dodatkowe operatora ............................................................................ 94
3.3.2. Przydział grup i oddziałów ........................................................................... 98
3.3.3. Uprawnienia do dowodów księgowych ........................................................... 99
3.3.4. Uprawnienia do grup stałych kadrowo/płacowych ........................................... 103
3.3.5. Uprawnienia do kadr .................................................................................. 105
3.3.6. Uprawnienia do kas/banków ........................................................................ 109
3.3.7. Uprawnienia do magazynów ........................................................................ 113
3.3.8. Uprawnienia operatora do tras zamówień odbiorców ........................................ 118
3.3.9. Uprawnienia do typów plików zamówień odbiorców ........................................ 119
3.3.10. Uprawnienia do typów umów .................................................................... 120
3.3.11. Uprawnienia do wyznaczników .................................................................. 123

3.4. Kopiowanie uprawnień operatora ............................................................................ 127
3.5. Pobieranie logów operatora ................................................................................... 128

4. Lista połączeń ................................................................................................................ 128
5. Tabele archiwalne ........................................................................................................... 132
6. Zakresy dat ................................................................................................................... 137
7. Harmonogram zadań ....................................................................................................... 139
8. Synchronizacja ............................................................................................................... 161

8.1. Szczegóły ........................................................................................................... 161
9. Import/eksport tabel ........................................................................................................ 162
10. Powiadomienia ............................................................................................................. 168

10.1. Rodzaje powiadomień ......................................................................................... 169
11. Testy kompletności ....................................................................................................... 172
12. RODO ........................................................................................................................ 173

12.1. Dziennik Anakonda ............................................................................................ 173
12.2. Zmiany dostępu ................................................................................................. 177

13. Jak to zrobić ................................................................................................................ 181
13.1. Jak dodać oddział ............................................................................................... 181
13.2. Jak dodać grupę ................................................................................................. 181
13.3. Jak zdefiniować uprawnienia dla grupy .................................................................. 181
13.4. Jak dodać operatora ............................................................................................ 181
13.5. Jak nadać uprawnienia dla operatora ...................................................................... 181
13.6. Jak sprawdzić połączenia do serwera ..................................................................... 182
13.7. Jak skorzystać z tabel archiwalnych ....................................................................... 182
13.8. Jak sprawdzić zakresy dat .................................................................................... 182
13.9. Jak reagować na pojawiające się komunikaty? ......................................................... 182

3. Dane podstawowe .................................................................................................................. 186
1. Słowniki ....................................................................................................................... 187

1.1. Słowniki stałe ..................................................................................................... 189
1.2. Słowniki standardowe ........................................................................................... 218

2. Kontrahenci ................................................................................................................... 262
2.1. Edycja danych kontrahentów ................................................................................. 263
2.2. Dodawanie nowego kontrahenta ............................................................................. 264
2.3. Dane podstawowe kontrahenta ............................................................................... 267

iv



Dokumentacja użytkownika

2.4. Zmiana symbolu kontrahenta ................................................................................. 269
2.5. Pozostałe dane kontrahenta .................................................................................... 269

2.5.1. Artykuły - oddziały ................................................................................... 270
2.5.2. Cennik dla kontrahenta ............................................................................... 271
2.5.3. Cennik dla kontrahenta ............................................................................... 277
2.5.4. Dane archiwalne ........................................................................................ 281
2.5.5. Dane dla fakturowania ............................................................................... 285
2.5.6. Dekrety .................................................................................................... 299
2.5.7. Dodatkowe dane kontrahenta ....................................................................... 300
2.5.8. Limity dostaw ........................................................................................... 303
2.5.9. Limity KUKE ........................................................................................... 304
2.5.10. Limity przydatności ................................................................................. 304
2.5.11. Obce dane artykułu .................................................................................. 305
2.5.12. Opiekunowie ........................................................................................... 309
2.5.13. Osoby - kontakty ..................................................................................... 310
2.5.14. Poziom zwrotów ...................................................................................... 314
2.5.15. Trasy kontrahenta .................................................................................... 315
2.5.16. Upusty dla artykułów ............................................................................... 318
2.5.17. Upusty dla kategorii ................................................................................. 323
2.5.18. Zamówienia oddziały ............................................................................... 326

2.6. Usuwanie danych kontrahenta ................................................................................ 327
2.7. Drukowanie listy kontrahentów lub kodów wybranych kontrahentów ............................ 328

3. Artykuły ....................................................................................................................... 328
3.1. Edycja artykułów ................................................................................................. 330
3.2. Dodawanie nowego artykułu .................................................................................. 332
3.3. Dane podstawowe artykułu .................................................................................... 335
3.4. Zmiana symbolu artykułu ...................................................................................... 337
3.5. Kody kreskowe ................................................................................................... 337
3.6. Podtabele artykułów ............................................................................................. 338

3.6.1. Artykuły - oddziały ................................................................................... 339
3.6.2. Ceny artykułu ........................................................................................... 340
3.6.3. Dane dodatkowe ....................................................................................... 344
3.6.4. Karty przyjęcia ......................................................................................... 346
3.6.5. Kody EAN ............................................................................................... 347
3.6.6. Limity dostaw ........................................................................................... 349
3.6.7. Limity przydatności ................................................................................... 351
3.6.8. Obce dane artykułu .................................................................................... 352
3.6.9. Opakowania zbiorcze ................................................................................. 353
3.6.10. Pliki binarne ........................................................................................... 355
3.6.11. Poziom zwrotów ...................................................................................... 356
3.6.12. Producenci .............................................................................................. 357
3.6.13. Stany magazynowe .................................................................................. 359
3.6.14. Upusty ................................................................................................... 366
3.6.15. Stawki VAT ............................................................................................ 367
3.6.16. Zestawy ................................................................................................. 368

3.7. Usuwanie artykułów ............................................................................................. 371
3.8. Drukowanie listy artykułów ................................................................................... 372
3.9. Wyszukiwanie artykułów ...................................................................................... 372
3.10. Tworzenie zamiennika ........................................................................................ 372
3.11. Import artykułów ................................................................................................ 373
3.12. Zmiana artykułu na nieaktywny ............................................................................ 376

4. Dane pomocnicze ........................................................................................................... 377
4.1. Kursy walut ........................................................................................................ 377

4.1.1. Wyszukiwanie .......................................................................................... 381
4.1.2. Wprowadzanie kursów walut ....................................................................... 382
4.1.3. Edycja kursów walut .................................................................................. 384
4.1.4. Pobieranie kursów walut z internetu ............................................................. 385
4.1.5. Usuwanie kursu waluty .............................................................................. 391

v



Dokumentacja użytkownika

4.1.6. Drukowanie listy kursu walut ...................................................................... 393
4.2. Typy dokumentów magazynowych .......................................................................... 393
4.3. Procenty odsetek .................................................................................................. 400
4.4. Kategorie fakturowanie ......................................................................................... 403
4.5. Konta bankowe ................................................................................................... 406
4.6. Drukarki fiskalne ................................................................................................. 409
4.7. Dokumenty magazynowe - dostawy ........................................................................ 415
4.8. Produkcja magazyny ............................................................................................ 418
4.9. WMS ................................................................................................................. 420

4.9.1. Lokalizacje ............................................................................................... 420
4.9.2. Lokacje .................................................................................................... 425
4.9.3. Palety ...................................................................................................... 430

4.10. Boksy ............................................................................................................... 430
4.10.1. Boksy - dane .......................................................................................... 430
4.10.2. Boksy - trasy .......................................................................................... 434
4.10.3. Boksy - dni ............................................................................................ 438

5. Informacje ..................................................................................................................... 443
5.1. Umowy .............................................................................................................. 443
5.2. Repertorium ........................................................................................................ 448

6. Cenniki ......................................................................................................................... 453
6.1. Ceny w systemie ................................................................................................. 464

7. Projekty ........................................................................................................................ 467
8. Wyznaczniki faktur ......................................................................................................... 472

8.1. Dodawanie nowego wyznacznika ............................................................................ 475
8.2. Edycja wyznacznika ............................................................................................. 478
8.3. Zmiana symbolu wyznacznika ................................................................................ 480
8.4. Grupy i oddziały wyznacznika ............................................................................... 480
8.5. Usuwanie wyznacznika ......................................................................................... 482
8.6. Drukowanie listy wyznaczników ............................................................................ 483

9. Cechy artykułów ............................................................................................................ 483
10. Artykuły - daty dostaw .................................................................................................. 485
11. Grupy odbiorców - asortyment ........................................................................................ 486
12. Jak to zrobić ................................................................................................................ 487

12.1. Jak dodać kontrahenta ......................................................................................... 487
12.2. Jak zdefiniować cennik dla kontrahenta .................................................................. 487
12.3. Jak zdefiniować upusty dla kontrahenta .................................................................. 488
12.4. Jak dodać artykuł ............................................................................................... 488
12.5. Jak dodać/zmienić ceny artykułu ........................................................................... 488
12.6. Jak sprawdzić stany magazynowe, przyjęcia i obroty artykułu .................................... 488
12.7. Jak sprawdzić uprawnienia operatora do umów ........................................................ 488
12.8. Jak wyliczane są ceny na fakturach i dokumentach magazynowych ............................. 489

4. Sprzedaż ............................................................................................................................... 490
1. Dokumenty obce ............................................................................................................ 490

1.1. Reklamacje ......................................................................................................... 490
1.2. Noty ilościowe .................................................................................................... 499
1.3. Reklamacje klientów ............................................................................................ 502

2. Faktury ......................................................................................................................... 512
2.1. Wprowadzanie nowej faktury ................................................................................. 514
2.2. Kopiowanie faktury .............................................................................................. 522
2.3. Pozostałe dane faktury .......................................................................................... 524

2.3.1. Pozycje faktur ........................................................................................... 524
2.3.2. Pozycje opisowe faktur .............................................................................. 530
2.3.3. Udział procentowy handlowców ................................................................... 533
2.3.4. Wartości VAT ........................................................................................... 534

2.4. Edycja danych podstawowych faktury ..................................................................... 535
2.5. Zmiana symbolu faktury ....................................................................................... 537
2.6. Usuwanie faktury ................................................................................................. 538
2.7. Filtrowanie faktur ................................................................................................ 538

vi



Dokumentacja użytkownika

2.8. Zamykanie faktury ............................................................................................... 538
2.9. Tworzenie dokumentu magazynowego z faktury ........................................................ 540
2.10. Drukowanie faktury ............................................................................................ 541
2.11. Eksport faktur .................................................................................................... 543
2.12. Wystawianie faktur proforma ............................................................................... 549
2.13. Faktury zaliczkowe ............................................................................................. 555

3. Faktury korygujące ......................................................................................................... 560
3.1. Wprowadzanie faktury korygującej ilość i cenę oraz faktury korygującej wartość ............. 561
3.2. Pozycje faktury korygującej ................................................................................... 569
3.3. Edycja danych faktury korygującej ......................................................................... 571
3.4. Zmiana klucza korekty ......................................................................................... 573
3.5. Usuwanie faktury korygującej ................................................................................ 574
3.6. Drukowanie listy korekt ........................................................................................ 574
3.7. Drukowanie faktury korygującej ............................................................................. 575
3.8. Zamykanie faktury korygującej .............................................................................. 577
3.9. Filtrowanie korekt ................................................................................................ 577
3.10. Eksport faktur korygujących ................................................................................. 578
3.11. Wystawianie zbiorczej faktury korygującej ............................................................. 578
3.12. Drukowanie korekty zbiorczej .............................................................................. 579
3.13. Sposoby uzupełniania dat odbioru i wpływu do odbiorcy w fakturach korygujących ........ 580
3.14. Korekty wartościowe .......................................................................................... 583

4. Zamówienia od odbiorców ............................................................................................... 584
4.1. Dodawanie nowego zamówienia ............................................................................. 589
4.2. Pozostałe dane zamówienia ................................................................................... 592

4.2.1. Pozycje jednorazowe .................................................................................. 592
4.2.2. Daty ........................................................................................................ 602
4.2.3. Pliki ........................................................................................................ 604
4.2.4. Pozycje opisowe ....................................................................................... 606
4.2.5. Pozycje stałe ............................................................................................ 609
4.2.6. Udział procentowy handlowców ................................................................... 611
4.2.7. Wartości VAT ........................................................................................... 612

4.3. Edytowanie danych podstawowych zamówienia ........................................................ 612
4.4. Usuwanie zamówienia .......................................................................................... 614
4.5. Kopiowanie zamówienia ....................................................................................... 614
4.6. Drukowanie listy zamówień odbiorców .................................................................... 615
4.7. Drukowanie odpisu zamówienia ............................................................................. 615
4.8. Drukowanie faktury proforma ................................................................................ 617
4.9. Filtrowanie zamówień ........................................................................................... 618
4.10. Zmiana priorytetu zamówienia .............................................................................. 618
4.11. Zamówienia uproszczone ..................................................................................... 619
4.12. Zamykanie zamówienia ....................................................................................... 621
4.13. Analiza stanów z poziomu zamówienia od odbiorcy ................................................. 622
4.14. Import zamówień z pliku XML ............................................................................ 625
4.15. Import .............................................................................................................. 627
4.16. Import zamówień z pliku XML ............................................................................ 631

5. Paragony fiskalne ........................................................................................................... 633
5.1. Dodawanie nowego paragonu ................................................................................. 637
5.2. Edytowanie wersji paragonu fiskalnego ................................................................... 637
5.3. Dodawanie/edytowanie pozycji paragonu fiskalnego .................................................. 638
5.4. Usuwanie paragonu fiskalnego ............................................................................... 640
5.5. Zamykanie paragonu fiskalnego ............................................................................. 640
5.6. Drukowanie listy paragonów fiskalnych ................................................................... 641
5.7. Tworzenie faktury z paragonu fiskalnego ................................................................. 641
5.8. Tworzenie dokumentu WZ z paragonu fiskalnego ...................................................... 642
5.9. Drukowanie rejestru sprzedaży z paragonów fiskalnych .............................................. 644
5.10. Raporty fiskalne ................................................................................................. 644
5.11. Płatności ........................................................................................................... 645

6. Zaległości ..................................................................................................................... 645

vii



Dokumentacja użytkownika

6.1. Kompensowanie .................................................................................................. 646
6.2. Zmiana sposobu uregulowania ............................................................................... 648
6.3. Drukowanie listy zaległości ................................................................................... 648
6.4. Notatki ............................................................................................................... 648
6.5. Filtrowanie zaległości ........................................................................................... 649

7. Limity KUKE ................................................................................................................ 649
8. Dowody dostaw ............................................................................................................. 651

8.1. Wyszukiwanie dowodów dostaw ............................................................................ 653
8.2. Tworzenie nowego dowodu dostawy ....................................................................... 653

8.2.1. Tworzenie dowodów dostaw z zamówień ...................................................... 654
8.2.2. Wprowadzanie dowodów dostaw niezależnych od zamówień ............................. 656

8.3. Usuwanie dowodu dostawy ................................................................................... 657
8.4. Edycja dowodu dostawy ....................................................................................... 658
8.5. Pozycje dowodu dostawy ...................................................................................... 658
8.6. Zmiana kontrahenta .............................................................................................. 663
8.7. Zamykanie dowodów dostaw ................................................................................. 664
8.8. Otwieranie dowodów dostaw ................................................................................. 664
8.9. Tworzenie dokumentów ........................................................................................ 664

8.9.1. Tworzenie dowodów dostaw z zamówień ...................................................... 665
8.9.2. Tworzenie faktury z dowodu dostawy ........................................................... 667
8.9.3. Tworzenie faktury korygującej z dowodu dostawy ........................................... 670
8.9.4. Tworzenie korygujących dowodów dostaw .................................................... 671
8.9.5. Eksport dowodów dostaw do PC Market ....................................................... 673

8.10. Usuwanie faktur z dowodów dostaw ...................................................................... 676
8.11. Grupowa zmiana cen .......................................................................................... 676
8.12. Podaj stan w magazynie ...................................................................................... 677
8.13. Drukowanie dokumentów i zestawień .................................................................... 677
8.14. Dowody dostaw - skany ...................................................................................... 684
8.15. Dowody dostaw - palety ...................................................................................... 685
8.16. Plan wydania ..................................................................................................... 687
8.17. Eksport dowodów dostaw .................................................................................... 690
8.18. Dowody dostaw uproszczone ............................................................................... 692
8.19. CWS ................................................................................................................ 696

9. Serwis .......................................................................................................................... 698
9.1. Urządzenia .......................................................................................................... 699

9.1.1. Urządzenia zgłoszenia ................................................................................ 703
9.2. Zgłoszenia .......................................................................................................... 710
9.3. Autoryzacja ........................................................................................................ 712
9.4. Naprawy ............................................................................................................. 714

10. CRM .......................................................................................................................... 715
10.1. Sprzedaż ........................................................................................................... 716
10.2. Windykacja ....................................................................................................... 721
10.3. Kontakty ........................................................................................................... 728
10.4. Kalendarz ......................................................................................................... 729

11. Sumy zamówień ........................................................................................................... 730
12. POS ........................................................................................................................... 736
13. Jak to zrobić ................................................................................................................ 739

13.1. Jak dodać wyznacznik ......................................................................................... 739
13.2. Jak wprowadzić fakturę ....................................................................................... 739
13.3. Jak utworzyć fakturę z dokumentu magazynowego ................................................... 739
13.4. Jak wprowadzić fakturę korygującą ....................................................................... 739
13.5. Jak wprowadzić zamówienie odbiorcy ................................................................... 740
13.6. Jak wystawić paragon fiskalny ............................................................................. 740
13.7. Jak wprowadzić projekt ....................................................................................... 740
13.8. Jak sprawdzić zaległości kontrahenta ..................................................................... 740
13.9. Jak wprowadzić zamówienie uproszczone ............................................................... 740
13.10. Jak wydrukować fakturę skróconą? ...................................................................... 741
13.11. Jak automatycznie zaksięgować paragony fiskalne i faktury wg sposobów płatności ...... 741

viii



Dokumentacja użytkownika

5. Magazyny ............................................................................................................................. 746
1. Magazyny - spis ............................................................................................................. 747

1.1. Tworzenie nowego magazynu ................................................................................ 750
1.2. Edycja magazynu ................................................................................................. 751
1.3. Zmiana symbolu magazynu ................................................................................... 752
1.4. Dane dodatkowe magazynu ................................................................................... 752

1.4.1. Kategorie ................................................................................................. 753
1.4.2. Parametry ................................................................................................. 754
1.4.3. Uprawnienia ............................................................................................. 755

1.5. Usuwanie magazynu ............................................................................................. 755
1.6. Drukowanie listy magazynów ................................................................................ 755
1.7. Wyszukiwanie magazynu ...................................................................................... 756

2. Dokumenty magazynowe ................................................................................................. 756
2.1. Edycja dokumentów magazynowych ....................................................................... 757
2.2. Tworzenie nowego dokumentu magazynowego ......................................................... 761
2.3. Kopiowanie dokumentu magazynowego ................................................................... 765
2.4. Dane podstawowe dokumentu magazynowego .......................................................... 765
2.5. Zmiana klucza dokumentu magazynowego ............................................................... 766
2.6. Usuwanie dokumentu magazynowego ...................................................................... 767
2.7. Pozycje dokumentu magazynowego ........................................................................ 768
2.8. Zmiany dokumentu .............................................................................................. 791
2.9. Korygowanie dokumentu magazynowego ................................................................. 792
2.10. Drukowanie listy dokumentów magazynowych ........................................................ 793
2.11. Drukowanie dokumentu magazynowego ................................................................. 793
2.12. Wyszukiwanie dokumentu magazynowego ............................................................. 793
2.13. Przygotowanie dokumentu ................................................................................... 794
2.14. Tworzenie dokumentów ...................................................................................... 797

2.14.1. Tworzenie faktury z dokumentów magazynowych ......................................... 798
2.14.2. Powiązanie dokumentów magazynowych ..................................................... 800
2.14.3. Łączenie dokumentu magazynowego z fakturą korygującą ............................... 802
2.14.4. Tworzenie dokumentów magazynowych z dowodów dostaw ............................ 803
2.14.5. Tworzenie WZ z paragonów i faktur ........................................................... 803

2.15. Importy ............................................................................................................ 804
2.16. Eksport dokumentów magazynowych do SAFO ....................................................... 807
2.17. Przesyłki magazynowe ........................................................................................ 809
2.18. Tworzenie RW ................................................................................................... 810

2.18.1. Tworzenie RW z PW ............................................................................... 810
2.18.2. Tworzenie RW z receptury ........................................................................ 811

2.19. Tworzenie korygujących dokumentów magazynowych .............................................. 812
2.20. Raporty ............................................................................................................ 814
2.21. Etykiety logistyczne ............................................................................................ 815

3. Spis z natury ................................................................................................................. 817
3.1. Tworzenie nowego spisu z natury ........................................................................... 820
3.2. Pozycje spisu z natury .......................................................................................... 821
3.3. Zamykanie spisu z natury ...................................................................................... 826
3.4. Usuwanie spisu z natury ....................................................................................... 827
3.5. Filtrowanie spisów z natury ................................................................................... 828
3.6. Raporty i wydruki wynikające ze spisu z natury ........................................................ 828

4. Przeceny ....................................................................................................................... 830
4.1. Dodawanie nowej przeceny ................................................................................... 832
4.2. Usuwanie przeceny .............................................................................................. 832
4.3. Pozycje przeceny ................................................................................................. 833
4.4. Zamykanie przeceny ............................................................................................. 836

5. Dostawy ....................................................................................................................... 836
5.1. Wprowadzanie nowej dostawy ............................................................................... 839
5.2. Pozycje dostawy .................................................................................................. 842
5.3. Zmiana kraju pochodzenia i symbolu transakcji ......................................................... 848
5.4. Samochody ......................................................................................................... 850

ix



Dokumentacja użytkownika

5.5. Usuwanie dostawy ............................................................................................... 851
5.6. Import ................................................................................................................ 851
5.7. Import pozycji z zamówień do dostawcy .................................................................. 852
5.8. Zamykanie dostawy i tworzenie dokumentu PZ ......................................................... 853
5.9. Dekretacja dostaw ................................................................................................ 854

6. INTRASTAT ................................................................................................................. 854
6.1. Wprowadzanie deklaracji ...................................................................................... 856
6.2. Pozycje deklaracji ................................................................................................ 857
6.3. Usuwanie deklaracji ............................................................................................. 859
6.4. Eksport deklaracji ................................................................................................ 860
6.5. Drukowanie listy deklaracji ................................................................................... 860

7. Zamówienia dostawcy ..................................................................................................... 860
7.1. Tworzenie zamówienia ......................................................................................... 862
7.2. Pozostałe dane zamówienia ................................................................................... 864

7.2.1. Pozycje jednorazowe .................................................................................. 865
7.2.2. Pozycje opisowe ....................................................................................... 869
7.2.3. Pliki ........................................................................................................ 872

7.3. Edycja zamówienia .............................................................................................. 874
7.4. Usuwanie zamówienia .......................................................................................... 876
7.5. Zmiana symbolu zamówienia ................................................................................. 876
7.6. Kopiowanie zamówienia ....................................................................................... 876
7.7. Wydruki ............................................................................................................. 877
7.8. Zamykanie zamówienia ......................................................................................... 878
7.9. Otwieranie zamówienia ......................................................................................... 879

8. Analiza stanów .............................................................................................................. 879
9. Rezerwacje .................................................................................................................... 887
10. Obroty/wyszukiwanie .................................................................................................... 893
11. Kartoteka przesyłek ....................................................................................................... 898
12. Rotacja opakowań ......................................................................................................... 906

12.1. EMS ................................................................................................................ 913
13. WMS .......................................................................................................................... 921

13.1. Konfiguracja ...................................................................................................... 921
13.2. Przyjęcia magazynowe ........................................................................................ 922
13.3. Wydania magazynowe ........................................................................................ 928
13.4. Porządkowanie magazynu .................................................................................... 944
13.5. Diagramy .......................................................................................................... 950

14. Jak to zrobić? .............................................................................................................. 962
14.1. Jak nadać/sprawdzić uprawnienia operatora do magazynów ....................................... 962
14.2. Jak nadać/sprawdzić uprawnienia do dokumentów magazynowych .............................. 962
14.3. Jak przyjąć towar do magazynu ............................................................................ 962
14.4. Jak wydać towar z magazynu ............................................................................... 963
14.5. Jak dokonać przesunięcia międzymagazynowego ..................................................... 963
14.6. Jak wykonać spis z natury ................................................................................... 964
14.7. Jak dodać nową przecenę .................................................................................... 964
14.8. Jak sprawdzić stany magazynowe, przyjęcia i obroty artykułu .................................... 964
14.9. Jak sprawdzić uprawnienia operatora do analizy stanów ............................................ 964
14.10. Jak zdefiniować i wykorzystać cechy artykułów ..................................................... 965

6. Produkcja .............................................................................................................................. 973
1. Receptury ...................................................................................................................... 973

1.1. Tworzenie nowej receptury .................................................................................... 975
1.2. Edycja receptur ................................................................................................... 977
1.3. Usuwanie receptury .............................................................................................. 978
1.4. Kopiowanie receptury ........................................................................................... 978
1.5. Tworzenie pozycji w recepturze ............................................................................. 979
1.6. Edycja pozycji receptury ....................................................................................... 980
1.7. Usuwanie pozycji receptury ................................................................................... 980
1.8. Zamykanie receptury ............................................................................................ 981
1.9. Zmiana klucza receptury ....................................................................................... 981

x



Dokumentacja użytkownika

1.10. Zmiana klucza pozycji ........................................................................................ 981
1.11. Drukowanie receptur ........................................................................................... 982
1.12. Edycja pozycji procesu ....................................................................................... 982

2. Dokumenty/magazyny ..................................................................................................... 986
2.1. Dodawanie dokumentów magazynów ...................................................................... 988
2.2. Usuwanie dokumentu magazynu ............................................................................. 990

3. Rozliczenie produkcji ...................................................................................................... 991
3.1. Edycja rozliczeń produkcji .................................................................................... 992
3.2. Tworzenie rozliczenia ........................................................................................... 994
3.3. Usuwanie rozliczenia ............................................................................................ 994
3.4. Pozycje rozliczenia .............................................................................................. 995
3.5. Filtrowanie rozliczeń ............................................................................................ 996

4. Oddziały - zmiany .......................................................................................................... 996
5. Zamówienia produkcji ..................................................................................................... 999
6. Urządzenia .................................................................................................................. 1008
7. Procesy ....................................................................................................................... 1013
8. Plan produkcji .............................................................................................................. 1021

8.1. Rejestracja czasu pracy ....................................................................................... 1034
9. Rozstawienie asortymentu .............................................................................................. 1038

9.1. Rozstawienie na wyświetlacz ............................................................................... 1041
10. Obsługa PAN-a ........................................................................................................... 1043
11. Jak to zrobić .............................................................................................................. 1058

11.1. Jak dodać recepturę ........................................................................................... 1058
11.2. Jak dodać pozycję do receptury ........................................................................... 1059
11.3. Jak zdefiniować dokumenty dla magazynów biorących udział w produkcji .................. 1059
11.4. Jak rozliczyć produkcję ..................................................................................... 1059
11.5. Jak przejrzeć pozycje rozliczenia produkcji ........................................................... 1059

7. Kadry/Płace ......................................................................................................................... 1060
1. Dane podstawowe ......................................................................................................... 1060

1.1. Rodzaje absencji ................................................................................................ 1061
1.1.1. Zalecana konfiguracja dla zwolnień lekarskich .............................................. 1066
1.1.2. Zalecana konfiguracja dla urlopów .............................................................. 1066

1.2. Zmiany pracy .................................................................................................... 1066
1.3. Kalendarze ........................................................................................................ 1069
1.4. Typy informacji ................................................................................................. 1075
1.5. Wartości stałe .................................................................................................... 1078

1.5.1. Stałe - typy ............................................................................................. 1078
1.5.2. Stałe - wartości ....................................................................................... 1079

1.6. Wzory dokumentów ............................................................................................ 1080
2. Kartoteka osobowa ....................................................................................................... 1085

2.1. Podstawowe dane osobowe .................................................................................. 1093
2.2. Pozostałe dane osobowe ...................................................................................... 1096

2.2.1. Absencje ................................................................................................ 1096
2.2.2. Adresy ................................................................................................... 1104
2.2.3. Angaże .................................................................................................. 1107
2.2.4. Badania okresowe .................................................................................... 1113
2.2.5. Dane dodatkowe ...................................................................................... 1115
2.2.6. Historia zatrudnienia ................................................................................ 1118
2.2.7. Języki obce ............................................................................................. 1123
2.2.8. Kary ...................................................................................................... 1124
2.2.9. Kwalifikacje ........................................................................................... 1127
2.2.10. Limity urlopów ...................................................................................... 1129
2.2.11. Nagrody ............................................................................................... 1130
2.2.12. PPK ..................................................................................................... 1133
2.2.13. Rachunki ROR ...................................................................................... 1135
2.2.14. Rodzina ................................................................................................ 1136
2.2.15. Staże pracy ........................................................................................... 1142
2.2.16. Składki ZUS ......................................................................................... 1143

xi



Dokumentacja użytkownika

2.2.17. Szkolenia .............................................................................................. 1146
2.2.18. Szkoły .................................................................................................. 1146
2.2.19. Zatrudnienie - umowy ............................................................................. 1149
2.2.20. Zobowiązania ratalne .............................................................................. 1158

2.3. Praca bieżąca ..................................................................................................... 1160
2.4. Bilans otwarcia .................................................................................................. 1166

3. Szkolenia .................................................................................................................... 1168
3.1. Szkolenia .......................................................................................................... 1169
3.2. Harmonogram szkoleń ........................................................................................ 1176

4. Grafiki ........................................................................................................................ 1181
4.1. Grafik planowany ............................................................................................... 1182

4.1.1. Typ 0 ..................................................................................................... 1183
4.1.2. Typ 1 ..................................................................................................... 1188

4.2. Grafik rzeczywisty ............................................................................................. 1193
4.2.1. Typ 0 ..................................................................................................... 1194
4.2.2. Typ 1 ..................................................................................................... 1195

4.3. Harmonogram .................................................................................................... 1195
5. Płace .......................................................................................................................... 1198

5.1. Dane podstawowe .............................................................................................. 1198
5.1.1. Składniki płacowe .................................................................................... 1198
5.1.2. Szablony list płac .................................................................................... 1212
5.1.3. Typy e-deklaracji ..................................................................................... 1216

5.2. Listy płac ......................................................................................................... 1218
5.2.1. Listy płac ............................................................................................... 1219
5.2.2. Angaże .................................................................................................. 1228
5.2.3. Składniki ................................................................................................ 1230

5.3. Zestawienia płacowe ........................................................................................... 1231
6. Praca bieżąca ............................................................................................................... 1234

6.1. Praca bieżąca - urlopy ......................................................................................... 1234
6.2. Praca bieżąca - listy obecności ............................................................................. 1239
6.3. Praca bieżąca - karty pracy .................................................................................. 1240
6.4. Ewidencja czasu pracy ........................................................................................ 1243
6.5. Zmiana angaży .................................................................................................. 1245
6.6. Praca bieżąca - zwolnienia ................................................................................... 1248

7. Deklaracje ................................................................................................................... 1252
7.1. ZUS ................................................................................................................. 1255
7.2. Urząd Skarbowy ................................................................................................ 1264
7.3. PPK ................................................................................................................. 1266

8. Jak to zrobić ................................................................................................................ 1266
8.1. Jak dodawać zatrudnienia .................................................................................... 1266
8.2. Jak utworzyć PIT-11 ........................................................................................... 1267

8. Handel ................................................................................................................................ 1268
1. Dane podstawowe ......................................................................................................... 1268

1.1. Słowniki ........................................................................................................... 1269
1.2. Dane POS ......................................................................................................... 1271

1.2.1. Metody płatności ..................................................................................... 1272
1.2.2. Metody wpłat .......................................................................................... 1273
1.2.3. Metody wypłat ........................................................................................ 1274
1.2.4. Limity .................................................................................................... 1275
1.2.5. Rabaty ................................................................................................... 1276
1.2.6. Stawki VAT ............................................................................................ 1277
1.2.7. Jednostki miar ......................................................................................... 1278

1.3. Placówki handlowe ............................................................................................. 1279
1.3.1. Dodawanie ............................................................................................. 1281
1.3.2. Stoiska ................................................................................................... 1282
1.3.3. Usuwanie ............................................................................................... 1286

1.4. Typy stoisk ....................................................................................................... 1286
1.5. POS - kasy ....................................................................................................... 1289

xii



Dokumentacja użytkownika

1.5.1. Dodawanie ............................................................................................. 1290
1.5.2. Edycja ................................................................................................... 1291

1.6. Urządzenia ........................................................................................................ 1292
1.6.1. Wagi ..................................................................................................... 1292
1.6.2. Kolektory danych .................................................................................... 1293
1.6.3. Sprawdzarki cen ...................................................................................... 1294
1.6.4. Wyświetlacze .......................................................................................... 1295

2. Kartoteki ..................................................................................................................... 1296
2.1. Artykuły ........................................................................................................... 1297

2.1.1. Dodawanie artykułu ................................................................................. 1300
2.1.2. Edycja danych podstawowych artykułu ........................................................ 1302
2.1.3. Podtabele ............................................................................................... 1303
2.1.4. Usuwanie artykułu ................................................................................... 1311
2.1.5. Import z PC Market ................................................................................. 1312
2.1.6. Eksport bazy towarowej ............................................................................ 1313

2.2. Kontrahenci ....................................................................................................... 1314
2.3. Rozbiory ........................................................................................................... 1314
2.4. Kalkulacje gastronomiczne ................................................................................... 1315
2.5. Zamrażalka cen .................................................................................................. 1316

3. Dokumenty .................................................................................................................. 1317
3.1. Dokumenty obrotowe .......................................................................................... 1318
3.2. Faktury dostawców ............................................................................................. 1319
3.3. Bilanse otwarcia ................................................................................................. 1320
3.4. Faktury i korekty wewnętrzne .............................................................................. 1321
3.5. Zbiory transakcyjne ............................................................................................ 1322
3.6. Transakcje na kasach .......................................................................................... 1323

3.6.1. Paragony fiskalne .................................................................................... 1324
4. Raporty i wydruki ......................................................................................................... 1327

4.1. Raporty kasowe ................................................................................................. 1328
4.2. Raporty obrotu ................................................................................................... 1329
4.3. Konfrontacja PZ<->ZM ....................................................................................... 1330
4.4. Kontrola dokumentów ......................................................................................... 1331
4.5. Dostawy niefakturowane z BO ............................................................................. 1332
4.6. Rejestr dostawców .............................................................................................. 1333
4.7. Wydruk marży ................................................................................................... 1334
4.8. Informacje o zapasach i marży ............................................................................. 1335

5. Analityka .................................................................................................................... 1336
5.1. Karta magazynowa ............................................................................................. 1337
5.2. Sprzedaż ogólna ................................................................................................. 1338
5.3. Sprzedaż według artykułów ................................................................................. 1339
5.4. Sprzedaż według grup ......................................................................................... 1340
5.5. Stany według artykułów ...................................................................................... 1341
5.6. Stany według grup ............................................................................................. 1342
5.7. Wydajność kasjerów ........................................................................................... 1343
5.8. Wielkość dostaw ................................................................................................ 1344
5.9. Obroty według artykułów .................................................................................... 1345
5.10. Analiza według artykułów .................................................................................. 1346
5.11. Ranking klientów ............................................................................................. 1347
5.12. Analiza regulaminu ........................................................................................... 1348

6. POK ........................................................................................................................... 1349
6.1. Dane podstawowe .............................................................................................. 1350

6.1.1. Karty ..................................................................................................... 1351
6.1.2. definicje promocji .................................................................................... 1352
6.1.3. Nagrody ................................................................................................. 1353

6.2. Klienci ............................................................................................................. 1354
6.3. Zwroty ............................................................................................................. 1355
6.4. Faktury - kreator ................................................................................................ 1356
6.5. Faktury do paragonów ........................................................................................ 1357

xiii



Dokumentacja użytkownika

6.6. Faktury korygujące ............................................................................................. 1358
6.7. Karty podarunkowe ............................................................................................ 1359
6.8. Rejestry ............................................................................................................ 1360

6.8.1. Rejestr zwrotów ...................................................................................... 1361
6.8.2. Rejestr faktur .......................................................................................... 1362

6.9. Żądania nagród .................................................................................................. 1363
6.10. Ranking wydanych nagród ................................................................................. 1364
6.11. Raport wydanych nagród ................................................................................... 1365

7. Spis z natury ............................................................................................................... 1366
7.1. Obsługa spisu z natury ........................................................................................ 1367
7.2. Wprowadź ilości do spisu .................................................................................... 1368

8. Marketing .................................................................................................................... 1369
8.1. Zestawy cen promocyjnych .................................................................................. 1370

9. Księgowość ......................................................................................................................... 1372
1. Dane podstawowe ......................................................................................................... 1373

1.1. Okresy obrachunkowe ......................................................................................... 1373
1.2. Grupy analityczne .............................................................................................. 1378
1.3. Plan kont .......................................................................................................... 1385
1.4. Wzory dekretacji ................................................................................................ 1392

1.4.1. Wzory automatycznej dekretacji faktur ........................................................ 1401
1.4.2. Wzory automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych ......................... 1408
1.4.3. Wzory automatycznych przeksięgowań ........................................................ 1411
1.4.4. Wzory automatycznej dekretacji różnic kursowych ........................................ 1413
1.4.5. Wzory automatycznej dekretacji dostaw ....................................................... 1416
1.4.6. Wzory dekretacji płac ............................................................................... 1419

1.5. Kasy/banki ........................................................................................................ 1422
1.6. Szablony dokumentów ........................................................................................ 1435

2. Dowody księgowe ........................................................................................................ 1438
2.1. Dodawanie nowego dowodu księgowego ................................................................ 1440
2.2. Pozycje dowodu księgowego ................................................................................ 1443
2.3. Edycja danych podstawowych dowodu księgowego .................................................. 1450
2.4. Dowody księgowe - podział na projekty ................................................................. 1452
2.5. Kopiowanie dowodu księgowego .......................................................................... 1453
2.6. Dekretacja automatyczna ..................................................................................... 1453
2.7. Usuwanie dowodu księgowego ............................................................................. 1455
2.8. Zamykanie dowodu księgowego ........................................................................... 1455
2.9. Drukowanie dowodów księgowych ........................................................................ 1460
2.10. Import dokumentów z pliku ............................................................................... 1460
2.11. Dowody księgowe - pliki ................................................................................... 1461

3. Rozrachunki ................................................................................................................. 1462
3.1. Rozliczanie ręczne .............................................................................................. 1462
3.2. Stan rozrachunków ............................................................................................. 1476
3.3. Wezwania do zapłaty .......................................................................................... 1477
3.4. Noty odsetkowe ................................................................................................. 1479
3.5. Wezwania do potwierdzenia sald .......................................................................... 1481
3.6. Płatności ........................................................................................................... 1482
3.7. Analiza rozliczeń ............................................................................................... 1493
3.8. Dokumenty kontrahentów .................................................................................... 1495
3.9. CRM ................................................................................................................ 1500

4. Zestawienia ................................................................................................................. 1501
4.1. Obroty i salda .................................................................................................... 1501
4.2. Zestawienie operacji ........................................................................................... 1505
4.3. Rejestry VAT - sprzedaż ...................................................................................... 1507
4.4. Rejestry VAT - zakup .......................................................................................... 1510
4.5. Dziennik ........................................................................................................... 1511
4.6. Formularze ........................................................................................................ 1512

4.6.1. Dodawanie nowego formularza .................................................................. 1515
4.6.2. Pozycje formularza .................................................................................. 1517

xiv



Dokumentacja użytkownika

4.6.3. Edycja i modyfikacja danych formularza ...................................................... 1523
4.6.4. Obliczanie wyników ................................................................................. 1524
4.6.5. Usuwanie formularza ................................................................................ 1525
4.6.6. Drukowanie wyników ............................................................................... 1525

4.7. Sumy transakcji ................................................................................................. 1526
4.8. JPK ................................................................................................................. 1526

5. Operacje ...................................................................................................................... 1529
6. Stany kont ................................................................................................................... 1532
7. Raporty wyciągi ........................................................................................................... 1534

7.1. Wprowadzanie nowego raportu kasowego .............................................................. 1535
7.2. Wprowadzanie pozycji raportu/wyciągu ................................................................. 1536
7.3. Usuwanie raportu/wyciągu ................................................................................... 1545
7.4. Zamykanie raportu/wyciągu ................................................................................. 1545
7.5. Drukowanie ....................................................................................................... 1546
7.6. Łączenie rozrachunków w pary ............................................................................. 1546
7.7. Rozliczanie dowodów dostaw ............................................................................... 1547
7.8. Uzupełnianie dat odbioru i wpływu do odbiorcy w fakturach korygujących ................... 1547

8. Kompensaty ................................................................................................................. 1547
9. Zmiana okresu obrachunkowego ..................................................................................... 1548
10. Rozliczenia międzyokresowe ......................................................................................... 1551
11. Środki trwałe .............................................................................................................. 1559

11.1. Kartoteka środków trwałych ............................................................................... 1560
11.2. Amortyzacje .................................................................................................... 1579
11.3. Zmiana wartości środków trwałych ...................................................................... 1583
11.4. Zestawienia dla grupy ....................................................................................... 1587
11.5. Inwentaryzacja środków trwałych ........................................................................ 1589
11.6. Zmiana miejsca ................................................................................................ 1597

12. JPK_V7M .................................................................................................................. 1598
13. Jak to zrobić .............................................................................................................. 1613

13.1. Jak dodać nowe konto ....................................................................................... 1613
13.2. Jak dodać grupę analityczną ............................................................................... 1613
13.3. Jak dodać kasę/bank ......................................................................................... 1613
13.4. Jak zdefiniować wzór dekretacji .......................................................................... 1613
13.5. Jak zmienić okres obrachunkowy ........................................................................ 1613
13.6. Jak wprowadzić dowód księgowy ........................................................................ 1613
13.7. Jak wprowadzić nowy raport/wyciąg .................................................................... 1614
13.8. Jak wprowadzić rozliczenie międzyokresowe ......................................................... 1614
13.9. Jak automatycznie rozliczyć różnice kursowe ........................................................ 1614

10. Raporty ............................................................................................................................. 1616
1. Generatory raportów ..................................................................................................... 1616

1.1. Definiowanie nowego raportu ............................................................................... 1619
1.2. Wykonywanie raportu ......................................................................................... 1622
1.3. Edycja raportu ................................................................................................... 1622
1.4. Kopiowanie raportu ............................................................................................ 1623
1.5. Usuwanie raportu ............................................................................................... 1623
1.6. Pozostałe funkcje ............................................................................................... 1623
1.7. Generator Sprzedaż ............................................................................................ 1623
1.8. Generator Księgowość ........................................................................................ 1633
1.9. Generator Kadry/Płace ........................................................................................ 1638

2. Generator .................................................................................................................... 1638
3. Raporty zdefiniowane w programie Anakonda ................................................................... 1647

11. Przepływ dokumentów ......................................................................................................... 1678
1. Konfiguracja ................................................................................................................ 1679

1.1. Rodzaje dokumentów .......................................................................................... 1679
1.2. Uprawnienia ...................................................................................................... 1683

2. Sekretariat ................................................................................................................... 1688
2.1. Korespondencja przychodząca .............................................................................. 1689
2.2. Książka nadawcza .............................................................................................. 1698

xv



Dokumentacja użytkownika

3. Zagadnienia ................................................................................................................. 1705
4. Przypadki użycia .......................................................................................................... 1723

12. Transport ........................................................................................................................... 1745
1. Samochody .................................................................................................................. 1745
2. Kierowcy .................................................................................................................... 1745
3. Kierowcy wersje ........................................................................................................... 1745
4. Zlecenia transportowe .................................................................................................... 1751

13. Dodatkowe funkcjonalności .................................................................................................. 1752
1. ................................................................................................................................... 1752

14. Zakończenie ....................................................................................................................... 1753
1. Zamknięcie programu .................................................................................................... 1753
2. Zmiany - nowości ......................................................................................................... 1753

2.1. 2023.01 ............................................................................................................ 1753
2.2. 2022.12 ............................................................................................................ 1754
2.3. 2022.11 ............................................................................................................ 1754
2.4. 2022.10 ............................................................................................................ 1754
2.5. 2022.09 ............................................................................................................ 1755
2.6. 2022.08 ............................................................................................................ 1756
2.7. 2022.07 ............................................................................................................ 1757
2.8. 2022.06 ............................................................................................................ 1757
2.9. 2022.05 ............................................................................................................ 1758
2.10. 2022.04 ........................................................................................................... 1759
2.11. 2022.03 ........................................................................................................... 1760
2.12. 2022.02 ........................................................................................................... 1760
2.13. 2022.01 ........................................................................................................... 1761
2.14. 2021.12 ........................................................................................................... 1761
2.15. 2021.11 ........................................................................................................... 1762
2.16. 2021.10 ........................................................................................................... 1763
2.17. 2021.09 ........................................................................................................... 1763
2.18. 2021.08 ........................................................................................................... 1764
2.19. 2021.07 ........................................................................................................... 1764
2.20. 2021.06 ........................................................................................................... 1765
2.21. 2021.05 ........................................................................................................... 1765
2.22. 2021.04 ........................................................................................................... 1765
2.23. 2021.03 ........................................................................................................... 1766
2.24. 2021.02 ........................................................................................................... 1767
2.25. 2021.01 ........................................................................................................... 1767
2.26. 2020.12 ........................................................................................................... 1768
2.27. 2020.11 ........................................................................................................... 1769
2.28. 2020.10 ........................................................................................................... 1769
2.29. 2020.09 ........................................................................................................... 1770
2.30. 2020.08 ........................................................................................................... 1770
2.31. 2020.07 ........................................................................................................... 1770
2.32. 2020.06 ........................................................................................................... 1772
2.33. 2020.05 ........................................................................................................... 1772
2.34. 2020.04 ........................................................................................................... 1773
2.35. 2020.03 ........................................................................................................... 1774
2.36. 2020.02 ........................................................................................................... 1774
2.37. 2020.01 ........................................................................................................... 1775
2.38. 2019.12 ........................................................................................................... 1775
2.39. 2019.11 ........................................................................................................... 1776
2.40. 2019.10 ........................................................................................................... 1776
2.41. 2019.09 ........................................................................................................... 1777
2.42. 2019.08 ........................................................................................................... 1777
2.43. 2019.07 ........................................................................................................... 1778
2.44. 2019.06 ........................................................................................................... 1779
2.45. 2019.05 ........................................................................................................... 1779
2.46. 2019.04 ........................................................................................................... 1779

xvi



Dokumentacja użytkownika

2.47. 2019.03 ........................................................................................................... 1780
2.48. 2019.02 ........................................................................................................... 1780
2.49. 2019.01 ........................................................................................................... 1781
2.50. 2018.12 ........................................................................................................... 1781
2.51. 2018.11 ........................................................................................................... 1782
2.52. 2018.10 ........................................................................................................... 1782
2.53. 2018.09 ........................................................................................................... 1783
2.54. 2018.08 ........................................................................................................... 1783
2.55. 2018.07 ........................................................................................................... 1783
2.56. 2018.06 ........................................................................................................... 1784
2.57. 2018.05 ........................................................................................................... 1784
2.58. 2018.04 ........................................................................................................... 1784
2.59. 2018.03 ........................................................................................................... 1785
2.60. 2018.02 ........................................................................................................... 1785
2.61. 2018.01 ........................................................................................................... 1785
2.62. 2017.12 ........................................................................................................... 1786
2.63. 2017.11 ........................................................................................................... 1786
2.64. 2017.10 ........................................................................................................... 1786
2.65. 2017.09 ........................................................................................................... 1787
2.66. 2017.08 ........................................................................................................... 1788
2.67. 2017.07 ........................................................................................................... 1788
2.68. 2017.06 ........................................................................................................... 1788
2.69. 2017.05 ........................................................................................................... 1789
2.70. 2017.04 ........................................................................................................... 1789
2.71. 2017.03 ........................................................................................................... 1789
2.72. 2017.02 ........................................................................................................... 1790
2.73. 2017.01 ........................................................................................................... 1791
2.74. 2016.12 ........................................................................................................... 1791
2.75. 2016.11 ........................................................................................................... 1791
2.76. 2016.10 ........................................................................................................... 1792
2.77. 2016.09 ........................................................................................................... 1792
2.78. 2016.08 ........................................................................................................... 1793
2.79. 2016.07 ........................................................................................................... 1793
2.80. 2016.06 ........................................................................................................... 1793
2.81. 2016.05 ........................................................................................................... 1794
2.82. 2016.04 ........................................................................................................... 1794
2.83. 2016.03 ........................................................................................................... 1795
2.84. 2016.02 ........................................................................................................... 1795
2.85. 2016.01 ........................................................................................................... 1796
2.86. 2015.12 ........................................................................................................... 1796
2.87. 2015.11 ........................................................................................................... 1797
2.88. 2015.10 ........................................................................................................... 1797
2.89. 2015.09 ........................................................................................................... 1797
2.90. 2015.08 ........................................................................................................... 1798
2.91. 2015.07 ........................................................................................................... 1798
2.92. 2015.06 ........................................................................................................... 1799
2.93. 2015.05 ........................................................................................................... 1799
2.94. 2015.04 ........................................................................................................... 1799
2.95. 2015.03 ........................................................................................................... 1800
2.96. 2015.02 ........................................................................................................... 1800
2.97. 2015.01 ........................................................................................................... 1801
2.98. 2014.12 ........................................................................................................... 1801
2.99. 2014.11 ........................................................................................................... 1802
2.100. 2014.10 ......................................................................................................... 1802
2.101. 2014.09 ......................................................................................................... 1803
2.102. 2014.08 ......................................................................................................... 1804
2.103. 2014.07 ......................................................................................................... 1805
2.104. 2014.06 ......................................................................................................... 1805

xvii



Dokumentacja użytkownika

2.105. 2014.05 ......................................................................................................... 1806
2.106. 2014.04 ......................................................................................................... 1807
2.107. 2014.03 ......................................................................................................... 1808
2.108. 2014.02 ......................................................................................................... 1808
2.109. 2014.01 ......................................................................................................... 1808
2.110. 2013.12 ......................................................................................................... 1809
2.111. 2013.10 ......................................................................................................... 1810
2.112. 2013.09 ......................................................................................................... 1810
2.113. 2013.08 ......................................................................................................... 1811
2.114. 2013.07 ......................................................................................................... 1811
2.115. 2013.06 ......................................................................................................... 1812
2.116. 2013.05 ......................................................................................................... 1812
2.117. 2013.04 ......................................................................................................... 1813
2.118. 2013.03 ......................................................................................................... 1814
2.119. 2013.02 ......................................................................................................... 1815
2.120. 2013.01 ......................................................................................................... 1815
2.121. 2012.12 ......................................................................................................... 1816
2.122. 2012.11 ......................................................................................................... 1816
2.123. 2012.10 ......................................................................................................... 1817
2.124. 2012.09 ......................................................................................................... 1818
2.125. 2012.08 ......................................................................................................... 1819
2.126. 2012.07 ......................................................................................................... 1820
2.127. 2012.06 ......................................................................................................... 1821
2.128. 2012.05 ......................................................................................................... 1821
2.129. 2012.04 ......................................................................................................... 1822
2.130. 2012.03 ......................................................................................................... 1823
2.131. 2012.02 ......................................................................................................... 1824
2.132. 2012.01 ......................................................................................................... 1825
2.133. 2011.12 ......................................................................................................... 1826
2.134. 2011.11 ......................................................................................................... 1826
2.135. 2011.10 ......................................................................................................... 1827
2.136. 2011.09 ......................................................................................................... 1828
2.137. 2011.08 ......................................................................................................... 1828
2.138. 2011.07 ......................................................................................................... 1829
2.139. 2011.06 ......................................................................................................... 1830
2.140. 2011.05 ......................................................................................................... 1831
2.141. 2011.04 ......................................................................................................... 1832
2.142. 2011.03 ......................................................................................................... 1833
2.143. 2011.02 ......................................................................................................... 1834
2.144. 2011.01 ......................................................................................................... 1835
2.145. 2010.12 ......................................................................................................... 1836
2.146. 2010.11 ......................................................................................................... 1837
2.147. 2010.10 ......................................................................................................... 1838
2.148. 2010.09 ......................................................................................................... 1840
2.149. 2010.08 ......................................................................................................... 1841
2.150. 2010.07 ......................................................................................................... 1843
2.151. 2010.06 ......................................................................................................... 1844
2.152. 2010.05 ......................................................................................................... 1845
2.153. 2010.04 ......................................................................................................... 1846
2.154. 2010.03 ......................................................................................................... 1847
2.155. 2010.02 ......................................................................................................... 1848
2.156. 2010.01 ......................................................................................................... 1850
2.157. 2009.12 ......................................................................................................... 1852
2.158. 2009.11 ......................................................................................................... 1853
2.159. 2009.10 ......................................................................................................... 1854
2.160. 2009.09 ......................................................................................................... 1856
2.161. 2009.08 ......................................................................................................... 1858
2.162. 2009.07 ......................................................................................................... 1859

xviii



Dokumentacja użytkownika

2.163. 2009.06 ......................................................................................................... 1861
2.164. 2009.05 ......................................................................................................... 1863
2.165. 2009.04 ......................................................................................................... 1865
2.166. 2009.03 ......................................................................................................... 1867
2.167. 2009.02 ......................................................................................................... 1869
2.168. 2009.01 ......................................................................................................... 1871
2.169. 2008.12 ......................................................................................................... 1872
2.170. 2008.11 ......................................................................................................... 1873
2.171. 2008.10 ......................................................................................................... 1873
2.172. 2008.09. ........................................................................................................ 1874
2.173. 2008.08. ........................................................................................................ 1875
2.174. 2008.07. ........................................................................................................ 1876
2.175. 2008.06. ........................................................................................................ 1876
2.176. 2008.05. ........................................................................................................ 1877
2.177. 2008.04. ........................................................................................................ 1878
2.178. 2008.03. ........................................................................................................ 1879
2.179. 2008.02. ........................................................................................................ 1880
2.180. 2008.01. ........................................................................................................ 1880
2.181. 2007.12. ........................................................................................................ 1880
2.182. 2007.11. ........................................................................................................ 1881
2.183. 2007.10. ........................................................................................................ 1882
2.184. 2007.09. ........................................................................................................ 1883
2.185. 2007.08. ........................................................................................................ 1883
2.186. 2007.07. ........................................................................................................ 1884
2.187. 2007.06. ........................................................................................................ 1885
2.188. 2007.05. ........................................................................................................ 1886
2.189. 2007.04. ........................................................................................................ 1888
2.190. 2007.03. ........................................................................................................ 1888
2.191. 2007.02. ........................................................................................................ 1888
2.192. 2007.01. ........................................................................................................ 1889
2.193. 2006.12. ........................................................................................................ 1890
2.194. 2006.11. ........................................................................................................ 1890
2.195. 2006.10. ........................................................................................................ 1891
2.196. 2006.09. ........................................................................................................ 1891
2.197. 2006.08. ........................................................................................................ 1892
2.198. 2006.06. ........................................................................................................ 1893
2.199. 2006.05. ........................................................................................................ 1893
2.200. 2006.03. ........................................................................................................ 1894
2.201. 2006.02. ........................................................................................................ 1894
2.202. 2006.01. ........................................................................................................ 1895
2.203. 2005.12. ........................................................................................................ 1896
2.204. 2005.11. ........................................................................................................ 1897
2.205. 2005.10. ........................................................................................................ 1897
2.206. 2005.08. ........................................................................................................ 1897
2.207. 2005.05. ........................................................................................................ 1898
2.208. 2005.04. ........................................................................................................ 1898
2.209. 2005.02. ........................................................................................................ 1898
2.210. 2005.01. ........................................................................................................ 1899
2.211. 2004.11. ........................................................................................................ 1899
2.212. 2004.10. ........................................................................................................ 1900
2.213. 2004.09. ........................................................................................................ 1901
2.214. 2004.08. ........................................................................................................ 1903

3. Jak to działa ................................................................................................................ 1903
3.1. Obsługa lokacji .................................................................................................. 1903
3.2. Obsługa rezerwacji ............................................................................................. 1905
3.3. Grafika ............................................................................................................. 1906

xix



List of Tables
4.1. Możliwości wydruków dowodów dostaw ................................................................................. 678
7.1. Składniki płacowe pobierane do deklaracji ZUS (RCA, RZA) .................................................... 1145
9.1. Formularze_Sposoby obliczen .............................................................................................. 1521
10.1. rs_gr_dowody_dostaw ....................................................................................................... 1623
10.2. rs_gr_dowody_dostaw_sumy .............................................................................................. 1625
10.3. rs_gr_obroty_ magazynowe ................................................................................................ 1626
10.4. rs_gr_sprzedaz ................................................................................................................. 1629
10.5. rs_gr_sprzedaz_pozycje ..................................................................................................... 1630
10.6. rs_gr_operacje .................................................................................................................. 1633
10.7. rs_gr_operacje_sumy ......................................................................................................... 1635
10.8. rs_gr_projekty .................................................................................................................. 1636

xx



Chapter 1. Wprowadzenie
1. Wstęp
1.1. System Anakonda
System Anakonda jest systemem klasy ERP służącym do zarządzania firmą. Jest idealnym narzędziem dla średnich
firm, które nie chcą wydawać dużych kwot na wdrożenie i eksploatację systemu. Umożliwia również małym
firmom korzystanie z możliwości dotąd dla nich niedostępnych poprzez pracę w systemie na naszych serwerach.

System Anakonda jest w pełni skalowalny. Można go zainstalować na pojedynczym komputerze, w sieci lub
korzystać przez internet. Może z niego korzystać jednoosobowa firma lub przedsiębiorstwo posiadające oddziały
rozrzucone po całym kraju.

System Anakonda jest intuicyjny w użyciu. Praktycznie bez szkoleń każdy, kto ma jakiekolwiek doświadczenie
w jakichkolwiek programach może z niego korzystać. Anakonda jest łatwa w instalacji. Dzięki obszernej doku-
mentacji technicznej (administratora) i gotowym skryptom średnio zaawansowany Użytkownik w linuksie może
zainstalować serwer.

Anakonda ma wsparcie techniczne i możliwość profesjonalnego wdrożenia i serwisu. Dokumentacja użytkownika
dostępna w sieci upraszcza wdrożenie i eksploatację.

Anakonda jest produktem OpenSource, czyli dostarczanym razem z kodem źródłowym, na licencji GNU GPL
umożliwiającej jej dowolną modyfikację. Anakonda jest napisana w języku Python. Jest w pełni modyfikowal-
na i rozszerzalna przez użytkownika. Można dodawać własne raporty, zestawienia. Można zmieniać działanie
poszczególnych okien.

System Anakonda posiada strukturę modułową i składa się z następujących modułów:

• Administracja - moduł umożliwiający administrowanie systemem Anakonda, lista operatorów, ich uprawnienia,
dostęp do tabel archiwalnych, definicja harmonogramów zadań itp.

• Dane Podstawowe - definicja słowników, tabel wzorcowych, parametry systemu i wiele innych

• Sprzedaż - artykuły, kontrahenci, zamówienia, dowody dostaw, paragony fiskalne, faktury, korekty, raporty
sprzedaży

• Magazyny - parametryzacja magazynów, dokumenty magazynowe, spis z natury, przeceny, dostawy, deklaracje
intrastat, zamówienia dostawcy, rezerwacje, lokacje, analiza stanów i obrotów magazynowych, raportowanie

• Produkcja - receptury, normy zużycia, rozliczenie produkcji, zamówienia produkcji, plan produkcji, urządzenia,
procesy itp.

• Kadry - moduł w przygotowaniu obejmujący kartotekę osobową pracowników, obsługę list płac i realizacja
podstawowych procesów HR i Payroll

• Księgowość - definicja okresów obrachunkowych, grup analitycznych, planu kont, dowody księgowe, rozra-
chunki, operacje, raporty kasowe, wyciągi bankowe rozliczenia międzyokresowe, środki trwałe, stany kont,
rejestry VAT, obroty i salda

• Raporty - definiowalny moduł raportów i zestawień

• Pomoc - dokumentacja on-line administratora i użytkownika

Najważniejsze cechy systemu Anakonda:

• Komercyjny pakiet zarządzania firmą na licencji GNU GPL.

• Centrala firmy plus dowolna liczba oddziałów
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• Platformy: Windows, Linux i MAC OS

• Sprzedaż, magazyny, produkcja, księgowość itd

• Zgodność z polskim ustawodawstwem - aktualizacje

• Technologia: PostgreSQL + Python

• Profesjonalny serwis, instalacje, wdrożenia

Bezpieczeństwo systemu Anakonda:

• system został zaprojektowany zgodnie z najnowocześniejszymi wytycznymi i standardami bezpieczeństwa.
Trójwarstwowa architektura dostępu do bazy danych zapewnia odseparowanie bazy danych od internetu, dzięki
czemu standardowe szyfrowanie SSL jest wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeńst-
wa

• oprogramowanie serwera pracuje w systemie Linux w oparciu o bazę PostgreSQL. Taka kompozycja umożli-
wia zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa bardzo niskim kosztem. Zaawansowane systemy
firewallowe dla platformy Linux są dostępne praktycznie za darmo

• oprogramowanie klienckie może pracować zarówno w systemie Windows jak i Linux. W przypadku użycia
tego drugiego systemu, uzyskujemy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych porównywalny z systemami
wojskowymi

• system Linux zapewnia ogromną stabilność, a co za tym idzie integralność i trwałość danych

• dostęp do poszczególnych zasobów bazy danych jest regulowany za pomocą serwera pośredniczącego na pod-
stawie uprawnień zapisanych w samej bazie

• nadawanie uprawnień dostępowych jest bardzo szczegółowe i dotyczy każdej funkcji programu indywidualnie

Technologia:

• jako język programowania używany jest Python, język skryptowy z możliwością przygotowania wersji bina-
rnych

• jako system operacyjny serwera używany jest Linux

• jako serwer bazy danych używany jest PostgreSQL

• pakiet pracuje w technologii trójwarstwowej

Ergonomia:

• system został tak zaprojektowany, że większość operacji wykonywanych jest po stronie bazy danych. Korzyścią
płynącą z użycia przetwarzania informacji po stronie serwera jest uzyskanie bardzo dużej wydajności systemu,
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małych wymagań sprzętowych po stronie klienta oraz integracja przetwarzania danych w jednym, najlepiej
przystosowanym do tego celu, miejscu

• dołożyliśmy starań, aby system był w całości obsługiwany z klawiatury (bez użycia myszki), co w znaczący
sposób przyśpiesza wprowadzanie masowych danych

Przepustowość łącz:

• dodatkową korzyścią płynącą z użycia przetwarzania informacji po stronie serwera jest uzyskanie małych
wymagań, co do przepustowości łącz internetowych Oprogramowanie Anakonda dzięki trójwarstwowej ar-
chitekturze zmniejsza wymagania, co do przepustowości łącz. W efekcie na zwykłym łączu DSL można
bezproblemowo uruchomić do kilkunastu zdalnych sesji i uzyskać komfort pracy jak w przypadku pracy na
lokalnym systemie

Niezależność technologiczna:

• oprogramowanie Anakonda jest oprogramowaniem z dostępnym kodem źródłowym wydanym na licencji GNU/
GPL. Oznacza to, że po wdrożeniu możecie Państwo we własnym zakresie modyfikować kod i funkcje programu
nie ponosząc z tego tytułu żadnych wydatków

• pakiet jest napisany w takich technologiach, że nie wymaga zakupu licencji na oprogramowanie do jego rozwi-
jania. Środowisko programistyczne, interpretery, oprogramowanie dodatkowe wraz z systemami operacyjnymi
i serwerami jest dostępne bezpłatnie do użytku komercyjnego. Oznacza to, że każdy może w pełni legalnie i
bez ponoszenia najmniejszych dodatkowych kosztów rozwijać system Anakonda

• Wolne Oprogramowanie, dzięki dostępności kodów źródłowych, jest całkowicie przejrzyste dla programistów
i z powodzeniem może być kontrolowane pod kątem eliminacji niepowołanych działań, zapewnienia bez-
pieczeństwa danych oraz jakości zastosowanych rozwiązań

• oprogramowanie Anakonda z dostępnym kodem źródłowym umożliwi kontynuację prac nad oprogramowaniem
przez różne firmy. Uniezależni to Państwa od konkretnego producenta. Umożliwi konkurencję na rynku innym
producentom oprogramowania oraz powstawanie coraz szybszych, stabilniejszych i doskonalszych rozwiązań.
Przyczyni się do szybszego rozwoju technologicznego tej aplikacji

W następnych rozdziałach niniejszej dokumentacji opisano szczegółowo funkcjonalność wszystkich modułów
systemu Anakonda, w rozdziale "Zmiany" opisane są zmiany dokonywane w oprogramowaniu systemu. Zawartość
dokumentacji użytkownika jest aktualizowana na bieżąco, także stanowi ona zawsze aktualny jednolity tekst.

Dokumentacja użytkownika dostępna jest ze strony aplikacji, wybierając z Menu "Pomoc", a następnie funkcję
"Pomoc online".

Dokumentacja ta dostępna jest również poprzez Internet pod adresem: http://recordsystem.com.pl/doc/user/in-
dex.html

2. Instalacja
Instalacja klienta binarnego na systemy z rodziny Windows

Dla uproszczenia instalacji klienta systemu Anakonda został przygotowany specjalny program instalacyjny. Jest
on dostępny pod adresem:

rs-anakonda.org/media/cms_page_media/1/AnakondaKlientWindows.exe

Po pobraniu pliku należy dwuklikiem uruchomić procedurę instalacji, która nie różni się od innych instalacji
aplikacji w systemie Windows. Należy postępować według poleceń instalatora.

Zainstalowany w ten sposób klient przygotowany jest do łączenia się z serwerem testowym Record System. Klient
do łączenia się z innym serwerem wymaga konfiguracji, która została opisana w innym rozdziale niniejszej doku-
mentacji.
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Instalacja klienta ze źródeł opisana została w Dokumentacji Administratora

3. Samouczek
3.1. Sposoby nawigacji w systemie
Operator po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiedniej Firmy i Oddziału otrzymuje główne okno sys-
temu Anakonda:

Aby wybrać konkretną funkcję możemy użyć następującego sposobu nawigacji po systemie Anakonda:

• Menu - wybrać za pomocą "myszki" L-kliknięciem (podświetlenie) odpowiednią funkcję i następnym L-kliknię-
ciem funkcję z rozwijalnego podmenu.

• Przycisk - ustawić się "myszką" na odpowiedni przycisk (button) i L-kliknięciem wybrać odpowiednią funkcję.

• Skrót klawiszowy przycisku - nacisnąć odpowiedni klawisz F1...F12 opisany na danym przycisku (buttonie)
danej funkcji.

Podobnie w oknach wyboru i edycji
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Możemy wybrać funkcję poprzez:

• wybór funkcji z menu systemu i L-kliknięciem wybrać odpowiednią funkcję

• użyć jednej z dostępnych graficznych ikon na danym ekranie

• użyć klawiszy funkcyjnych tzw. klawiszy skrótów opisanych w rozdziale poniżej.

Nawigacja miedzy polami na wybranym ekranie.

Na wybranych zakładkach ekranowych między polami możemy poruszać się:

• klawiszem <ENTER>

• Klawiszem <TAB>

• klawiszami <strzałka> góra - dół

• myszką - ustawiając się na wybranym polu i poprzez L-kliknięcie aktywować edycję danego pola.

3.2. Skróty klawiszowe wykorzystywane w programie
1. Skróty klawiszowe i ikony wykorzystywane w oknach wyboru typu:
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• <F1> pomoc

•

<F3> filtrowanie 

•

<F4> edycja 

•

<F5> zmiana klucza 

•

<F6> edycja danych dodatkowych 

•

<F11> poprzedni/a 

•

<F12> następny/a 

•

<Num +> dodaj 

•

<Num -> usuń 

•

<Ctrl> + <P> drukuj listę 

•

<Ctrl> + <D> drukuj dokument 

• <Enter> zatwierdzanie

• <Esc> zamykanie

2. Skróty klawiszowe i ikony wykorzystywane w oknach edycji typu:
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•

<F1> pomoc/słowniki/kalendarz 

•

<F3> filtrowanie 

•

<F4> edycja 

•

<F5> zapisywanie zmian 

•

<F8> cofnięcie zmian 
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•

<F11> poprzedni/a 

•

<F12> następny/a 

• <Enter>, strzałki, tabulator – przechodzenie z jednego pola aktywnego do drugiego

• <Esc> zamykanie

3.3. Edycja pól w formacie daty
1. Ręczne wpisywanie daty.

System umożliwia wprowadzenia daty w postaci RRRR-MM-DD

gdzie:

RRRR - rok np. 2008

MM - miesiąc np. 01, 11 itp.

DD - dzień np. 01, 15, 30 itp.

W przypadku podania błędnej daty system wyświetli komunikat o błędzie.

2. Wyświetlenie kalendarza F1

Znajdując się w polu daty, po wciśnięciu klawisza <F1> pojawi się ekran "Wybierz datę"
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Na ekranie tym możemy poruszać się klawiszami kierunkowymi <strzałka> góra -dół, w lewo-w prawo, może-
my poruszać się po dniach w wybranym miesiącu i roku. Po ustawieniu się na konkretnym dniu i naciśnię-
ciu klawisza <ENTER> lub przycisku "OK" data określająca dany dzień automatycznie przeniesie się do
określonego pola daty.

Przy wykorzystaniu klawiszy funkcyjnych i ikon znajdujących się w górnej części ekranu możemy zmienić
wyświetlany miesiąc:

•

<F5> - Poprzedni rok 

•

<F3> - Poprzedni miesiąc 

•

<F4> - Następny miesiąc 

•

<F6> - Następny rok 

•

<F1> - Dzisiejsza data 

3. Wypełnianie pola data za pomocą klawiszy skrótów literowych.

Naciskając klawisze z niżej wymienionymi literami (wielkość liter bez znaczenia) w polu daty otrzymamy:

• <d> - dzisiejszą datę

• <x> - czyści pole "data"

• <p> - początek bieżącego miesiąca

• <k> - koniec bieżącego miesiąca

• <c> - cofnij o miesiąc względem wpisanej daty, np. w polu data wpisana jest wartość 2009-09-24, wciśnięcie
klawisza z literą <c> - spowoduje automatycznie przestawienie daty na 2009-08-24

• <n> - do przodu o miesiąc względem wpisanej daty, np. w polu data wpisana jest wartość 2009-09-24,
wciśniecie klawisza z literą <n> spowoduje automatyczne przestawienie daty na 2009-10-24

• <j> lub <w> - jutro lub wczoraj. Jeżeli kontrolka daty jest pusta, to funkcja (j)utro lub (w)czoraj bierze
datę bieżącą jako datę odniesienia i wpisuje datę jutrzejszą lub wczorajszą. Jeżeli kontrolka zawiera datę, to
funkcja (j)utro dodaje jeden dzień do tej daty, a funkcja (w)czoraj odejmuje jeden dzień od tej daty.

• spacja, dwukropek, kropka, przecinek - powodują przeskok do następnego pola (np. z godzin na minuty).
Jeżeli podane dane są nieprawidłowe bądź puste nastąpi domyślne uzupełnienie

• <Ctrl + A> - zaznacza tekst w kontrolce

• <Ctrl + C> - kopiuje zaznaczony tekst

• <Ctrl + V> - wkleja skopiowany tekst

• <Pg Up> - zwiększa wartość pola na którym znajduje się wskaźnik wpisywania

• <Pg Dn> - zmniejsza wartość pola na którym znajduje się wskaźnik wpisywania

4. Wypełnianie pola godzina za pomocą skrótów klawiszowych
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Naciskając w polu godzina niżej wymienione klawisze otrzymamy:

• spacja, dwukropek, kropka, przecinek - powodują przeskok do następnego pola (np. z godzin na minuty).
Jeżeli podane dane są nieprawidłowe bądź puste nastąpi domyślne uzupełnienie

• <t> - czas teraz: [godzina:minuta]

• <g> - bieżąca godzina (bez wymuszania zmiany wpisanej minuty)

• <n> - następna godzina (względem zawartości kontrolki)

• <c> - poprzednia godzina (względem zawartości kontrolki)

• <m> - bieżąca minuta (bez wymuszania zmiany wpisanej godziny)

• <p> - następna minuta (względem zawartości kontrolki)

• <w> - poprzednia minuta (względem zawartości kontrolki)

• <Ctrl + A> - zaznacza tekst w kontrolce

• <Ctrl + C> - kopiuje zaznaczony tekst

• <Ctrl + V> - wkleja skopiowany tekst

• <Pg Up> - zwiększa wartość pola na którym znajduje się wskaźnik wpisywania

• <Pg Dn> - zmniejsza wartość pola na którym znajduje się wskaźnik wpisywania

3.4. Opcje drukowania
System Anakonda w swojej całej funkcjonalności umożliwia szeroko pojęte drukowanie zarówno list pozycji
(dokumentów) jak i poszczególnych dokumentów. Każdy z modułów i podmodułów udostępnia drukowanie
poprzez wybór z Menu funkcji "Drukuj listę", "Drukuj dokument" itp. Drukowanie możemy też uruchomić przy
użyciu klawiszy, zazwyczaj to <CTRL> +<P> dla drukowania listy pozycji, oraz <CTRL> + <F>, <CTRL> + <D>
dla drukowania dokumentów. (dokładny opis klawiszy, znajduje się zawsze w rozwijalnej liście Menu). Możliwe

jest też użycie ikon, zazwyczaj to , ,  odpowiednio dla drukowania listy pozycji i dokumentów.

Na tekstowym wydruku listy pozycji znajdują się sumy dla wartości pól numerycznych.

Po wybraniu opcji drukowania pojawia się standardowy ekran wyboru opcji drukowania:
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Do wyboru są dwie wersje wydruków, znakowy lub graficzny. Nie dla wszystkich funkcjonalności opracowany
jest wydruk graficzny.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji druku potwierdzamy drukowanie wybierając przycisk "OK" lub rezygnujemy
z druku naciskając "Anuluj".

Dla wydruku znakowego możliwy jest wybór zakresu stron drukowania (opcja ta działa tylko dla wydruku i
podglądu tekstowego). Przykładowe możliwe wartości wyboru to:

• wybór konkretnych numerów stron do drukowania np. 3,5,7

• wybór zakresu drukowanych stron. np. -5 co oznacza drukowanie od początku do 5 strony, 50-56 drukowanie
od 50 do 56 strony, oraz 100- co oznacza wydruk od 100 strony do końca.

Przy wyborze opcji drukowania "Plik" i "CSV" należy podać nazwę pliku i miejsce gdzie plik chcemy zapisać,

możliwe jest użycie klawisza F1 lub ikony  celem przeglądania dostępnych zasobów komputera.

Przy wyborze opcji drukowania "Drukarka" konieczne jest podłączenie drukarki w trybie on-line, w przeciwnym
przypadku pojawiać się będą komunikaty o niedostępnej drukarce.

W przypadku zestawień z Generatora raportów po uruchomieniu wydruku pojawi się inny rodzaj ekranu z wy-
borem opcji drukowania:
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Tutaj też, po zaznaczeniu odpowiedniego rodzaju raportu/wydruku potwierdzamy wybierając przycisk "OK" lub
rezygnujemy z druku naciskając "Anuluj".

Chcąc zapisać raport generowany przez generator na dysku, konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego rodzaju
pliku raportu oraz odznaczenie pola „zapisz na dysk”. Należy również wskazać miejsce zapisu raportu na dysku.

3.5. Rodzaje wydruków faktur
Aby wybrać interesującą nas stronę drukowania należy ją zdefiniować w wyznacznikach. (Patrz: Chapter 8. Dane
podstawowe – Wyznaczniki faktur). W aplikacji "Anakonda" zdefiniowano 7 różnych stron wydruku faktur.
Różnią się szczegółami w istotny sposób zmieniającymi wygląd i cechy faktury.

• standard (puste pole),

• dostawy,

• wewnętrzna,

• transport,

• od-daty,

• dostawy-upust,

• dostawy-upust2,

• skrót,

• dostawy,

• eksport-cmr,

• pro forma,

• wartościowa.

3.5.1. Standard

Faktura zawierająca wszystkie niezbędne pola i informacje. Poprzez stosowanie odpowiedniego wyznacznika,
mamy możliwość edytowania pól:
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• nagłówek faktury,

• pole nad podpisem (osoby odbierającej),

• pole pod podpisem (osoby odbierającej).

Faktura wydrukowana z użyciem standardowej strony drukowania uwzględnia cenę towaru sprzed udzielenia
upustu. Możliwa do zastosowania w większości przypadków. W systemie Anakonda, domyślna – nie trzeba jej
deklarować podczas tworzenia wyznacznika.

Plik z wybranym przez siebie logiem, należy umieścić w katalogu "grafika" w folderze, w którym zainstalowany
jest klient systemu Anakonda. Wymiary obiektu (w pikselach przy rozdzielczości 300dpi) to: 960x300 lub w
centymetrach 8X2,5. Nazwa pliku: logo_d.

Dopuszcza się pliki w formacie JPG oraz PNG.

Standardowa strona drukowania umożliwia graficzny wydruk faktury.
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Jeżeli w fakturze kodem sposobu zapłaty jest 'Ź', to na wydruku graficznym faktury pojawi się kwota 0 do zapłaty
(przydatne w realizowaniu zaliczek i proform).

Jeżeli administrator systemu nie zadeklaruje żadnego obrazu do drukowania na górze faktury pozostanie tam biała
przestrzeń.

3.5.2. Dostawy
Wyszczególnia cenę towaru przed upustem. Jeżeli faktura zostanie wystawiona z dowodu dostawy, znajdzie się
na niej informacja o numerze i pozycjach dowodu dostawy.

3.5.3. Wewnętrzna
Umożliwia odręczne odznaczenie (oryginał/kopia). Dotychczasowa Faktura oznaczona jako "faktura wewnętrzna
nr....." zmienia nazwę na Nota wewnętrzna oznaczona jako "NOTA WEWNĘTRZNA nr........."
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3.5.4. Transport

Strona drukowania umożliwiająca graficzny wydruk faktury. Uwzględnia wszystkie podstawowe pozycje standar-
dowej faktury. Zawiera również informacje o towarze, spedycji i ewentualnych odsetkach za zwłokę. Pola faktury
opisane w trzech językach (polski, angielski, niemiecki). Miejsce na logo firmy. Przechowywanie i rozmiar pliku
z logo taki sam jak w przypadku faktur ze standardową stroną drukowania.
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Faktura z plikiem wydruku "transport" drukowana jest tylko w trybie graficznym (pdf, podgląd wydruku).

3.5.5. Od daty

Faktura uwzględnia udzielone upusty, pokazując kwotę przed upustem w momencie, gdy kontrahent w swoich
danych do fakturowania zaznaczona ma opcję "Drukować ceny przed upustem".
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3.5.6. Dostawy - upust

Na fakturze wyszczególniony jest udzielony upust (w %).

3.5.7. Dostawy - upust wersja 2

Wydruk dostawy-upust2 został stworzony na podstawie wydruku dostawy-upust. Poniżej znajdują się zmiany na
tym rodzaju wydruku względem rodzaju dostawy-upust:

• Pozycje faktury są sortowane po kontrahencie i artykule z dowodów dostaw, z których wystawiona jest faktura

• Na dole faktury znajdują się symbole dowodów dostaw, z których utworzono fakturę w podziale na kontrahen-
tów, artykuły i ceny artykułu

• Forma zapisu symbolu dowodu dostawy została skrócona. Pierwsze dwa znaki symbolu dowodu oznaczają
oddział, z którego wystawiono dowód dostawy

• Na dole wydruku znalazła się legenda zawierająca opisy oddziałów które znalazły się w spisie dowodów dostaw
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• W przypadku gdy którykolwiek artykuł na fakturze posiada wypełnione pole "atest", na fakturze znajdzie się
pogrubiony zapisek "Do dokumentu dostawy wydano oznakowanie CE"

3.5.8. Skrót

Poprzez ustawianie łącznej kwoty i kwoty słownie w jednym wierszu, znacznie zredukowano obszar druku. Małe
odstępy między elementami faktury umożliwiają redukcję kosztów papieru. Stosowane w przypadku wystawiania
faktur uproszczonych.

3.5.9. Faktura walutowa

Może być drukowana za pomocą wszystkich stron drukowania zaimplementowanych w systemie. Istotna zmiana w
wyglądzie faktury, determinuje jej opis właśnie w tym miejscu. Podczas procesu tworzenia faktury należy wybrać
interesującą nas walutę spośród zadeklarowanych w słownikach. Cechą charakterystyczną faktury walutowej są
angielskie nazwy pól faktury. Oraz polski i angielski tytuł (faktura/invoice). Zgodnie z wymogami polskiego
prawa, faktura walutowa przy każdej pozycji posiada cenę, wartość netto, wartość VAT i wartość brutto w PLN oraz
w innej walucie. Faktury walutowe drukują się zawsze w dwóch egzemplarzach. Raz po polsku i raz po angielsku.
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Przed wprowadzeniem faktury walutowej konieczna jest deklaracja ceny artykułów z faktury w obcej walucie oraz
utworzenie tabeli kursów walut (patrz: Dokumentacja użytkownika, rozdział "Dane podstawowe").

Najważniejsze cechy walutowej faktury korygującej to tłumaczone na język angielski pola, przy których występuje
wartość w walucie: po korekcie, kwota zmniejszenia ceny bez podatku, do zwrotu.

Istotne jest by pamiętać, że kwota netto (jak i inne wartości) w PLN na fakturze walutowej wyliczana jest z kwoty
walutowej, dlatego nie wykluczone są zaokrąglenia związane z kursem walut.

Faktura walutowa nie może być drukowana do pliku pdf. Można ją drukować w trybie graficznym lub wyświetlać
w opcji "podgląd wydruku".

W sytuacji kiedy Odbiorca nie posiada nadanego nr NIP, na wydruku pojawi się pusty tekst w miejscu NIP.

3.5.10. Faktura RR

Używana w przypadku, w którym firma skupuje towar od rolnika ryczałtowego, który nie może wystawić faktu-
ry. Do głównych elementów wyróżniających ten typ faktury należy wyszczególnienie poszczególnych kwot na
fakturze oraz oświadczenie rolnika o byciu rolnikiem ryczałtowym.
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Opisywany typ faktury zawiera również pola do wypełnienia potwierdzające tożsamość rolnika:

3.5.11. Faktura ZL

Wyznacznik faktury w typie ZL służy do dokumentowania sprzedaży złomu. Wydruk dokumentu charakteryzuje
się przede wszystkim napisami "odwrotne obciążenie" dotyczącymi stawki VAT. W przypadku tworzenia faktury z
wyznacznikiem ZL, wszystkie stawki VAT na pozycjach zostaną automatycznie zmienione na oo. Wydruk faktury
ZL:
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3.5.12. Eksport - cmr

Specjalny plik wydruku dla faktur. Przeznaczony dla eksportowych. Jeżeli operator wydrukuje fakturę z plikiem
wydruku eksport-crm, wówczas po wydrukowaniu faktury drukować się będzie również dokument CRM (o ile
zostaną wypełnione odpowiednie dane w nagłówku faktury).

3.6. Edytor tekstu w Anakondzie
Pewne miejsca w programie zawierają duże ilości tekstu, używane jest wtedy specjalne okno służące do edy-
cji/przeglądania go:
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Wykorzystywana jest czcionka o stałej szerokości co pozwala sprawdzać formatowanie wydruków znakowych
jak widać na powyższym zrzucie ekranu.

Okno to posiada kilka funkcjonalności:
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• Drukuj - przycisk "Drukuj", po jego wciśnięciu pojawi się dodatkowo pytanie "Pomijać puste wiersze?",
pozytywna odpowiedź usunie wszystkie wolne linie, Funkcjonalność ta pozwala skorzystać z opcji wydruku
opisanych w dziale "Opcje drukowania" w samouczku, a więc mona też wygodnie utworzyć plik pdf z
wpisanego tekstu

• Zamknij - przycisk "Zamknij", zamyka okno, w miejscach gdzie jest ono wykorzystywane do edycji operator
zostanie zapytany czy zapisać zmiany, dopiero wtedy zostają one wprowadzone na oknie, z którego otwarto
edycję.

• Wyszukiwanie - kombinacja <Ctrl> + <F>, otwiera okno "Podaj treść do wyszukania", szukanie nie jest wrażli-
we na wielkość znaków, szuka pierwszego wystąpienia w dal od aktualnej pozycji kursora. Dodatkowo gdy już
wyszukano jakiegoś tekstu skrót <Ctrl> + <F3> szuka kolejnego wystąpienia, a <Ctrl> + <F2> poprzedniego.

• Zmiana rozmiaru tekstu - chcąc zobaczyć więcej na raz, bądź wręcz przeciwnie chcąc uzyskać większy tekst
można skorzystać ze skrótu <Ctrl> + <+>/<Ctrl> + <pokrętło myszy w górę> aby powiększyć oraz <Ctrl> + <-
>/<Ctrl> + <pokrętło myszy w dół> aby pomniejszyć rozmiar podglądu.

• Duplikacja - funkcjonalność może się okazać przydatna np. podczas edycji algorytmów składników list płac,
skrót <Ctrl> + <D> duplikuje: gdy zaznaczony jest tekst, za nim wstawia to co jest zaznaczone, gdy nic nie jest
zaznaczone, wiersz w którym znajduje się kursor jest duplikowany.

• Podmiana - skrót klawiszowy <Ctrl> + <T> zamienia wiersz w którym jest kursor z wierszem nad nim.

3.7. Filtrowanie
Podczas pracy z systemem Anakonda, operator często natknie się na ułatwienie w postaci filtrowania danych.

W filtrach systemu Anakonda spotyka się 3 rodzaje pól do wypełnienia.

• pola daty: opisane w dokumentacji użytkownika (Samouczek - edycja pól daty),

• pola obsługujące klawisz pomocy <F1>,

• pola wymagające konkretnej wartości np. stan dokumentu.

Jeżeli operator nie zna całego symbolu poszukiwanego obiektu, a klawisz <F1> nie ułatwia mu pracy (np. 1000
pozycji w słowniku) można w pole wpisać część szukanego identyfikatora. Do tego celu służą dwa znaki specjalne:

• _ (podkreślenie) - służy do zastępowania pojedynczego znaku,

• % (procent) - służy do zastępowania dowolnego ciągu znaków.

Dla przykładu:

Jeżeli operator szuka identyfikatora kończącego się na "A" użyje konstrukcji "%A". Po zaistnieniu potrzeby
znalezienia trzyliterowego identyfikatora zawierającego w środku "A" można użyć konstrukcji _A_ lub %A
% (jeżeli wszystkie identyfikatory są 3-cyfrowe). W przypadku konieczności znalezienia wszystkich cztero-
cyfrowych identyfikatorów, w których na drugim i czwartym miejscu będzie cyfra 8, należy użyć konstrukcji _8_8

3.8. Kopiowanie tekstu
W większości systemów operacyjnych istnieje możliwość przekopiowania tekstu z jednego okienka do drugiego.
Robi się to zazwyczaj za pomocą polecenia "kopiuj" i "wklej" lub przy użyciu skrótów klawiszowych <CTRL
+ C> i <CTRL + V>. Przy kopiowaniu tekstu do systemu Anakonda (np. do pozycji opisowych dokumentów)
należy zwrócić uwagę czy przy okazji tej czynności nie są kopiowane inne znaki, zazwyczaj niewidoczne, które
są niedozwolone w systemie. Niewidoczne znaki to zazwyczaj tagi formatujące tekst np. "twarda spacja". W
celu uniknięcia problemów należy zbadać pozycję kursora w polu, do którego przekopiowano tekst. Jeżeli kursor
znajduje się w pewnym odstępie od ostatniego widocznego znaku tekstu należy usunąć wszystkie niewidoczne
znaki. W przeciwnym przypadku system przy okazji zapisywania takiego tekstu może działać nieprawidłowo.
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3.9. Blokowanie dokumentów do edycji
W celu wykluczenia możliwości pracowania na tych samych danych przez dwóch lub więcej operatorów, w sys-
temie Anakonda wprowadzono mechanizmy blokujące dostęp do modyfikowanych dokumentów. Polega to na
tym, że edytowany przez użytkownika dokument (zazwyczaj otwarte okno nagłówka/pozycji) jest niedostępny do
edycji dla innych użytkowników. Blokady dokumentów dotyczą:

• faktur/korekt,

• dokumentów magazynowych,

• zamówień od odbiorców,

• zamówień do dostawców,

• dowodów księgowych,

• dowodów dostaw,

• paragonów fiskalnych.

Blokada dokumentu zdejmowana jest automatycznie po wyjściu operatora z edycji dokumentu lub po awarii (zer-
wane połączenie, restart komputera...)

3.10. Obsługa grida wielofunkcyjnego
W gridzie wielofunkcyjnym kolumny oznaczone są kolorem jasno zielonym.

Wciskając kombinacje klawiszy <CTRL + F1> system wyświetli okno "Pomoc", które opisuje wszystkie funkcje
grida wraz ze skrótami klawiszowymi:

24



Wprowadzenie

Funkcje grida wielofunkcyjnego:

• CTRL+F1 - Pokaż okno pomocy: wyświetla okno pomocy przedstawione powyżej

• CTRL+F2 - Wyszukaj w kolumnie: pozwala na wyszukanie dowolnej treści podanej w kolumnie

• CTRL+F3 - Wyszukaj ponownie: ponawia ostatnie wyszukiwanie przy użyciu skrótu klawiszowego <CTRL
+F2>

• CTRL+F4- Zamień zaznaczony wiersz na kolor: zmienia kolor całego zaznaczonego wiersza na ciemny
zielony

• CTRL+SHIFT+F4 - Zamień kolorowe wiersze na zaznaczenie: zaznacza wszystkie kolorowe wiersze

• CTRL+F5 - Skopiuj zaznaczone do schowka: kopiuje zaznaczony element do schowka

• CTRL+F6 - Ukryj kolumnę pod kursorem: ukrywa zaznaczoną kolumnę

Uwaga! W przypadku zrobienia wydruku listy zostaną wydrukowane tylko widoczne kolumny. Kolumny ukryte
nie znajdą się na wydruku.
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• CTRL+SHIFT+F6 - Wyświetl wybraną kolumnę: rozwija listę ukrytych kolumn, które możemy przywrócić
wciskając LPM na wybranej nazwie

• CTRL+F7 - Wyświetl ukryte kolumny: ponownie wyświetla wszystkie ukryte kolumny z domyślną szerokoś-
cią

• CTRL+F10 - Pokaż okno do ukrywania: pokazuje okno w którym możemy wpisać numer kolumny którą
chcemy ukryć. Wciśnięcie przycisku "OK"powoduje ukrycie kolumny o numerze który wpisaliśmy

• CTRL+F8 - Przełącz przesuwanie kolumn: włącza/wyłącza możliwość zmiany miejsca wybranej kolumny.
Kolumny których pozycję można zmienić zaznaczone są kolorem błękitnym

• CTRL+SHIFT+F8 - Przywróć pierwotne pozycje kolumn: pozwala na przywrócenie kolejności kolumn na
taką jaka była przed ich przemieszeniem

• CTRL+F9 - Pokaż okno do sortowania: wyświetla okno w którym możemy wpisać numer kolumny po której
zostaną posortowane dane w tabeli

• CTRL+F11 - Zapisz kontrolkę do FormStorage: pozwala na zapisanie ustawień tabeli, np. szerokości, oraz
pozycji kolumn

• CTRL+F12 - Odśwież tabelę: odświeża całą tabelę

• CTRL+A - Zaznacz wszystko: oznacza całą tabelę

3.11. Sumowanie wartości liczbowych w kolumnach
W niektórych oknach z tabelami (gridach) udostępniono możliwość sumowania wartości kolumn numerycznych.

Zazwyczaj do wywołania funkcji służy skrót klawiszowy <CTRL>+<S> oraz ikona  z menu podręcznego.

3.12. Uprawnienia
System Anakonda udostępnia rozbudowane narzędzie do zarządzania uprawnieniami. Definiować można zarówno
uprawnienia indywidualnie, jak i dla grupy operatorów. Konfiguracji dokonuje się w następujących miejscach:

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Przydział do grup i oddziałów

Należąc do grupy operator otrzymuje jej uprawnienia, dzięki temu nie ma konieczności określania uprawnień
wszystkim pracownikom jednego typu, wystarczy przydzielić ich do odpowiedniej grupy. Operator będzie posi-
adał w wybranym oddziale sumę uprawnień z grup do których należy, przykładowo będąc przydzielonym do
grup Magazyny w oddziale 01, Kadry we wszystkich oddziałach('**') oraz Księgowość w oddziale 02, w odd-
ziale 01 operator będzie miał uprawnienia do działów Magazyny i Kadry/Płace, a w oddziale 03 tylko do Kadr.

Dodatkowo symbol grupy decyduje o możliwości wykonywania raportów, dla przykładu aby wykonać raport
z modułu 'MG' operator powinien należeć do grupy o symbolu 'MG'.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do dowodów księgowych

W tym oknie administrator może zdecydować jakie akcje na dowodzie księgowym o wskazanym wzorze dekre-
tacji, w wybranym okresie księgowym będzie mógł wykonywać operator.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do grup stałych kadrowo/płacowych

Stałe kadrowe wykorzystywane są przy wyliczaniu list płac, Anakonda pozwala określić do której grupy należy
dana wartość i ograniczyć operatorowi dostęp do wybranych grup stałych.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do kadr

Korzystając z uprawnień do kadr można ograniczyć możliwości operatora w zależności od komórki organiza-
cyjnej.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do kas/banków
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Uprawnienia wykorzystywane w oknie Raporty/wyciągi modułu Księgowość.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do magazynów

Uprawnienia dotyczące wszystkich modułów wykorzystujących magazyny, jeśli operator ma dostęp do mag-
azynu, w podtabeli 'Poszczególne dokumenty' można dokładniej sprecyzować uprawnienia do konkretnych
typów dokumentów magazynowych.

• Magazyny -> Magazyny -> Dane dodatkowe -> Uprawnienia

W oknie tym dostępny jest podgląd listy operatorów posiadających uprawnienia do magazynu.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do tras zamówień odbiorców

Uprawnienia wykorzystywane w oknie Sprzedaż -> Zamówienia odbiorcy.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do typów plików zamówień odbiorców

Uprawnienia wykorzystywane podczas importu z pliku w oknie Sprzedaż -> Zamówienia odbiorcy. Należy
posiadać zarówno uprawienia do dodawania zamówień odbiorców, jak i odpowiedniego typu pliku.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do typów umów

Uprawnienia wykorzystywane w oknie Dane podstawowe -> Informacje -> Umowy.

• Administracja -> Operatorzy -> Pozostałe dane -> Uprawnienia do wyznaczników

Uprawnienia dotyczące faktur o danym wyznaczniku. Wpływają nie tylko na okno Sprzedaż -> Faktury, ale
również inne funkcje systemu dotyczące faktur, np. nie utworzy się z dokumentu magazynowego faktury o
wyznaczniku do którego operator nie posiada uprawnień. Poza sprecyzowaniem uprawnień operatora w tym
oknie, musi on jeszcze posiadać odpowiednie uprawnienia dla grupy.

• Dane podstawowe -> Wyznaczniki faktur -> Grupy i oddziały wyznacznika

Dodatkowe miejsce pozwalające ograniczyć dostęp operatorów z różnych grup do faktur o określonych wyz-
nacznikach w różnych oddziałach.

• Administracja -> Grupy -> Ustaw menu dla grupy

To, jakie uprawnienia dla danego okna można określić zależy od ilości funkcji które są w nim dostępne.
Przykładowo słownik stały posiada jedynie uprawnienia do przeglądania, dzięki którym użytkownik może
go wyświetlić. Jeśli okno pozwala na modyfikację, dodawanie i usuwanie, to można będzie ustawić do tego
konkretne uprawnienia.

Elementy(okna, słowniki, funkcje) do których operator nie ma żadnych uprawnień będą dla niego niewidoczne
w programie lub nieaktywne.

W niektórych oknach z racji ich charakterystyki nie ma podziału pomiędzy dodawaniem, modyfikacją i
usuwaniem, w takim przypadku uprawnienia do modyfikacji odpowiadają za całość. Modyfikacja to zarówno
zmiana wartości w gridzie edytowalnym, jak i edycja danych dokumentu, a w niektórych przypadkach - gdy
nie ma do tego oddzielnych uprawnień - zmiana pozycji na dokumencie.

Uprawnienia działają w systemie hierarchii, czyli uprawnienia wyższe zapewniają także wszystkie poniższe.
Np. Użytkownik który posiada możliwość dodawania może również modyfikować dane. Hierarchia przedstawia
się następująco: Przeglądanie < modyfikacja < dodawanie = usuwanie. Wszystkie pozostałe możliwości zdefin-
iowania uprawnień odnoszą się już wyłącznie do konkretnych funkcji.

Ponieważ wiele okien posiada własne funkcje, nieraz można napotkać ich nazwy na liście np. 'Zmiana stanu
reklamacji'. Jeśli funkcja nie występuje na liście, operator powinien mieć uprawnienia ogólne do typu czynności
jaką funkcja ma wykonywać, przykładowo do skopiowania dokumentu magazynowego wymagana jest możli-
wość dodawania, by wprowadzić kopię dokumentu.
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4. Uruchomienie programu
Uruchomienie programu Anakonda następuje poprzez naciśnięcie ikony systemowej

Powoduje to ukazanie się ekranu powitalnego, który widoczny jest do momentu pojawienia się ekranu logowania.

4.1. Logowanie
W pola widniejące na ekranie logowania należy wpisać login i hasło operatora, a następnie zatwierdzić dane
przyciskiem "Loguj" lub naciskając klawisz <Enter>.

W przypadku braku lub błędnego wpisania loginu bądź hasła pojawia się komunikat o błędzie:

Należy wcisnąć klawisz "OK", a następnie zweryfikować wprowadzone dane i ponowić próbę logowania.

Trzeba pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu programu zarówno login jak i hasło brzmi "anakonda". Ad-
ministrator systemu powinien jak najszybciej zdefiniować operatorów, nadać im loginy i hasła oraz ze względów
bezpieczeństwa zmienić swoje hasło.

W sytuacji kiedy operator loguje się do firmy, w której nie ma nadanych żadnych uprawnień system wyświetli
odpowiedni komunikat:
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4.2. Konfiguracja programu
Do poprawnego działania programu niezbędne jest zdefiniowanie pewnych danych. Można to zrobić edytując plik
konfiguracyjny 'rs-andc.conf' i tam wprowadzając odpowiednie parametry:

Jeżeli w systemie pracuje kilka komputerów, wówczas każdy z nich ma własny plik konfiguracyjny zawierający
nazwę komputera i jego własne parametry logowania.
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Ze względów bezpieczeństwa w systemie domyślnie ustawione jest szyfrowanie danych protokołem SSL. W pliku
konfiguracyjnym nie ma wówczas żadnego wpisu dotyczącego SSL lub figuruje wiersz:

SSL=on

lub

SSL=yes

W przypadku jednak, gdy firma opiera się na lokalnej sieci istnieje możliwość wyłączenia szyfrowania, co w
pewnym stopniu może przyspieszyć pracę w systemie.

Aby to zrobić należy edytować plik konfiguracyjny przedstawiony na powyższym rysunku, a następnie dopisać
następujący wiersz:

SSL=off

lub

SSL=no

Polecenie to wyłącza szyfrowanie protokołem SSL.

Zdefiniowania parametrów można również dokonać podczas uruchamiania programu, kiedy pojawi się ekran lo-
gowania.

Przed zalogowaniem się należy wcisnąć klawisz <F10>. Pojawi się wówczas okno "Konfiguracja":
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Są w nim definiowane następujące dane:

• Parametry połączenia:

• Adres IP komputera, na którym uruchomiony jest serwer Anakonda,

• Numer portu, na którym pracuje serwer,

• Wielkość pakietów, które mają być używane do komunikacji (optymalnie 9000)

Jeżeli w systemie pracuje kilka komputerów i wprowadzimy w tym miejscu zmiany parametrów, wówczas
chcąc powrócić do poprzednich parametrów (adres IP, numer portu) należy zmienić je ręcznie w pliku kon-
figuracyjnym właściwym dla danego komputera.

• Parametry Log:

• Nazwa i położenie pliku zawierającego logi,

• Poziom zapisu od 1 (niski) do 5.

• Poczta:

• Należy zdefiniować co ile minut poczta ma być sprawdzana (nie jest wskazane definiowanie zbyt częstego
sprawdzania poczty, ponieważ powoduje to utrudnienia w pracy).

• Połączenia alternatywne:
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W tabeli po lewej stronie okna operator powinien wypełnić kolumny dla połączeń alternatywnych:

• Nazwa - nazwa połączenia (najwygodniej zastosować nazwę firmy)

• Adres IP Serwera - adres, na którym zlokalizowany jest serwer Anakondy

• Port - numer portu, na którym nasłuchuje serwer Anakondy

Jeżeli tabela zostanie uzupełniona, wówczas wpisy z niej zapiszą się do pliku konfiguracyjnego a przy uruchami-
aniu klienta możliwy będzie wybór serwera, do którego klient sie połączy.

• Programy do obsługi formatów plików:
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• Należy zdefiniować programy służące do otwierania załączników przechowywanych w systemie. Dostępne
są następujące formaty plików:

• • html:

• swx:

• csv:

• xml:

• pdf:

• Parametry czcionek

• W tej części okna można zmienić rodzaj, styl i rozmiar czcionki. W polu "Przykład" jest pokazany rodzaj
czcionki, która jest obecnie zdefiniowana. Aby ją zmienić należy najpierw wybrać w jakiego rodzaju polach
czcionka ma być zmieniona. Rozwijamy więc menu "Rodzaje czcionki" i wybieramy odpowiednią opcję.

Pola edycji - pola wypełniane przy edycji poszczególnych elementów

Napisy - opis pól, które należy wypełnić

Przyciski - napisy na klawiszach wyboru

Dane tabeli - informacje zawarte w tabelach

Nagłówek tabeli - nagłówki poszczególnych kolumn tabeli

Liczby - liczby wpisywane w pola do wypełnienia

Daty - daty wpisywane w pola do wypełnienia
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Następnie wybieramy przycisk "Zmień". Pojawia się okno "Czcionka":

Tu właśnie możemy zdefiniować nowy rodzaj, styl i rozmiar czcionki, a także zmienić kolor i dodać inne
efekty tekstu. Zatwierdzamy zmiany wciskając "OK" lub rezygnujemy z nich wybierając "Anuluj". Po za-
twierdzeniu lub anulowaniu zmian następuje powrót do okna "Konfiguracja".

• Urządzenia:

• Drukarka znakowa:
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Tu zdefiniowane są dane dotyczące drukowania:

• Polecenie drukujące plik tekstowy, gdzie definiowana jest drukarka odpowiadająca za wydruk znakowy.

Skrót klawiszowy <F1> lub ikona  pozwala na wybór drukarki z listy:

• Maksymalna ilość drukowanych wierszy,
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• Strona kodowa drukarki,

• Plik tymczasowy, przez który wykonywany jest wydruk

Wydruk nie jest kierowany wprost na drukarkę, ale zapisywany do pliku, który potem jest drukowany. Jeżeli
plik tymczasowy nie jest zdefiniowany, to program sam tworzy plik do którego zapisuje wydruk, a następnie
po wydrukowaniu, go usuwa. Jeżeli natomiast plik tymczasowy jest podany, to po wydruku plik pozostaje i
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można go wykorzystać w innych sytuacjach: np. edytować lub wysłać. Plik jest nadpisywany dopiero przy
następnym wydruku.

• Tryb drukowania

Przy wydruku znakowym ważne jest w jakim trybie pracuje drukarka. Program uwzględnia dwa podstawowe
tryby:

• tryb EPSON - większość drukarek znakowych i część atramentowych,

• tryb EPSON2 - zmodyfikowany tryb EPSON. Dodano obsługę znaczników NLQ.

• tryb PCL - drukarki laserowe i część atramentowych,

Uwaga: Niektóre drukarki laserowe i atramentowe nie mają opcji wydruku znakowego!

• Numer czcionki - numer, który wysyłany jest na drukarkę w celu ustawienia czcionki drukowania.

• Skaner kodów kreskowych:

W przeznaczone do tego celu pole należy wpisać symbol portu, do którego podpięty jest skaner kodów
kreskowych.

• Skaner graficzny:
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Aby zainstalowany w komputerze skaner mógł być wykorzystywany w Anakondzie należy go odpowiednio
skonfigurować. W tym celu należy wypełnić poszczególne pola:

ID Skanera - identyfikator skanera (można ją również uzyskać poprzez konfigurację skanera w systemie)

Wyróżnik plików - początek nazwy pliku identyfikujący go jako skan

Format plików - do wyboru BMP lub JPG - format w jakim zapisywane mają być skany

Katalog docelowy - wybrany katalog na dysku, w którym mają być zapisywane skany

UWAGA! W przypadku skanowania natywnego katalog ten musi być identyczny jak katalog zdefin-
iowany w aplikacji natywnej

Rozdzielczość (DPI) - rozdzielczość z jaką mają być skanowane dokumenty. W przypadku skanowania naty-
wnego, definiowane w aplikacji natywnej

Jasność - ustawienia jasności dokumentów. W przypadku skanowania natywnego, definiowane w aplikacji
natywnej

Kontrast - ustawienia kontrastu dokumentów. W przypadku skanowania natywnego, definiowane w aplikacji
natywnej

natywnie - zaznaczone oznacza iż skanowanie odbędzie się w trybie natywnym, czyli korzystającym z ap-
likacji dołączonej do skanera

Plik exe skanera - dokładna ścieżka do aplikacji skanującej

Opóźnienie OCR - w przypadku pracy na wolnej maszynie, zalecamy ustawienie opóźnienia OCR na wartość
"1.0" w celu uniknięcia problemów związanych z wykrywaniem plików. Na szybkim sprzęcie zalecane jest
ustawienie opóźnienia na wartość "0.0", co znacznie przyśpiesza proces OCR
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Naciskając przycisk "Konfiguracja skanera w systemie Windows" powodujemy wyświetlenie okna, w którym
również możemy przeprowadzić konfigurację skanera.

W tym miejscu mamy również możliwość przetestowania czy konfiguracja zapisana jest prawidłowo i czy
skany wykonują się i zapisują poprawnie. Aby uruchomić test należy włożyć do skanera dokument lub doku-
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menty, które mają być zeskanowane, a następnie nacisnąć przycisk "Testuj". System wyświetli okno z wy-
borem:

Po wykonaniu skanowania możemy uruchomić podgląd skanu, a następnie zapisać go we wcześniej zdefin-
iowanym katalogu na dysku.

Naciskając przycisk "Parametry" wyświetlimy okno ze zdefiniowanymi parametrami skanera oraz bieżącym
stanem aktualnej sesji skanowania.

Przycisk "Wyjdź" spowoduje powrót do okna konfiguracji skanera.

Należy pamiętać, że do poprawnego działania OCR należy zainstalować biblioteki tesseract w wersji co
najmniej 3.01

• Czytnik kart
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Należy wypełnić pola na IP i port czytnika kart, następnie można wykonać test, pokaże się okno z wynikiem:

Jeśli dane czytnika nie zostaną uzupełnione, to program będzie oczekiwał współpracy z czytnikiem kart USB.

• Kolektor:

Zakładka zawiera dane konfiguracyjne do importów i eksportów powiązanych z kolektorem inwentaryza-
cyjnym
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Zakładka zawiera następujące pola:

• Plik exe prog. wysyl.: ścieżka zakończona plikiem wykonywalnym do programu wysyłającego bazę to-
warową na kolektor inwentaryzacyjny

• Plik exe prog. odbier.: ścieżka zakończona plikiem wykonywalnym do programu odbierającego plik z
pozycjami spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego

• Plik z bazą tow.: ścieżka zakończona plikiem tekstowym, gdzie zapisywana jest generowana przez system
Anakonda baza towarowa

• Plik z inwentaryzacja: ścieżka zakończona plikiem tekstowym, który pobierany jest z kolektora inwen-
taryzacyjnego

• Separator eksport: znak oddzielający kolumny w pliku z bazą towarową

• Separator import: znak oddzielający kolumny w pliku z pozycjami spisu z natury

• Ilość miejsc po przec.: ile ostatnich znaków liczby ilości rzeczywistej traktowane jest jako miejsca po
przecinku

• Kolumny eksport: układ kolumn w pliku eksportu. A - kod artykułu, N - nazwa, C - cena, K - ilość
księgowa, I - ilość rzeczywista, B - bez znaczenia

• Kolumny import: układ kolumn w pliku importu. A - kod artykułu, N - nazwa, C - cena, K - ilość księgowa,
I - ilość rzeczywista, B - bez znaczenia

• Waga:

Zakładka zawiera ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą pliki importowane i eksportowane do progra-
mu obsługującego wagę. Uzupełnienie tego folderu umożliwia współpracę modułu dostaw z programem do
obsługi wagi.
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• Inne:
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Zaznaczenie tego pola pozwoli na wielokrotne wprowadzanie tego samego artykułu w dokumentach maga-
zynowych.

• Aktualizacja:

Tutaj jest możliwość ustawienia opcji aktualizacji - możliwe opcje to:

• pytaj - w przypadku pojawienia się nowych pików system zapyta o wykonanie aktualizacji,

• automatycznie - system nie będzie pytał o uruchomienie aktualizacji, aktualizacja będzie wczytywana au-
tomatycznie,

• nigdy - system nie będzie umożliwiał wykonania aktualizacji.

Informacje o dacie i czasie wykonania ostatniej aktualizacji wyświetla się w oknie "O Programie" uruchami-
anym poprzez wybór "Menu" --> "O programie".

Po zdefiniowaniu wszystkich danych, należy wybrać przycisk "Zapisz", co spowoduje zapisanie nowej konfigu-
racji, lub zrezygnować ze zmian wybierając "Anuluj".

Po zapisaniu lub anulowaniu zmian system informuje o konieczności ponownego uruchomienia programu:

Uwaga: Niektórych elementów konfiguracji nie można wprowadzić poprzez system a tylko poprzez edycję pliku
konfiguracyjnego. Są to:

• port drukarki fiskalnej - drukfisk (drukfisk = COM1)

• automatyczne wpisywanie hasła logowania po wybraniu klawisza <F1> - haslof1 (haslof1 = naszehaslo)

4.3. Wybór firmy
Po zalogowaniu operatora system wymusza wybór firmy spośród firm, do których operator ma dostęp. Są one
widoczne na liście firm w oknie "Wybierz firmę ", które pojawia się po zalogowaniu operatora:
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Tabela zawiera numer (symbol - max. 2 znaki) i opis firmy. Jej wybór następuje poprzez dwukrotne kliknięcie
na interesującą nas firmę.

W sytuacji kiedy operator ma uprawnienia tylko do jednej firmy, okno z wyborem nie pojawia się, ponieważ
program sam automatycznie dokonuje wyboru firmy.

4.3.1. Tworzenie nowej firmy

Chcąc dodać nową firmę do listy firm obsługiwanych przez operatora należy w oknie "Wybierz firmę" z Menu
wybrać polecenie "Firma" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Pojawia się wówczas okno "Dodawanie nowej firmy":
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Należy wypełnić symbol i zapisać, następnie system przejdzie do edycji danych firmy, pola do wypełnienia to:

• Symbol - identyfikator firmy, maks. 2 znaki

• Nazwa - nazwa firmy

• dwie jednostki miar - zaznaczamy jeżeli magazyny i sprzedaż mają być prowadzone w dwóch jednostkach miar

• lokacje wg opakowań zbiorczych - zaznaczamy jeśli jednostką miary w lokacjach mają być opakowania zbior-
cze. Zaznaczenie spowoduje ustawienie "Lokacje wg jm" na wartość zerową

• dynamiczny przelicznik - zaznaczamy tylko przy prowadzeniu magazynów w dwóch jednostkach miar (jeżeli
magazyn jest prowadzony w jednej jednostce miary, program nie udostępnia tej opcji). Zaznaczenie tej opcji
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powoduje, że przy definiowaniu artykułu można jako przelicznik miar podać "0" co spowoduje konieczność
każdorazowego wprowadzania dla tego artykułu ilości w dwóch jednostkach miar. Opcja ta ma zastosowanie
przy obrocie artykułami sprzedawanymi zarówno na sztuki jak i na kilogramy np. w sytuacji, kiedy nie można
określić ile sztuk artykułu wchodzi na kilogram.

• eksport - zaznaczamy jeżeli chcemy, aby system włączył opcje umożliwiające obsługę eksportu

• import - zaznaczamy jeżeli chcemy, aby system włączył opcje umożliwiające obsługę importu

• produkcja - zaznaczamy jeżeli chcemy, aby system włączył opcje umożliwiające obsługę produkcji

• tylko jedno wystawienie artykułu na dokumencie magazynowym - zaznaczenie tej opcji uniemożliwi
wprowadzanie tego samego artykułu. Nie dotyczy to artykułu rozbitego na podpozycje, ponieważ w dalszym
ciągu traktowany jest on jako jeden artykuł.

• czy drukować biuro na fakturze - zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczenie nazwy i adresu biura /odd-
ziału na wydruku faktury.

• skrócone numery dokumentów na wydrukach - zaznaczenie tej opcji powoduje wydruk symbolu bez znaków
specjalnych

• automatyczna numeracja dokumentów - zaznaczenie powoduje, że dokumenty numerowane są automaty-
cznie zgodnie z systemem numeracji zdefiniowanym dla faktur, dokumentów magazynowych i dowodów księ-
gowych w ramach firmy. Należy jednak pamiętać, że brak zaznaczenia tej opcji umożliwi usuwanie dokumen-
tów z numerem innym niż ostatni w ramach dnia, miesiąca lub roku (zależne od innych ustawień).

• wymuszanie wz na paragonach - jeżeli opcja ta jest zaznaczona system wymusza tworzenie dokumentu mag-
azynowego podczas zamykania paragonu

• czy dostawy uproszczone - jeżeli zaznaczone, istnieje możliwość wprowadzania dowodów dostaw w sposób
uproszczony, co opisano w dziale "Sprzedaż. Dowody dostaw"

• wydawanie wg daty wejścia - jeżeli opcja ta jest zaznaczona system wydaje z magazynu towar, który najw-
cześniej został przyjęty do firmy, niezależnie od jego daty wejścia do konkretnego magazynu.

• osoba fizyczna - jeżeli opcja zaznaczona, włączane są opcje służące obsłudze działalności gospodarczej.

• uproszczone kadry - opcja dla firm które chcą korzystać z części funkcjonalności działu Kadry w Anakondzie,
ale nie potrzebują by system pilnował uzupełnienia kompletnych danych, np. w kartotece osobowej opcja ta
pozwoli wprowadzić pracownika bez numeru PESEL.

• czy faktura zbiorcza dla oddziałów - zaznaczenie sprawi, że faktury z dowodów dostaw wykonywane będą
zbiorczo dla danego oddziału (więcej informacji w rozdziale Sprzedaż/Dowody Dostaw/Tworzenie faktur z
dowodów dostaw.

• kolejkowanie - wybór odpowiedniej metody kolejkowania przyjęć. Kolejkowanie używane jest przy okazji
pobierania przyjęć do wydania i w analizie stanów. Metody kolejkowania można wybrać ze słownika stałego

korzystając ze skrótu klawiszowego <F1> lub z ikony .

Lista dostępnych metod:
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Wprowadzone dane należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Firma" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany z Menu wybieramy polecenie "Firma" ---> funkcję "Cofnij" lub klawisz <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać następną firmę wybierając z Menu polecenie "Firma" ---> funkcję "Dodaj

firmę" lub naciskając klawisz <Num +> lub wybierając ikonę .

Wprowadzenie nowej firmy powoduje automatyczne dodanie wiersza '**' (wszystkie grupy) do listy grup oraz
wierszy '**' (wszystkie oddziały) i '01' (Centrala) do listy oddziałów.

4.3.2. Edytowanie firmy

Aby edytować dane firmy figurującej na liście zaznaczamy ją L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy

polecenie "Firma" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
Pojawia się okno "Edycja danych firmy ":
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Wprowadzone zmiany zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Firma" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub wybierając ikonę . Cofamy zmiany naciskając <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do listy firm możemy edytować dane poprzedniej (klawisz <F11> lub ikona ) lub

następnej firmy (klawisz <F12> lub ikona ).

Istotną kwestią w edycji firmy jest wybór domyślnego sposobu kolejkowania przyjęć w magazynie. Na poziomie
firmy można wybrać jedną lub wiele ze zdefiniowanych w systemie metod wydawania artykułów z magazynu.
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Metody kolejkowania można wybrać ze słownika stałego korzystając ze skrótu klawiszowego <F1> lub z ikony

.

Jeżeli konieczne jest wprowadzenie kilku metod kolejkowania, możliwe jest wielokrotne wybieranie metody ze
słownika.

Poniżej wszystkie zdefiniowane w systemie metody:

4.3.3. Usuwanie firmy

Chcąc usunąć firmę z listy firm do których operator ma dostęp, należy w oknie "Wybierz firmę" zaznaczyć ją L-
kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Firma" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - >

lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas pytanie:

Wybierając "Tak" (klawisz <T>) powodujemy usunięcie firmy z listy firm dostępnych operatorowi. Wybierając
"Nie" (klawisz <N>) rezygnujemy z usunięcia firmy.

4.3.4. Numeracja dokumentów w firmie

W systemie możliwy jest wybór sposobu numeracji dokumentów. Funkcja ta jest dostępna tylko dla administratora
systemu. Zdefiniowanie odpowiedniego dla firmy sposobu numeracji odbywa się w oknie "Wybierz firmę". Aby
edytować zdefiniowane sposoby numeracji należy w oknie tym wybrać polecenie "Firma" ---> "Numeracja" lub

nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

W widocznej powyżej tabeli zamieszczone są następujące informacje:
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• Data - data od której ma obowiązywać sposób numeracji

• Sp. F. - sposób numeracji faktur i zamówień od odbiorców - możliwa jest numeracja ciągła w ramach dnia (D),
miesiąca (M) i roku(R), zawsze w ramach wyznacznika

• Sp. DM. - sposób numeracji dokumentów magazynowych i zamówień do dostawców - możliwa jest numer-
acja ciągła w ramach dnia (D), miesiąca (M) i roku(R), zawsze w ramach magazynu i typu dokumentu maga-
zynowego

• Sp. DK. - sposób numeracji dowodów księgowych- możliwa jest numeracja ciągła w ramach dnia (D), miesiąca
(M) i roku(R)

• Symbol F - rodzaj symbolu faktur

• Symbol DM - rodzaj symbolu dokumentów magazynowych

• Symbol DK. - rodzaj symbolu dowodów księgowych

Chcąc zdefiniować sposób numeracji dla firmy należy w oknie tym z menu wybrać polecenie "Dane" --->

funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno:

W polu "Data" należy podać dzień, od którego ma obowiązywać nowy sposób numeracji dokumentów i za-
twierdzić ją naciskając klawisz <Enter>. W oknie "Edycja numeracji..." pojawi się nowy wiersz, w którym
domyślnie ustawiony będzie dzienny sposób numeracji dokumentów. Aby to zmienić, należy zaznaczyć

konkretny wiersz na liście, a następnie nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę . System wyświetli okno, w
którym będzie można zmodyfikować sposób numeracji:

UWAGA! Zamówienia od odbiorców podlegają w systemie takim samym zasadom numerowania jak faktury
a numeracja zamówień do dostawców, takim samym zasadom jak dokumenty magazynowe.

W zależności od sposobu zestawienia znaków w polu "Format numeru" można uzyskać określony wygląd sym-
bolu dokumentu. Znaki rozdzielane są za pomocą znaku '/'. Znaki wykorzystywane do "złożenia" symbolu to:

• $D - Data - w symbolu będzie widoczna pełna data wystawienia dokumentu np. 2008-03-31

• $R - Rok - w dacie symbolu widoczny będzie rok w formacie czteroznakowym

• $r - Rok - w dacie symbolu widoczny będzie rok w formacie dwuznakowym np. '08'
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• $M - Miesiąc - w dacie symbolu widoczny będzie miesiąc w formacie dwuznakowym np. ' 01'

• $m - Miesiąc - w dacie symbolu widoczny będzie miesiąc w formacie z pominięciem początkowego zera
np. '1'

• $d - Dzień - w dacie symbolu widoczny będzie dzień miesiąca

• $W - Wyznacznik - w symbolu widoczny będzie wyznacznik faktury lub korekty

• $G - Magazyn - w symbolu widoczny będzie symbol magazynu

• $K - Typ dokumentu magazynowego - w symbolu widoczny będzie symbol typu dokumentu magazynowego

• $O - Dowód księgowy - w symbolu widoczny będzie symbol dowodu księgowego

• $A - Nazwa dowodu księgowego - w symbolu będzie widoczna nazwa dowodu księgowego

• $N - Numer - w symbolu widoczny będzie numer dokumentu

Tak więc np. zestawiając symbol faktury jako " $W/$D/N" i jako sposób numeracji faktury wpisując
"M" uzyskamy na wydruku faktury symbol C/2008-03-31/12 gdzie "C" będzie wyznacznikiem faktury,
"2008-03-31" - datą jej wystawienia, "12" jej kolejnym numerem od początku miesiąca.

Należy pamiętać, że ustawiona numeracja widoczna jest przede wszystkim na wydrukach dokumentów. W
systemie, niezależnie od tego czy ustawiona jest numeracja roczna czy dzienna i czy data jest pełna czy nie,
przechowywany jest jak najbardziej szczegółowy symbol dokumentu ponieważ stanowi on jego klucz - identy-
fikator, który służy do tworzenia wszelkiego rodzaju odniesień do tego dokumentu. Np. faktura o symbolu na
wydruku "C/08/12" w systemie przechowywana jest jako faktura o symbolu "C/2008-03-31/12" i jeżeli będzie
wykorzystywana w systemie np. do uregulowania zaległości poprzez wprowadzenie jej do wyciągu bankowego,
to wczytywana będzie z tymi właśnie szczegółowymi danymi - w tym wypadku z konkretnym dniem wystaw-
ienia dokumentu, a nie tylko z rokiem jeżeli firma ma włączoną numerację ciągłą w ramach roku. Będzie to
jednak wciąż ten sam dokument.

Wybierając określony sposób numeracji dokumentów należy również pamiętać o konsekwencjach, jakie się z tym
wiążą:

• Numeracja w ramach dnia zachowuje chronologię dzienną co oznacza, że każdego dnia rozpoczyna się ona od
numeru jeden.

• W numeracji dziennej należy zachować pełną datę dokumentu ze względu na możliwość powtarzania się sym-
bolu - w efekcie jedynym rozróżnikiem staje się pełna data.

• Numeracja miesięczna zezwoli na wprowadzanie dokumentów, których data jest wcześniejsza niż daty już
wprowadzonych dokumentów (ale które powinny być zarejestrowane jeszcze w tym miesiącu) jedynie z ostat-
nim dniem miesiąca. System zachowa sie analogicznie w przypadku numeracji rocznej.

• Decydując się na numerację miesięczną lub roczną należy pamiętać o ograniczeniach w dekretacji automaty-
cznej faktur i dokumentów magazynowych. W przypadku gdy np. numeracja faktur ustawiona jest na dzienną,
a dowodów księgowych na miesięczną, każde wprowadzenie faktury z datą wcześniejszą niż zaksięgowane
już faktury - zablokuje możliwość jej automatycznej dekretacji ze względu na miesięczną ciągłość numeracji
dowodów księgowych. Zaleca się więc jednolitość w sposobie numeracji wszystkich dokumentów jeżeli firma
stosuje automatyczną dekretację faktur i dokumentów magazynowych.

System umożliwia zmianę sposobu numeracji dokumentów poprzez dodanie kolejnej pozycji, w której w polu
"Data" należy podać dzień, od którego ma obowiązywać nowy sposób numeracji dokumentów. Należy pamiętać,
że zmiana sposobu numeracji nie działa wstecz.

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia wiersza z danymi należy zaznaczyć go na liście, a następnie z Menu wybrać

polecenie"Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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4.4. Wybór oddziału
Po zalogowaniu się i wyborze firmy, operator musi wybrać oddział, na którego danych będzie pracować. Wyjątek
stanowi sytuacja, kiedy jest tylko jeden oddział firmy lub operator ma uprawnienia do pracy tylko w jednym
oddziale. Wtedy system wybiera oddział automatycznie.

Wybierając firmę powodujemy pojawienie się okna "Wybór oddziału":

Tabela zawiera listę oddziałów, do których operator ma dostęp. Poszczególne kolumny to:

• Numer - symbol oddziału (maksymalnie dwa znaki)

• Opis oddziału

Operator dokonuje wyboru oddziału poprzez dwukrotne kliknięcie na jego nazwę lub wybierając z Menu polecenie
"Oddziały" ---> funkcję "Wybierz" lub po zaznaczeniu wybieranego oddziału L-kliknięciem naciskając klawisz
<Enter>.

Wybór oddziału powoduje przejście do okna głównego programu:
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4.4.1. Tworzenie nowego oddziału

Aby utworzyć nowy oddział należy w oknie "Administracja" z Menu wybrać przycisk "Oddziały" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawia się wówczas okno
"Dodawanie nowego oddziału", w którym pierwotnie jedynym możliwym do wypełnienia polem jest "SYMBOL
ODDZIAŁU".
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Dopiero po wprowadzeniu symbolu (maks. 2 znaki) i zatwierdzeniem wpisu klawiszem <Enter> udostępnione są
do wypełnienia następne pola:
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Opis - ten tekst będzie widoczny w oknie "Wybór oddziału" w kolumnie Opis oddziału

• Centrala - czy oddział jest centralą, tylko 1 oddział w firmie może być centralą, przenosząc centralę należy
odznaczyć pole w aktualnej centrali i zaznaczyć w nowej. Przy dodawaniu nowej firmy opcja 'centrala' jest
zaznaczana domyślnie.

• Nazwa - nazwa skrócona oddziału używana na wydrukach oraz w dokumentach wewnętrznych

• Nazwa długa - nazwa pełna oddziału używana w dokumentach zewnętrznych (fakturach, dokumentach maga-
zynowych) jeżeli jest zdefiniowana. Jeżeli nie, nazwa skrócona będzie również wykorzystywana w dokumen-
tach zewnętrznych

• Numery oddziału - NIP, REGON (pole REGON ma długość 14 znaków, ponieważ oprócz 9 znakowego regonu
oddziału/firmy można dodać 4 znakowy (numeryczny, oddzielony znakiem "-") symbol oddziału w postaci
123456789-5555 gdzie 123456789 - Regon Firmy a 5555 symbol oddziału firmy), GLN / LIN, PESEL, Nr
RZSEiE, Nr własny, Nr BDO, Urząd, czy podatnik UE - nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól

• Adres - dane adresowe oddziału (symbol kraju można wyszukać naciskając w polu do wypełnienia klawisz

<F1> lub ikonę . ukazuje się wtedy okno "Słownik : Kraje", z którego można wybrać odpowiedni symbol)
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• Faktura miejsc. - jeżeli to pole jest wypełnione to w części nagłówkowej faktury miejscowość ta drukuje się
przed datą, jeżeli pole jest puste to przed datą jest drukowana miejscowość z adresu firmy

• Adres do korespondencji - wypełniamy wtedy, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres oddziału

• czy drukować podpisy - zaznaczamy jeżeli na fakturach ma być wydrukowane imie i nazwisko operatora
wystawiającego dokument

• KONTO - nazwa banku, numer rachunku i numer rachunku Vat - te dane drukowane są na fakturach

• Region - jeżeli wypełniony, podczas dodawania nowego kontrahenta pole wypełniane jest automatycznie
wprowadzonym tu symbolem regionu

• Wer. cen. sprzedaż - jeżeli wypełnione, wersja cenowa będzie domyślnie wstawiana na wszelkich dokumentach
sprzedażowych

• Wer. cen. magazyn - jeżeli wypełniona, wersja cenowa będzie domyślnie wstawiana na wszystkich przy-
chodowych dokumentach magazynowych

• Kasa sprzedaż - jeżeli wypełniona, paragony fiskalne utworzone w tym oddziale będą tworzyć raport kasowy
w tej kasie
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• Czy blokować edycję niezwróconych dowodów dostaw - jeśli zaznaczone, dla dowodów dostaw w stanie 1
operator będzie musiał zaznaczyć, że zostały zwrócone, zanim uzyska możliwość edycji ich pozycji

• Nr weterynaryjny - numer nadany przez odpowiedni urząd; konieczny do prowadzenia określonego typu dzi-
ałalności

• kwalifikacja UE - zaznaczone, gdy oddział ma uprawnienia do operowania na terenie Unii Europejskiej

• kwalifikacja krajowa - zaznaczone, gdy oddział ma uprawnienia do operowania na terenie Polski

• Kwalifikacja kraje - lista krajów, w których oddział może operować; kraje winny być oddzielone przecinkiem

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Oddział" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub wybierając ikonę . Jeżeli chcemy cofnąć zmiany z menu wybieramy "Oddział" --->

"Cofnij" lub naciskamy <F8> lub wybieramy ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać następny oddział bez konieczności powrotu do okna "Wybór oddziału". W
tym celu z Menu wybieramy polecenie "Oddział" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę .

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając "Plik" ---> "Zamknij". Nowy oddział pojawi się na
liście oddziałów w oknie "Wybór oddziału".

4.4.2. Edycja danych oddziału

Chcąc przeglądać lub zmieniać dane oddziału, który figuruje na liście w oknie "Wybór oddziału" należy zaznaczyć
go L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Oddział" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawia się wówczas okno "Edycja danych oddziału", które zaw-
iera wszystkie wprowadzone wcześniej dane:
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Jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany należy je zapisać używając klawisza <F5> lub ikony  lub z Menu wybier-
ając "Oddział" ---> "Zapisz".

Cofamy zmiany naciskając <F8> lub ikonę  lub z menu wybierając "Oddział" ---> "Cofnij".

Bez konieczności powrotu do okna "Wybór oddziału" możemy edytować dane poprzedniego (klawisz <F11> lub

ikona  lub Menu--->"Oddział" --->"Poprzedni") lub następnego oddziału ( klawisz <F12> lub ikona 
lub Menu ---> "Oddział" ---> "Następny").

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając "Plik" ---> funkcję "Zamknij".

4.4.3. Zmiana numeru oddziału

Chcąc zmienić numer oddziału, należy zaznaczyć go L-kliknięciem na liście dostępnych oddziałów, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Oddziały" ---> funkcję "Zmień numer" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawia się wówczas pole dialogowe, w które należy wprowadzić nowy numer oddziału:

60



Wprowadzenie

Wprowadzoną zmianę zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>. System wyświetla wówczas okno z zapytaniem:

Jeżeli decydujemy się na zmianę wybieramy "Tak" (klawisz <T>), jeżeli rezygnujemy - naciskamy "Nie" (klawisz
<N>).

Po zatwierdzeniu symbol oddziału zostaje zmieniony.

4.4.4. Usuwanie oddziału

Jeżeli chcemy usunąć oddział z listy dostępnych operatorowi oddziałów, należy zaznaczyć go na liście L-kliknię-
ciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Oddziały" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z

paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas pytanie żądające potwierdzenia operacji:

Potwierdzamy usunięcie oddziału wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z operacji naciskając
"Nie" (klawisz <N>).

Oddział zostaje usunięty wraz z wszelkimi danymi. Jeżeli jednak dane z tego oddziału występują w innych
tabelach, usunięcie nie będzie możliwe i system wyświetli komunikat:

5. Plik
5.1. Zmiana operatora
W sytuacji, kiedy po zalogowaniu się do programu konieczna jest zmiana operatora, należy w okne głównym
programu z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zmiana operatora" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <Z>:
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Spowoduje to pojawienie się "Ekranu logowania", w którego pola należy wpisać login i hasło nowego operatora:

Jeżeli wpisany login i hasło okażą się poprawne ( operator był wcześniej zdefiniowany w systemie przez admin-
istratora) na ekranie pojawi się okno "Wybór oddziału". Dla danego operatora firma jest wybierana przez program
automatycznie.

W przypadku kiedy operator nie ma zdefiniowanych uprawnień na ekranie pojawi się komunikat:
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Wszelkie uprawnienia dla operatora nadawane są wyłącznie przez administratora systemu.

Po wybraniu przez nowego operatora odpowiedniego oddziału firmy następuje powrót do okna głównego progra-
mu, w którym aktywne są tylko przyciski tych działów, do których operator ma uprawnienia. Na górnym pasku
okna widnieje nazwa operatora, który w danej chwili obsługuje program:

Po wykonaniu tych czynności nowy operator może zacząć pracę z programem.

5.2. Zmiana hasła
Jeżeli zajdzie konieczność zmiany hasła dla operatora, należy w oknie głównym programu z Menu wybrać polece-
nie "Plik" ---> funkcję "Zmień hasło" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <H>:
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W efekcie pojawi się okno, w którego pola należy wpisać kolejno stare hasło (uniemożliwia to zmianę hasła bez
wiedzy operatora), nowe hasło, a następnie potwierdzić nowe hasło:

Twoje nowe hasło musi mieć minimum 8 znaków oraz mieć co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę i 1 cyfrę.
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące wpisywanego hasła są sygnalizowane przez program odpowiednim komu-
nikatem.

Jeżeli hasło zostało wprowadzone prawidłowo, system potwierdza zmianę wyświetlając okno:
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5.3. Wybór kolorów
W tej części programu operator ma możliwość zmiany kolorów tła dla tekstu edytowalnego, nieedytowalnego i
aktywnego zgodnie ze swoimi preferencjami

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Wybierz kolory":
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W efekcie pojawia się okno "Wybór kolorów tła":

Chcąc zmienić kolor tła dla danego pola należy użyć przycisku "Wybierz", co spowoduje otwarcie się palety
kolorów:
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Wybieramy interesujący nas kolor, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem "OK" lub rezygnujemy ze zmiany
koloru wybierając klawisz "Anuluj".

Aby zapisać dokonane zmiany należy użyć przycisku "Zapisz". Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzania zmian
w kolorach tła dla tekstów, zamykamy okno naciskając krzyżyk w jego prawym górnym rogu.

Po zapisaniu zmian następuje powrót do okna głównego programu.

5.4. Zmiana oddziału
Aby w trakcie pracy zmienić oddział bez konieczności ponownego uruchamiania programu, należy w oknie
głównym z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zmień oddział". Pojawi się okno z listą oddziałów zdefin-
iowanych dla firmy, do której operator ma uprawnienia:

Wybrany oddział zaznaczamy L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Oddziały" --->funkcję
"Wybierz", lub naciskamy klawisz <Enter>.

W ten sposób oddział zostaje zmieniony, co widoczne jest w nagłówku okna głównego programu:
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5.5. Poczta
Program Anakonda dysponuje systemem poczty wewnętrznej, umożliwiającej wymianę informacji między oper-
atorami. Wiadomości mogą być rozsyłane do pojedynczej osoby lub do grupy osób.

Obsługa programu jest prosta i intuicyjna. Nadawcą jest zalogowany użytkownik (operator), odbiorcę wybiera
się z listy operatorów lub listy zdefiniowanych grup. Temat i treść wiadomości wpisywane są z klawiatury.
Istnieje również możliwość dodania załącznika, nadania wiadomości charakteru priorytetowego lub charakteru
rozgłoszenia (w tym wyłączającego). Otrzymane i wysłane wiadomości grupowane są w dwóch automatycznie
zdefiniowanych przez program folderach (folder "Odebrane" i folder "Wysłane"), przy czym operator ma możli-
wość tworzenia lub usuwania własnych folderów.

Wszystkie funkcje modułu można obsługiwać na 3 sposoby:

1. Z paska tytułowego - rozwijając listę poszczególnych opcji i wybierając (posługując się myszką lub strzałkami)
odpowiednią funkcję,

2. Z paska skrótów - klikając w odpowiednią ikonę,

3. Używając klawiszy skrótów charakterystycznych dla poszczególnych okien.
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5.5.1. Uruchomienie modułu "Poczta"

W oknie głównym programu, z paska tytułu, otwieramy listę funkcji polecenia "Plik" <Alt> + <P> i po jej
rozwinięciu wybieramy opcję "poczta" (można to uczynić myszką lub za pomocą strzałek) lub też naciskamy
klawisz skrótu <CTRL> +< P>.

Pojawi się wówczas okno zatytułowane "Lista wiadomości", które ukazuje jednocześnie zawartość folderu "Ode-
brane".

Okno to zawiera 3 polecenia na pasku tytułowym (plik, wiadomości, foldery) oraz 12 w postaci ikon na pasku
skrótów, którym odpowiadają klawisze skrótów:
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•

 nowa wiadomość <Num +>

•

 odpowiedz na <F3>

•

 prześlij dalej <F2>

•

 czytaj wiadomość <F4>

•

 przenieś wiadomość do folderu <F5>

•

 zapisz załącznik <Ctrl> + <S>

•

 usuń wiadomość <Num - >

•

 informacje o wiadomości <F6>

•

 dodaj folder <Ctrl> + <F>

•

 usuń folder <Ctrl> + <U>

•

 poprzedni folder <F11>

•

 następny folder <F12>
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Po lewej stronie okna ukazane są istniejące foldery, po prawej - informacje o otrzymanych wiadomościach: nadaw-
ca, temat, oraz opcjonalnie:

W - wiadomość priorytetowa

Zal - wiadomość z załącznikiem

N - wiadomość nowa (nieprzeczytana)

Operator jest natychmiast powiadamiany o każdej otrzymanej wiadomości odpowiednim komunikatem:

5.5.2. Odczytywanie odebranych wiadomości
Otrzymaną wiadomość można otworzyć na 4 sposoby:

1. Klikając dwukrotnie na temat wiadomości

2. Używając klawisza skrótu <F4> (po uprzednim zaznaczeniu interesującej nas wiadomości)

3.

Wybierając z paska skrótów ikonę "czytaj wiadomość" 

4. Wybierając z paska tytułowego polecenie "Wiadomości" i z rozwiniętej listy funkcji - "czytaj wiadomość"

Po wybraniu opcji "czytaj wiadomość" otwiera się okno "Odebrana wiadomość", gdzie możemy zapoznać się
z treścią wiadomości, zapisać ewentualne załączniki, odpowiedzieć na wiadomość lub przesłać ją do innych op-
eratorów jak i wydrukować ją:

Każdą wiadomość odebraną możemy wydrukować wybierając z Menu "Wiadomość" funkcję "Drukuj wiado-

mość" lub naciskając klawisze <Ctrl> + <P> lub wybierając z paska skrótów ikonę .
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Bez konieczności powrotu do okna głównego poczty (Lista wiadomości) możemy również odczytać poprzednią

(<F11> ) i następną wiadomość (<F12> ).

Każda odebrana wiadomość trafia automatycznie do folderu "Odebrane".

Jeżeli wiadomość zawiera załączniki, to aby zapisać je na dysku należy zaznaczyć wiadomość na liście wiadomości

w folderze odebrane, a następnie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <S> lub ikonę  co spowoduje wyświetlenie
okna z listą załączników:

Zaznaczamy załącznik wybrany do zapisu, a następnie naciskamy ponownie klawisze <Ctrl> + <S> lub ikonę.

Aby zapisać wszystkie załączniki należy nacisnąć klawisze <Ctrl> + <W> lub ikonę . System wyświetli
okno, w którym należy wybrać folder, do którego ma być zapisany załącznik:

Po jego wybraniu należy nacisnąć "OK", aby zapisać załączniki lub "Anuluj", aby zrezygnować z zapisu.

5.5.3. Odpowiedź na otrzymaną wiadomość

Aby utworzyć odpowiedź na otrzymaną wiadomość używamy klawisza skrótu <F6> lub wybieramy z paska

skrótów ikonę "odpowiedz na wiadomość". 

Ukazuje się komunikat:
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Jeżeli chcemy w odpowiedzi pozostawić treść wiadomości naciskamy klawisz <Tak>, jeżeli nie - klawisz <Nie>.
Możemy również posłużyć się myszką klikając w odpowiadającą nam opcję.

Po dokonaniu wyboru ukazuje się okno "Odpowiedz na wiadomość":

Odpowiadając na otrzymaną wiadomość mamy już automatycznie wypełnione pole "adresaci" i "temat" (domyśl-
nie Re: temat otrzymanej wiadomości). Pozostaje nam więc uzupełnić pole treści wiadomości i ewentualnie dodać
załącznik.

5.5.3.1. Dodawanie załączników

Po kliknięciu w ikonę "dodaj załącznik"  (<Ctrl> + <Z>) otwiera się okno "Wybierz plik", w którym lokalizu-
jemy plik, który chcemy dołączyć do wiadomości.
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Zatwierdzamy wybór klikając klawisz "Otwórz" lub <Enter>.

Istnieje możliwość wybrania kilku załączników, należy jednak pamiętać, że muszą być one oddzielone od siebie
średnikami, co program wykonuje automatycznie.

5.5.3.2. Opcje dodatkowe

W miarę potrzeb możemy nadać wiadomości charakter priorytetowy zaznaczając umieszczoną w dole okna opcję
"ważna".

5.5.3.3. Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać tak przygotowaną wiadomość wybieramy umieszczoną na pasku skrótów ikonę "wyślij wiadomość"

 lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska tytułowego w opcji "Wiadomość" wybieramy "wyślij".

Po wykonaniu tej czynności okno automatycznie się zamyka.

Jeżeli chcemy zrezygnować z wysyłania wiadomości - naciskamy <Esc> lub na pasku tytułowym w opcji "Plik"
wybieramy "zamknij".

Każda wysłana wiadomość trafia automatycznie do folderu "Wysłane" i nie może być przeniesiona do żadnego
innego folderu.

Przechodząc do folderu "Wysłane" i naciskając klawisz <F6> lub klikając w ikonę  "informacje o wiado-
mości" możemy sprawdzić kto z odbiorców już przeczytał wiadomość i kto ją usunął.
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5.5.4. Usuwanie wiadomości

Chcąc usunąć wiadomość, zaznaczamy ją w oknie "Lista wiadomości", a następnie z paska tytułowego wybieramy
polecenie "Wiadomości" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybieramy

ikonę . Istnieje również możliwość usunięcia grupy wiadomości. W tym celu należy zaznaczyć je na liście
naciskając w sposób ciągły klawisz <Ctrl> i zaznaczając je kliknięciem myszki, a następnie podobnie jak przy

usuwaniu pojedynczej wiadomości nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę . System wyświetli komunikat:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub rezygnujemy z usunięcia wybierając "Nie".

5.5.5. Dodawanie i usuwanie folderów

W programie są pierwotnie zdefiniowane dwa foldery:

• Odebrane - gdzie automatycznie trafia każda otrzymana wiadomość

• Wysłane - gdzie automatycznie trafia każda wysłana wiadomość.

Istnieje jednak możliwość dodawania lub usuwania nowych folderów, do których operator może przenosić ode-
brane wiadomości.

Należy pamiętać, że nie można przenosić wiadomości z folderu i do folderu "Wysłane".

5.5.5.1. Dodawanie nowego folderu

Aby dodać nowy folder z polecenia "Foldery" na pasku tytułowym wybieramy funkcję "Dodaj" lub naciskamy

klawisz <Ctrl> + <F> lub na pasku skrótów klikamy w ikonę .

W oknie, które się pojawi wpisujemy nazwę nowego folderu i zatwierdzamy klawiszem <Enter>.

Nowo dodany folder pojawi się po lewej stronie okna głównego "Lista wiadomości". Możemy do niego przenosić
wiadomości odebrane zaznaczając daną wiadomość i wybierając z paska tytułowego opcję "Wiadomości" --->

funkcję "Przenieś do folderu" lub naciskając klawisz <F5> lub na pasku skrótów klikając w ikonę  i klikając
w folder, do którego chcemy przenieść wiadomość.

Aby otworzyć nowy folder wystarczy dwukrotnie kliknąć jego nazwę.

Aby przeglądać inne foldery z paska tytułowego wybieramy opcję "Foldery" ---> funkcję "Poprzedni" (klawisz

<F11>) lub "Następny ( klawisz <F12>) lub na pasku skrótów klikamy w ikony:  (poprzedni)  (następ-
ny).
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5.5.5.2. Usuwanie folderu

Chcąc usunąć folder zaznaczamy go po lewej stronie okna "Lista wiadomości" i z paska tytułowego wybieramy
opcję "Foldery" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Ctrl> + <U> lub na pasku skrótów klikamy w ikonę

.

Pojawi się wówczas komunikat:

Usuwanie folderu powoduje bezpowrotne usunięcie wiadomości w nim umieszczonych. Jeżeli mimo to decydu-
jemy się na usunięcie folderu naciskamy klawisz <T> lub klikamy myszką w opcje "Tak" na komunikacie. Folder
zostaje usunięty.

Jeżeli chcemy zrezygnować z usuwania folderu naciskamy klawisz <N> lub klikamy w opcję "Nie".

5.5.6. Tworzenie nowej wiadomości

Chcąc utworzyć nową wiadomość rozwijamy umieszczoną na pasku tytułowym okna "Lista wiadomości" opcję

"Wiadomości" i wybieramy funkcję "nowa wiadomość", bądź wybieramy tę funkcję z paska skrótów , bądź
też naciskamy klawisz <Num + >.

Otwiera się okno "Nowa wiadomość":

Wypełniamy poszczególne pola:

• Adresaci - możemy wybrać pojedynczego operatora lub grupę:

1. Wybór pojedynczego operatora.
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Aby wybrać jednego adresata z listy operatorów z opcji "Wiadomości" na pasku tytułowym wybieramy

funkcję "dodaj operatora do adresatów" lub na pasku skrótów klikamy w ikonę "wybierz operatora" 
lub też naciskamy klawisz <F8>. Otwieramy w ten sposób okno "Lista operatorów":

Tu, z opcji "Operatorzy" na pasku tytułowym możemy wybrać funkcję "Pokaż wszystkich/akty-

wnych" (klawisz <F3>, ikona "Pokaż wszystkich/aktywnych operatorów " , dwuklik na nazwę op-
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eratora, lub wybrać konkretnego, zaznaczonego wcześniej operatora (funkcja "wybierz" lub klawisz "Re-
turn/Enter").

Dokonanie wyboru adresata powoduje automatyczne zamknięcie okna "Lista operatorów".

Jeżeli chcemy zrezygnować z wyboru operatora na adresata, naciskamy klawisz <Esc> lub z opcji "Plik" na
pasku tytułowym wybieramy funkcję "zakończ".

Uwaga! Operatorzy techniczni nie wyświetlą się na liście wyboru adresata.

2. Wybór grupy operatorów.

Aby wybrać na adresata grupę operatorów z opcji "Wiadomości" na pasku tytułowym wybieramy funkcję

"dodaj grupę do adresatów" lub na pasku skrótów klikamy w ikonę "wybierz grupę"  lub też naciskamy
klawisz <F9>. Otwieramy w ten sposób okno "Wybór grupy".

Wybór grupy następuje poprzez dwukrotne kliknięcie na jej nazwę.

Istnieje oczywiście możliwość wypełnienia pola "Adresaci" poprzez wpisanie z klawiatury loginów opera-
torów, pamiętając o oddzielaniu ich średnikiem.

• Temat

Z klawiatury wpisujemy temat wiadomości.

• Treść

Z klawiatury wpisujemy treść wiadomości.

• Załącznik

Możemy również dodać załącznik lub kilka załączników. W tej sytuacji postępujemy podobnie jak przy do-
dawaniu załączników w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość (patrz punkt Dodawanie załączników)

• Opcje dodatkowe

Istnieje możliwość zaznaczenia priorytetowego charakteru wiadomości (zaznaczamy opcje "ważna" lub nadania
jej charakteru rozgłoszenia.
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Bezpośredni dostęp do modułu poczty dostępny jest w dokumentach magazynowych, fakturach oraz fakturach
korektach.

5.5.7. Rozgłoszenie

Tworząc nową wiadomość możemy nadać jej charakter rozgłoszenia. Jest to najczęściej krótki komunikat za-
adresowany do wszystkich operatorów zdefiniowanych w programie jako aktywni.

Wiadomość ta jest natychmiast wyświetlana odbiorcy w pełnej formie niezależnie od tego w jakim module pracuje
w danej chwili operator bez konieczności otwierania modułu "Poczta".

Jeżeli nadawca rozgłoszenia zaznaczy w wiadomości opcję "wyłączające", program zostanie automatycznie
zamknięty po 10 minutach. Okno rozgłoszenia można zamknąć używając klawisza <Ctrl> + <F10>.

W przypadku rozgłoszenia nie ma możliwości dodawania załączników.

Uprawnienia dla poszczególnych operatorów do wysyłania rozgłoszeń są zdefiniowane w pliku: administracja ---
> operatorzy ---> pozostałe dane ---> dane dodatkowe.
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5.5.8. Wysyłanie logów

System Anakonda umożliwia wysłanie log-ów operatora wewnętrzną pocztą systemu do operatora Anakonda.
Mail taki w temacie ma "logi".
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Aby wysłać logi operatora z paska tytułowego wybieramy polecenie "Wiadomości" ---> funkcję "Wyślij log" lub

naciskamy klawisz <F7> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Po zakończeniu procesu wysyłania pojawi
się komunikat

Logi operatora po wysłaniu są usuwane z dysku.

5.5.9. Zamknięcie modułu "Poczta"

Chcąc zakończyć pracę w module "Poczta" wystarczy z paska tytułowego wybrać opcje "Plik" ---> funkcję
"Zamknij" lub nacisnąć klawisz <Esc>. W ten sposób automatycznie wracamy do okna głównego programu.

81



Chapter 2. Administracja
1. Oddziały
Ta część programu zawiera informacje dotyczące oddziałów zdefiniowanych dla danej firmy.

Aby skorzystać z tego działu należy w oknie głównym programu z Menu wybrać polecenie "Administracja" --->
funkcję "Oddziały" lub nacisnąć klawisz <F1> lub wybrać przycisk "Administracja":

Po wykonaniu tych czynności pojawi się następne okno umożliwiające skorzystanie z odpowiednich działów częś-
ci "Administracja":
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Wybieramy przycisk "Oddziały" lub naciskamy ponownie klawisz <F1>, co powoduje pojawienie się okna "Edy-
cja oddziałów" zawierającego listę oddziałów zdefiniowanych dla danej firmy:
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Wprowadzenie do systemu nowej firmy (funkcja dostępna tylko dla administratora) powoduje automatyczne do-
danie do tabeli zawierającej listę oddziałów wiersza startowego "'01' - Centrala". Kolejne oddziały muszą być
dodawane przez operatorów.

Okno "Edycja oddziałów" umożliwia dodawanie nowego oddziału, edycję danych zdefiniowanych wcześniej odd-
ziałów, zmianę symbolu oddziału lub usunięcie oddziału. Czynności te zostały opisane w rozdziale "Uruchomie-
nie programu" ---> "Wybór oddziału".

2. Grupy
W tym dziale programu zdefiniowane są grupy uprawnień dla operatorów w firmie.

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym wybrać polecenie "Administracja" ---> funkcję
"Grupy" lub nacisnąć klawisz <F1> lub posłużyć się przyciskiem "Administracja":
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Spowoduje to pojawienie się okna z poszczególnymi działami części "Administracja", w którym należy wybrać
przycisk "Grupy" lub nacisnąć klawisz <F2>:
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W ten sposób powodujemy pojawienie się okna "Edycja grup":
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Widoczna jest w nim lista grup zdefiniowanych w danej firmie - jej symbol i opis. W oknie tym udostępnione
są następujące funkcje:

2.1. Dodawanie nowej grupy
Aby dodać nową grupę dla firmy należy w oknie "Edycja grup" z Menu wybrać polecenie "Grupy" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się
okna "Podaj symbol grupy":

Należy wprowadzić symbol dla nowej grupy (2 znaki), a następnie zatwierdzić wpis naciskając klawisz <Enter>
co spowoduje pojawienie się kolejnego okna " Podaj opis grupy ":

Wprowadzamy opis grupy (maksymalnie 50 znaków), a następnie ponownie zatwierdzamy wpis naciskając klaw-
isz <Enter>.

Nowa grupa pojawi się na liście grup w oknie "Edycja grup".

2.2. Edycja opisu grupy
Aby wyedytować całość opisu grupy, należy w oknie "Edycja grup" z Menu wybrać polecenie "Grupy" ---> funkcję

"Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna
zawierającego opis grupy:

Pole tekstowe jest aktywne, co oznacza, że możemy dokonać zmian w opisie, zatwierdzając je następnie klawiszem
<Enter>.

Naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje również zamknięcie okna "Podaj opis grupy" i powrót do okna "Edycja
grup".

2.3. Usuwanie grupy
Aby usunąć grupę z listy grup zdefiniowanych w firmie, należy w oknie "Edycja grup" z Menu wybrać polecenie

"Grupy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program
zażąda potwierdzenia chęci usunięcia grupy:
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Potwierdzamy wybierając przycisk "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania grupy wybierając
"Nie" (klawisz <N>).

Grupa zostaje usunięta z listy grup dla firmy.

2.4. Drukowanie listy grup
Aby wydrukować listę grup widoczną w oknie "Edycja grup" należy z Menu wybrać polecenie "Grupy" --->

funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje
to pojawienie się okna z opcjami wydruku:

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie zatwierdzamy wydruk klawiszem "OK" lub rezygnujemy z
drukowania naciskając "Anuluj".
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2.5. Definiowanie uprawnień dla grupy
Każda grupa zdefiniowana w firmie musi mieć przyznane uprawnienia do obsługiwania wybranych części syste-
mu. Aby nadać takie uprawnienia należy w oknie "Edycja grup" z Menu wybrać polecenie "Menu" ---> funkcję

"Ustaw menu dla grupy" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę  , co spowoduje
pojawienie się okna "Edycja menu dla grupy":

Po lewej stronie widnieją funkcje do udostępnienia, po prawej funkcje udostępnione danej grupie. Są one widoczne
w postaci drzewa. Chcąc udostępnić konkretną funkcję zaznaczamy ją w części "Funkcje do udostępnienia", a

następnie wybieramy ikonę  lub naciskamy klawisz <Enter>. Należy pamiętać, że przyporządkowanie grupie
wiersza powoduje jednoczesne przyporządkowanie funkcji przynależnych do danego działu ( np. definiując up-
rawnienia do działu "Dane podstawowe" udostępniamy tym samym uprawnienia do działów "Artykuły", "Dane
pomocnicze" i "Kontrahenci").

Jeżeli chcemy wycofać udostępnioną funkcję, zaznaczamy ją w części "Funkcje udostępnione", a następnie

wybieramy ikonę  lub naciskamy klawisz <Enter>. Funkcja znika z części "Funkcje udostępnione" i pojawia
się ponownie w części "Funkcje do udostępnienia".

Aby zachować wprowadzone zmiany wybieramy ikonę  lub naciskamy klawisz <F5>. Powoduje to jed-
nocześnie zamknięcie okna "Edycja menu dla grupy" i powrót do okna "Edycja grup".

89



Administracja

Jeżeli chcemy zamknąć okno bez zapisywania zmian, wybieramy ikonę  lub naciskamy klawisz <Esc>. W
ten sposób również następuje powrót do okna "Edycja grup".

3. Operatorzy
W tej części pakietu zdefiniowani są operatorzy uprawnieni do korzystania z programu. Wprowadzenie nowego
operatora, przydzielenie mu uprawnień, jego aktywacja i deaktywacja możliwa jest tylko dla administratora sys-
temu. Wiersz z administratorem dodawany jest automatycznie do listy operatorów podczas inicjacji bazy. Id ad-
ministratora to zawsze "0 ". Lista sortowana jest po nazwisku i imieniu operatora.

Aby skorzystać z tego działu programu należy w oknie głównym wybrać polecenie "Administracja" ---> funkcję
"Operatorzy" lub nacisnąć klawisz <F1> lub wybrać przycisk "Administracja":

Spowoduje to pojawienie się następnego okna, w którym należy użyć przycisku "Operatorzy" lub nacisnąć klawisz
<F3>:
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W wyniku tych czynności przechodzimy do okna "Lista operatorów", w którym widnieje id, login, imię i nazwisko,
duplikat zdefiniowanego operatora oraz informacja czy operator jest aktywny. Okno to umożliwia wykonanie
następujących czynności:

3.1. Dodawanie nowego operatora
Aby dodać nowego operatora do listy operatorów zdefiniowanych dla danej firmy należy w oknie "Lista opera-
torów" z Menu wybrać polecenie "Operatorzy" ---> funkcje "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna "Dane nowego operatora", w którego pola należy
wpisać kolejno login, imię i nazwisko nowego operatora, pamiętając o tym, że login nie może zawierać polskich
znaków.
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Do kolejnego pola przechodzimy za pomocą klawisza <Enter>. Tym samym klawiszem zatwierdzamy wprowad-
zone dane zamykając tym samym okno "Dane nowego operatora" i powodując pojawienie się kolejnego okna
"Dodawanie hasła". Tu wpisujemy hasło niezbędne do zalogowania się i powtarzamy je w kolejnym polu.

Pierwsze hasło dla nowego operatora podawane jest przez administratora podczas wprowadzania operatora, zmi-
ana tego hasła zostanie wymuszona na operatorze podczas pierwszego logowania. Każdy operator może w dowol-
nym momencie zmienić swoje hasło (patrz rozdział "Plik. Zmiana hasła."). Administrator nie może zmienić hasła
operatora.

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany hasła dla operatora przez administratora, administrator może deaktywować,
a następnie aktywować operatora. Wtedy system umożliwi wprowadzenie nowego hasła dla operatora.

Po wprowadzeniu hasła i jego powtórzeniu naciskamy klawisz <Enter> co spowoduje zamknięcie okna i dodanie
nowego operatora do listy operatorów dla danej firmy.

Numery dla nowych operatorów przydzielane są z puli zaczynającej sie od liczby 11.

3.2. Aktywacja/deaktywacja operatora
W oknie "Lista operatorów" ukazani są pierwotnie tylko aktywni operatorzy. Aby deaktywować operatora należy
zaznaczyć go L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Operatorzy" ---> "Aktywuj/deaktywuj" lub

nacisnąć klawisz <Enter> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się pytanie:

Potwierdzamy dezaktywację operatora wybierając przycisk "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z deaktywacji
wybierając "Nie" (klawisz <N>).

Deaktywacja operatora powoduje pozbawienie go możliwości korzystania z programu (wprowadzania i mody-
fikacji danych), jednak nie usuwa go z bazy systemu. Dzięki temu możliwe jest zlokalizowanie wykonanych przez
niego operacji (np. wyłapanie popełnionych błędów) nawet jeżeli dany operator nie ma już dostępu do systemu.
Jednocześnie w czasie gdy operator był np. czasowo nieobecny jego deaktywacja uniemożliwia przypisanie mu
operacji, których nie wykonał.

Aby aktywować nieaktywnego operatora należy najpierw wyświetlić listę wszystkich (aktywnych i nieaktywnych)
operatorów. Aby to zrobić należy z Menu wybrać polecenie "Operatorzy" ---> funkcję "Pokaż wszystkich/akty-

wnych" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to uzupełnienie listy
o nieaktywnych operatorów. Zaznaczamy L-kliknięciem operatora, którego chcemy aktywować, a następnie z
Menu wybieramy polecenie "Operatorzy" ---> funkcję "Aktywuj/dezaktywuj" lub naciskamy klawisz <Enter> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli pytanie:
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Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>). Potwierdzenie
spowoduje pojawienie się okna, w którego pola należy wpisać nowe hasło dla operatora. Zatwierdzając hasło
klawiszem enter powodujemy pojawienie sie operatora na liście aktywnych operatorów.

3.3. Pozostałe dane operatora
Dział "Operatorzy" zawiera również dane dotyczące uprawnień zdefiniowanych dla operatorów. Aby skorzystać
z tych informacji należy na liście operatorów zaznaczyć L-kliknięciem operatora, którego dane nas interesują, a
następnie z Menu wybrać polecenie "Operatorzy" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się tabeli zawierającej dane dodatkowe operatora,
jego przydział do grup i oddziałów oraz uprawnienia do wykonywania poszczególnych funkcji w programie :

Aby skorzystać z informacji zawartych w tych tabelach należy zaznaczyć interesujący nas wiersz L-kliknięciem,
a następnie z menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub

z paska skrótów wybrać ikonę .
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3.3.1. Dane dodatkowe operatora

W tym rozdziale pokazane są wszystkie możliwe ustawienia dla operatora i informacje o nich. Aby zdefiniować
lub zmodyfikować te informacje należy w oknie "Podtabele operatorów" dwukrotnie kliknąć na wiersz "Dane do-
datkowe" lub zaznaczyć ten wiersz L-kliknięciem i z Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl

dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę  . Spowoduje to pojawienie się okna
"Dane operatora...":
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W oknie tym możliwe jest zdefiniowanie następujących danych dla operatora:

• wysyłanie rozgłoszeń - jeżeli jest zaznaczone, operator może wysyłać rozgłoszenia pocztą wewnętrzną
“Anakondy” (rozdział “Plik. Poczta. Rozgłoszenia”).
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• wielokrotne logowanie - jeżeli jest zaznaczone, operator może być zalogowany jednocześnie na kilku komput-
erach (musi mieć dostęp do systemu z różnych komputerów).

• uproszczone zamówienia - jeżeli zaznaczone operator może wprowadzać zamówienia od odbiorców w sposób
uproszczony.

HASŁA

• Liczba dni do zmiany hasła - należy wpisać ilość dni, po których system będzie wymagać od operatora zmiany
hasła (jeżeli wpisane jest 0 system nie wymaga zmiany hasła).

• Minimalna długość hasła - minimalna ilość znaków wymaganych przy wprowadzaniu hasła.

• Hasło zmieniano - system wyświetla datę ostatniej zmiany hasła.

• Złożone hasło - jeżeli zaznaczone hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę i cyfrę.

DANE DODATKOWE OPERATORA

• Oddział - W oknie tym można również zdefiniować oddział dla operatora, który korzysta z generatora raportów
- jeżeli oddział będzie wpisany w jego danych, operator ten uzyska wyniki raportów jedynie z tego oddziału

(naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można skorzystać z okna wyboru oddziału).

W przypadku pozostawienia niezdefiniowanego (puste pole) oddziału operator uzyska wyniki ze wszystkich
oddziałów.

Parametr ten wykorzystywany jest również podczas generowania rejestru sprzedaży VAT. Jeżeli operator w
swoich danych ma zdefiniowany oddział, na rejestrze wydrukowane zostaną faktury lub korekty wyłącznie z
tego oddziału. Jeżeli pole "Oddział", w danych dodatkowych operatora, pozostaje niewypełnione, na rejestrze
wydrukowane zostaną wszystkie faktury lub korekty wg wprowadzonych filtrów.

UWAGA! Dla umożliwienia wydruków ze wszystkich oddziałów nie należy posługiwać się symbolem '**', a
jedynie pozostawić pole niewypełnionym.

• Zastępca - jeżeli wpisane jest ID innego operatora, oznacza to, że operator nie może się zalogować do systemu,
a wszelkie jego uprawnienia przejął operator o wpisanym ID.

• Handlowiec - symbol handlowca należy wpisać, jeżeli zaistnieje potrzeba, aby operator mógł przeglądać faktu-
ry, korekty i zaległości wprowadzone do systemu tylko przez niego. Operator musi mieć również zdefiniowane
uprawnienia do konkretnych wyznaczników, a te wyznaczniki przypisaną jego grupę i oddział. Jeżeli pole to
pozostaje puste, obowiązują jedynie uprawnienia nadane operatorowi do konkretnych wyznaczników (patrz

rozdział "Uprawnienia do wyznaczników"). W tym polu również naciskając klawisz <F1> lub ikonę 
można skorzystać z pomocy w postaci słownika "Handlowcy". Jeżeli wpisany jest symbol handlowca - operator
ma uprawnienia jedynie do tych dokumentów, w których wpisany jest ten handlowiec.

• Stanowisko pracy - przypisanie operatorowi jego stanowiska pracy, możliwość wyboru ze słownika "Stanowisk
pracy".

• E-mail - jeżeli wypełniony - plik RS-Anakonda.exe.log zawierający błędy, które wynikły podczas pracy z syste-
mem wysyłany jest na wskazany adres mailowy. Z tego adresu wysyłane są także powiadomienia zdefiniowane
w “Anakondzie” m.in. te pochodzące ze zdefiniowanych odpowiedni funkcji w harmonogramie zadań.

• Kod dostępu - informacja o kodzie dostępu operatora, system kontroluje unikalność tego kodu w ramach firmy.

• Nr pracownika - przypisanie operatorowi posiadanego numeru pracownika w kartotece osobowej, możliwość
wyboru z listy kartoteki osobowej.
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• Nr kontrahenta - identyfikator kontrahenta przypisanego operatorowi - używany w przypadku połączeń z mod-
ułem obsługującym protokół SOAP. Jednocześnie operator z uzupełnionym symbolem kontrahenta w module
CRM - sprzedaż może oglądać wyłącznie dane dotyczące tego kontrahenta.

• Kat. kontrahentów - pole traktowane jest jako lista kategorii oddzielonych przecinkami, np: SF,MI. W module
CRM sprzedaż jeśli operator ma wpisane kategorie, to wyświetlane są dane tylko kontrahentów z podanej listy
kategorii.

• Miejsca użyt. - lista miejsc użytkowania środków trwałych do których operator ma uprawnienia. Kody powinny
być oddzielone przecinkiem i występować w słowniku "Miejsca użytkowania".

• Akcept. do kwoty - kwota do której operator będzie miał możliwość zmienić stan dokumentu na kolejny, który
w słowniku "Stany dokumentów" ma zaznaczony parametr "Akceptacja" i wymaga zgodności uprawnień. Oz-
naczenia: Domyślnie 0 - nie może akceptować, -1 może akceptować wszystko, inna wartość - może akceptować
do tej wartości włącznie. Parametr uwzględnia zastępstwa. Zmiana kwoty nie jest kontrolowana.

EMAIL

• Użytkownik - nazwa użytkownika skrzynki pocztowej z której wysyłana będzie poczta na zewnątrz.

• Hasło - hasło do skrzynki pocztowej z której będzie wysyłana poczta na zewnątrz.

• Serwer - serwer obsługujący skrzynkę pocztową z której będzie wysyłana poczta na zewnątrz.

• Port - numer portu dla skrzynki pocztowej.

• Szyfrowanie - sposób szyfrowania, możliwe wartości TLS, SSL lub też pusta bez szyfrowania.

POZOSTAŁE USTAWIENIA

• Lista działów - zdefiniowanie uprawnień operatora do działów firmy na potrzeby wykonywania raportów z
grupy 'dz'. Jeżeli pole pozostaje puste operator nie będzie mógł uzyskać żadnych danych w tej grupie raportów.
Możliwe jest wpisanie kilku działów jako listy rozdzielanej przecinkami. Wybór następuje ze słownika "Działy
firmy". Jeżeli w planie kont działy zdefiniowane są jako grupa analityczna z dodatkową listą należy symbole
działów wpisać ręcznie zgodnie z symboliką tej grupy.

• POS - zaznaczony, gdy operator ma się logować bezpośrednio do modułu POS (punkt obsługi sprzedaży).

• EMS - logowanie bezpośrednio do modułu rotacji opakowań EMS.

• Rejestracja czasu pracy - zaznaczony, gdy operator ma się logować bezpośrednio do modułu do rozliczania
czasu pracy.

UWAGA! Edytować te dane może jedynie operator "Anakonda" lub operator o specjalnych uprawnieniach w
grupie. Tylko jedna z powyższych opcji może być aktywna dla danego operatora w tym samym czasie.

Wybrane dla operatora uprawnienia zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Operator" ---> funkcję "Zapisz"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany, z Menu wybieramy polecenie "Operator" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Lista operatorów" możemy edytować dane dodatkowe poprzedniego (Menu

---> Operator ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego operatora (Menu ---> Operator

---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).
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Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Następuje powrót do okna "Podtabele operatorów".

3.3.2. Przydział grup i oddziałów

Aby edytować lub przydzielić operatorowi grupę uprawnień w oddziale należy w oknie "Podtabele operatorów"
dwukrotnie kliknąć na wiersz "Przydział grup i oddziałów" lub zaznaczyć ten wiersz L-kliknięciem, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja grup operatora":

Tabela obrazuje przydział operatora do danych grup uprawnień w oddziale wyświetlając ich symbol i opis.

Chcąc przydzielić operatorowi kolejną grupę uprawnień należy z Menu wybrać polecenie "Grupy" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W efekcie pojawi się okno
"Wybierz grupę i oddział":

W kolejne pola wpisujemy symbol grupy uprawnień (zdefiniowaną wcześniej w module Administracja / Grupy)
i oddział, w którym te uprawnienia mają obowiązywać lub wybieramy odpowiednie symbole naciskając ikonę

 lub klawisz <F1>, co spowoduje otwarcie się odpowiednio okien z listą grup i listą oddziałów ( wpisanie w
pole "Oddział" symbolu "**" spowoduje przypisanie operatorowi wszystkich oddziałów). Zatwierdzamy wybór
naciskając klawisz <Enter>.

Aby usunąć przydzielony wcześniej oddział lub grupę należy zaznaczyć go LPM, a następnie z Menu wybrać

polecenie "Grupy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System zażąda potwierdzenia usuwania danych wyświetlając okno:
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Jeżeli decydujemy się usunąć uprawnienia naciskamy "Tak" (klawisz <T>). W przeciwnym wypadku wybieramy
"Nie" (klawisz <N>).

Istnieje również możliwość wydrukowania listy grup i oddziałów przydzielonych operatorowi. W tym celu z
Menu wybieramy polecenie "Grupy" ---> funkcję "Drukuj listę" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . Pojawi się okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednie opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj".

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

3.3.3. Uprawnienia do dowodów księgowych

W kolejnej podtabeli można zdefiniować uprawnienia operatora do wprowadzania, przeglądania, edycji, zamyka-
nia, usuwania i otwierania dowodów księgowych.

Aby nadać te uprawnienia należy w oknie "Podtabele operatorów" wybrać tabelę "Uprawnienia do dowodów
księgowych". Można to zrobić dwukrotnym kliknięciem LPM na wiersz z ww. podtabelą lub zaznaczyć ją na
liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3>

lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Edycja uprawnień operatora do dowodów księgowych":
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W odpowiednie pola wpisujemy okres obrachunkowy lub symbol dowodu księgowego, a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Dowody" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybier-

amy ikonę .

Chcąc wyświetlić listę wszystkich uprawnień operatora do dowodów księgowych postępujemy podobnie nie
wypełniając żadnego z pól.

W tabeli zawarte są informacje dotyczące zdefiniowanych dla operatora uprawnień:

• symbol okresu obrachunkowego, w którym obowiązują uprawnienia,

• symbol, nazwa i opis dowodu księgowego, do którego nadano uprawnienia,

• funkcje dotyczące dowodów księgowych, do których operator ma nadane uprawnienia.

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowych uprawnień

Aby nadać uprawnienia do dowodu księgowego należy w oknie "Edycja uprawnień operatora do dowodów
księgowych" z Menu wybrać polecenie "Dowody" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowych uprawnień do dowodów
księgowych":
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Za pomocą klawisza <F1> lub ikony  wybieramy okres obrachunkowy, w którym mają obowiązywać
uprawnienia oraz wzór dekretacji, do którego operator ma mieć uprawnienia, a następnie zaznaczamy funkcje,
które mają mu być udostępnione.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dowody" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany z Menu wybieramy polecenie "Dowody" ---> "Cofnij" lub naciskamy <F8> lub ikonę

.

Zamknięcie okna bez zapisywania zmian następuje po wybraniu z Menu "Plik" ---> "Zamknij" lub naciśnięciu
klawisza <Esc>.

2. Edycja uprawnień do dowodów księgowych

Aby edytować uprawnienia do konkretnego dowodu księgowego, zaznaczamy go na liście w oknie "Edycja up-
rawnień operatora do dowodu księgowego", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Dowody" ---> funkcję

"Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno
zawierające wcześniej zdefiniowane uprawnienia:
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W oknie tym możliwa jest jedynie modyfikacja funkcji wprowadzania, przeglądania, edycji, zamykania, usuwa-
nia i otwierania dowodów księgowych.

Wprowadzone zmiany można zapisać z Menu wybierając polecenie "Dowody' ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Jeżeli dokonaliśmy jakichkolwiek zmian pojawia się pytanie:

Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Dowody" ---> "Cofnij" lub nacisnąć <F8>

lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja uprawnień operatora do dowodów księgowych" można edytować

uprawnienia poprzedniego ( Menu ---> Dowody --->Poprzedni operator lub klawisz <F11> lub ikona )

lub następnego operatora ( Menu ---> Dowody ---> Następny operator lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby zamknąć okno edycji danych uprawnień należy z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij"
lub nacisnąć klawisz <Esc>.

3. Usuwanie uprawnień

Aby usunąć uprawnienia do dowodu księgowego zaznaczamy go na liście w oknie "Edycja uprawnień opera-
tora do dowodów księgowych", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Dowody" ---> funkcję "Usuń" lub

naciskamy klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci
usunięcia uprawnień:

Aby potwierdzić usuwanie naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Rezygnując - naciskamy "Nie" (klawisz <N>).

Uprawnienia zostają usunięte z listy.

4. Filtrowanie uprawnień

Aby wyszukać uprawnienia operatora do konkretnego dowodu księgowego należy w oknie "Edycja uprawnień
operatora do dowodu księgowego" z Menu wybrać polecenie "Dowody" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć

102



Administracja

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja uprawnień operatora
do dowodów księgowych" w formie przystosowanej do wyszukiwania:

Po wpisaniu odpowiedniego filtra i naciśnięciu <F3> lub ikony  system wyświetli wyszukiwane up-
rawnienia.

Bez konieczności powrotu do okna "Lista operatorów" możemy edytować i modyfikować uprawnienia do
dowodów księgowych poprzedniego (Menu ---> Operator ---> Poprzedni operator lub klawisz <F11> lub ikona

) lub następnego operatora (Menu ---> Operator ---> Następny operator lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.3.4. Uprawnienia do grup stałych kadrowo/płacowych

W tej części programu definiowane są uprawnienia operatorów, wprowadzanie nowych, edytowanie lub usuwanie
grup stałych kadrowo/płacowych.

Aby nadać operatorowi uprawnienia do grup stałych kadrowo/płacowych , należy w oknie "Podtabele operatorów"
wybrać podtabelę "Uprawnienia do grup stałych kadrowo/płacowych". Można to zrobić dwukrotnie klikając na
ten wiersz lub zaznaczyć ten wiersz L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję

"Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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System wyświetli okno "Edycja uprawnień grup stałych operatora harmonogram"

W odpowiednie pola wpisujemy grupę, dodajemy jej opis i zaznaczamy, czy jest ona edytowalna.

W tym oknie udostępnione są następujące funkcje:

Dodawanie nowej grupy

Aby dodać nową grupę należy z Menu wybrać polecenie "Grupy" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

W efekcie w podtabeli pojawi się kolejny wiersz do wpisania nowej grupy kadrowo/płacowej.

Usuwanie nowej grupy

Aby usunąć dodaną wcześniej grupę należy zaznaczyć dany wiersz L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać

polecenie "Grupy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę 
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System zażąda potwierdzenia usuwania danych, wyświetlając następujące okno:

Jeżeli decydujemy się usunąć uprawnienia naciskamy "Tak" ( klawisz <T>), w przeciwnym wypadku naciskamy
"Nie (klawisz <N>).

Wszystkie wprowadzone dane możemy zapisać, wybierając z Menu polecenie "Zapisz zmiany" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę 

Istnieje również możliwość wydrukowania listy operatorów do grup stałych kadrowo/płacowych. W tym celu z
Menu wybieramy polecenie "Grupy"---> funkcję "Drukuj" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę 

Pojawi się okno z opcjami wydruku. Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały
opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" ---> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednie opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj".

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować i modyfikować uprawnienia poprzedniego

(Menu ---> Operator ---> Poprzedni operator lub naciskąjąc klawisz <F11> lub wybierając ikonę  ) lub
następnego operatora ( Menu ---> Operator ---> Następny operator lub naciskając klawisz <F12> lub wybierając

ikonę  ).

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

3.3.5. Uprawnienia do kadr

W tej części programu definiowane są uprawnienia operatorów do wprowadzania, edycji, usuwania i przeglądania
danych osobowych zapisanych w kartotece osobowej. Należy zaznaczyć, że uprawnienia takie może nadawać
tylko administrator systemu.

Chcąc przejrzeć lub zmienić uprawnienia operatora do kadr należy w oknie "Podtabele operatorów" dwukrotnie
kliknąć na wiersz "Uprawnienia do kadr" lub zaznaczyć ten wiersz L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać
polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

.
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Wyświetla się okno "Edycja uprawnień do kadr: operator ...", które zawiera informacje dotyczące uprawnień
konkretnego operatora do poszczególnych komórek organizacyjnych:

Okno to udostępnia nam następujące możliwości:

1. Dodawanie nowych uprawnień

Aby dodać nowe uprawnienia operatorowi należy z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Do-

daj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powodujemy w ten sposób po-
jawienie się okna "Dodawanie nowych uprawnień do kadr: operator ...":
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W polu "Komórka zatrudniająca" wpisujemy symbol komórki organizacyjnej (aby go wyszukać możemy wcis-

nąć klawisz <F1> lub umieszczoną obok ikonę ), a następnie zaznaczamy kliknięciem uprawnienia, które
chcemy nadać operatorowi czyli możliwość przeglądania, wprowadzania, edycji, usuwania elementów Kar-
toteki Osobowej.

Uwaga: Wpisanie w pole "Komórka organizacyjna" dwóch gwiazdek ( ** ) oznacza udzielenie operatorowi
uprawnień do wszystkich komórek organizacyjnych.

2. Edycja uprawnień.

Jeżeli chcemy przejrzeć lub zmienić wcześniej nadane uprawnienia należy zaznaczyć na liście interesującą
nas komórkę organizacyjną, a następnie z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Edytuj" lub

nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Następuje edycja uprawnień do danej komórki
organizacyjnej:
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Wszelkie zmiany dokonane na tym etapie należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Komórka" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając <F5> lub wybierając ikonę . Cofamy zmiany podobnie jak przy dodawaniu up-

rawnień (klawisz <F8> lub ikona ).

W tym samym oknie możemy edytować lub zmienić poprzednie (klawisz <F11> lub ikona ) lub następne

(klawisz <F12> lub ikona ) uprawnienia operatora.

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zakończ".

3. Usuwanie uprawnień

Aby całkowicie usunąć uprawnienia operatora do kadr należy zaznaczyć daną komórkę organizacyjną na liście
L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz

<Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas pytanie:
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Jeżeli wybierzemy "Tak" (klawisz <T>) całkowicie usuniemy uprawnienia operatora do danej komórki orga-
nizacyjnej. Jeżeli wciśniemy "Nie" (klawisz <N>), wrócimy do okna "Edycja uprawnień do kadr operatora ..."
i lista pozostanie bez zmian.

4. Zmiana operatora.

Bez konieczności powrotu do okna głównego programu, możemy nadać uprawnienia poprzedniemu (Menu ---

>Operator --->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnemu operatorowi (Menu --->Operator

--->Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.3.6. Uprawnienia do kas/banków

Aby nadać operatorowi uprawnienia do kas lub banków należy w oknie "Podtabele operatorów" wybrać podtabelę
"Uprawnienia do kas/banków". System wyświetli okno "Edycja uprawnień operatora do kas/banków":

W odpowiednie pola wpisujemy interesujący nas symbol okresu obrachunkowego lub symbol kasy lub banku, a

następnie naciskamy klawisz <F3> lub ikonę , lub z Menu wybieramy polecenie "Kasy/Banki" ---> funkcję
"Filtruj". System wyświetli listę kas lub banków, do których operator ma uprawnienia zgodnie z wpisanym filtrem.
Nie wypełniając żadnego z pól i naciskając klawisz <F3> spowodujemy wyświetlenie wszystkich kas/banków, do
których operator ma uprawnienia:
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W oknie tym możliwe jest wykorzystanie następujących funkcji:

1. Dodawanie uprawnień

Aby dodać operatorowi uprawnienia do nowej kasy lub banku należy z Menu wybrać polecenie "Kasy/Banki"

---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno "Dodawanie nowych uprawnień do kasy/banku":
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Wpisujemy okres obrachunkowy, którego uprawnienie ma dotyczyć oraz symbol kasy lub banku (naciśnięcie
klawisza <F1> pozwoli na skorzystanie z pomocniczych okien wyboru). Następnie zaznaczamy do jakich op-
eracji w danej kasie lub banku operator ma mieć uprawnienia.

Aby zapisać zmiany z Menu wybieramy polecenie "Kasy/Banki" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy klawisz

<F5> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie polece-
nia "Kasy/Banki" ---> "Cofnij".

Dodane uprawnienia pojawią się na liście w oknie "Edycja uprawnień operatora do kas/banków".

2. Dodawanie uprawnień do wielu kas

Aby dodać operatorowi uprawnienia do listy kas lub banków należy z Menu wybrać polecenie "Kasy/Banki"

---> funkcję "Dodaj listę kas" lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
nowych uprawnień do kasy/banku":

Wpisujemy okres obrachunkowy, którego uprawnienie ma dotyczyć oraz symbol kas lub/i banków (naciśnięcie
klawisza <F1> pozwoli na wybranie kas/banków poprzez zaznaczenie multiwyborem [Ctrl + LPM] ). Następnie
zaznaczamy do jakich operacji w wybranych kasach/bankach operator ma mieć uprawnienia.

Aby zapisać zmiany z Menu wybieramy polecenie "Kasy/Banki" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy klawisz

<F5> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie polece-
nia "Kasy/Banki" ---> "Cofnij".

Dodane uprawnienia pojawią się na liście w oknie "Edycja uprawnień operatora do kas/banków"

3. Edycja danych

Aby edytować lub modyfikować wprowadzone wcześniej uprawnienia należy zaznaczyć je na liście w oknie
"Edycja uprawnień operatora do kas/banków", a następnie z Menu wybrać polecenie "Kasy/Banki" ---> funkcję
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"Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno, w którym
zawarte będą wprowadzone wcześniej dane dotyczące uprawnienia:

Wszelkie modyfikacje zapisujemy z Menu wybierając "Kasy/Banki" ---> "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5>

lub ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany naciskamy <F8> lub ikonę  lub z Menu - "Kasy/Banki" ---> "Cofnij".

Bez konieczności powrotu do okna "Lista operatorów" możemy edytować i modyfikować uprawnienia do

dowodów księgowych poprzednich (Menu ---> Kasy/Banki---> Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona )

lub następnych uprawnień (Menu ---> Kasy/Banki ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

4. Usuwanie uprawnień

Aby usunąć uprawnienia należy zaznaczyć je na liście w oknie "Edycja uprawnień operatora do kas/banków",
a następnie z Menu wybrać polecenie "Kasy/Banki" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z

paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz <N>).

Bez konieczności powrotu do okna "Lista operatorów" możemy edytować i modyfikować uprawnienia do
dowodów księgowych poprzedniego (Menu ---> Operator ---> Poprzedni operator lub klawisz <F11> lub ikona

) lub następnego operatora (Menu ---> Operator ---> Następny operator lub klawisz <F12> lub ikona ).
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3.3.7. Uprawnienia do magazynów

W tej części programu definiowane są uprawnienia operatorów do przeglądania ilości lub poszczególnych dostaw
artykułów w zdefiniowanych magazynach, a także uprawnienia do wprowadzania, edycji, usuwania, przeglądania,
zamykania oraz otwierania dokumentów magazynowych. Należy zaznaczyć, że uprawnienia takie może nadawać
tylko administrator systemu.

Chcąc przejrzeć lub zmienić uprawnienia operatora co do magazynów lub dokumentów magazynowych należy
w oknie "Podtabele operatorów" dwukrotnie kliknąć na wiersz "Uprawnienia do magazynów" lub zaznaczyć ten
wiersz L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacis-

nąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Wyświetla się okno "Edycja uprawnień operatora", które zawiera informacje dotyczące uprawnień konkretnego
operatora do poszczególnych magazynów:
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Okno to udostępnia nam następujące możliwości:

1. Dodawanie nowych uprawnień

Aby dodać nowe uprawnienia operatorowi należy z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Do-

daj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powodujemy w ten sposób po-
jawienie się okna "Dodawanie nowych uprawnień":
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W pole "Magazyn" wpisujemy symbol magazynu (aby go wyszukać możemy wcisnąć klawisz <F1> lub

umieszczoną obok ikonę ), a następnie zaznaczamy kliknięciem uprawnienia, które chcemy nadać op-
eratorowi czyli możliwość przeglądania ilości magazynowych i dostaw lub dostępu do dokumentów maga-
zynowych i przecen.

WAŻNE: Należy pamiętać, że operator, który nie ma przydzielonych uprawnień do przeglądania ilości maga-
zynowych nie będzie w stanie podejrzeć obrotów magazynowych czy przyjęć nawet wywołując je z kartoteki
artykułu (patrz: Dokumentacja użytkownika, Rozdział: Dane podstawowe; Stany magazynowe artykułu)

Po wypełnieniu pól zapisujemy zmiany wybierając z Menu polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Zapisz"

lub wciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Bez konieczności powrotu do okna
"Edycja uprawnień operatora" możemy nadać uprawnienia do kolejnych magazynów wciskając klawisz <Num

+> lub wybierając ikonę .

Jeżeli chcemy cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Cofnij"

lub naciskamy <F8> lub wybieramy ikonę .

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij". Nadane
uprawnienia pojawią się na liście w oknie "Edycja uprawnień operatora".

Do dodawania uprawnień do magazynów można również użyć funkcji  (wielokrotnego wyboru). Wtedy,
po otwarciu okna "Dodawanie nowych uprawnień" należy zdefiniować uprawnienia dla magazynów. Następnie

klawiszem <F1> lub za pomocą wciśnięcia ikony  w kontrolce Magazyn otwieramy listę możliwych do
wyboru magazynów. W tym przypadku istnieje możliwość zaznaczenie dowolnej ilości magazynów. Wykonuje
się to poprzez kombinację klawiszy <Ctrl> + kliknięcie myszką (wybór pojedynczych magazynów) lub <Shift>
+ kliknięcie myszką (wybór z listy od - do). Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem <Enter> system dodaje up-
rawnienia do każdego zaznaczonego magazynu po kolei. Naturalnie uprawnienia są modyfikowalne.

2. Edycja uprawnień
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Jeżeli chcemy przejrzeć lub zmienić wcześniej nadane uprawnienia należy zaznaczyć na liście interesujący
nas magazyn, a następnie z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Następuje edycja uprawnień do danego magazynu.

Wszelkie zmiany dokonane na tym etapie należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Uprawnienia" --->

funkcję "Zapisz" lub naciskając <F5> lub wybierając ikonę . Cofamy zmiany podobnie jak przy dodawa-

niu uprawnień (klawisz <F8> lub ikona ).

W tym samym oknie możemy edytować lub zmienić poprzednie (klawisz <F11> lub ikona ) lub następne

(klawisz <F12> lub ikona ) uprawnienia operatora.

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zakończ". Jeżeli
dokonaliśmy jakichkolwiek zmian pojawia się pytanie:

Potwierdzamy wybierając "Tak" (klawisz<T>) lub rezygnujemy z zapisania zmian naciskając "Nie" (klawisz
<N>).

3. Usuwanie uprawnień

Aby całkowicie usunąć uprawnienia operatora do danego magazynu należy zaznaczyć dany magazyn na liście
L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz

<Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas pytanie:

116



Administracja

Jeżeli wybierzemy "Tak" (klawisz <T>) całkowicie usuniemy uprawnienia operatora do danego magazynu.
Jeżeli wciśniemy "Nie" (klawisz <N>), wrócimy do okna "Edycja uprawnień operatora" i lista pozostanie bez
zmian.

4. Zmiana operatora

Bez konieczności powrotu do okna głównego programu, możemy nadać uprawnienia poprzedniemu (Menu ---

>Operator --->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnemu operatorowi (Menu --->Operator

--->Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.3.7.1. Uprawnienia do dokumentów magazynowych

Chcąc edytować uprawnienia operatora do dokumentów magazynowych należy zaznaczyć L-kliknięciem intere-
sujący nas magazyn, a następnie z Menu wybrać polecenie "Uprawnienia" ---> funkcję "Dokumenty" lub nacisnąć

klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wtedy okno "Edycja uprawnień operatora do
dokumentów", w którym system automatycznie wygeneruje listę dokumentów magazynowych, do których oper-
ator ma uprawnienia:

Tabela zawiera następujące kolumny:

1. Dokument - identyfikator i opis dokumentu magazynowego. Możliwe jest nadanie uprawnień dla wszystkich
dokumentów zdefiniowanych w systemie.

Szczegółowy opis typów dokumentów magazynowych można znaleźć w rozdziale "Dane podstawowe. Dane
pomocnicze. Typy dokumentów magazynowych".

2. Wpr. - oznacza, że operator ma uprawnienia do wprowadzania dokumentów
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3. Ed. - oznacza, że operator może edytować dokumenty

4. Us. - oznacza, że operator może usuwać dokumenty

5. Prz. - oznacza, że operator może przeglądać dokumenty

6. W->G - oznacza, że operator może zamykać dokumenty w stanie 'W'

7. G->Z - oznacza, że operator może zamykać dokumenty w stanie 'G'

8. Z->G - oznacza, że operator może otwierać dokumenty w stanie 'Z'

9. G->W - oznacza, że operator może otwierać dokumenty w stanie 'G'

10.Zm. ceny - oznacza, że operator ma uprawnienia do zmiany ceny na dokumencie magazynowym

11.Wpr.poz. - oznacza, że operator ma uprawnienia do wprowadzania pozycji na dokumencie magazynowym

12.Ed.poz. - oznacza, że operator ma możliwość edytowania pozycji dokumentu magazynowego

13.US.poz. - oznacza, że operator może usuwać pozycje

Chcąc dokonać zmian w uprawnieniach operatora do konkretnego dokumentu w danym magazynie należy zaz-
naczyć L-kliknięciem interesujący nas typ dokumentu na liście dokumentów magazynowych, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Dokumenty" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Ukazuje się wówczas okno "Edycja uprawnień do dokumentów w magazynie...", które zawiera za-
znaczone opcje dla danego typu dokumentu:

W tym oknie możemy usuwać lub dodawać uprawnienia dla danego typu dokumentu. Po dokonaniu zmian należy
je zapisać wybierając z Menu polecenie "Dokumenty" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub

wybierając ikonę .

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna można edytować poprzedni (klawisz <F11> lub ikona )

lub następny dokument (klawisz <F12> lub ikona ).

3.3.8. Uprawnienia operatora do tras zamówień odbiorców

W tej części programu definiowane są uprawnienia operatorów do dodawania lub edycji zamówień odbiorców
dla danej trasy.
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Wybieramy z listy 'Uprawnienia do tras zamówień odbiorców' i ukazuje nam się następująca tabela:

zawiera ona kolumny:

1. Trasa - identyfikator trasy do której określamy uprawnienia. Możliwy jest wybór ze słownika "Trasy", po
naciśnięciu klawisza <F1>

2. Opis - odczytywany z bazy po wprowadzony id trasy

3. Dodawanie - czy operator ma uprawnienia do dodawania

4. Edycja - czy operator ma uprawnienia do edycji

Aby dodać kolejną trasę należy w pustym wierszu wprowadzić id trasy, system Anakonda automatycznie utworzy
dodatkowy pusty wiersz by można było dodać kolejny wpis. Uprawnienia dla trasy można usunąć poprzez Num-,

, lub z menu Trasy -> Usuń trasę. Po dokonaniu zmian należy je zapisać wybierając z menu polecenie "Trasy"

---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub wybierając ikonę .

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna można edytować uprawnienia poprzedniego (klawisz <F11> lub

ikona ), lub następnego operatora (klawisz <F12> lub ikona ).

3.3.9. Uprawnienia do typów plików zamówień odbiorców

W programie możliwe jest zdefiniowanie uprawnień operatora do zamykania/modyfikacji plików powiązanych z
zamówieniami odbiorców wg ich typów.

Aby to zrobić należy w module Administracja - Operatorzy wybrać podtabelę "Uprawnienia do typów plików
zamówień odbiorców", co spowoduje wyświetlenie okna:

119



Administracja

W kolumnie "Typ plików" wpisujemy lub wybieramy ze słownika (<F1>) Typy plików zamówień odbiorców
typ pliku, do którego modyfikacji ma mieć uprawnienia operator. Następnie zaznaczamy opcję modyfikacji jeżeli
operator ma mieć uprawnienia do zamykania danego typu pliku zamówienia. Wprowadzone dane zatwierdzamy

naciskając klawisz <F5> lub ikonę 

Aby usunąć wprowadzony wcześniej wiersz w tabeli należy nacisnąć klawisze <Num +-> lub ikonę  , a

następnie zapisać zmiany naciskając <F5> lub ikonę .

W tym samym oknie możliwe jest również przejście do uprawnień poprzedniego (<F11> ) lub następnego

operatora (<F12> ).

3.3.10. Uprawnienia do typów umów

W tej części programu definiowane są uprawnienia operatorów do wprowadzania, edycji, usuwania, przeglądania,
zamykania oraz dołączania plików do umów o określonym typie umowy. Należy zaznaczyć, że uprawnienia takie
może nadawać tylko administrator systemu.

Chcąc przejrzeć lub zmienić uprawnienia operatora do typów umów należy w oknie "Podtabele operatorów"
dwukrotnie kliknąć na wiersz "Uprawnienia do typów umów" lub zaznaczyć ten wiersz L-kliknięciem, a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybrać ikonę .
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Wyświetla się okno "Edycja uprawnień operatora do typów umów", które zawiera informacje dotyczące uprawnień
konkretnego operatora do poszczególnych typów umów:

Okno to udostępnia nam następujące możliwości:

1. Dodawanie nowych uprawnień

Aby dodać nowe uprawnienia operatorowi należy z Menu wybrać polecenie "Typy umów" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powodujemy w ten sposób pojawienie
się okna "Dodawanie nowych uprawnień do typów umów":
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W pole"Typ umowy" wpisujemy symbol typu umowy (aby go wyszukać możemy wcisnąć klawisz <F1> lub

umieszczoną obok ikonę ), a następnie zaznaczamy kliknięciem uprawnienia, które chcemy nadać op-
eratorowi czyli możliwość przeglądania, wprowadzania, edycji, usuwania i dołączania plików do wybranych
umów posiadających wybrane typy umów.

2. Edycja uprawnień.

Jeżeli chcemy przejrzeć lub zmienić wcześniej nadane uprawnienia należy zaznaczyć na liście interesujący nas
typ umowy, a następnie z Menu wybrać polecenie "Typy umów" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Następuje edycja uprawnień do danego typu umowy.

Wszelkie zmiany dokonane na tym etapie należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Plik" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając <F5> lub wybierając ikonę . Cofamy zmiany podobnie jak przy dodawaniu up-

rawnień (klawisz <F8> lub ikona ).

W tym samym oknie możemy edytować lub zmienić poprzednie (klawisz <F11> lub ikona ) lub następne

(klawisz <F12> lub ikona ) uprawnienia operatora.

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zakończ". Jeżeli
dokonaliśmy jakichkolwiek zmian pojawia się pytanie:
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Potwierdzamy wybierając "Tak" (klawisz<T>) lub rezygnujemy z zapisania zmian naciskając "Nie" (klawisz
<N>).

3. Usuwanie uprawnień

Aby całkowicie usunąć uprawnienia operatora do typu umowy należy zaznaczyć dany typ umowy na liście L-
kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Typ umowy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz

<Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas pytanie:

Jeżeli wybierzemy "Tak" (klawisz <T>) całkowicie usuniemy uprawnienia operatora do danego typu umowy.
Jeżeli wciśniemy "Nie" (klawisz <N>), wrócimy do okna "Edycja uprawnień operatora do typów umów" i lista
pozostanie bez zmian.

4. Zmiana operatora

Bez konieczności powrotu do okna głównego programu, możemy nadać uprawnienia poprzedniemu (Menu ---

>Operator --->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnemu operatorowi (Menu --->Operator

--->Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.3.11. Uprawnienia do wyznaczników

Aby nadać operatorowi uprawnienia do wyznaczników należy w oknie "Podtabele operatorów" wybrać podtabelę
"Uprawnienia do wyznaczników". System wyświetli okno "Edycja uprawnień operatora do wyznaczników":
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W tabeli zawarte są informacje dotyczące zdefiniowanych dla operatora uprawnień: symbol i nazwa wyznacznika
oraz funkcje dotyczące wyznaczników, do których operator ma nadane uprawnienia.

W oknie tym możliwe jest wykorzystanie następujących funkcji:

1. Dodawanie nowych uprawnień

Aby nadać uprawnienia do wyznacznika należy w oknie "Edycja uprawnień operatora do wyznaczników"
z Menu wybrać polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Lub  w przypadku dodawania wielu wyznaczników na raz.
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System wyświetli okno "Dodawanie nowych uprawnień do wyznacznika":

Wpisujemy wyznacznik, którego uprawnienie ma dotyczyć (naciśnięcie klawisza <F1> pozwoli na skorzystanie
z pomocniczych okien wyboru), a następnie zaznaczamy funkcje, które mają mu być udostępnione.

Jeżeli została uruchomiona funkcja zbiorczego dodawania wyznaczników ( ), to po wciśnięciu w kon-
trolce "Wyznacznik" klawisza <F1> możliwe będzie zaznaczenie wielu wierszy (wyznaczników) i dodanie
ich wszystkich na raz za pomocą klawisza <Enter>. Należy pamiętać, żeby wcześniej ustawić uprawnienia do
poszczególnych czynności. Wszystkie nowo dodane wyznaczniki będą miały uprawnienia do czynności takie,
jak zaznaczono na oknie przed wciśnięciem klawisza <F1>.

Aby cofnąć zmiany z Menu wybieramy polecenie "Wyznaczniki" ---> "Cofnij" lub naciskamy <F8> lub ikonę

.

2. Edycja uprawnień do wyznaczników

Aby edytować uprawnienia do konkretnego wyznacznika, zaznaczamy go na liście w oknie "Edycja uprawnień
operatora do wyznaczników", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję "Edytuj"

125



Administracja

lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno zawierające
wcześniej zdefiniowane uprawnienia:

W oknie tym możliwa jest jedynie modyfikacja funkcji wprowadzania, przeglądania, edycji, zamykania, usuwa-
nia i otwierania wyznacznika.

Wprowadzone zmiany można zapisać z Menu wybierając polecenie "Wyznaczniki' ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Wyznaczniki" ---> "Cofnij" lub nacisnąć

<F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja uprawnień operatora do wyznaczników" można edytować up-

rawnienia poprzedniego ( Menu ---> Wyznaczniki --->Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub

następnego wyznacznika ( Menu ---> Wyznaczniki ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Usuwanie uprawnień

Aby usunąć uprawnienia do wyznacznika zaznaczamy go na liście w oknie "Edycja uprawnień operatora do
wyznaczników", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy

klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia
uprawnień:

Aby potwierdzić usuwanie naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Rezygnując - naciskamy "Nie" (klawisz <N>).

Uprawnienia zostają usunięte z listy.

Należy pamiętać, że nadanie operatorowi uprawnień do wyznaczników nie jest wystarczające, aby móc
wprowadzać czy przeglądać faktury o tych wyznacznikach. W dziale Sprzedaż ---> Wyznaczniki faktur należy
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również każdemu z wyznaczników zdefiniować grupę i oddział, przez które będzie on wykorzystywany. Tak więc
uprawnienia do faktur są w systemie nadawane niejako dwustopniowo.

3.4. Kopiowanie uprawnień operatora
Jeśli chcemy skopiować uprawnienia, to korzystamy z funkcji ,,Przepisywanie uprawnień". Zaznaczamy na "Liście
operatorów" L-kliknięciem interesujące nas pole, następnie z Menu wybieramy 'Operatorzy" ---> funkcję "Pobierz

uprawnienia" lub naciskamy klawisz <Ctrl+U> albo z paska skrótów wybieramy ikonę 

Na przykład: Operator Jan Kowalski ma przydzieloną grupę AD - Administrator i oddział 01 - centrala, ma
również Uprawnienia do magazynów - może przeglądać ilości magazynowe i dostawy, - Uprawnienia do wyz-
naczników - FW, Krzysztof Kowalski ma przydzieloną grupę FA - Fakturzyści i oddział - 01 oraz - Uprawnienia
do wyznaczników - MW. Chcemy zastąpić jego uprawnienia. Przepiszemy mu uprawnienia Jana Kowalskiego.

Ustawiamy się w polu Krzysztof Kowalski i z paska skrótów wybieramy ikonę 

Pojawi się okno ''Wybierz operatora z uprawnieniami do pobrania". Ustawiamy się w polu Jan Kowalski i
potwierdzamy wybór naciskając klawisz <Enter>.
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Pojawi się okno "Co robić?" informujące, że uprawnienia będą zastąpione. Oznacza to, że Krzysztof Kowalski
będzie miał identyczne uprawnienia jak operator Jan Kowalski:

Chcąc potwierdzić zastąpienie uprawnień naciskamy klawisz "Tak" <T>, rezygnację "Nie" <N>

Po zakończeniu przepisywania uprawnień operator Krzysztof Kowalski ma przydzieloną grupę AD - Adminis-
trator i oddział 01 - centrala, ma również Uprawnienia do magazynów - może przeglądać ilości magazynowe i
dostawy, - Uprawnienia do wyznaczników - FW. Jego uprawnienia są takie same jak uprawnienia Jana Kowal-
skiego.

UWAGA: Kopiowanie uprawnień użytkowników kopiuje również uprawnienia do kadr. Użyć tej funkcji może
wyłącznie operator "Anakonda" lub operator o specjalnych uprawnieniach w grupie.

3.5. Pobieranie logów operatora
System dla Operatora Anakonda udostępnia funkcję pobierania logów wybranego Operatora.

Zaznaczamy Operatora na "Liście operatorów", następnie z Menu wybieramy "Operatorzy" ---> funkcję "Pobierz

log operatora" lub naciskamy klawisz <F7> albo z paska skrótów wybieramy ikonę .

Pobrane logi wyświetlane są na ekranie w formie tekstowej.

4. Lista połączeń
Ten dział programu zawiera listę połączeń do serwera. Aby z niego skorzystać należy w oknie głównym wybrać
polecenie "Administracja" ---> funkcję "Połączenia" lub nacisnąć klawisz <F1> lub przycisk "Administracja":
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Następnie w oknie, które się pojawi wybieramy przycisk "Połączenia" lub naciskamy klawisz <F4>:
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W efekcie pojawi się okno "Lista połączeń":
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Tabela zawiera następujące dane dotyczące nawiązywanych połączeń:

• Op_Id - identyfikator operatora nawiązującego połączenie

• Początek - data i godzina nawiązania połączenia

• Koniec - data i godzina zakończenia połączenia

• Nr ip - numer IP komputera, z którego nawiązano połączenie

• Typ zak. - rodzaj zakończenia połączenia z serwerem:

'P' – zakończenie poprawne, ze stacji otrzymano sygnał o wylogowaniu,

'Z' – połączenie zerwane przez stację bez sygnału wylogowania,

'R' – połączenie zerwane przez RS_ANAKONDA_SERVER, na skutek żądania stopu lub restartu przez admin-
istratora.

' ' - połączenie aktywne lub zerwane z innych przyczyn, np. awaria serwera, restart postgresql. W takim wypadku
atrybut 'koniec' ma wartość ' ' (spacja).

Tabela zawiera listę wszystkich połączeń. Jeżeli zaistnieje konieczność wyszukania konkretnych połączeń wg
określonych parametrów ( data, numer IP komputera, z którego nawiązano połączenie, identyfikator operatora, typ
zakończenia połączenia) należy z Menu wybrać polecenie "Połączenia" ---> funkcję "Wyświetl połączenia" lub

nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno, w którego pola należy wpisać
interesujące nas parametry wyświetlania:
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Następnie ponownie z Menu należy wybrać polecenie "Połączenia" ---> funkcję "Wyświetl połączenia" lub nacis-

nąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

W tabeli pojawi się lista wyszukiwanych połączeń.

Aby usunąć z listy konkretne połączenie (funkcja zarezerwowana wyłącznie dla administratora systemu) należy
zaznaczyć go na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Połączenia" ---> funkcję "Usuń" lub

nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia
połączenia wyświetlając pytanie:

Aby potwierdzić usunięcie naciskamy "Tak" (klawisz <T>), aby zrezygnować wybieramy "Nie" (klawisz <N>).

Możliwe jest wydrukowanie listy połączeń. W tym celu należy użyć polecenia "Drukuj listę" z zakładki

"Połączenia" w menu okna. Można też użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+ <P> albo ikony  z toolbara
okna.

Aby zakończyć pracę w dziale "Połączenia" należy z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zakończ" lub
nacisnąć klawisz <Esc>.

5. Tabele archiwalne
W tym dziale programu przechowywane są archiwalne tabele zawierające informacje dotyczące wszelkich
wprowadzanych w systemie zmian.Wprowadzana zmiana widnieje w bieżącej tabeli, natomiast poprzednie dane
są automatycznie przekazywane do tabeli archiwalnych łącznie z informacjami dotyczącymi wprowadzenia zmian
(np. data dokonania zmian, identyfikator operatora dokonującego zmiany itd.)
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Dostęp do tego działu ma tylko operator systemowy Anakonda.

Aby z niego skorzystać należy w oknie głównym wybrać polecenie "Administracja" ---> funkcję "Tabele archi-
walne" lub nacisnąć klawisz <F1> lub przycisk "Administracja":

Następnie w kolejnym oknie wybieramy przycisk "Tabele archiwalne" lub naciskamy klawisz <F5>:
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W efekcie pojawi się okno zawierające listę wszystkich archiwalnych tabel:
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Aby wyświetlić zawartość jednej z tabel należy zaznaczyć ją na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać
polecenie "Baza archiwalna" ---> funkcję "Wyświetl zawartość bazy" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybrać ikonę  Spowoduje to pojawienie się okna "Baza archiwalna":

W pole 'Klauzula WHERE' należy wpisać warunek wyszukiwania archiwalnej bazy. Pomocne przy tym może
być naciśnięcie klawisza <F1> lub wybranie z Menu polecenia "Baza" ---> funkcji "Wybierz pole do zapytania".
Spowoduje to pojawienie się listy dostępnych dla danej bazy archiwalnej warunków wyszukiwania:
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Wybrane pole zaznaczamy na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "
Wybierz pole" lub naciskamy klawisz <Enter>. Nie wybierając żadnego pola zamykamy okno z Menu wybierając
"Plik" ---> "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

Po wpisaniu klauzuli wyszukiwania w oknie "Baza archiwalna" z Menu wybieramy polecenie "Wyświetl dane"
lub naciskamy klawisz <F3>. Pojawi się tabela zawierająca wyszukiwane dane wraz z wszelkimi informacjami,
które kiedykolwiek były do tej bazy wprowadzone.

Istnieje możliwość wydrukowania tabeli baz archiwalnych. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Baza" ---
> funkcję "Drukuj zawartość tabeli" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P>.Pojawia się okno typowe dla funkcji
drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego
wybierając "Anuluj".

Aby usunąć bazę archiwalną należy zaznaczyć ją L-kliknięciem na liście w oknie "Lista baz archiwalnych", a
następnie z menu wybrać polecenie"Plik" ---> funkcję "Usuń dane z bazy" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli okno, w którego pola należy wpisać datę usuwanej bazy,
a następnie zatwierdzić usuwanie klawiszem <Enter>.:

Kończąc pracę z tabelami archiwalnymi zamykamy okno "Lista baz archiwalnych" z Menu wybierając polecenie
"Plik" funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

136



Administracja

6. Zakresy dat
Daty z tej tabeli określają w zakresie jakich dat można wprowadzać sprzedaż (faktury, korekty), magazyny (doku-
menty magazynowe) oraz fk (dowody księgowe). Celem wprowadzenia tej tabeli jest zapobieganie błędom op-
eratora polegającym na wprowadzeniu niepoprawnej daty dokumentu lub próbie wprowadzenia dokumentu z
przeszłych okresów w celu korekty niepoprawnych danych lub ukryciu błędu bez wiedzy działu finansowo-księ-
gowego. Podczas wprowadzania dokumentów program sprawdza, czy data dokumentu mieści się w podanym za-
kresie. Jeśli nie, to sygnalizowany jest błąd: 'Data spoza zakresu'.

Aby ustawić zakres dat należy w oknie głównym programu wybrać polecenie "Administracja" ---> funkcję "Zakres
dat" lub nacisnąć klawisz <F1> lub przycisk "Administracja":

W oknie, które się pojawi wybieramy przycisk "Zakresy dat" lub naciskamy klawisz <F6>:
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System wyświetli okno "Zakresy dat", w którego pola wpisujemy zakresy dat obowiązujących dla faktur, korekt,
dokumentów magazynowych, dowodów księgowych.
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Między polami przesuwamy sie za pomocą klawisza <Enter>. Po wpisaniu dat zatwierdzamy dane również
naciskając klawisz <Enter>, co powoduje powrót do okna głównego programu.

W tabeli powyżej istnieje możliwość zdefiniowania zakresów dat dla konkretnych oddziałów dla faktur/korekt i
dok. magazynowych. Daty dla konkretnego oddziału mają priorytet nad datami ogólnymi.

Jeśli dane "Sprzedaż od-do" i "Magazyny od- do" są niewypełnione zastosowanie mają daty ogólne jeśli są
wypełnione.

Uwaga!

1. Zakresy dat wczytują sie do ustawień użytkownika podczas logowania do systemu, dlatego by nowe zakresy
data zaczęły działać wymagane jest przelogowanie.

2. Data od nie może być mniejsza niż data minimalna ustawiana w systemie poprzez zamykanie kolejnych miesię-
cy w księgowości (data minimalna to pierwszy dzień niezamkniętego miesiąca). Należy zapamiętać, że w przy-
padku zamknięcia miesięcy w nowym okresie rozliczeniowym przed zamknięciem wszystkich z poprzedniego
okresu, system pozwoli zamknąć zaległe miesiące i zmieni przy okazji daty minimalnej. Data minimalna nie jest
uwzględniania przy dowodach księgowych.

3. Sprawdzanie ma miejsce tylko jeśli pola dat są uzupełnione. Zapis jest możliwy także, kiedy pola daty są puste.

7. Harmonogram zadań
Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym wybrać przycisk "Administracja" lub nacisnąć
klawisz <F1>:
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Następnie w oknie, które zostanie wyświetlone należy wybrać przycisk "Harmonogram zadań" lub nacisnąć klaw-
isz <F7>:
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System wyświetli okno "Harmonogram zadań" w formie przystosowanej do wyszukiwania zadań wg wprowad-
zonych warunków:

Wpisując w określone pole warunek według którego chcemy wyszukać zadania, a następnie z Menu wybierając
polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę

 spowodujemy pojawienie się listy wyszukiwanych zadań:
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Dostępne są następujące filtry:

• Funkcja/Opis/Arg - nazwa funkcji,

• Terminy - daty rozpoczęcia wykonywania funkcji,

• Operator - identyfikator operatora, który dodał funkcję do harmonogramu,

• tylko aktywne - zaznaczenie wymusza filtruje aktywne funkcje zdefiniowane w harmonogramie,

• trwające - wyświetla tylko trwające funkcje

• ID - numer identyfikacyjny funkcji

Okno "Harmonogram zadań" udostępnia następujące funkcje:

1. Wprowadzanie nowego zadania:

Aby wprowadzić do systemu nowe zadanie należy w oknie "Harmonogram zadań" z Menu wybrać polecenie

"Zadanie" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno "Zdefiniowanie nowego zadania":
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Opis: Krótka informacja o wprowadzanym zadaniu, podawane tylko dla operatorów przeglądających listę
zadań.

• Funkcja: Wskazanie która z funkcji harmonogramu spośród dostępnych w systemie ma być wykonywana.

• Powtarzaj co: Jak często wybrana funkcja ma być wykonywana. Należy podać ilość jednostek i wybrać jedną
z jednostek (powtarzalność) - np. 1 tydzień, 30 godzin, 1 dzień. Dla zadań jednorazowych należy wstawić 0.

• Argumenty: 1.Jeśli wybrana funkcja wymaga podania argumentów to w tym polu należy je wpisać. Po
wybraniu funkcji (lub jej zmianie) pole z argumentami zostanie wypełnione szablonem zawierającym wyma-
gane argumenty i puste lub domyślne wartości. Należy dostosować wartości do wymagań. Ilość, nazwy i
znaczenie argumentów zależą od wybranej funkcji. Argumenty podaje się jako listę par ''nazwa'': wartość
oddzielonych przecinkami (mogą być też oddzielone znakiem nowego wiersza). Wartości tekstowe też
należy umieszczać w cudzysłowie '' '' (wielolinijkowe teksty w potrójnym cudzysłowie '''''' '''''').

• Termin: Czas wyznaczonego wykonania tego zadania. Podawany w formacie RRRR-MM-DD GG:MM.
System nie pozwoli na zapisanie zadania jeśli ten czas będzie dawniejszy niż obecny czas serwera.

• Zaległe wykonaj: 1. Sposób traktowania zaplanowanych wykonań zadania na wypadek gdyby w czasie
uruchomienia systemu harmonogramu zadań zostały wykryte zadania które powinny były być wykonane
a nie były. Dostępne opcje to: Z – żadne z zaległych/przegapionych wykonań nie zostanie uzupełnione.
Następne wykonanie zostanie wyznaczone na najbliższy moment w przyszłości otrzymany przez dodawanie
odstępu czasu do ostatniego wykonania. J – zadanie zostanie wykonane raz przy uruchomieniu serwera,
następne wykonania tak jak wynikałoby to z prawidłowego wykonywania wszystkich. W – funkcja zostanie
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uruchomiona dla każdego zaległego/pominiętego terminu wykonania tak jak wynikałoby to z terminu i
odstępów.

• Przerwij po pierwszym sukcesie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że gdy wykonanie zadania powiedzie
się – tzn. nie wystąpią błędy, to zadanie zostanie deaktywowane i nie będzie już dalej uruchamiane.

• Powiadom o błędzie: W przypadku wystąpienia błędów w czasie wykonania funkcji informacja o tym jest
zapisywana w logach wykonania. Po zaznaczeniu tej opcji informacja o błędzie będzie wysyłana do operatora
do którego to zadanie należy (podany w polu Operator) Informacje o błędach w systemie harmonogramu
zadań i w samej funkcji będą zawsze przesyłane do operatora anakonda.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik"---> funkcję "Zamknij".

Nowe zadanie pojawi się na liście zadań w oknie "Harmonogram zadań".

2. Edytowanie zadania:

Aby edytować dane zadania należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Harmonogram zadań", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja danych zadania":

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Pozycja ---> Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony

.

3. Wykonania:

Aby przejrzeć wykonania zadań należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Harmonogram zadań", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Wykonania" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Wykonania zadania":

W odpowiednie pola wpisujemy warunki według których chcemy wyszukać pozycje, a następnie z Menu
ponownie wybieramy polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Fitruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . Można ograniczyć zakres dat wykonania zadania lub wyszukiwać wyniku
wykonania (BLAD lub OK) oraz fragmentu zapisu wykonania – komunikatów zapisanych przez wykonywaną
funkcję. Domyślnie daty ustawione są tak, by wyświetlić wyłącznie historię wykonań z dnia bieżącego. System
wyświetli listę wyszukiwanych pozycji:
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• Kiedy – czas kiedy zadanie zostało wykonane.

• Trwało – jak długo funkcja działała ( w sekundach).

• Wynik – krótki status wykonania.

• Wypisany tekst – skrót z wiadomości zapisanych przez wykonaną funkcję.

Okno to oferuje następujące funkcje:

a. Pokaż szczegóły:

Chcąc obejrzeć szczegóły danego zadania, zaznaczamy go kliknięciem na liście dokumentów w oknie
"Wykonania zadania", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Pokaż szczegóły",
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lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawia się okno: Zapis wyko-
nania zawierające zapis wykonania:

Zadanie ID, funkcja i opis to dane wykonanego zadania.

• Planowane na – czas kiedy to zadanie miało być wykonane, ten z pola Termin w oknie edycji zadania.

• Wykonane – czas kiedy zadanie zostało w rzeczywistości wykonane. W normalnych warunkach będzie
to ten sam czas z pola „Planowane na”.

• Wynik – krótki wynik wykonania funkcji, normalnie „OK” lub „BLAD”. W polu niżej wyświetlone są
komunikaty zapisane przez wykonaną funkcję. Mogą być to szczegóły z wykonania lub komunikaty o
błędach.

b. Usuń zapis/zapisy:

Aby usunąć zapisy wykonania zadania należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie " Wykonanie zadania", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Zadanie"--->funkcję "usuń zapisy/zapis" lub nacisnąć klawisz <Num-

> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Potwierdzamy usunięcie wszystkich wpisów wybierając "Tak" (klawisz <T>).
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Aby usunąć zapis odnośnie wykonania zadania należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Wykonanie
zadania", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Usuń zapisy/zapis" lub nacisnąć

klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

gdzie należy wybrać klawisz "Nie" (klawisz <N>). System wyświetli wtedy okno:

Potwierdzamy chęć usunięcia wpisu naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając
"Nie" (klawisz <N>).

c. Następny/Poprzedni raport:

Skrót klawiszowy <F11>, ikona  lub funkcja "Poprzedni raport" z menu "Zadanie", oraz skrót klawis-

zowy <F12>, ikona  lub funkcja "Następny raport" z menu "Zadanie" pozwalają na dynamiczną zmi-
anę raportu dla którego wyświetlana ma być historia wykonywania.

4. Usuwanie zadania:

Aby usunąć zadanie należy zaznaczyć go na liście w oknie "Harmonogram zadań", a następnie z Menu wybrać
polecenie "Zadanie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num-> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia zadania:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) - z systemu zostaje usunięte zadanie zapisy jego
wykonań.

5. Kopiowanie funkcji harmonogramu.

Istnieje możliwość skopiowania funkcji harmonogramu. Dotyczy to tylko definicji, która przepisywana jest
jeden do jednego z funkcji źródłowej. Żeby skorzystać z tej opcji należy wybrać z zakładki "Zadanie" polecenie
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"Kopiuj". Można również użyć ikony  znajdującej się na toolbarze okna lub użyć skrótu klawiszowego
<CTRL + K>

6. Harmonogram wykonywanych zadań.

Istnieje możliwość wydruku harmonogramu planowanych wykonań funkcji. W tym celu należy z menu
"Zadanie" wybrać polecenie "Drukuj harmonogram", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<P> lub z menu

narzędziowego wybrać ikonę .

Jako parametry funkcji przekazuje się daty od-do. Raport pokarze wszystkie planowane wywołania funkcji
w zadeklarowanym okresie.

7. Funkcje harmonogramu zadań.

W systemie zdefiniowanych jest 18 funkcji, które można wykorzystać w harmonogramie zadań. Każda z nich
ma swoje własne argumenty. Wszystkie funkcje dostępne są w słowniku: Funkcje Harmonogramu. Oto lista:

• fs_automatyczne_rozliczenie_rozrachunkow - automatyczne rozliczanie rozrachunków

Parametry:

• Okres - okres obrachunkowy

• Konto - konto, które ma być rozliczane

Operacje są rozliczane z datą najmłodszej rozliczanej operacji.

• fs_aktualizacja_edeklaracji - funkcja harmonogramu służąca do automatycznej aktualizacji szablonów
edeklaracji podatkowych. Parametrem funkcji jest "Katalog", gdzie należy podać ścieżkę miejsca do-
celowego plików do zaktualizowania

• fs_aktualizuj_stawki_vat - powinna być uruchamiana codziennie o północy, zmienia stawkę VAT w
rs_artykuly w oparciu o rs_artykuly_stawki_vat. rs_artykuly zawiera aktualną stawkę, a rs_artykuly_staw-
ki_vat zawiera informacje od kiedy jaka stawka obowiązuje. Ta funkcja w harmonogramie ustawia stawki
wprowadzone na przyszłość, np. dodając 2021-12-12 stawkę 23% od 2022-01-01 w rs_artykuly pozostanie
poprzednia(przykładowo 8% VAT), ta funkcja w dniu 2022-01-01 zmieni ją na 23%, bez tej funkcji po-
zostanie 8% i może powodować problem.

• fs_blokada_kontrahentow - blokuje kontrahentów na podstawie danych zawartych w kartotece kontrahenta
oraz w rozrachunkach. W oparciu o konto odbiorcy z tabeli rs_kontrahenci oraz liczbę dni, kwotę blokady i
wartość kontrolki "od dnia" (z danych do fakturowania) oraz wpisane powiadomienia, system wysyła wiado-
mości elektroniczne o blokadzie. Następnie w danych płatnika i wszystkich jego kontrahentów zmienia
wartość w kontrolce 'zablokowany'=TAK. Dodatkowo we wszystkich zamówieniach (jednorazowych i
stałych) dotyczących wszystkich odbiorców płatnika system wpiszę w kontrolkę "data_do" (nagłówek, pozy-
cje jednorazowe, pozycje stałe) datę o jeden dzień wcześniejszą niż data blokady. Jeżeli kontrahent w swoich
danych podstawowych ma wypełnioną kontrolkę "Data ręcznego odblokowania" wówczas, system będzie
sprawdzał rozrachunki od daty z opisanej kontrolki + liczba dni z parametrów funkcji harmonogramu.
Rozróżnia również kontrahentów 'ze sposobem zapłaty 'gotówka' i 'przelew'.

Uwaga! System sprawdza rozrachunki starsze niż data od w danych do fakturowania kontrahenta. Po
zablokowaniu kontrahenta, system w nagłówkach wszystkich zamówień od kontrahenta wstawia w kontrolkę
"Data do" datę blokady, o ile "Data do" była pusta lub mniejsza niż data blokady.

Pobieranie listy kontrahentów do zablokowania uzależnione jest od zawartości pól Dni po terminie i Kwota
blokady w danych do fakturowania kontrahenta w zakładce Windykacja.

Dane te są interpretowane w następujący sposób:
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• Dni po terminie : -1 Kwota blokady: -1

lub

• Dni po terminie : > -1 Kwota blokady: -1

Kontrahent nie jest analizowany pod kątem zaległości (nigdy nie będzie zablokowany)

• Dni po terminie : -1 Kwota blokady: > 0

Kontrahent będzie blokowany od momentu przekroczenia podanej kwoty blokady niezależnie od liczby
dni po terminie zaległej płatności

• Dni po terminie : > -1 Kwota blokady: > 0

Kontrahent będzie blokowany od momentu przekroczenia podanej kwoty blokady z uwzględnieniem licz-
by dni po terminie zaległej płatności

UWAGA!

Pod uwagę brana jest różnica Saldo Wn-Saldo Ma dla nierozliczonych rozrachunków, których termin płat-
ności minął po uwzględnieniu Dni po terminie dla Saldo Wn. Saldo Ma uwzględniane jest zawsze w całości.

Parametry:

• dni dyspensy

• operator - ID operatora, z którego adresu mailowego ma być wysyłane ostrzeżenie

W logach wykonania funkcji zapisuje się ilość wysłanych wiadomości z powiadomieniem.

• fs_deaktywacja_kontrahentow - dezaktywuje kontrahentów, dla których w systemie nie istnieją dokumen-
ty w podanym okresie czasu (nie mniej niż 365 dni). Sprawdzane tabele to: rs_faktury, rs_korekty, rs_doku-
menty_magazynowe, rs_dostawy, rs_dowody_dostaw, rs_zamowienia_odbiorcy, rs_zamowienia_dostawcy

Parametry:

• liczba dni

• fs_dekretuj_i_zamknij_dowody - automatyczna dekretacja faktur i dokumentów magazynowych oraz za-
mykanie dowodów księgowych z nich utworzonych.

Parametry:

• Dowód - symbol dowodu księgowego

• Nazwa - nazwa dowodu księgowego

• DniOd - ilość dni do daty od której dokumenty mają być pobierane do dekretacji

• DniDo - ilość dni do daty do której dokumenty mają być pobierane do dekretacji

• Operator - numer operatora, do którego ma być wysłana pocztą wewnętrzną Anakondy informacja o ewen-
tualnych błędach które wystąpiły podczas dekretacji lub zamykania dowodów księgowych

I tak np. Wpisanie odpowiednio wartości 'FS', '01', -10, -3, 11 oznacza, że system będzie dekretować
tydzień, zostawiając ostatnie 3 dni na podstawie wzoru dekretacji FS 01, a mail o ewentualnych błędach
będzie wysłany do operatora o numerze 11.
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Dodatkowo zakresy dat wybranych wg parametrów dokumentów do dekretacji są kontrolowane z za-
kresami dat okresów obrachunkowych. Brak zdefiniowanego odpowiedniego okresu sygnalizowane jest
odpowiednim komunikatem błędu.

Podczas dekretacji faktur system najpierw sprawdza kompletność danych czyli czy są wzory dekretacji dla
wszystkich możliwych wyznaczników faktur i korekt a potem pobiera wyznaczniki ze wzoru dekretacji
do analizy. W przypadku gdy dane są niekompletne, funkcja zwróci informacje na temat tego dla jakiego
dokumentu brakuje wzoru dekretacji

• fs_dekretuj_i_zamknij_dowody_magazyny -automatyczna dekretacja dokumentów magazynowych
według zdefiniowanych w systemie wzorów dekretacji magazynów

Parametry:

• DniOd - ilość dni od daty od której dokumenty mają być pobierane do dekretacji

• DniDo - ilość dni do daty do której dokumenty mają być pobierane do dekretacji

• Operator - numer operatora, do którego ma być wysłana pocztą wewnętrzną Anakondy informacja o ewen-
tualnych błędach które wystąpiły podczas dekretacji lub zamykania dowodów księgowych

• fs_dekretuj_i_zamknij_dowody_sprzedazy - automatyczna dekretacja faktur i korekt według zdefin-
iowanych w systemie wzorów dekretacji faktur

Parametry:

• DniOd - ilość dni od daty od której dokumenty mają być pobierane do dekretacji

• DniDo - ilość dni do daty do której dokumenty mają być pobierane do dekretacji

• Operator - numer operatora, do którego ma być wysłana pocztą wewnętrzną Anakondy informacja o ewen-
tualnych błędach które wystąpiły podczas dekretacji lub zamykania dowodów księgowych

• fs_dokumenty_magazynowe_rozrachunki_pary - funkcja w harmonogramie polegająca na łączeniu w
pary rozrachunków utworzonych z zadekretowanych dokumentów magazynowych gdzie treść lub sym-
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bol_dok zawiera symbol dokumentu magazynowego w formacie zdefiniowanym w danych firmy. Argumen-
tami funkcji są okres_id, liczbę dni oraz wzór dekretacji jednego z dowodów

• fs_eksport_dowodow_dostaw_do_pc_market - eksportuje dowody dostaw do formatu odpowiedniego dla
programu PCMarket

Parametry:

• Katalog - miejsce na serwerze, w którym harmonogram tworzy pliki eksportu. W przypadku braku kata-
logu lub uprawnień do niego, system uiści takie informacje w statusie funkcji

• Dni Wstecz - ilość dni wstecz, w których harmonogram sprawdza dowody dostaw pod kątem wykonania
eksportu

• fs_import_artykulow_z_pc_market - funkcja harmonogramu, która cyklicznie importuje wszystkie możli-
we do zaimportowania dane artykułów z programu PC Market

• fs_import_faktur_do_paragonow_z_pc_market - funkcja pobiera z systemu PC Market faktury a następ-
nie korzystając z pasujących do nich wzorów dekretacji tworzy dowody księgowe w systemie Anakonda.
Wymaga również np. stawek VAT, przy braku których wysyła mailowo informacje o niezbędnych danych.

• fs_import_paragonow_z_pc_market - funkcja harmonogramu, która cyklicznie importuje paragony z pro-
gramu PC Market

Parametry:

• dni_od - liczba dni o jaką program ma się przesunąć z początkiem odczytu paragonów, na przykład -7 na
31.03.2020 spowoduje odczyt paragonów od 24.03.2020.

• dni_do - liczba dni o jaką program ma się przesunąć z końcem odczytu paragonów, na przykład -2 na
31.03.2020 spowoduje odczyt paragonów do 29.03.2020.

Uwaga: Id zaimportowanego paragonu zostaje zapisane w Anakondzie i ponowny import pomija paragony
już zaimportowane.

• fs_komser_wczytaj - funkcja harmonogramu, która pozwala na synchronizację baz danych systemu
Anakonda pomiędzy wieloma maszynami serwerowymi. Funkcja ma za zadanie wczytać dane przesłane z
innych serwerów, na serwer na którym jest ona zdefiniowana

• fs_kursy_walut_pobierz – pobieranie z banków tabel z kursami walut na wskazany dzień. (Więcej o kursach
walut w rozdziale „Dane podstawowe). Argumentami funkcji są:

• bank_id – identyfikator banku, z którego mają być pobierane dane,

• tabele – tabela w banku, z której mają być pobierane dane,

• data – data pobieranego kursu waluty.

Uwaga! Banki udostępniają kursy walut wyłącznie w dni robocze. Pobranie kursów w dzień wolny od
pracy jest niemożliwe.

• fs_oblicz_procent_zwrotow_ilosc - Obliczanie ilości dostarczonych i zwróconych oraz procentu zwrotów
oraz wczytywanie wyników do tabeli rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe. Brane jest pod uwagę os-
tatnie 30 dni, chyba że kontrahent ma zdefiniowaną ilość dni w podtabeli Procent zwrotów. Możliwe liczby
dni są z zakresu 1-99, gdzie 1 jest traktowane specjalnie i oznacza obliczanie % zwrotów od 1 dnia miesiąca
do aktualnej daty.

• fs_oblicz_procent_zwrotow_wartosc - pobieranie wartości zwrotów do tabeli fs_oblicz_procent_zwro-
tow_wartosc. Wartość używana w podtabeli kontrahenta (procent zwrotów) oraz przy drukowaniu informacji
na dowodach dostaw. Funkcja pobiera dane zawsze od pierwszego dnia miesiąca. Pobrane dane przetwarzane
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są według wzoru: ( sum(ilosc_zwr1) / sum(ilosc_dost1) ) * cena1 * 0,01, gdzie: ilosc_dost1 to ilość dostar-
czona na dowodach dostaw a cena1 to cena artykułu w pierwszej jednostce miary.

• fs_obroty_magazynowe_sumy -pobieranie danych do tabeli rs_obroty_magazynowe_sumy. Funkcja działa
bez podawania parametrów.

• fs_obroty_magazynowe_sumy_dni - pobieranie danych do tabeli rs_obroty_magazynowe_sumy_dni.
Funkcja działa bez podawania parametrów.

• fs_raporty_wyciagi_laczenie_w_pary - automatyczne łączenie w pary rozrachunków pozycji raportów
wyciągów z zadekretowanymi fakturami i korektami.

Parametry:

• okres - okres obrachunkowy

• dni - liczba dni do tyłu, z których mają być analizowane raporty wyciągi

• fs_pinguj_wyswietlacze - funkcja harmonogramu mająca za zadanie sprawdzać aktywność wyświetlaczy
ekspedycyjnych w sieci, poprzez wielokrotne użycie polecenia "ping adres". W przypadku gdy któryś z
adresów nie odpowiada kilkukrotnie, dla adresu e-mail podanego w parametrach funkcji zostanie wysłane
powiadomienie wraz z informacją o adresie i umiejscowieniu wyświetlacza

• fs_popraw_salda_rozrachunkow - funkcja w harmonogramie poprawiająca błędne salda początkowe
rozrachunków po rozliczeniu

• fs_raporty_wyciagi_rozlicz_dowody_dostaw - łączy zapłatę za dowód dostawy w raporcie kasowym z
wystawioną z dowodu dostawy fakturą i wpisuje symbol faktury do dowodu księgowego utworzonego z
raportu kasowego oraz do operacji i rozrachunków jeżeli dowód księgowy będzie zamknięty (w polu treść
po symbolu dowodu dostawy)

• fs_reklamacje_klientow_przypomnienia - funkcja w harmonogramie wysyłająca maile ponaglające, jeśli
przez 48 godzin nikt nie zrobił nic z aktywnym zgłoszeniem reklamacyjnym. Maile otrzymają osoby przyp-
isane do tej samej kategorii co reklamacja której dotyczą

• fs_sprawdz_konta_kontahentow_na_bialej_liscie - jeśli w rs_firmy sprawdzac_biala_liste == TRUE i
zdefiniowano co najmniej 1 adres email dla powiadomienia 'B0008', dla każdego kontrahenta z wpisanym
numerem konta i NIPem, bez zaznaczonej opcji 'nie sprawdzać białej listy' zostanie wykonany test, czy dane
są poprawne. Jeśli wystąpił jakikolwiek błąd(błędny NIP/numer konta, brak pary w spisie, usługa niedostęp-
na), na adresy przypisane do powiadomienia zostanie wysłana informacja z listą błędów w formacie:

Kontrahent: SYMBOL - Nazwa kontrahenta, NIP: <NIP>, konto: <nr konta>, problemy: pary

NIP - numer konta nie odnaleziono na liście, id potwierdzenia: 44chm-86lkf90

gdzie id potwierdzania jest kodem zwracany z API.

• fs_sprawdz_obroty_i_salda_harmonogram - funkcja w harmonogramie porównuje sumy kwot winien i
ma z operacji za dany miesiąc z kwotami winien i ma w stanach kont w okresie podanym w parametrach
funkcji. Wszelkie niezgodności wysyłane są mailem na adres operatora podanego w parametrach funkcji.
Operator musi mieć zdefiniowane parametry poczty elektronicznej w swoich danych dodatkowych. Jeżeli
w danym okresie rozrachunkowym nie jest jeszcze utworzony Bilans Otwarcia, dane nie są sprawdzane
i w temacie wiadomości e-mail znajdzie się wpis "Brak BO".fs_sprawdz_obroty_i_salda_harmonogram -
funkcja w harmonogramie porównuje sumy kwot winien i ma z operacji za dany miesiąc z kwotami winien i
ma w stanach kont w okresie podanym w parametrach funkcji. Wszelkie niezgodności wysyłane są mailem
na adres operatora podanego w parametrach funkcji. Operator musi mieć zdefiniowane parametry poczty
elektronicznej w swoich danych dodatkowych. Jeżeli w danym okresie rozrachunkowym nie jest jeszcze
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utworzony Bilans Otwarcia, dane nie są sprawdzane i w temacie wiadomości e-mail znajdzie się wpis "Brak
BO".

• fs_sprawdz_replikacje_strumieniowa - funkcja w harmonogramie odpytująca tabelę pg_stat_replication,
sprawdzająca wartość kolumny "state". W przypadku gdy wartość = streaming funkcja wysyła maila, ze
statusem OK. W przypadku innej wartości lub jej braku, funkcja wysyła maila z odpowiednią informacją

• fs_sprawdzanie_kuke - automatycznie przedłuża lub tworzy ubezpieczenie kuke dla kontrahentów spełni-
ających warunki otrzymania ubezpieczenia:

• suma faktur uregulowana w terminie

• lista zaległości uregulowana w terminie

• brak błędnie uregulowanych zaległości

W przypadku gdy kontrahent nie spełnia warunków z powodu przeterminowania zaległości zostaje na
niego nałożona roczna karencja. Jeśli kontrahent nie spełnia innych warunków, funkcja przedłuży ubez-
pieczenie kiedy będą one ponownie spełnione

• fs_sprawdzanie_waznosci_receptury - funkcja w harmonogramie, mająca na celu cykliczne sprawdzanie
dat ważności receptur produkcyjny. Dla funkcji zdefiniować można parametr z określoną liczbą dni w przód.
W momencie gdy któraś z receptur kończy swoją ważność w przeciągu dni podanych w parametrze funkcji,
operator zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą mailową

• fs_sprawdzenie_blokowania_kontrahentow - na podstawie danych z danych do fakturowania kontrahen-
ta oraz danych z rozrachunków, generuje i wysyła wiadomości o przewidywanym terminie automatycznej
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blokady kontrahenta uwzględniając "dni wytchnienia". Rozróżnia również kontrahentów 'ze sposobem za-
płaty 'gotówka' i 'przelew'.

Parametry:

• liczba dni - liczba dni przekroczenia terminu płatności

• dni dyspensy - o ile dni kontrahent może przekroczyć termin płatności

• operator - ID operatora, z którego adresu mailowego ma być wysyłane ostrzeżenie

W logach wykonania funkcji zapisuje się ilość wysłanych wiadomości z powiadomieniem.

• fs_sprawdzenie_zawieszenia - funkcja sprawdza i zmienia stan zatrudnienia przy zawieszeniach pracown-
ików

• fs_sprawdzenie_zatrudnienia - funkcja sprawdza i zmienia stan zatrudnienia przy umowach czasowych
pracowników

• fs_sprawdz_polaczenia - funkcja sprawdzający czy w bazie danych istnieją długo niezamknięte transakcje.
Parametry:

• email - adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłane powiadomienie

• Godziny - liczba godzin otwartej transakcji

• fs_sprawdz_uzupelnienie_generatora - sprawdza czy tabele generatora raportów są poprawnie
wypełnione.

Parametry:

• Tabele: lista rozdzielona przecinkiem (rs_gr_dowody_dostaw, rs_gr_obroty_magazynowe, rs_gr_operac-
je, rs_gr_projekty i rs_gr_sprzedaz),

• Daty od do - okres w którym należy badać tabele generatora.

• fs_sprawdz_replikacje_strumieniowa - funkcja wysyła zapytanie do bazy danych, sprawdzając wartość
kolumny "state" w tabeli pg_stat_replication. State = streaming oznacza, że replikacja wykonuje się
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poprawnie. Do funkcji tej można wykorzystać powiadomienie, które będzie informować mailowo użytkown-
ika o stanie replikacji po każdym uruchomieniu funkcji

• fs_sprawdz_rezerwacje – sprawdza niezrealizowane rezerwacje artykułów na dany dzień.

• fs_usun_z_archiwum – usuwanie z tabel archiwalnych wpisów, starszych niż określona ilość dni. Argu-
mentem funkcji jest:

• liczba_dni – wpisy w tabelach archiwalnych, starsze niż napisana w argumencie liczba dni zostaną
usunięte.

• fs_usun_logi_harmonogramu - usuwa logi starsze niż określona liczba dni.

Parametry:

• liczba_dni

• fs_usun_pliki_komser - funkcja harmonogramu usuwa z katalogu ./komser/in/stare i /komser/out/stare pliki
starsze niż podana w parametrach liczba dni.

• fs_usun_reklamacje_starsze_niz_x_lat - funkcja harmonogramu usuwa wszystkie reklamacje konsumen-
tów, których data utworzenia jest starsza niż bieżąca data w dniu wykonania funkcji harmonogramu

• fs_utworz_i_zapisz_dokumenty_z_rotacji - tworzy dokumenty magazynowe dla wszystkich oddziałów w
oparciu o nowe wpisy w rotacji opakowań. W razie błędów wysyła maila na podany adres.

Parametry:

• email

• operator wysyłający

• fs_utworz_wz_z_paragonow_w_handlu - tworzy dokumenty WZ dla każdego paragonu w placówkach
handlowych z uzupełnionym polem magazyn_id, dokumenty tworzone są w stanie W i łączone z paragonami
aby przy ponownym uruchomieniu funkcji nie podwoić danych. Dla każdej grupy towarowej artykułów

156



Administracja

detalicznych jest tworzony osobny WZ o id kontrahenta takim samym jak symbol grupy towarowej. W
danych o wz z paragonu wykluczone są wz_magazyn_id,wz_dokument_id, wz_data, wz_numer

Parametry:

• dni_wstecz - liczba dni wstecz (+1), o ile trzeba się cofnąć z tworzeniem dokumentów np. 18.02 na 5 dni
wstecz odpali się dla 13, 14, 15, 16 i 17, z pominięciem 18

• tylko_sklep (opcjonalne id placówki handlowej)

• fs_uzupelnij_rs_eureka_zest_srodki_trwale - funkcja w harmonogramie która automatycznie uzupełnia
tabelę rs_eureka_zest_srodki_trwale

• fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw_sumy - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przy-
padku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw_sumy za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw_sumy_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów;
w tym przypadku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw_sumy

Parametry:

• data_od,

• data_do

• fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw – pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku
do tabeli rs_gr_dowody_dostaw za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_dowody_dostaw_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym
przypadku do tabeli rs_gr_dowody_dostaw

Parametry:

• data_od,

• data_do

• fs_uzupelnij_rs_gr_kadry_place_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przy-
padku do tabeli rs_gr_kadry_place

Parametry:

• data_od,

• data_do

• fs_uzupelnij_rs_gr_kadry_place - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do
tabeli rs_gr_kadry_place

• fs_uzupelnij_rs_gr_obroty_magazynowe - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przy-
padku do tabeli rs_gr_obroty_magazynowe za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_obroty_magazynowe_za_okres - uzupełnianie tabeli za okres podany jako parametr

Parametry:

• data_od,

• data_do

Jako że opisywana funkcja harmonogramu nie musi być wykonywana cyklicznie, zaleca się zaznaczenie
opcji "przerwij po pierwszym sukcesie".
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• fs_uzupelnij_rs_gr_operacje - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli
rs_gr_operacje za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_operacje_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przy-
padku do tabeli rs_gr_operacje.

Parametry:

• data_od

• data_do

• fs_uzupelnij_rs_gr_projekty - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli
rs_gr_projekty za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_projekty_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przy-
padku do tabeli rs_gr_projekty.

Parametry:

• data_od

• data_do

• fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku do tabeli
rs_gr_sprzedaz za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz_za_okres - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przy-
padku do tabeli rs_gr_sprzedaz.

Parametry:

• data_od

• data_do

• fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz_pozycje - pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym przypadku
do tabeli rs_gr_sprzedaz_pozycje za okres ostatnich 30 dni

• fs_uzupelnij_rs_gr_sprzedaz_pozycje_za_okres -pobieranie danych do tabeli generatora raportów; w tym
przypadku do tabeli rs_gr_sprzedaz_pozycje.

Parametry:

• data_od

• data_do

• fs_vacuum_analyze – analiza tabel bieżących. Funkcja porządkująca pliki w bazie danych.

• fs_wczytaj_dane_z_faktur_z_foxa – importowanie danych fakturowych z programu FOX. W razie prob-
lemów funkcja informuje o tym administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

• fs_wczytaj_dane_z_od01_z_foxa – wymiana danych o kontrahentach z programem FOX.

• fs_wczytaj_dane_z_platnosci_z_foxa – import danych o płatnościach z programu FOX.

• fs_wykonaj – przygotowywanie i zamykanie dowodów.

• fs_wykonaj_test_kompletnosci - wywoływanie testów kompletności. Funkcja posiada parametry:
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• Testy: - identyfikator testu kompletności (należy podać id testu - wartość liczbowa)

• fs_wyslij_liste_faktur_nieureg_z_raportow - wysyłanie mailem listy nieuregulowanych faktur, mimo
obecności na wyciągu bankowym

• fs_wyslij_maile_kalendarza_zdarzen -funkcja w harmonogramie która automatycznie wysyła przypomnień
zdefiniowanych w kalendarzu zdarzeń

• fs_wyslij_maile_z_zaleglosciami - wysyłanie e-maili z zaległościami do kontrahentów (jeśli nie ma adresu
mailowego to system pobiera adres z danych płatnika). W treści e-maila wysyłana jest specyfikacja zaległych
i bieżących płatności z informacjami o numerze faktury, daty faktury, terminu płatności i pozostało do za-
płaty. Jeżeli kontrahent nie posiada przeterminowanych płatności, w wiadomości wysyłana jest informacja
o bieżących płatnościach. Funkcja posiada argumenty:

• podpis - tekst podpisu, który znajdzie się w stopce wysyłanego emaila po tekście : Z poważaniem i PODPIS

• email_operator - numer operatora w systemie Anakonda, z którego parametrów email-owych wysyłana
będzie poczta

• fs_wyslij_wiadomosc – wysyłanie wiadomości w poczcie wewnętrznej. Funkcja posiada argumenty:

• adresat_id – identyfikator operatora, do którego ma być wysłana wiadomość,

• temat – temat wiadomości,

• treść – treść wiadomości.

• fs_wysylanie_pdf_dla_przewoznikow - funkcja w harmonogramie, która ma za zadanie generować pli-
ki pdf dla przewoźników za okres 15-stu dni, a następnie wysyłać wygenerowane pliki na adresy e-mail
zdefiniowane w powiadomieniach. Funkcja nie posiada parametrów. Podział na oddziały następuje podczas
definicji powiadomień

• fs_wysylanie_pdf_z_rotacji_opakowan_przewoznikom - funkcja w harmonogramie, która ma za zadanie
generować pliki pdf ze stanem opakowań dla przewoźników na dzień poprzedzający wykonanie funkcji, a
następnie wysyłać wygenerowane pliki na adresy e-mail zdefiniowane w danych dodatkowych kontrahen-
tów(przewoźników). Funkcja nie posiada parametrów. Plik pdf zawiera informacje o stanie opakowań we
wszystkich oddziałach w firmie

• fs_zamknij_rezerwacje – zamykanie niezrealizowanych rezerwacji artykułów z poprzedniego dnia. Funkc-
ja wycofuje z odpowiednich tabel bazy danych informacje o zarezerwowanych artykułach, przez co stają
się one znów dostępne.

• fs_zamykanie_zatrudnienia - funkcja harmonogramu mająca za zadanie zmianę stanu wybrany ch zatrud-
nień ze stanu "A" na "Z". Parametrem funkcji jest liczba dni, która określa z ilu dni w przód mają zostać
zamknięte zatrudnienia. W momencie gdy data_do wszystkich umów na danym zatrudnieniu jest mniejsza
od daty dzisiejszej + liczba dni, zatrudnienie zostanie zamknięte. Dodatkowo jeśli pracownik jest zareje-
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strowany do PPK i posiada 1 zatrudnienie, data końca zatrudnienia zostaje również wprowadzona we wpisie
o PPK pracownika.

• fs_zdjecie_blokady_kontrahentow - zdejmuje z kontrahentów blokadę korzystając z danych do fakturowa-
nia kontrahenta oraz danych z rozrachunków

W logach wykonania funkcji zapisuje się ilość wysłanych wiadomości z powiadomieniem.

• fs_zmiany_miejsc_uzytkowania_przypomnienia - na podane adresy mailowe wysyłane są mailem raporty
ze zmian miejsc użytkowania środków trwałych, które nie zostały zaakceptowane.

• fs_zmien_zakresy_dat - zmiana zakresu dat od - do dla faktur, dokumentów magazynowych i dowodów
księgowych w tabeli rs_zakresy_dat Parametry :

• od faktury - 'data od' dla faktur

• do faktury - 'data do' dla faktur

• od dokumenty - 'data od' dla dokumentów magazynowych

• do dokumenty - 'data do' dla dokumentów magazynowych

• od dowody - 'data od' dla dowodów księgowych

• do dowody - 'data do' dla dowodów księgowych

Podstawą do wpisania jest data bieżąca. Tak więc np. jeżeli data bieżąca to 10.05.2011, od faktury:-7, do
faktury 1 to zakres dat dla faktur i korekt będzie zdefiniowany jako od 3.05.2011 do 11.05.2011.

UWAGA: jeśli podanym parametrem jest 9999 lub -9999 to odpowiednia data nie jest zmieniana!!!

• fs_sprawdz_kontrahentow_czy_vat - funkcja, która ma za zadanie sprawdzić czy kontrahent jest akty-
wnym płatnikiem VAT. Jeśli jest otrzymujemy status OK, jeśli nie jest lub numer jest niepoprawny otrzymu-
jemy status Błąd.

• fs_zmien_zakresy_dat_dla_oddzialu - zmiana zakresu dat od - do dla sprzedaży i magazynów dla oddzi-
ałów w tabeli rs_zakresy_dat Parametry :

• od faktury - 'data od' dla faktur

• do faktury - 'data do' dla faktur

• od dokumenty - 'data od' dla dokumentów magazynowych

• do dokumenty - 'data do' dla dokumentów magazynowych

Podstawą do wpisania jest data bieżąca. Tak więc np. jeżeli data bieżąca to 10.05.2011, od faktury:-7, do
faktury 1 to zakres dat dla faktur i korekt będzie zdefiniowany jako od 3.05.2011 do 11.05.2011.

UWAGA:jeśli podanym parametrem jest 9999 lub -9999 to odpowiednia data nie jest zmieniana!!!

8. Uwagi dodatkowe.

Należy pamiętać, że funkcje harmonogramu uruchamiane są z uprawnieniami użytkownika, który tę funkcję
zdefiniował. Pod uwagę brany jest niekiedy również identyfikator oddziału, w którym zalogowany jest operator.
W celu uniknięcia problemów z oddziałem zaleca się wpisywanie identyfikatora oddziału w parametry funkcji,
wszędzie gdzie jest to możliwe (patrz: Funkcje harmonogramu zadań) oraz zwracanie szczególnej uwagi na
uprawnienia operatora.

Należy pamiętać, że wszystkie funkcje pobierające dane do tabel rs_gr są też w wersji sparametryzowanej tj. z
możliwością wpisania zakresu dat, dla których powinny zostać pobrane dane.(nie dotyczy tabeli z sumami)160
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8. Synchronizacja
W Anakondzie istnieje możliwość aktywowania modułu synchronizacji danych między serwerami Anakondy.

Uwaga! Synchronizację można uruchomić wyłącznie dla firmy o identyfikatorze "01".

Jeden z serwerów jest serwerem centralnym. Inne łączą się z nim i jemu przekazują dane, a on po przetworzeniu
może przekazać je do pozostałych. Serwer centralny będzie oczekiwał na połączenia od innych serwerów, przy
czym akceptowane będą tylko połączenia przychodzące z wskazanych adresów IP i gdy klient przedstawi się
odpowiednią nazwą. Pozostałe serwery rozpoczną próby nawiązania połączenia z serwerem centralnym, próby
wykonywane będą do skutku.

To, jakie dane będą przesyłane z każdego serwera na inne, skonfigurowane jest przez wpisy w tabeli
rs_komser_funkcje i mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb firmy (szczegółowy opis zamieszczony
jest w Dokumentacji administratora). Między innymi przenoszony może być np. symbol faktury z paragonów
fiskalnych.

Do monitorowania statusu przesyłania i przetwarzania danych synchronizacji służy okno Administracja -> Syn-
chronizacja -> Stan synchronizacji.

Pokazuje ono czas zapisania, przekazania, otrzymania i przetworzenia danych. W ten sposób daje obraz stanu
synchronizacji. Jeśli widać zaległe zadania do przetworzenia lub przekazania to należy ustalić przyczyny tego
stanu rzeczy.

Warning

W celu poprawnego działania synchronizacji konieczne jest ustawienie aktualnych zakresów dat uży-
wanych w Anakondzie we wszystkich synchronizujących się serwerach. Informacje na temat zakresu dat
w Dokumentacji Użytkownika w rozdziale Administracja -> Zakresy dat.

8.1. Szczegóły
Stan -> Szczegóły... pokazuje raport zawierający szczegółowe informacje o ostatnich działaniach dotyczących
synchronizacji. Informacje takie stanowią dodatkowe potwierdzenie działania synchronizacji i mogą być pomocne
w ustaleniu przyczyn problemów wystąpią w procesie synchronizacji danych.

Zawarte w tym raporcie dane pochodzą z ogólnych logów harmonogramu zadań, logów funkcji harmonogramu
zadań wykorzystywanej przez synchronizację oraz zawierają same dane przesyłane między serwerami. Odczyty-
wanie go może wymagać lepszej znajomości systemu i jest zadaniem raczej dla serwisu.
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Note

Do wyświetlenia raportu ze szczegółowymi informacjami używana jest przeglądarka HTML. W efekcie
używanie tej opcji wymaga ustawienia programu html w Konfiguracji programu. W systemach Linuk-
sowych można użyć np. /usr/bin/firefox, natomiast w systemie Windows - np. "H:\Program Files\Internet
Explorer\iexplorer.exe" (należy wpisać z cudzysłowem).

9. Import/eksport tabel
Funkcjonalność tego działu programu umożliwia wykonanie eksportu i importu danych zawartych w tabelach
systemu Anakonda.

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym wybrać polecenie "Administracja" ---> funkcję
"Import/Eksport tabel" lub nacisnąć klawisz <F1> lub posłużyć się przyciskiem "Administracja":
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Spowoduje to pojawienie się okna z poszczególnymi działami części "Administracja", w którym należy wybrać
przycisk "Import/Eksport tabel" lub nacisnąć klawisz <F9>:
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W ten sposób powodujemy pojawienie się okna "Import/Eksport tabel":
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W oknie tym po lewej stronie znajduje się lista (grid) tabel zaczynających się od rs_, po prawej lista (grid) kol-
umn z wybranej tabeli. oraz kolumna 'Wybr' (boolean) domyślnie zaznaczona dla wszystkich pól. Możliwe jest
odkliknięcie wybranych pól i pozostawienie zaznaczenia tylko wybranych pól.

Uwaga: nie można odznaczyć pól : firma_id, oddzial_id i okres_id (jeżeli wystepują).

EKSPORT:

Celem wykonania eksportu danych należy z listy tabel wybrać żądaną tabelę i zawarte w niej pola i następnie z
Menu wybrać polecenie "Tabele" ---> funkcję "Eksport tabeli" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <E> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno z wyborem kodowania:
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Po wybraniu kodowania system dokona eksportu danych do pliku w formacie "csv" i wyświetli komunikat info o
przebiegu procesu eksportu. Przykładowy komunikat przedstawiono poniżej:

W pole "warunek" można wpisać kod SQL taki jak po klauzuli WHERE ograniczając w ten sposób ilość ek-
sportowanych danych.

Domyślnie plik eksportu zapisywany jest w katalogu 'anakonda/eksport' . Jeżeli nie ma takiego katalogu, zostanie
on utworzony podczas pierwszego eksportu.

Domyślna nazwa pliku eksportu to : tabela+'-'+firma(bez spacji)+'-'+okres_id(bez spacji i tylko jeśli występuje w
tabeli)+data+'-'+godz.i minuta+'.csv'

Należy pamiętać o wypełnieniu pola firma odpowiednim symbolem firmy, z której eksportowane będą dane.

Format pliku csv:

pierwszy wiersz - nazwy kolumn oddzielone średnikami w apostrofach wg kolejności występującej w tabeli, a więc
również w prawym gridzie kolejne wiersze dane w standardzie, czyli średniki, pola tekstowe bez ograniczników,
przecinek jako kropka dziesiętna, kodowanie danych w systemie iso8859-2.

Program przy eksporcie zmienia znak kolejnego wiersza na @->--. Następnie, przy imporcie tego samego pliku
znak złamania wiersza zmieniany jest zwrotnie na oryginalny. Należy zwrócić na szczególną uwagę przy okazji
ręcznej edycji wyeksportowanego pliku.
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IMPORT:

Celem wykonania importu danych należy w polu "plik" nacisnąć klawisz <F1> lub ikonę  co spowodu-
je wyświetlenie zawartości folderu "Eksport". Następnie z listy tabel wyeksportowanych wcześniej do katalogu
anakonda/eksport wybrać żądaną tabelę, a następnie z Menu wybrać polecenie "Tabele" ---> funkcję "Import

tabeli" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <I> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z
możliwością wyboru kodowania oraz podglądem treści pliku.

Po wyborze odpowiedniego kodowania należy wybrać polecenie "Wybierz". System rozpocznie import.

Nie wolno zmieniać nazwy pliku, gdyż z niej pobierana jest nazwa tabeli do której będziemy importować dane.
System dla wybranej tabeli wczytuje podany plik (tylko INSERT). Firma_id pobierana jest z kontrolki o nazwie
Firma. Oddzial_id przepisywany bez zmian. Pole okres_id, w razie potrzeby pobierane jest domyślnie z operatora
i wpisywane jest do kontrolki Okres na oknie. Stamtąd potem jest pobierane do insertów.

Podobnie pole firma_id, wartość tego pola pobierana domyślnie z operatora i wpisywana jest do kontrolki "Firma"
na oknie. Stamtąd pobierana jest do insertów.

Przy eksporcie i imporcie tabel z różnych firm proponowana ścieżka postępowania to:

1. Operator powinien być zalogowany do firmy docelowej, w której będzie importować tabele.

2. Eksport tabeli - w oknie "Import/eksport tabel" w pole "Firma" należy wpisać firmę z której będzie ek-
sportowana tabela.

3. Import tabeli - w oknie "Import/eksport tabel" w pole "Firma" należy wpisać firmę do której będzie impor-
towana tabela.

Wypełnienie pola firma_id można również zmienić w odpowiednim pliku "csv" korzystając z dostępnego edytora.

Przed właściwym importem system sprawdza, czy kolumny z pierwszego wiersza w pliku występują w tabeli.
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System po zakończeniu importu raportuje: liczbę wczytanych, liczbę niewczytanych z powodu istnienia (primary
key), liczbę niewczytanych z powodu innych błędów (klucze obce). W tym ostatnim przypadku system raportuje
listę błędów zwróconych przez postgresql, żeby operator miał szansę na ich poprawę.

Uwaga!!!

Przy imporcie niezwykle ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności. Chodzi głównie o klucze tabel bazy
danych.

Dla przykładu: Nie da się zaimportować rs_faktury_pozycje bez wcześniejszego zaimportowania rs_faktury, które
z kolei wymagają tabeli rs_kontrahenci.

Wprowadzono mechanizm wykluczający błędy związane z kluczami obcymi tabel w bazie. Wszystkie puste teksty
zmieniane są automatycznie na wartość Null.

10. Powiadomienia
W Anakondzie stworzono mechanizm do informowania za pośrednictwem poczty elektronicznej o różnych
zdarzeniach. Do konfiguracji mechanizmu służy moduł "Powiadomienia". W celu uruchomienia modułu należy
wybrać klawisz "Powiadomienia" w dziale "Administracja".

W oknie występuje grid edytowalny. Kolumny zawierają adres poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane
powiadomienia oraz opis owego adresu. Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodawanie - skrót klawiszowy <NUM +>, ikona  lub polecenie "Dodaj" z menu "Powiadomienia".

•

Usuwanie - skrót klawiszowy <NUM - >, ikona  lub polecenie "Usuń" z menu "Powiadomienia".

•

Zapisywanie - skrót klawiszowy <F5>, ikona  lub polecenie "Zapisz" z menu "Powiadomienia".

•

Drukuj - drukowanie listy z grida; skrót klawiszowy <CTRL> + <P>, ikona  lub polecenie "Drukuj" z
menu "Powiadomienia".

• Pozycje - wejście do pozycji adresu poczty elektronicznej; skrót klawiszowy <F6>, ikona lub polecenie "Pozy-
cje" z menu "Powiadomienia".

Pozycje powiadomień

W oknie istnieje możliwość definiowania informacji mających być wysyłane do poszczególnych adresów poczty
elektronicznej.
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W oknie dostępne są dwie kolumny edytowalne i dwie, które zawierają opisy. W kolumnie "Powiadomienie"
użytkownik wybiera zdefiniowane w Anakondzie powiadomienie do wysłania. Kolumna oddział mówi o tym,
w którym oddziale musi zaistnieć zdarzenie, które generuje powiadomienie. Dwie gwiazdki zastępują wszystkie
oddziały. W obu kolumnach istnieje możliwość wyświetlenia słowników. W tym celu należy, będąc w odpowied-
niej kolumnie, użyć klawisza <F1>.

Funkcje dostępne na oknie:

•

Dodawanie - skrót klawiszowy <NUM +>, ikona  lub polecenie "Dodaj pozycję" z menu "Pozycja".

•

Usuwanie - skrót klawiszowy <NUM - >, ikona  lub polecenie "Usuń pozycję" z menu "Pozycja".

•

Zapisywanie - skrót klawiszowy <F5>, ikona  lub polecenie "Zapisz" z menu "Pozycja".

•

Drukuj - drukowanie listy z grida; skrót klawiszowy <CTRL> + <P>, ikona  lub polecenie "Drukuj" z
menu "Pozycja".

• Następne/Poprzednie - przejście z poziomu pozycji do następnego/poprzedniego powiadomienia. Skróty klaw-

iszowe <F11> oraz <F12>. Polecenia "Następne" i "Poprzednie" z menu "Powiadomienie". Ikony  oraz

10.1. Rodzaje powiadomień
W systemie istnieją powiadomienia, które wysyłane są automatycznie dla zdefiniowanych odbiorców w przypadku
spełnienia pewnych warunków. Więcej o powiadomieniach przeczytać można w dokumentacji użytkownika w
dziale Administracja/Powiadomienia.
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Używając skrótu klawiszowego <F6>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Pozycje" z menu
"Powiadomienie" w oknie edycji powiadomień otworzymy okno edycji pozycji powiadomienia:

W oknie edycji pozycji powiadomień można zdefiniować w jakim przypadku powiadomienie zostanie wysłanie do
adresata. Aby to zrobić należy zedytować wybrany wiersz w kolumnie "Powiadomienie" wpisując kod warunku,
lub przy pomocy skrótu klawiszowego <F1> otworzyć słownik w celu wyboru warunku z listy:
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Typy powiadomień w systemie Anakonda:

• B0001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku przewidywanej blokady kontrahenta oddzielnie dla
płatności gotówkowych i przelewowych

• B0002 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku założenia blokady kontrahenta

• B0003 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku zdjęcia blokady kontrahenta

• B0004 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku ręcznego zdjęcia blokady kontrahenta

• B0005 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku przekroczonego terminu ważności receptury dla
artykułu

• B0006 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku dodania, usunięcia, bądź zmiany stanu receptury

• B0007 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku wykonania funkcji harmonogramu o nazwie fs_wysy-
lanie_pdf_dla_przewoznikow

• D0001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku błędów w dekretacji dokumentów magazynowych lub
dokumentów sprzedaży (faktur, korekt) podczas wykonywania funkcji harmonogramu fs_dekretuj_i_zamkni-
j_dowody_sprzedazy oraz fs_dekretuj_i_zamknij_dowody_magazyny.

• E0001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku wystąpienia zmian w dowodach dostaw w związku z
importem zamówień z pliku XLS

• HA001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku gdy funkcja harmonogramu zakończy się błędem

• KP001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku zmiany stanu pracownika

• KP002 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku zmiany zawieszenia pracownika

• P0001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku wystąpienia zmian w sumach produkcji w związku z
importem zamówień z pliku XLS
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• RE001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku zmiany stanu reklamacji na "Rozpatrywana"

• RE002 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku zmiany stanu reklamacji na "Uznana" lub "Nieuznana"

• S0001 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku wystąpienia braków i różnic w związku z importem
zamówień z pliku XLS

• S0002 - Powiadomienie zostanie wysłane w przypadku wystąpienia braków i różnic w związku z importem
zamówień z pliku XML

Po wybraniu dogodnych dla nas pozycji należy uzupełnić opis pozycji wedle uznania, oraz wybrać oddziały
których będą dotyczyły powiadomienia.

Uwaga! Uzupełnienie wiersza w kolumnie Oddział znakami ** spowoduje wybranie wszystkich oddziałów.

11. Testy kompletności
W Anakondzie stworzono mechanizm wykonywania testów kompletności danych w bazie danych poprzez
wykonywanie zapytań SQL:

Uwaga! Za pomocą skrótu klawiszowego <F4> można edytować zawartość kolumn w osobnym oknie.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Kopiuj test: skrót klawiszowy <CTRL+K>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Kopiuj test" z menu
"Testy" powoduje skopiowanie zaznaczonego testu i automatyczne wstawienie go do tabeli

2.

Usuń test: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń test:" z
menu :"Testy" powoduje usunięcie zaznaczonego wiersza
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3.

Zapisz zmiany: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Testy" powoduje zapisanie wszystkich zmian dokonanych w tabeli

4.

Filtruj testy: skrót klawiszowy <F3>,ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj testy" z menu
"Testy" pozwala na wyświetlenie w tabeli wybranych testów. Użycie funkcji spowoduje wyświetlenie następu-
jącego okna z filtrem:

• Numer - numer zdefiniowanego testu

• Opis - opis zdefiniowanego testu

• Zapytanie - zapytanie SQL zdefiniowanego testu

5.

Drukuj listę testów: skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę"
z menu "Testy" pozwala na wydrukowanie listy zdefiniowanych testów

6.

Wykonaj test: skrót klawiszowy <Ctrl+T>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Wykonaj test"
z menu "Testy" powoduje wykonanie zapytania SQL zdefiniowanego w wybranym teście i wyświetlenie
wyników w arkuszu kalkulacyjnym

12. RODO

12.1. Dziennik Anakonda
Na potrzeby przepisów związanych z ochroną danych osobowych, do Anakondy wprowadzony został dzien-
nik zmiany uprawnień, dzięki któremu każda zmiana uprawnienia w systemie zostaje automatycznie zapisana w
formie tekstowej.

Aby przejść do tego okna, z menu głównego Anakondy należy wybrać <F1> Administracja:
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Następnie przejść do modułu <F12>RODO:
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I wybrać <F1> Dziennik Anakonda:
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System wyświetli następujące okno:

Na oknie znajdują się następujące filtry:
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• Zmieniona grupa - grupa uprawnień w której zaszły zmiany

• Zmieniony operator - numer identyfikacyjny operatora któremu zmieniono uprawnienia

• Data od - najstarsza data zmian jaka zostanie wyświetlona

• Data do - najmłodsza data zmian jaka zostanie wyświetlona

Po uzupełnieniu filtrów, należy użyć skrótu klawiszowego <F3>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji
"Filtruj" z menu "Dziennik" aby wyświetlić dane:

Na oknie znajdują się następujące kolumny:

• Zm. gr. - grupa uprawnień w której zaszły zmiany. Puste gdy zmiany zaszły w uprawnieniach operatora, a nie
grupy

• Zm. op. - operator u którego zostały zmienione uprawnienia. Puste gdy zmiany zaszły w grupie uprawnień

• Opis - automatycznie generowany opis zmian jakie zaszły

• Czas mod. - dokładny moment modyfikaji w uprawnieniach

• Typ m. - typ modyfikacji:

• W - wprowadzenie

• M - modyfikacja

• U - usunięcie

• Zm. przez - numer operatora który zmodyfikował uprawnienia

Okno pozwala także na wydruk listy sfiltrowanych danych. W tym celu należy użyć skrótu klawiszowego <Ctrl

+P>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Drukuj dziennik" z menu "Dziennik"

12.2. Zmiany dostępu
System Anakonda oferuje również możliwość prowadzenia dziennika zmian uprawnień w innych systemach tele-
informatycznych. Aby wejść na to okno, należy z menu głównego --> <F1> Administracja --> <F12> RODO
wybrać <F2> Zmiany Dostępu:
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System wyświetli następujące okno:

Skrót klawiszowy <F3>, ikona lub funkcja "Filtruj" z menu "Zmiana Dostępu" pozwoli na wyświetlenie danych.
Na oknie znajdują się następujące filtry:
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• System - dla jakiego systemu teleinformatycznego nastąpiła modyfikacja uprawnień

• Pracownik - dla jakiego pracownika nastąpiła modyfikacja uprawnień

• Data od - najstarsza data dla jakiej zostaną wyświetlone dane

• Data do - najmłodsza data dla jakiej zostaną wyświetlone dane

• Anulowane - zaznaczenie sprawi, że filtrowane będą wyłącznie anulowane wpisy

Po uzupełnieniu filtrów należy wyświetlić dane:

Na oknie znajdują się następujące kolumny:

• System - jakiego systemu teleinformatycznego dotyczy wpis

• Zmieniony pracownik - którego pracownika dotyczą wprowadzone zmiany w uprawnieniach

• Opis - opis zmian uprawnień, wprowadzany przez operatora uzupełniającego

• Data wprow. - data dodania wpisu do systemu

• Zatwierdzil - osoba zatwierdzająca fakt nadania/odebrania/zmodyfikowania uprawnień dla danego pracownika

• Zmodyfikował - identyfikator operatora który wprowadził wpis do systemu

• Anulowany - na oknie nie ma możliwości usuwania wpisów w celu zachowania ciągłości informacji na temat
uprawnień. Wpisy anulowane, to takie które nie mają być brane pod uwagę w ogólnym rozliczeniu uprawnień,
ponieważ zostały dodane do dziennika, ale w rzeczywistości podana modyfikacja uprawnień nie zaszła w sys-
temie teleinformatycznym

• Numer - globalny numer modyfikacji uprawnień. Numer generowany jest seryjnie w obrębie całej firmy

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• Dodaj wpis - skrót klawiszowy <Num+>, ikona z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj wpis" z menu "Zmiana
Dostępu" pozwala dodawać nowe wpisy. Wywołanie wyświetli następujące okno:
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•

Przeglądaj wpis - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Przeglądaj wpis" z
menu "Zmiana Dostępu" pozwala przeglądać dodane już wpisy. Wywołanie wyświetli następujące okno:

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Zmiana
Dostępu" pozwala na filtrowanie danych

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj" z menu
"Zmiana Dostępu" pozwala na filtrowanie danych.

•

Anuluj wpis - skrót klawiszowy <F9>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Anuluj wpis" z menu
"Zmiana Dostępu" pozwala na filtrowanie danych.
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13. Jak to zrobić
13.1. Jak dodać oddział
Dodawanie oddziału może odbywać się na etapie wyboru oddziału podczas logowania się do programu lub w
dziale "Administracja" ---> "Oddziały". Od operatora wprowadzającego nowy oddział wymagane są uprawnienia
do działu "Administracja" i "Dane podstawowe -> Słowniki".

Tworzenie nowego oddziału opisano w rozdziale "Tworzenie nowego oddziału".

13.2. Jak dodać grupę
Operator, który będzie definiować nową grupę musi mieć uprawnienia do działu "Administracja". Po spełnieniu
tego warunku należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Administracja" ---> Grupy".

2. Dodać nową grupę - opisano w rozdziale Administracja - Grupy - Dodawanie nowej

3. Nadać uprawnienia grupie..

13.3. Jak zdefiniować uprawnienia dla grupy
Aby zdefiniować uprawnienia dla grupy należy:

1. W dziale "Administracja" ---> "Grupy" przejść do okna "Edycja grup", zaznaczyć grupę, której chcemy nadać
uprawnienia, a następnie wybrać funkcję "Ustaw menu dla grupy".

2. Udostępnić odpowiednie funkcje - opisano w rozdziale "Administracja. Definiowanie uprawnień dla grupy".

13.4. Jak dodać operatora
Dodawanie nowego operatora wymaga uprawnień do działu "Administracja". Aby to zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Administracja" ---> "Operatorzy".

2. Dodać operatora - opisano w rozdziale Administracja - Operatorzy - Dodawanie nowego operatora

3. Nadać uprawnienia operatorowi.

13.5. Jak nadać uprawnienia dla operatora
Aby zdefiniować uprawnienia operatora należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Administracja" ---> "Operatorzy".

2. Wybrać funkcję "Pozostałe dane operatora".

3. Nadać uprawnienia do wysyłania rozgłoszeń i wielokrotnego logowania - opisano w rozdziale "Administracja.
Operatorzy. Pozostałe dane operatora. Dane dodatkowe operatora".

4. Przydzielić operatora do grup i oddziałów - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane
operatora. Przydział grup i oddziałów".

5. Nadać uprawnienia do dowodów księgowych - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane
operatora. Uprawnienia do dowodów księgowych".
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6. Nadać uprawnienia do kas/banków - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane operatora.
Uprawnienia do kas/banków".

7. Nadać uprawnienia do magazynów - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane opera-
tora. Uprawnienia do magazynów".

8. Nadać uprawnienia do dokumentów magazynowych - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Po-
zostałe dane operatora. Uprawnienia do dokumentów magazynowych".

9. Nadać uprawnienia do wyznaczników - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane oper-
atora. Uprawnienia do wyznaczników".

13.6. Jak sprawdzić połączenia do serwera
Aby sprawdzić połączenia do serwera należy dysponować uprawnieniami do działu "Administracja", a następnie:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Administracja"---> "Połączenia" - opisano w rozdziale "Adminis-
tracja. Lista połączeń".

13.7. Jak skorzystać z tabel archiwalnych
Do przeglądania tabel archiwalnych niezbędne są uprawnienia do działu "Administracja". Aby to zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Administracja" ---> "Tabele archiwalne"

2. Na liście tabel wybrać odpowiednią tabelę i skorzystać z jej zawartości - opisano w rozdziale "Administracja.
Tabele archiwalne".

13.8. Jak sprawdzić zakresy dat
Operator, który sprawdza zakresy dat musi dysponować uprawnieniami do działu "Administracja". Aby sprawdzić
daty powinien:

1. W dziale głównym programu wybrać dział "Administracja" ---> "Zakresy dat" - opisano w rozdziale "Admin-
istracja. Zakresy dat".

13.9. Jak reagować na pojawiające się komunikaty?
Podczas pracy z programem Anakonda system operacyjny lub program mogą wyświetlać komunikaty.

1. Komunikaty z którymi operator może mieć do czynienia podczas pracy:

• See the log file

a. Gdy system operacyjny wyświetli komunikat:

b. Po zatwierdzeniu przyciskiem "OK" na powyższym oknie należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na
skrót z którego użytkownik uruchamia program RS Anakonda. Pojawi się menu, z którego należy wybrać
polecenie Właściwości. System operacyjny wyświetli okno:
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c. Naciskając na przycisk "Znajdź element docelowy..." wywołamy folder, z którego uruchamiany jest pro-
gram RS Anakonda.System operacyjny otworzy nowe okno folderu z którego uruchamiany jest program
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oraz podświetli ikonę uruchamiającą program RSAnakonda. Tuż obok tej ikony należy odnaleźć plik w
formacie .txt o nazwie RSAnakonda.exe:

d. Plik RSAnakonda.exe należy przesłać na adres: info@recordsystem.com.pl wraz z następującymi infor-
macjami: Nazwa firmy, Operator.

• Program (brak odpowiedzi)

Podczas przetwarzania dużej ilości danych w programie zdarza się, że czas oczekiwania na efekt zas-
tosowanej funkcji jest dłuższy niż zwykle. Ma to miejsce przede wszystkim podczas zamykania lub usuwania
dokumentów (faktur, dokumentów magazynowych), gdzie sprawdzanych jest duża ilość danych i zależności
występujących podczas wykonywania funkcji. Jakiekolwiek kliknięcie na okno programu wywołuje wów-
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czas komunikat systemu operacyjnego WINDOWS : „brak odpowiedzi” lub „program nie odpowiada”, co
widać na załączonej ilustracji:

Komunikat ten NIE OZNACZA, że program Anakonda przestał działać. Wybrana funkcja jest w dalszym
ciągu wykonywana na serwerze i nawet zakończenie działania programu poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl
+Alt+Del lub zrestartowanie komputera nie przeszkodzi w jej wykonaniu się na serwerze. Bezcelowe jest
więc ponowne uruchamianie programu i powtarzanie tej samej operacji. Nie spowoduje to przyspieszenia
jej wykonania, a wręcz przeciwnie, dodatkowo obciąży serwer. Należy poczekać na uzyskanie zwrotnej
odpowiedzi od programu Anakonda, że funkcja została wykonana lub też, że jej wykonanie z pewnych przy-
czyn było niemożliwe.

• Krytyczny błąd połączenia

Czasem może zdarzyć się przerwanie działania programu na skutek np. zerwania połączenia z serwerem.
Jest ono jednak zawsze sygnalizowane odpowiednim komunikatem systemowym:

Tego rodzaju komunikat oznacza, że nastąpiło przerwanie połączenia z bazą danych i ponowne uruchomienie
programu oraz powtórzenie wykonywanej funkcji jest nieodzowne.
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Chapter 3. Dane podstawowe
W tej części programu zgromadzone są dane wykorzystywane w innych działach ułatwiając tym samym pracę
operatora. Są to:

• Słowniki - stałe (niemodyfikowalne - dane są wprowadzane przy inicjowaniu bazy np. kraje, stawki vat itd.) i
standardowe (modyfikowalne - dane są wprowadzane przez operatora mającego do tego uprawnienia w miarę
potrzeb firmy).

• Kontrahenci - tabele zawierające informacje o kontrahentach (dane firmy i osób).

• Artykuły - tabele zawierające dane podstawowe wprowadzonych artykułów.

• Dane pomocnicze - tabele zawierające kursy walut i typy dokumentów magazynowych.

• Informacje - tabele zawierające repertorium.

• Cenniki - tabele zawierające informacje o cenach artykułów.

Dział "Dane podstawowe" można otworzyć wybierając w oknie głównym programu przycisk "Dane podstawowe"
lub naciskając klawisz <F2>:
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W efekcie pojawia się okno oferujące kolejne funkcje:

1. Słowniki
Baza programu oferuje użytkownikom słowniki, które są wykorzystywane w odpowiednich działach programu.
Zdefiniowane są dwa rodzaje słowników:

• słowniki stałe - których zawartość jest wprowadzana w momencie inicjalizacji bazy i jest niemodyfikowalna,

• słowniki standardowe - gdzie dane mogą być edytowane i modyfikowane przez użytkownika.

Aby otworzyć listę dostępnych słowników, należy w oknie "Dane podstawowe" wybrać przycisk "Słowniki" lub
nacisnąć klawisz <F1>:
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Wyświetlone zostanie okno "Lista słowników":
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Tabela zawiera numer, nazwę słownika oraz typ. Występują trzy oznaczenia typów słownika:

1. Z - zwykły - dane zawarte w słowniku można edytować, dowolnie modyfikować, dodawać i usuwać.

2. D - drzewo - dane są wyświetlane w postaci drzewa, co umożliwia tworzenie kategorii i podkategorii danych,
co jest szczególnie przydatne przy statystykach sprzedaży i przeglądaniu stanu magazynu. Dane zawarte w tego
typu słownikach można również swobodnie edytować, modyfikować, dodawać i usuwać.

3. I - inny - jest oznaczeniem słowników stałych, których dane są niemodyfikowalne.

Aby przejrzeć zawartość słownika należy w oknie "Lista słowników" zaznaczyć odpowiedni słownik i nacisnąć

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę , bądź z menu kontekstowego "Słownik" wybrać funkcję
"Wyświetl zawartość słownika".

1.1. Słowniki stałe
Baza zawiera słowniki stałe, których zawartość wprowadzana jest podczas inicjowania bazy. Zawartość tych
słowników nie jest modyfikowalna przez użytkownika, wobec czego po otwarciu okna możliwy jest jedynie jej
wydruk.

W tym celu należy w oknie zawartości słownika nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę , bądź z menu kontekstowego "Pozycje" wybrać funkcję "Wydruk". Wyświetlone zostanie standard-
owe okno opcji wydruku. Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w
sekcji "Samouczek" niniejszej dokumentacji w rozdziale "Opcje wydruku". Po zaznaczeniu odpowiednich należy
je zatwierdzić naciskając "OK" lub anulować akcję wybierając "Anuluj".

W oknie "Lista słowników" słowniki stałe są oznaczone w kolumnie "Typ" symbolem "I".

W bazie programu Anakonda zdefiniowane są następujące słowniki stał:
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1. Dni tygodnia

Słownik zawiera listę poszczególnych dni tygodnia. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

2. Formaty danych dodatkowych

Słownik zawiera różne formaty danych dodatkowych, wykorzystywanych w module "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

3. Formaty danych stałych

Słownik zawiera możliwe formaty pól do generowania danych stałych wykorzystywanych w module "Kadry/
Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

4. Formularze - sposoby obliczeń
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Słownik zawiera listę sposobów obliczeń wykorzystywanych w definicji formularzy wykorzystywanych w
module "Księgowość/Zestawienia/Formularze". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

5. Funkcje harmonogramu

Słownik zawiera listę funkcji harmonogramu wykorzystywanych w module "Administracja". Kod stanowić
mogą dowolne znaki - maksymalnie 50.
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6. Grupy stałych

Słownik zawiera listę grup stałych wykorzystywanych w module "Kadry / Płace". Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 2.
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7. Intrastat - izby celne

Słownik zawiera listę izb celnych w Polsce. Wykorzystywany jest w deklaracji Intrastat w module "Magazyny".
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 6.

8. Intrastat - rodzaje deklaracji

Słownik zawiera rodzaje deklaracji Intrastat w module "magazyny". Kod stanowić mogą dowolne znaki -
maksymalnie 1.
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9. Intrastat - rodzaje transportu

Słownik zawiera rodzaje transportu. Wykorzystywany jest w deklaracji Intrastat w module "Magazyny". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

10.Intrastat - rodzaje zgłoszeń

Słownik zawiera rodzaje zgłoszeń. Wykorzystywany jest w deklaracji Intrastat w module "Magazyny". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

11.Intrastat - warunki dostawy

Słownik zawiera rodzaje warunków dostawy. Wykorzystywany jest w deklaracji Intrastat w module "Maga-
zyny". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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12.Kadry/Płace - grupy dokumentów

Słownik zawiera informacje na temat rodzajów dokumentów wykorzystywanych w definiowaniu i generowaniu
dokumentów dla pracowników w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 4.
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13.Kasy banki typy kolumn

Słownik zawiera kody typów kolumn definiowanych w celu importu wyciągów bankowych. Wykorzystywany
jest w module "Księgowość/Dane podstawowe/Kasy-Banki". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymal-
nie 2.
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14.Kody podstawy prawnej rozwiązania stos. pracy

Słownik zawiera listę kodów podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy wykorzystywanych w deklaracji
ZUS ZWUA w module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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15.Kody przyczyn wyrejestrowania z ZUS

Słownik zawiera listę kodów przyczyn wyrejestrowania z ZUS wykorzystywanych w deklaracji ZUS ZWUA
w module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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16.Kody rozwiązania stos. pracy

Słownik zawiera listę kodów rozwiązania stosunku pracy wykorzystywanych w deklaracji ZUS ZWUA w
module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

17.Kody towarów i usług
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Słownik zawiera możliwe do wyboru pola kodu GTU stosowane przy klasyfikacji towarów i usług. Wyko-
rzystywany jest w kartotece artykułów, dokumentach sprzedażowych i dowodach księgowych w celu praw-
idłowych oznaczeń w plikach JPK V7M i JPK V7K. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

18.Kolumny e-deklaracji

Słownik zawiera kody rodzajów kolumn wykorzystywanych podczas generowania deklaracji ZUS w module
"Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 10.

19.Kraje

Słownik zawiera listę krajów oraz informację, który z nich należy do Unii Europejskiej (kolumna "Czy w
UE"). Wykorzystywany jest w kartotece kontrahentów i dokumentach z nimi związanych. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.
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20.Metody amortyzacji

Słownik zawiera informacje o metodach amortyzacji zdefiniowanych w systemie. Wykorzystywany jest w kar-
totece środków trwałych w module "Księgowość/Środki trwałe"Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksy-
malnie 2.
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21.Oddziały NFZ

Słownik zawiera listę oddziałów NFZ wykorzystywanych w module "Kadry/Płace" w danych dotyczących
zatrudnienia pracownika. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 6.

22.Okresy amortyzacji

Słownik zawiera informacje o okresach amortyzacji zdefiniowanych w systemie. Wykorzystywany jest w mod-
ule "Księgowość/Środki trwałe". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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23.Oznaczenia dowodów nabycia

Słownik zawiera możliwe do wyboru pola z danymi stosowane przy oznaczaniu dowodów nabycia. Wyko-
rzystywany jest w module "Księgowość/Dowody księgowe" w celu prawidłowych oznaczeń w plikach JPK
V7M i JPK V7K. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 6.

24.Oznaczenia dowodów sprzedaży

Słownik zawiera możliwe do wyboru pola z danymi, stosowane przy oznaczaniu dowodów sprzedaży. Wyko-
rzystywany jest w module "Sprzedaż/Faktury" oraz Księgowość/Dowody księgowe" w celu prawidłowych oz-
naczeń w plikach JPK V7M i JPK V7K.Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

25.Oznaczenia transakcji

Słownik zawiera możliwe do wyboru pola z danymi, stosowane przy oznaczaniu transakcji. Wykorzystywany
jest w module "Sprzedaż/Faktury" oraz Księgowość/Dowody księgowe" w celu prawidłowych oznaczeń w
plikach JPK V7M i JPK V7K. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 20.
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26.Płatnicy e-deklaracji

Słownik wykorzystywany jest w definiowaniu danych niezbędnych do generowania deklaracji ZUS w module
"Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 10.

27.Powtarzalność zadań harmonogramu

Słownik zawiera listę okresów powtarzalności zadań harmonogramu wykorzystywanych przez system w mod-
ule "Administracja/Harmonogram zadań". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 4.
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28.Rodzaje adresów

Słownik zawiera listę rodzajów adresów obsługiwanych przez system. Wykorzystywany jest w module
"Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

29.Rodzaje niepełnosprawności

Słownik zawiera listę rodzajów niepełnosprawności, wykorzystywanych w module "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

30.Rodzaje numeru identyfikacyjnego

Słownik zawiera listę kodów rodzajów numeru identyfikacyjnego pracownika. Wykorzystywany jest w danych
podstawowych pracownika (moduł Kadry/Płace) na potrzeby deklaracji PIT-11.
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31.Rodzaje wykształcenia

Słownik zawiera listę rodzajów wykształcenia w Polsce wykorzystywanych w module "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

32.Rodzaje zaległości

Słownik zawiera listę rodzajów zaległości obsługiwanych przez system w module "Sprzedaż". Kod stanowić
mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

33.Sposoby rozliczania VAT
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Słownik zawiera listę sposobów rozliczenia VAT obsługiwanych przez system w module "Księgowość/Dowody
księgowe". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

• ' ' - koszt – nie podlega;

Dotyczy przypadków rozliczania transakcji nie podlegających opodatkowaniu VAT (np. kontrahent nie jest
podatnikiem VAT).

• 'B' - odliczany bezpośrednio;

Dotyczy transakcji, z których VAT odliczany jest w miesiącu wystawienia faktury.

• 'W' – odliczany po spełnieniu warunków;

Dotyczy transakcji, z których VAT odliczany jest w miesiącu zapłaty po spełnieniu warunków określonych
w ustawie (np. media).

• 'N' – nie podlegający odliczeniu;

Dotyczy transakcji, z których VAT nie może być odliczany (np. paliwo).

• 'Z' – odliczany w miesiącu zapłaty;

Dotyczy transakcji, z których VAT odliczany jest w miesiącu zapłaty.

• 'P' – rozliczany procentowo wg struktury sprzedaży;

Dotyczy transakcji z różnymi stawkami VAT, które rozliczane są procentowo wg struktury sprzedaży z daną
stawką VAT.

• 'D' - odliczany bezpośrednio - dzielony;

Dotyczy transakcji z jedną stawką VAT, z których podatek ma być rozdzielony na różne konta (np. różne
działy firmy).

• 'M' - odliczany bezpośrednio - mieszany;

Dotyczy transakcji, z których VAT odliczany jest w miesiącu wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli w
pozycjach dowodu księgowego wybrany będzie ten sposób rozliczania VAT, to podczas zamykania dowodu
system będzie sprawdzał bilansowanie strony winien, MA i VAT-u dla sumy wszystkich pozycji. Dopuszcza
się możliwość wprowadzenia w pozycji tylko danych dotyczących VAT (bez podania netto i brutto).

34.Standardy PPK

208



Dane podstawowe

Słownik wykorzystywany do generowania plików PPK w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 6.

35.Stany pracowników

Słownik zawiera informację na temat stanów zatrudnionych pracowników zdefiniowanych w systemie wyko-
rzystywanych w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

36.Statusy dni

Słownik służy do wyboru rodzaju statusu danego dnia wykorzystywanych w module "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

37.Stawki VAT

Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2. Słownik zawiera listę stawek VAT obsługiwanych przez
system:

• 'zw' – zwolniony,

• 'np' – nie podlega,

• od '00' do '23'dla poszczególnych stawek procentowych wykorzystywanych obecnie i w przeszłości,
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• '0E' - wykorzystywana podczas eksportu,

• '0P' - referencyjna stawka 0 % wykorzystywana do WDT.

38.Stopnie pokrewieństwa

Słownik zawiera listę stopni pokrewieństwa, niezbędną do poprawnego działania modułu "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 7.

210



Dane podstawowe

39.Stopnie zaawansowania języka

Tabela zawiera stopnie zaawansowania języka, wykorzystywane przez system w kartotekach osobowych w
module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

40.Typy artykułów

Tabela zawiera listę typów artykułów określających sposób traktowania artykułu przez program. Kod stanowić
mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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41.Typy dokumentów kontrahenta

Tabela zawiera listę typów dokumentów (wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa,wezwanie do potwierdzenia
sald) wykorzystywanych podczas tworzenia szablonów wydruków dokumentów dla kontrahenta o wspomni-
anych typach. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

42.Typy dokumentów OCR

Słownik zawiera listę typów dokumentów OCR wykorzystywanych w dowodach dostawy. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 3.

43.Typy dokumentów tożsamości

Słownik zawiera listę typów dokumentów tożsamości wykorzystywanych w Polsce w module "Kadry". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

212



Dane podstawowe

44.Typy drukarek fiskalnych

Słownik zawiera listę typów drukarek fiskalnych obsługiwanych przez system. Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 2.

45.Typy e-deklaracji

Słownik zawiera listę aktualnych wersji e-deklaracji służących do komunikacji z Urzędem Skarbowym i ZUS.
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 10.

213



Dane podstawowe

46.Typy faktur

Słownik zawiera listę typów faktur obsługiwanych przez system podczas drukowania dokumentów sprzedaży.
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

• 'KR' – krajowa,

• 'BP' – bezpłatna,

• 'WW' – wewnętrzna,

• 'EK' – eksport,

• 'DU' – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

• 'ZU' – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

• 'ZA' – zaliczkowa.

47.Typy JPK

Słownik zawiera listę typów JPK wykorzystywanych w module "Księgowości". Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 8.
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48.Typy kolejkowania

Słownik zawiera listę typów kolejkowania przyjęć wykorzystywanych w module "Magazyny". Kod stanowić
mogą dowolne znaki - maksymalnie 4.

49.Typy plików pli

Słownik zawiera listę typów plików pli służących do wykonywania przelewów w module "Księgowość/Rozra-
chunki/Płatności". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

50.Typy powiadomień

Słownik zawiera listę typów powiadomień wykorzystywanych przy definiowaniu powiadomień, które mają być
wysyłane pocztą elektroniczną do wybranych operatorów. Wykorzystywany jest w module "Administracja".
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 10.
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51.Typy szkół

Tabela zawiera informacje na temat typów szkół ukończonych przez pracowników. Wykorzystywany jest w
module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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52.Typy wydruków faktur

Słownik zawiera możliwe typy wydruków faktur obsługiwanych przez system. Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 20.

53.Typy wzorów dekretacji

Słownik zawiera listę typów dekretacji wykorzystywanych przez system w module "Księgowość/Dane podsta-
wowe/Wzory dekretacji". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.
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1.2. Słowniki standardowe
W przeciwieństwie do słowników stałych, dane zawarte w słownikach standardowych można edytować, mody-
fikować dodawać i usuwać. Może to oczywiście robić wyłącznie operator, który ma do tego uprawnienia
(uprawnienia do modyfikacji słowników można sprawdzić w dziale "Administracja" ---> "Grupy"). W tabeli
widocznej w oknie "Lista słowników", w kolumnie "Typ" mają one oznaczenie "Z" lub "D".

Uwaga! Po zmianie danych w słowniku konieczny jest ich zapis przed wyborem ze słownika.

W oknie każdego słownika standardowego udostępnione są następujące funkcje dotyczące jego pozycji:

• Dodawanie pozycji

Aby dodać pozycję w słowniku należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacis-

nąć klawisz <Num +>, bądź z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas nowy pusty wiersz w
słowniku do uzupełnienia. Wiersz należy uzupełnić danymi, po czym skorzystać z klawisza F5, wybrać "Zapisz

pozycję" z menu "Słownik", bądź użyć ikony  w celu zapisania zmian.

W przypadku gdy wybrany kod słownika będzie już w użyciu system wyświetli następujący komunikat:

• Edycja pozycji

Edycja danych w słowniku odbywa się poprzez zmianę wartości na gridzie i zapisanie zmian.

• Zmiana kodu w słowniku

Aby zmienić kod w słowniku, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Słownik: ...", a następnie z Menu wybrać
polecenie "Słownik" ---> funkcję "Zmień klucz" lub nacisnąć klawisz <F7> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Pojawi się wówczas okno w którym należy podać nowy kod:
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Po jego wprowadzeniu zatwierdzamy wpis naciskając <Enter>. Zmiana kodu w słowniku może być długotrwała,
ponieważ wprowadzona zmiana musi być zaktualizowana w całym systemie.

• Usuwanie pozycji

Chcąc usunąć pozycję z tabeli słownika, należy zaznaczyć ją na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać
polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Program zażąda potwierdzenia usunięcia pozycji ukazując okno z pytaniem:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania pozycji wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

• Wydruk

Podobnie jak w przypadku słowników stałych, mamy tu możliwość wydruku pozycji słownika. W tym celu z
Menu wybieramy polecenie "Pozycje" --->funkcję"Wydruk" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . Pojawi się okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub anulujemy czynność
wybierając "Anuluj".

W bazie programu Anakonda dysponujemy następującymi słownikami standardowymi:

1. Częstości fakturowania

Słownik używany jest do określania częstotliwości tworzenia faktur z dowodów dostaw. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 3.

2. Decydenci
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Słownik zawiera listę decydentów i wykorzystywany jest w module "Reklamacje". Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 3.

3. Działy firmy

Słownik używany jest w module "Projekty" i "Księgowość" (pozwala na zdefiniowanie podziału kosztów firmy
na poszczególne jej działy w ramach wprowadzonych w systemie projektów). Kod mogą stanowić dowolne
znaki - maksymalnie 4.

4. Działy repertorium

Słownik używany jest przez dział prawny w module "Informacje". Kod mogą stanowić dowolne znaki - maksy-
malnie 2.

5. Gminy

Słownik zawiera informacje o podziale administracyjnym kraju z dokładnością do gmin. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 8.
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6. Grupy odbiorców

Słownik używany jest do definiowania grup odbiorców co pozwala na przypisanie poszczególnym grupom
asortymentu, który będzie dla nich dostarczany. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

221



Dane podstawowe

7. Grupy pracowników

Słownik używany jest do definiowania grup pracowników i wykorzystywany w module "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

8. Grupy rozliczeń

Słownik używany jest przy rozliczeniach międzyokresowych i używany w module "Księgowość" do defin-
iowania i dekretowania rozliczeń. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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9. Grupy środków trwałych

Słownik używany jest podczas wprowadzania środków trwałych i ich dekretacji w module "Księgowość/Środki
trwałe" . Kod mogą stanowić dowolne znaki - maksymalnie 6.
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10.Grupy towarowe

Słownik używany jest do wybierania grup towarowych, używany jest w module "Handel". Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 8.
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11.Grupy urządzeń

Słownik używany jest do określania grup urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

12.Hale produkcyjne

Słownik używany jest do określania rodzajów hal produkcyjnych w firmie dla których generowane są sumy
zamówień od odbiorców na potrzeby zaplanowania produkcji. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksy-
malnie 2.

225



Dane podstawowe

13.Handlowcy

Słownik używany jest podczas wystawiania faktur i obsługi zamówień w module "Sprzedaż". Jednocześnie
przypisanie operatorowi odpowiedniego kodu handlowca ogranicza jego możliwości przeglądania i wystawia-
nia dokumentów jedynie do tych, w których wystepuje ten kod. Kod mogą stanowić dowolne znaki - maksy-
malnie 3. Uwaga! Zmiana kodu nie spowoduje jego zmiany w danych dodatkowych operatora.

14.Jednostki miar

Słownik używany jest podczas wprowadzania artykułów. Kod mogą stanowić dowolne znaki - maksymalnie 5.

15.Języki obce
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Słownik używany jest do określenia konkretnego języka obcego w systemie i wykorzystywany jest w module
"Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

16.Karty przyjęcia

Słownik używany jest do wyboru pól kart przyjęcia w artykule. Kod mogą stanowić dowolne znaki - maksy-
malnie 2. Opis wyświetlony zostanie podczas uzupełniania karty przyjęcia, może zawierać do 30 dowolnych
znaków. W Polu Typ określa się typ danych wybranego pola do wyboru D - Data, S - String(ciąg znaków),
B - Boolean(wartość logiczna), N - Numeric(numer). Kolumna Długość decyduje o ilości miejsca na pole tek-
stowe, maksymalna wartość 100.

Przykładowo wpis kod: "13", Opis "Klasa jakości", Typ "S", Długość 10 pozwoli ustawić w artykule(F6->Karty
przyjęcia) pole do karty przyjęcia z kodem 13, a następnie w pozycji dokumentu magazynowego wchodząc w
kartę przyjęcia pokaże się pole tekstowe opisane "Klasa jakości" z możliwością wprowadzenia 10 dowolnych
znaków.

Uwaga: Błędnie wypełniony typ spowoduje, że dany parametr nie pojawi się na karcie przyjęcia.

17.Kategorie artykułów

Słownik używany jest podczas wprowadzania artykułów i wykorzystywany w zestawieniach statystycznych.
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 5.
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Wybierając z Menu polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Lista/Drzewo" lub naciskając klawisze <Ctrl> + <D>

lub z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy, że kategorie artykułów będą widoczne w postaci
drzewa:
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18.Kategorie kontrahentów

Słownik używany jest w kartotece "Kontrahenci" i wykorzystywany w niektórych zestawieniach statysty-
cznych. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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19.Kierowcy/konwojenci

Słownik używany jest podczas wprowadzania dowodów dostaw. Przetrzymywane są w nim informacje o
kierowcach/trasach. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 4. Kolumna 'Własny' definiuje, czy
kierowcy pracują dla firmy, czy są z zewnątrz. Uid karty to pole zawierające numery karty NFC - maksymal-
nie 5, które wykorzystywane są podczas pracy z aplikacją mobilną EMS (aplikacja ta zawiera się w pakiecie
Anakonda Enterprise). Uwaga: Każde id karty może w słowniku wystąpić tylko raz, co sprawdzane jest w
trakcie zapisu danych. Średniki uzupełniane są przez system, nie ma potrzeby wpisywać ich samemu.

20.Klasyfikacja środków trwałych
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Słownik używany jest podczas wprowadzania środków trwałych. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksy-
malnie 3.

Wybierając z Menu polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Lista/Drzewo" lub naciskając klawisze <Ctrl> + <D> lub

z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy, że kody klasyfikacji środków trwałych będą widoczne
w postaci drzewa:

21.Klasyfikacja środków trwałych 2018

Słownik używany jest podczas wprowadzania środków trwałych zgodnie z klasyfikacją obowiązująca po 2018
roku. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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22.Klasyfikacja zawodów i specjalności

Słownik używany jest przy definiowaniu angaży w module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki -
maksymalnie 7.

23.Kody EiE

Słownik używany jest podczas wprowadzania danych o opakowaniach artykułów. Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 4.

232



Dane podstawowe

24.Kody intrastat

Słownik używany jest podczas uzupełniania deklaracji intrastat w module "Magazyny". Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 9.

Kolumna "Uzup.j.m." (Uzupełniające jednostki miary) powinna być zaznaczona wówczas, jeżeli w deklaracji
intrastat powinna być podana ilość dla danej pozycji towarowej o określonym kodzie CN. Zaznaczanie następu-
je kaskadowo - zaznaczamy główną kategorię, a jej podkategorie zaznaczą się automatycznie po zapisaniu
zmian (klawisz <F5>).

25.Kody transakcji

Słownik wykorzystywany podczas wprowadzania dostaw. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

26.Komórki organizacyjne zatrudniające pracowników

Słownik używany jest w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 10.
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27.Konta kosztów

Słownik używany jest podczas wprowadzania dokumentów magazynowych. Umożliwia to dekretację doku-
mentów magazynowych wg miesca powstawania kosztów. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie
10.
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28.Kwalifikacje

Słownik używany jest do określania kwalifikacji pracowników i wykorzystywany jest w module "Kadry/Płace".
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

29.Linie produkcyjne

Słownik używany do określania konkretnych linii produkcyjnych w module "Produkcja". Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.

30.Miejsca pracy

Słownik używany jest do określania miejsc pracy pracownika w module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 2.

31.Miejsca użytkowania

Słownik używany jest podczas wprowadzania informacji dotyczących środków trwałych w module "Księ-
gowość/Środki trwałe". Umożliwia m.in. wykonywanie nwentaryzacji środków trwałych dla konkretnego
miejsa ich użytkowania lub wykonywanie zestawień wg tego kryterium. Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 5.
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32.Modele

Słownik używany jest podczas wprowadzania danych o artykułach. Kod stanowić mogą dowolne znaki -
maksymalnie 20.

33.Numery zleceń

Słownik używany jest podczas wprowadzania dokumentów magazynowych. Kod stanowić mogą dowolne zna-
ki - maksymalnie 10.
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34.Oddziały ZUS

Słownik używany jest w rozliczeniach z ZUS w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 4.

35.Opakowania zbiorcze

Słownik używany jest podczas sprzedaży oraz magazynowania artykułów. Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 2.

36.Przyczyny zwrotu wysyłki
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Słownik używany jest do sprawdzania przyczyn zwrotu wysyłanego towaru, wykorzystywany w module
"Przepływ dokumentów". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

37.Regiony

Słownik używany jest w kartotece "Kontrahenci" oraz niektórych zestawieniach statystycznych. Kod stanowić
mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

38.Rejestry VAT

Słownik używany jest podczas wprowadzania dowodów księgowych. Typ 'Z' oznacza rejestr zakupu, typ 'S'
- rejestr sprzedaży. Informacje o rejestrze są istotne z punktu widzenia wykonywania rejestrów VAT oraz gen-
erowania plików JPK V7M i JPK V7K. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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39.Reklamacje klienci - formy zgłoszenia

Słownik używany jest do definiowania kodów form zgłaszania reklamacji przez klientów. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.
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40.Reklamacje - działania zapobiegawcze

Słownik używany jest do definiowania kodów działań zapobiegawczych stosowanych w reklamacjach. Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 5.

41.Reklamacje - formy zgłoszenia

Słownik używany jest do definiowania kodów form zgłoszenia reklamacji. Kod stanowić mogą dowolone znaki
- maksymalnie 2.

42.Reklamacje - przyczyny niezgodności

Słownik używany jest do definiowania kodów przyczyn niezgodności w reklamacjach. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 5.

43.Reklamacje - tryby postępowania

Słownik używany jest do definiowania kodów trybów postępowania w reklamacjach. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 5.
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44.Reklamacje - typy zastrzeżeń

Słownik używany jest do definiowania kodów typów zastrzeżeń w reklamacjach. Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 5.

45.Rodzaje badań

Słownik używany jest do definiowania podstawowych rodzajów badań, wykorzystywany jest w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

46.Rodzaje dokumentów

Słownik używany jest do definiowania podstawowych rodzajów dokumentów występujących w firmie, wyko-
rzystywany jest w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 7.
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47.Rodzaje kar

Słownik używany jest do definiowania rodzajów kar stosowanych w firmie, wykorzystywany jest w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

48.Rodzaje lokalizacji

Słownik używany jest do definiowania podstawowych rodzajów lokalizacji magazynu. Wykorzystywany jest
w module 'WMS'. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

49.Rodzaje nagród

Słownik używany jest do definiowania rodzajów nagród stosowanych w firmie, wykorzystywany jest w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 7.
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50.Rodzaje napraw

Słownik używany jest do definiowania rodzajów napraw w module "Serwis". Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 2.

51.Rodzaje nieobecności

Słownik używany jest w ewidencji nieobecności pracowników, wykorzystywany jest w module "Kadry/Płace".
Kod stanowić mogą dowolone znaki - maksymalnie 3.

52.Rodzaje pracowników

Słownik używany jest do definiowania rodzajów pracowników w firmie, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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53.Rodzaje ubezpieczeń

Słownik używany jest do definiowania rodzajów ubezpieczeń, wykorzystywany w module "Kadry/Płace". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 6.

54.Rodzaje umów z pracownikami

Słownik używany jest do definiowania rodzajów umów z pracownikami, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace". Kod stanowić mogą dowolone znaki - maksymalnie 2.

55.Rodzaje wynagrodzeń

Słownik używany jest do definiowania rodzajów wynagrodzeń dla pracowników, wykorzystywany w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 5.
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56.Rodzaje zwolnień

Słownik używany jest do definiowania rodzajów zwolnień stosowanych w firmie, wykorzystywany w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

57.Samochody

Słownik wykorzystywany jest przy tworzeniu uproszczonych dowodów dostaw . Kod stanowić mogą dowodlne
znaki - maksymalnie 8. Dodatkowo, podczas wprowadzania nowego wiersza system kontroluje czy nie ist-
nieje już kod z podobnym opisem. Jeżeli tak, wyświetlany jest komunikat ostrzegający przed wprowadzeniem
zdublowanych danych.

58.Sposoby dostawy

Słownik używany jest podczas wprowadzania zamówień od odbiorców i dla dostawców. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.
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59.Sposoby odbioru faktury/przekazania dokumentów

Słownik używany jest podczas wprowadzania faktur i korekt. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie
2.

60.Sposoby rozwiązania umowy

Słownik używany jest podczas rozwiązań umów z pracownikami, wykorzystywany w module "Kadry". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

61.Sposoby zapłaty

Słownik używany jest podczas wprowadzania zamówień, faktur oraz korekt. Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 3. W przypadku, gdy na fakturze zamiast daty płatności ma być dowolny tekst (np. płatność
zgodnie z umową) należy stosować kod rozpoczynający się od znaku "X". Checkbox "Tworzyć KP" decyduje,
czy podczas zamykania faktury do stanu "Z" mając w danym okresie księgowym tylko 1 kasę ma zostać dodana
pozycja raportu kasowego na kwotę z faktury, domyślnie False.
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62.Stanowiska

Słownik używany jest podczas wprowadzania danych w kartotece "Kontrahenci". Zdefiniowane są w nim
stanowiska osób u kontrahenta. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

63.Stanowiska kosztów

Słownik używany jest przy określaniu stanowiska kosztów w firmie, wykorzystywany w module "Księ-
gowość". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 12.
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64.Stanowiska pracy

Słownik używany jest do określania stanowisk zatrudnionych pracowników, wykorzystywany w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 7.

65.Stanowiska pracy - miejsca

Słownik używany jest do określania kodów dokładnych lokalizacji, gdzie wykonywana jest praca. Wykorzysty-
wany jest w module "Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 5.

66.Stany dokumentów

Słownik używany jest do określenia stanów dokumentów w firmie, wykorzystywany w module "Księgowość".
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2. Ustawiony znacznik w kolumnie "Akceptacja" określa
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konieczność kontroli kwoty dokumentu przy zmianie NA TEN STAN dla danego operatora. Wysokość kwoty
do akceptacji wskazana jest w parametrze "Akcept. do kwoty" w danych dodatkowych operatora.

67.Statusy pracownika

Słownik używany jest do określania statusów pracowników w firmie, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 5.

68.Statusy zamówień

Słownik używany jest do określania statusów zamówień kierowanych do dostawców i do odbiorców, wyko-
rzystywany w module "Magazyny Zamówienia do dostawcy" i "Sprzedaż Zamówienia od odbiorców". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

69.Stopnie niepełnosprawności

Słownik używany jest do określania stopnia niepełnosprawności danych pracowników w firmie, wykorzysty-
wany w module "Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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70.Symbole dowodów dostaw

Słownik używany jest do określenia symboli dowodów dostaw wykorzystywanych w płatnościach. Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

71.Systemy teleinformatyczne

Słownik używany jest do określenia systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych w firmie. Używany
jest w rejestrowaniu i przebiegu zdarzeń pod katem RODO. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie
2.

72.Szkolenia - miejsca

Słownik używany jest do określania miejsc, w których odbywają się szkolenia, wykorzystywany w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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73.Szkolenia - typy

Słownik używany do definiowania typów szkoleń dla pracowników, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

74.Technologie produkcji

Słownik używany przy wyborze technologii produkcji. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 4.

75.Trasy

Słownik używany jest podczas rejestracji zamówień oraz tworzenia dowodów dostaw. Każdego kontrahenta
można przyporządkować do dowolnej liczby tras. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 4.
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76.Tryby dostaw

Słownik używany jest w dokumentacji zamówień i podczas tworzenia dowodów dostaw. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.
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77.Typy kalendarzy

Słownik wykorzystywany jest w definiowaniu kalendarzy dla pracowników w module "Kadry". Kod stanowić
mogą dowolne znaki - maksymalnie 1.

78.Typy odbiorców produkcji
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Słownik używany jest w sumach zamówień i sumach produkcji. Kody stanowić mogą zawierać dowolne znaki
- maksymalnie 1.

79.Typy plików binarnych

Słownik zawiera informacje na temat typów plików binarnych, które można dołączać do danych artykułów.
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

80.Typy plików zamówień odbiorców

Słownik używany jest do wyboru typu plików dołączanych do zamówienia odbiorcy. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.

81.Typy pozycji paragonów fiskalnych

Słownik używany jest do wyboru typów pozycji na paragonach fiskalnych. Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 1.
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82.Typy pracowników

Słownik używany jest do określania typów pracowników w firmie, wykorzystywany w module "Kadry/Płace".
Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

83.Typy rozwiązań stosunku pracy

Słownik zawiera informacje na temat typów rozwiązań stosunku pracy, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace". Istotną informacją jest przypisany kod ZUS, który wykorzystywany jest w deklaracjach ZUS. Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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84.Typy środków trwałych

Słownik używany przy wprowadzaniu i grupowaniu środków trwałych. Wykorzystywany jest w module "Księ-
gowość/Środki trwałe". Kod mogą stanowić dowolne znaki - maksymalnie 2.

85.Typy umów

Słownik używany jest podczas wprowadzania umów. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.
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86.Typy wysyłki

Słownik używany jest podczas wprowadzania rodzajów wysyłki, wykorzystywany w module "Przepływ doku-
mentów". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

87.Typy zamówień

Słownik używany jest podczas wprowadzania zamówień od odbiorców. Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 2.

88.Typy zapłat

Słownik używany jest do określania sposobu zapłaty za dany towar lub usługę. Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 2.
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89.Typy zdarzeń kalendarza

Słownik wykorzystywany jest w module "Sprzedaż/ CRM". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie
5.

90.Tytuły zmniejszenia podatku

Słownik używany jest podczas wprowadzania faktur korygujących. Kod stanowić mogą dowolne znaki -
maksymalnie 2.

91.Urzędy Skarbowe

Słownik używany jest przy operacjach na kartotekach osobowych, wykorzystywany jest w module "Kadry/
Płace" oraz w generowaniu plików JPK. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 4.
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92.Waluty

Słownik używany jest podczas wprowadzania wartości w walutach. Podczas dodawania nowej firmy program
automatycznie wstawia kody dla walut: PLN, USD, EUR. Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 3.

93.Warunki gwarancji

Słownik używany jest podczas wprowadzania urządzeń w module "Serwis". Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 3.

94.Warunki serwisu

Słownik używany jest podczas wprowadzania urządzeń w module "Serwis". Kod stanowić mogą dowolne
znaki - maksymalnie 3.
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95.Wersje cenowe

Słownik używany jest podczas wprowadzania wszelkiego rodzaju dokumentów w systemie i pozwala na au-
tomatyczne pobieranie ceny z wersji cenowej przypisanej do artykułu i kontrahenta. Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 2.

96.Wykształcenie

Słownik używany jest podczas wprowadzania typu wykształcenia pracownika, wykorzystywany w module
"Kadry/Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

97.Zawody

Słownik używany jest podczas wprowadzania typu zawodu pracownika, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 7.
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98.Zgłoszenia rodzaje

Słownik używany jest podczas wprowadzania rodzajów zgłoszeń serwisowych w module "Serwis". Kod
stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.

99.Zgłoszenia statusy

Słownik używany jest podczas wprowadzania statusów zgłoszeń w module "Serwis". Kod stanowić mogą
dowolne znaki - maksymalnie 1.

100.Zobowiązania/składki

Słownik używany jest podczas wprowadzania zobowiązań ratalnych i składek dla pracownika w module
"Kadry". Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 2.
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101.Źródła naboru

Słownik używany jest podczas wybierania źródeł naboru pracowników, wykorzystywany w module "Kadry/
Płace".Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 6.

2. Kontrahenci
Aby skorzystać z części programu, w której przechowywane są dane o kontrahentach firmy należy w oknie
głównym wybrać dział "Dane podstawowe", a następnie w oknie, które się pojawi nacisnąć klawisz <F2> lub
wybrać przycisk "Kontrahenci":
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2.1. Edycja danych kontrahentów
Po naciśnięciu w oknie głównym przycisku "Kontrahenci" lub klawisza <F2> powodujemy pojawienie się okna
"Edycja kontrahentów":

Aby spowodować edycję danych konkretnego kontrahenta, należy wypełnić co najmniej jedno z pól, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Wpisując początek nazwy spowodujemy wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów, których nazwa
zaczyna się od wpisanego tekstu. Poprzedzając wpisany tekst symbolem '%' spowodujemy wyświetlenie kontra-
hentów, których nazwa w dowolnym miejscu zawiera wpisany tekst. Jeśli liczba kontrahentów zdefiniowanych
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w systemie przekracza 100, to aby wyświetlić listę wszystkich kontrahentów związanych z firmą należy w jedno
z pól wpisać symbol '%'. Należy jednak pamiętać, że jeżeli firma ma zdefiniowanych wielu kontrahentów proces
wyświetlania wszystkich będzie odpowiednio długotrwały.

Zatwierdzamy wpis naciskając <F3> co powoduje pojawienie się rozwiniętego okna "Edycja kontrahentów" za-
wierającego listę wyszukiwanych kontrahentów:

W tabeli widoczne są podstawowe dane kontrahenta: symbol, nazwa kontrahenta, nr NIP, telefon, miejscowość,
ulica, region i kategoria.

2.2. Dodawanie nowego kontrahenta
Aby do listy dodać nowego kontrahenta należy w oknie "Edycja kontrahentów" z Menu wybrać polecenie "Kon-

trahent" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powoduje
to pojawienie się okna "Dodawanie nowego kontrahenta":
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* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

• Symbol kontrahenta - unikalny w ramach firmy identyfikator kontrahenta nadawany przez operatora ( wpisując
początkowe znaki symbolu i naciskając klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie ostatniego zdefiniowanego w
systemie symbolu zaczynającego sie od tych znaków, natomiast naciśnięcie klawisza <F2> spowoduje wyświ-
etlenie następnego symbolu kontrahenta przy podanym prefiksie symbolu literowego. Bez podanego prefiksu
literowego klawisz <F1> jak i <F2> nie reagują i nie wyświetlają żadnych dodatkowych informacji).

• Zamawiający, Płatnik - wskazują zamawiającego oraz płatnika dla kontrahenta. Jeżeli są niewypełnione, oz-
nacza to, że kontrahent, płatnik i zamawiający to jedna firma (osoba).

• Nazwa - nazwa firmy używana na wydrukach oraz w dokumentach wewnętrznych. (Dopuszczalne jest
wprowadzenie w tym polu do 50 znaków. Jeżeli nazwa kontrahenta jest dłuższa należy wypełnić ją w polu
"Nazwa długa" korzystając z funkcji "Podtabele kontrahenta" ---> "Dane dodatkowe". Tu możliwe jest wpisanie
do 100 znaków. Należy pamiętać że wypełniając pole "Nazwa długa" spowodujemy, że na fakturze drukowana
będzie treść zawarta w tym polu z pominięciem tekstu zawartego w "Danych podstawowych" kontrahenta.
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Naciskając klawisz <F1> lub wybierając ikonę  istnieje możliwość pobrania danych kontrahenta z bazy
przedsiębiorców poprzez wprowadzenie numeru NIP lub REGON.

• Kategoria - kategoria kontrahenta wybierana ze słownika dostępnego w programie "Kategorie kontrahen-
tów" (w tym celu należy ustawić kursor w oknie "Kategoria", a następnie nacisnąć klawisz <F1> lub wybrać

ikonę ). Ukazuje się wówczas okno słownika, z którego wybieramy interesującą nas kategorię.

• Region - postępujemy podobnie jak przy wypełnianiu pola "Kategorie" korzystając ze słownika "Regiony".

• Typ kontrahenta - zaznaczamy opcje: 'odbiorca', 'dostawca', 'pracownik' lub 'inny' co decyduje o wyświetla-
niu listy kontrahentów w różnych sytuacjach (np. jako podpowiedź przy wystawianiu faktur wyświetlani są
tylko odbiorcy). Ma to istotne znaczenie podczas wprowadzania dowodów księgowych w których konto zaw-
iera analitykę składającą się z symbolu odbiorcy dostawcy lub pracownika. Jeżeli kontrahent nie będzie mieć
odpowiednio oznaczonego typu - system nie dopuści do zaksięgowania sygnalizując błędne konto. Program
dopuszcza zaznaczenie kilku z tych atrybutów jednocześnie: np. odbiorca może być również dostawcą lub pra-
cownikiem.

• Adres kontrahenta - wpisujemy podstawowe dane adresowe kontrahenta: kod(użycie skrótu klawiszowego
<F1> pozwala na otwarcie okna przeglądarki z listą wszystkich kodów pocztowych w Polsce), miejscowość,
ulicę, nr domu, pocztę i nr telefonu.

• Dane banku - nazwa banku i numer konta kontrahenta używane do wystawiania przelewów, możliwe jest też
podanie numeru konta VAT.

• Czy MPP - czy kontrahent wykorzystuje metodę podzielonej płatności(split payment). Zaznaczenie spowoduje
rozdzielenie uwzględnienie osobnej płatności Vat w systemie.

• Nie sprawdzać białej listy - wyłącza kontrolę czy para kontrahent<>konto występuje na białej liście np. pod-
czas eksportu plików PLI w rozrachunkach.

• REGON, NIP, PESEL, GLN, KRS - numery identyfikacyjne kontrahenta (Numer NIP powinien być wpisy-
wany bez kresek rozdzielających i bez liter symbolizujących kraj - jego długość wystarcza do wpisania numerów
NIP dla wszystkich państw członkowskich UE - symbol kraju jest generowany automatycznie przez program.
Jeśli uzupełniony jest kraj 'PL', to dla numeru NIP zostanie dodatkowo sprawdzona poprawność sumy kontrol-
nej. Jeżeli NIP będzie należał do zagranicznego kontrahenta z obszaru UE to przed numerem NIP wstawiony
będzie symbol tego kraju. GLN to numer identyfikacyjny firmy - jego wypełnienie jest konieczne w przypadku
elektronicznej wymiany dokumentów).

• Zablokowany - zaznaczone pole kontrolne radykalnie ograniczona możliwość tworzenia faktur oraz dowodów
dostaw dla kontrahenta.

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowy kontrahent pojawi się na liście w oknie "Edycja
kontrahentów".

Uwaga! Jeżeli podany NIP występuje już u jakiegokolwiek kontrahenta, to podczas zapisywania danych system
wyświetli listę kontrahentów z tym NIP.

Jeżeli chcemy wycofać wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Cofnij"

lub naciskamy klawisz <F8> lub wybieramy ikonę .

Istnieje możliwość ręcznego wywołania sprawdzenia pary kontrahent<>konto na białej liście. W tym celu należy
w menu "Kontrahent" wybrać funkcję "Sprawdź konto na białej liście", nacisnąć klawisz <F7> lub wybrać ikonę

. Metoda testuje dane z okna, nawet jeśli nie zostały zapisane.
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Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy dodać dane następnego kontrahenta. W tym
celu z Menu wybieramy polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub wybier-

amy ikonę . Dalej postępujemy wg powyższego opisu.

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

2.3. Dane podstawowe kontrahenta
Aby edytować dane podstawowe kontrahenta, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja kontrahentów", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja danych podstawowych kontrahenta":

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
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Okno zawiera wszystkie wprowadzone wcześniej dane kontrahenta. Jeżeli dokonamy w nich jakichkolwiek zmian,

należy pamiętać o ich zapisaniu (Menu--->Kontrahent--->Zapisz, lub klawisz <F5> lub ikona ).

Podczas zapisywania zmian system zapyta czy zapisać poprzednią wersję do danych archiwalnych kontrahenta:

W przypadku wybrania "Nie" system zapisze dane bez dodawania poprzedniej wersji do danych archiwalnych. W
przypadku wybrania "Tak" system poprosi o podanie daty do której obowiązywać ma poprzednia wersja danych
kontrahenta:

W przypadku nie podania daty (naciśnięcie klawisza ESC) system zapisze zmodyfikowane dane, ale nie doda
poprzedniej wersji do danych archiwalnych.

Zmiana wartości pola kontrolnego "Zablokowany" na TAK spowoduje ograniczenia w możliwości tworzenia
dowodów dostaw oraz faktur dla kontrahenta. Zmianę wartości pola na TAK może zrobić każdy operator, który
posiada uprawnienia do edycji danych podstawowych kontrahentów. Zmiana wartości pola kontrolnego na NIE,
wymaga posiadania specjalnie do tego celu zdefiniowanych uprawnień. Zmiana wartości kontrolki na kontrahen-
cie powoduje taką samą zmianę w danych wszystkich kontrahentów będących w grupie płatnika. Dodatkowo,
po ręcznym odblokowaniu kontrahenta, informacja o tym zostaje wysłana na adresy podane w module "Admin-
istracja" -->"Powiadomienia".

Grupa odb. pozwala przypisać kontrahenta do grupy odbiorców, wybór możliwy spod <F1>.

Kontrolka "Data ręcznego odblokowania" uzupełnia się bieżącą datą automatycznie, gdy kontrahent zostanie
odblokowany ręcznie.

Cofamy wprowadzone zmiany wybierając z Menu polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskając

<F8> lub wybierając ikonę .

Istnieje możliwość ręcznego wywołania sprawdzenia pary kontrahent<>konto na białej liście. W tym celu należy
w menu "Kontrahent" wybrać funkcję "Sprawdź konto na białej liście", nacisnąć klawisz <F7> lub wybrać ikonę

. Metoda testuje dane z okna, nawet jeśli nie zostały zapisane.

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane poprzedniego (Menu--->Kontra-

hent--->Poprzedni kontrahent lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu--->Kontra-

hent--->Następny kontrahent lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" --->funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Powoduje to powrót do okna "Edycja kontrahentów".
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2.4. Zmiana symbolu kontrahenta
Aby zmienić symbol kontrahenta, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja kontrahentów", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Zmiana symbolu" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno w którym należy podać nowy symbol:

Po jego wprowadzeniu zatwierdzamy wpis naciskając <Enter>. Proces zmiany symbolu może być długotrwały,
ponieważ wprowadzona zmiana musi być zaktualizowana w całym systemie. W związku z tym zostanie wyświ-
etlone ostrzeżenie:

Jeżeli decydujemy się kontynuować zmianę, wybieramy "Tak" (klawisz <T>) - kontrahent pojawi się na liście ze
zmienionym symbolem, jeżeli rezygnujemy - naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - symbol kontrahenta pozostanie
niezmieniony.

Należy pamiętać, że jeżeli w systemie przypisane są kontrahentowi jakiekolwiek dokumenty, usunięcie go nie
będzie możliwe. Zostanie wyświetlony komunikat:

2.5. Pozostałe dane kontrahenta
Chcąc edytować pozostałe dane kontrahenta, należy w oknie "Edycja kontrahentów" zaznaczyć go na liście L-
kliknięciem, a następnie z menu wybrać polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub nacisnąć klawisz

<F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Podtabele kontrahenta" zawierające
listę tabeli, w których umieszczone są pozostałe dane dotyczące kontrahentów.
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W zależności od tego, jakie dane są nam potrzebne, zaznaczamy odpowiednia tabelę, a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybier-

amy ikonę . Wyświetlenie zawartości tabeli można również uzyskać dwukrotnie klikając na jej nazwę.

2.5.1. Artykuły - oddziały

Otwierając podtabelę "Artykuły - oddziały" system wyświetli następujące okno:

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Nr - numer porządkowy pozycji w tabeli

• Oddział - Oddział firmy w którym zostanie utworzone zamówienie jednorazowe na podstawie danych za-
wartych w pozostałych kolumnach
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• Artykuł - Symbol artykułu który będzie zawierał się w utworzonym zamówieniu jednorazowym dla wybranego
oddziału i kontrahenta

• Nazwa artykułu - Nazwa artykułu znajdującego się w kolumnie "Artykuł"

• Kontrahent - Symbol kontrahenta dla którego zostanie utworzone zamówienie jednorazowe w danym oddziale

• Nazwa kontrahenta - Nazwa kontrahenta znajdującego się w kolumnie "Kontrahent"

• Data od - Data od której obowiązują dane zdefiniowane w pozostałych kolumnach

• Data do - Data do której obowiązują dane zdefiniowane w pozostałych kolumnach

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj wiersz - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj wiersz" z
menu "Zamówienie - Oddział" powoduje dodanie nowego, pustego wiersza do tabeli

2.

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Zamówienie - Oddział" powoduje zapisanie danych aktualnie znajdujących się w tabeli

3.

Usuń wiersz - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń wiersz" z menu
"Zamówienie - Oddział" powoduje usunięcie zaznaczonego wiersza

4.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Zamówienie - Oddział" pozwala na wydruk tabeli

5.

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę artykułu, bez potrzeby zamykania okna

2.5.2. Cennik dla kontrahenta

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika dla danego kontrahenta z dokładnością do oddziału. W tym
celu w oknie "Podtabele kontrahenta" wybieramy tabelę "Cennik dla kontrahenta". Pojawia się okno "Edycja cen
kontrahenta":
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Uwaga! Ceny pobierane będą dla dokumentów w tym oddziale, jaki zdefiniowany został w pozycji cennika. W
celu zdefiniowania ceny dla wszystkich oddziałów, należy w polu oddział podać symbol "**".

Jeśli chcemy wyświetlić tylko część cen kontrahenta, to w odpowiednie pola wpisujemy datę od której obowiązuje
cena oraz symbol artykułu, którego cena dotyczy. Następnie z Menu wybieramy polecenie "Dane" ---> funkcję

"Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Pozostawiając oba pola puste i naciskając klawisz <F3> lub ikonę  spowodujemy pojawienie się listy wszys-
tkich cen zdefiniowanych dla danego kontrahenta.

W tym samym oknie możemy spowodować edycję cen zdefiniowanych dla poprzedniego (klawisz <F11> lub

ikona ) lub następnego kontrahenta (klawisz <F12> lub ikona ).

Kolejnym oknem, które wyświetli program po naciśnięciu <F3> jest rozwinięta wersja okna "Edycja cen kontra-
henta":
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Widoczna w tym oknie tabela zawiera datę, od której obowiązuje cena dla danego artykułu, jego symbol i nazwę, a
następnie ceny netto i brutto w obu jednostkach miary i walutę, w której zdefiniowano cenę dla danego kontrahenta.

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej ceny dla kontrahenta

Aby zdefiniować nową cenę dla danego kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno "Dodawanie
nowej ceny dla <symbol kontrahenta>":
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Uzupełniamy kolejne pola poruszając się po nich za pomocą strzałek ( w polach 'Artykuł', 'Data od' oraz 'Waluta'

możemy skorzystać z pomocy w wyborze naciskając klawisz <F1> lub ikonę ). Aby zapisać wprowad-
zone dane z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja cen kontrahenta" można dodać nową cenę wybierając w tym celu z
Menu polecenie "Cena" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybierając

ikonę .

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Następuje powrót do okna "Edycja cen kontrahenta".

2. Edycja cen kontrahenta

Aby wyświetlić dane ceny zdefiniowanej dla kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli okno "Edycja
danych ceny":
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W tym oknie możliwa jest zmiana waluty, w której zdefiniowana jest cena oraz ceny netto i brutto w obu
jednostkach miary. Chcąc zapisać wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Chcąc przejść do edycji danych poprzedniej lub następnej ceny dla kontrahenta z Menu wybieramy kolejno

polecenie "Cena" ---> funkcję "Poprzednia" (klawisz <F11> lub ikona ) lub "Następna" (klawisz <F12>

lub ikona ).

3. Usuwanie ceny kontrahenta

Aby usunąć zdefiniowaną wcześniej cenę należy zaznaczyć ją L-kliknięciem na liście cen w oknie "Edycja cen
kontrahenta", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -

> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli pytanie:

Potwierdzamy usunięcie ceny naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

4. Drukowanie listy cen kontrahenta
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Aby wydrukować listę cen zdefiniowanych dla kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" --->

funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program
wyświetli okno zawierające opcje wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybier-
ając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie cen

Aby wyszukać konkretne ceny kontrahenta należy w oknie "Edycja cen kontrahenta" wybrać polecenie "Dane"

---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli
okno "Edycja cen kontrahenta" w formie przystosowanej do wyszukiwania:

Jak widać jest to to samo okno, które pojawia się na początku korzystania z cennika dla kontrahenta.
Postępowanie przy wyszukiwaniu zostało opisane na początku rozdziału "Cennik dla kontrahenta".

6. Edycja cen poprzedniego i następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować cenniki dla poprzedniego i
następnego kontrahenta.

W tym celu w oknie "Edycja cen kontrahenta" z Menu wybieramy polecenie "Kontrahent" i kolejno funkcje

"Poprzedni" (klawisz <F11> lub ikona ) lub "Następny" (klawisz <F12> lub ikona ).
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Chcąc zakończyć pracę w dziale "Cennik dla kontrahenta" zamykamy okno z menu wybierając polecenie "Plik"
---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele kontrahenta".

2.5.3. Cennik dla kontrahenta

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika dla danego kontrahenta. W tym celu w oknie "Podtabele
kontrahenta" wybieramy tabelę "Cennik dla kontrahenta". Pojawia się okno "Edycja cen kontrahenta":

Jeśli chcemy wyświetlić tylko część cen kontrahenta, to w odpowiednie pola wpisujemy datę od której obowiązuje
cena oraz symbol artykułu, którego cena dotyczy. Następnie z Menu wybieramy polecenie "Dane" ---> funkcję

"Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Pozostawiając oba pola puste i naciskając klawisz <F3> lub ikonę  spowodujemy pojawienie się listy wszys-
tkich cen zdefiniowanych dla danego kontrahenta.

W tym samym oknie możemy spowodować edycję cen zdefiniowanych dla poprzedniego (klawisz <F11> lub

ikona ) lub następnego kontrahenta (klawisz <F12> lub ikona ).

Kolejnym oknem, które wyświetli program po naciśnięciu <F3> jest rozwinięta wersja okna "Edycja cen kontra-
henta":
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Widoczna w tym oknie tabela zawiera datę, od której obowiązuje cena dla danego artykułu, jego symbol i nazwę, a
następnie ceny netto i brutto w obu jednostkach miary i walutę, w której zdefiniowano cenę dla danego kontrahenta.

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej ceny dla kontrahenta

Aby zdefiniować nową cenę dla danego kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno "Dodawanie
nowej ceny dla <symbol kontrahenta>":

Uzupełniamy kolejne pola poruszając się po nich za pomocą strzałek ( w polach 'Artykuł', 'Data od' oraz 'Waluta'

możemy skorzystać z pomocy w wyborze naciskając klawisz <F1> lub ikonę ). Aby zapisać wprowad-
zone dane z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .
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Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja cen kontrahenta" można dodać nową cenę wybierając w tym celu z
Menu polecenie "Cena" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybierając

ikonę .

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Następuje powrót do okna "Edycja cen kontrahenta".

2. Edycja cen kontrahenta

Aby wyświetlić dane ceny zdefiniowanej dla kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli okno "Edycja
danych ceny":

W tym oknie możliwa jest zmiana waluty, w której zdefiniowana jest cena oraz ceny netto i brutto w obu
jednostkach miary. Chcąc zapisać wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Chcąc przejść do edycji danych poprzedniej lub następnej ceny dla kontrahenta z Menu wybieramy kolejno

polecenie "Cena" ---> funkcję "Poprzednia" (klawisz <F11> lub ikona ) lub "Następna" (klawisz <F12>

lub ikona ).
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3. Usuwanie ceny kontrahenta

Aby usunąć zdefiniowaną wcześniej cenę należy zaznaczyć ją L-kliknięciem na liście cen w oknie "Edycja cen
kontrahenta", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -

> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli pytanie:

Potwierdzamy usunięcie ceny naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

4. Drukowanie listy cen kontrahenta

Aby wydrukować listę cen zdefiniowanych dla kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" --->

funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program
wyświetli okno zawierające opcje wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybier-
ając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie cen

Aby wyszukać konkretne ceny kontrahenta należy w oknie "Edycja cen kontrahenta" wybrać polecenie "Dane"

---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli
okno "Edycja cen kontrahenta" w formie przystosowanej do wyszukiwania:
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Jak widać jest to to samo okno, które pojawia się na początku korzystania z cennika dla kontrahenta.
Postępowanie przy wyszukiwaniu zostało opisane na początku rozdziału "Cennik dla kontrahenta".

6. Edycja cen poprzedniego i następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować cenniki dla poprzedniego i
następnego kontrahenta.

W tym celu w oknie "Edycja cen kontrahenta" z Menu wybieramy polecenie "Kontrahent" i kolejno funkcje

"Poprzedni" (klawisz <F11> lub ikona ) lub "Następny" (klawisz <F12> lub ikona ).

Chcąc zakończyć pracę w dziale "Cennik dla kontrahenta" zamykamy okno z menu wybierając polecenie "Plik"
---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele kontrahenta".

2.5.4. Dane archiwalne

Kolejną podtabelą kontrahenta jest podtabela "Dane archiwalne". W niej właśnie przechowywane są informacje o
archiwalnych danych kontrahenta, które wykorzystywane są na przykład podczas wydruku dowodów dostaw, fak-
tur i korekt z datą utworzenia poprzedzającą modyfikację danych kontrahenta. Otwarcie tej podtabeli, spowoduje
wyświetlenie okna:
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Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj wpis - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj wpis" z menu
"Dane archiwalne" pozwalają na dodanie nowego wpisu do danych archiwalnych. W momencie tworzenia
nowych danych archiwalnych, wszystkie pola zostaną uzupełnione aktualnymi danymi kontrahenta. Na oknie
znajduje się pole "Do dnia" gdzie podana data jest datą do której obowiązywać ma dany zestaw danych kontra-
henta, oraz dwie zakładki nazwane odpowiadającymi im miejscami występowania w kartotece kontrahentów.

a. Dane podstawowe:
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W zakładce znajdują się następujące dane:

• Nazwa - nazwa krótka kontrahenta którego dane archiwalne edytujemy

• Adres Kontrahenta - główny adres kontrahenta składający się kolejno z następujących pól:

• Kraj

• Kod pocztowy, oraz miejscowość

• Ulica i numer budynku/lokalu (w przypadku gdy lokal znajduje się w budynku o innym numerze, należy
uzupełnić numery przedzielone znakiem "/")

• Oddział pocztowy dla podanego adresu

b. Dane dodatkowe:
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W zakładce znajdują się następujące dane:

• Nazwa długa kontrahenta

• Pełna nazwa kontrahenta

• Nasz symbol - symbol drukowany na wybranych dokumentach zewnętrznych - zawiera symbol naszej
firmy u kontrahenta

• Obcy symbol - symbol drukowany na dowodach dostaw jako symbol firmy kontrahenta

• Adres korespondencyjny kontrahenta składający się kolejno z następujących pól:

• Kraj

• Kod pocztowy, oraz miejscowość

• Ulica i numer budynku/lokalu (w przypadku gdy lokal znajduje się w budynku o innym numerze, należy
uzupełnić numery przedzielone znakiem "/")

• Oddział pocztowy dla podanego adresu

• Numer weterynaryjny kontrahenta

2.

Edytuj wpis - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Edytuj wpis" z menu
"Dane archiwalne" pozwalają na edytowanie wcześniej dodanego do danych archiwalnych wpisu.
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3.

Usuń wpis - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń wpis" z menu
"Dane archiwalne" pozwalają na usunięcie wcześniej dodanego do danych archiwalnych wpisu.

4.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl + P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Dane archiwalne" pozwalają na wydrukowanie listy wcześniej dodanych do danych archiwalnych wpisów.

5.

Poprzedni/Następny kontrahent -  skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja

"Poprzedni" z menu "Kontrahent", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja
"Następny" z menu "Kontrahent" pozwalają na dynamiczną zmianę kontrahentów

2.5.5. Dane dla fakturowania
Wybierając podtabelę "Dane dla fakturowania" powodujemy pojawienie się okna "Edycja danych fakturowych
kontrahenta":

Tabela zawiera dane potrzebne do wystawiania faktur. Informuje operatora wystawiającego fakturę jakie warunki
sprzedaży obowiązują dla danego kontrahenta, np. czy sprzedaż nie jest zablokowana ze względu na zaległości w
płatnościach, jaka jest maksymalna kwota, do której wystawienie faktury jest możliwe etc. Dane te może zmieniać
tylko operator mający specjalne uprawnienia.

• Data od - data od której obowiązują warunki płatności,

• W - wyznacznik faktury,

• Dni - liczba dni na uregulowanie zapłaty,

• Wersja - wersja cenowa dla danego kontrahenta,

• Upust - upust cenowy,

• Maks. wart. - maksymalna wartość zaległości kontrahenta. Wartość "-1", czyli brak kontroli limitu, nadawana
jest automatycznie przy wprowadzaniu do systemu nowego kontrahenta,

• Fakt - opcja zaznaczona, jeżeli możliwa jest sprzedaż.

Ponadto w oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowych danych dla fakturowania

Aby dodać nowe dane należy z menu "Dane" wybrać funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +>, lub z

paska skrótów wybrać ikonę . Wyświetli się wówczas okno "Dodawanie nowych danych dla fakturowa-
nia".
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Uzupełniamy poszczególne pola w poszczególnych zakładkach:

• Data od - data od której obowiązują warunki płatności (naciskając w tym polu klawisz <F1> możemy sko-
rzystać z kalendarza).

Faktury:

•
Wyznacznik - wyznacznik faktury - naciskając <F1> lub ikonę  możemy dokonać wyboru w oknie
"Wybór wyznacznika" (szczegółowy opis tego okna znajduje się w rozdziale Sprzedaż---> Wyznaczniki).
Wypełnienie tego pola nie jest konieczne do zapisania zmian w oknie.

•
Wersja cenowa - naciskając <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Wersje cenowe".

• Dni - wpisujemy liczbę dni na uregulowanie zapłaty.

• Upust - wpisujemy procent upustu dla danego kontrahenta, który dotyczy całego asortymentu artykułów
wyszczególnionych na fakturze.

•
Sposób dostawy - naciskając <F1> lub ikonę  korzystamy ze słownika "Sposoby dostawy".

•
Handlowiec - identyfikator akwizytora/handlowca - naciskając <F1> lub ikonę  korzystamy ze słown-
ika "Handlowcy".
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•
Sposób zapłaty - naciskając <F1> lub ikonę  korzystamy ze słownika "Sposoby zapłaty".

•
Sposób odbioru faktury - naciskając <F1> lub ikona  pozwala nam skorzystać ze słownika "Sposoby
odbioru faktury".

• Osobna - zaznaczamy jeżeli faktura ma być osobna dla każdego odbiorcy w ramach płatnika.

• Wydruki wg indeksów - czy na fakturze i korekcie kolejność pozycji ma być alfabetyczna - jeżeli opcja
pozostaje niezaznaczona - wydruk następuje wg kolejności pozycji wprowadzonej na fakturze.

• Drukować cenę przed upustem - zaznaczamy jeżeli chcemy, aby na wszystkich wzorach wydruków faktur
drukowała się cena przed upustem. Jeżeli płatnik ma to zaznaczenie to cena ta drukowana jest dla wszystkich
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kontrahentów, natomiast jeżeli płatnik nie ma zaznaczenia, to cena przed upustem drukowana jest dla tych
kontrahentów, którzy mają to zaznaczenie.

• Upoważnienie do faktur - zaznaczamy jeżeli kontrahent ma upoważnienie do faktur bez podpisu.

• Czy faktury - zaznaczamy jeżeli możliwa jest sprzedaż.

• Sort. symbolem obcym - zaznaczenie tego pola powoduje, że na dowodach dostaw i fakturach gen-
erowanych z dowodów dostaw artykuły będą sortowane wg obcych symboli artykułów zdefiniowanych dla
kontrahenta. Będzie to również widoczne na wydruku dowodu dostawy.

• Nie uzupełniać dat wpływu - zaznaczenie tego pola powoduje, że system Anakonda nie będzie automaty-
cznie uzupełniał dat wpływu ani odbioru na fakturach korygujących.

• Potwierdzać automatycznie korekty - jeśli zaznaczone, to data potwierdzenia i data wpływu korekty będzie
uzupełniana dniem bieżącym podczas zamykania (o ile nie została wcześniej uzupełniona inną datą).

Dostawy:

• Wersja cenowa detaliczna - wersja cenowa drukowana na dowodach dostaw - naciskając <F1> lub ikona

 pozwala nam skorzystać ze słownika "Wersje cenowe".

• Limit zwrotów faktury (0-100%) - procentowa wartość zwrotów, które będą rozliczane na fakturze dla
kontrahenta. Jeżeli 100%, wszystkie zwroty zostaną rozliczone, jeżeli 0%, żaden zwrot nie zostanie ujęty na
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fakturze. Funkcja działa tylko przy tworzeniu faktur z dowodów dostaw i nie uwzględnia korekt dowodów
dostaw. Wartość zwrotów obliczana jest od ceny netto w pierwszej jednostce miary.

• zwroty-dni - liczba dni, za które liczony będzie procent zwrotów.

•
Zamówienie - wyznacznik zamówienia od odbiorców dla kontrahenta - naciskając <F1> lub ikona 
pozwala nam skorzystać ze słownika "Znaczniki".

• Priorytet - używany przy procesie rozstawienia asortymentu do boksów. Możliwe wartości to 0-9, gdzie
0 oznacza brak możliwości odejmowania ilości do rozstawienia, 1 to możliwość odjęcia 10%, 2-20% itd.
Wartość domyśla pola to 0.

• Format wydruku dowodu - w systemie udostępnione są dwa rodzaje wydruków dowodów dostaw. Jeżeli
pole będzie nieuzupełnione wydruk będzie następujący:

Uzupełnienie pola literą 'L' spowoduje, że na wydruku dodatkowo pojawi się kolumna z jednostką miary,
ale nie będą widoczne ceny i wartości:
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• Faktura zbiorcza - zaznaczamy jeżeli faktura ma być zbiorcza dla różnych dostaw.

• Faktura z dostaw - zaznaczamy jeżeli ma to być faktura z dowodów dostaw.

• Rozliczać zwroty - zaznaczamy jeżeli podczas tworzenia faktur z dowodów dostaw mają być rozliczane
zwroty - jeżeli opcja pozostaje niezaznaczona, na każdy zwrot wystawiona zostaje osobna korekta.

• Ceny na dowodach - zaznaczamy jeżeli na dowodach dostaw mają być umieszczone ceny.

• Drukowa poziom zwrotów - zaznaczenie tego pola kontrolnego sprawi, że na dowodach dostaw dla kon-
trahenta będzie dodawany wartościowy poziom zwrotów.

• Korekta z datą dowodu - system sprawdzi czy Kontrahent lub Płatnik ma dane i pobierze datę dowodu
lub datę bieżącą np.:

1. Kontrahent ma dane, ma zaznaczenie. Płatnik ma dane, ma zaznaczenie. - data dowodu.

2. Kontrahent ma dane, ma zaznaczenie. Płatnik bez danych. - data dowodu.

3. Kontrahent ma dane, ma zaznaczenie. Płatnik ma dane, bez zaznaczenia. - data dowodu.

4. Kontrahent bez danych. Płatnik ma dane, ma zaznaczenie. - data dowodu.

5. Kontrahent bez danych. Płatnik bez danych. - data bieżąca.

6. Kontrahent bez danych. Płatnik ma dane, bez zaznaczenia. - data bieżąca.

7. Kontrahent ma dane, bez zaznaczenia. Płatnik bez danych. - data bieżąca.
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8. Kontrahent ma dane, bez zaznaczenia. Płatnik ma dane, bez zaznaczenia. - data bieżąca.

9. Kontrahent ma dane, bez zaznaczenia. Płatnik ma dane, ma zaznaczenie. - data bieżąca.

• Nie przyjmować zwrotów - zaznaczamy jeżeli chcemy zablokować wprowadzanie zwrotów tworów w
Dowodach Dostaw u wybranego Kontrahenta.

• Drukować palety - zaznaczenie sprawi, że na wydruku dowodu dostawy pojawią się dane na temat palety
na której znajduje się towar.

• Drukować zaległości - zaznaczenie oznacza, że dla kontrahenta pod wydrukiem dowodu dostawy
drukowane będą jego zaległości.

• Tylko numery dowodów dostaw - jeżeli pole kontrolne zaznaczone, system, na wydruk faktury (plik
wydruku: dostawy) pobierać będzie jedynie symbole dowodów dostawy (bez asortymentu), z których owa
faktura powstała.

• Drukować opakowania - jeżeli pole zaznaczone to na dowodach dostaw drukowane będą informacje o
ilości opakowań.

Windykacja:

• Maksymalna wartość - wpisujemy maksymalną wartość limitu zaległości kontrahenta. Wartość -1 oznacza
brak kontroli limitu kontrahenta. Każda inna, dodatnia wartość oznaczać będzie, że operator przy operac-
jach związanych, nawet pośrednio, z tworzeniem się zaległości (wystawianie faktur, zamówień odbiorców)
powiadamiany będzie o przekroczeniu przypisanego kontrahentowi limitu. Wpisanie wartości 0 oznacza
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brak przyznanego limitu i wówczas każdy wpis w zaległościach skutkuje monitem. Domyślną wartością przy
dodawaniu danych jest wartość -1.

• Dni po terminie - liczba dni, od których system będzie liczył czy kontrahent ma być zablokowany.

• Kwota blokady - kwota od jakiej blokować kontrahenta.

• Od kiedy sprawdzać - data, od której system Anakonda ma sprawdzać czy kontrahent kwalifikuje się do
blokady.

• Spodziewane dni opóźnienia - ilość dni zakładanego opóźnienia w płatności kontrahenta.

• Wysyłać zaległości mailem - zaznaczenie oznacza, że dla kontrahenta wysyłana będzie mail-em informacja
o zaległych płatnościach. Procedura wysyłania mail-i realizowana jest przez funkcję harmonogramu.

• Tworzyć zaległość - jeżeli pole kontrolne jest zaznaczone, dla kontrahenta będą tworzyć się zaległości w
momencie zamykania faktury. Domyślna wartość pola to "true" (zaznaczone).

• Wysłać informację o blokadzie - zaznaczenie oznacza, że dla kontrahenta wysyłana będzie mail-em infor-
macja o blokadzie sprzedaży w związku z zaległymi płatnościami. Procedura wysyłania mail-i realizowana
jest przez funkcję harmonogramu.

Jeśli płatnik nie ma danych do fakturowania lub jeśli nie jest zaznaczona opcja 'blokada info' lub jeśli pole
'Na adres mailowy' jest puste, to jest on pomijany w procesie wysyłania maili dot. ostrzegania i blokowania.

• Na adres mailowy - adres e-mail, na który będzie wysyłana informacja o blokadzie (możliwe jest
wprowadzenie listy adresów rozdzielonych średnikami).

Teksty maili przedstawiać się będą następująco:

Informacja o przewidywanej blokadzie:

  Temat = 'Ostrzeżenie o przewidywanej blokadzie dostaw.'

  Treść = "Szanowni Państwo, informujemy, że na Państwa koncie są przeterminowane płatności na łączną
kwotę ........ zł. Brak wpłaty spowoduje blokadę dostaw od dnia ........ Z poważaniem + Imię i nazwisko
operatora z którego maila jest wysyłana informacja o blokadzi

Informacja o blokadzie:

  Temat = 'Infomacja o blokadzie dostaw

  Treść = "Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu przeterminowanych płatności na łączną kwotę ........
zł zostały zablokowane dostawy. Z poważaniem + Imię i nazwisko operatora z którego maila jest wysyłana
informacja o blokadzie

• Sms na telefon - numer telefonu, na który będzie wysyłana informacja o blokadzie w chwili wykonania
funkcji w harmonogramie fs_sprawdzenie_blokowania kontrahentow i fs_blokada_kontrahentow.

Dodatkowe:
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• Waluta zakup - jeżeli istnieje wersja cenowa w dwóch walutach, to po uzupełnieniu kontrolki, na dokumenty

zakupowe pobierać się będą ceny we wpisanej walucie - naciskając <F1> lub ikona  pozwala nam
skorzystać ze słownika "Waluty",

• Waluta sprzedaż - jeżeli istnieje wersja cenowa w dwóch walutach, to po uzupełnieniu kontrolki, na doku-

menty sprzedażowe pobierać się będą ceny we wpisanej walucie - naciskając <F1> lub ikona  pozwala
nam skorzystać ze słownika "Waluty".

• Płatność subkonto - numer konta (subkonta), które przydzielone jest kontrahentowi. Nazwa banku (po-
brana z banku oddziału lub zdefiniowanego konta) i numer pojawiać się będą na wydrukach faktur zami-
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ast numeru konta oddziału. Warunek: wybrany sposób płatności to "P" (przelew). Należy pamiętać, że na
fakturach i korektach zawsze pojawia się subkonto płatnika, jeżeli jest on inny niż odbiorca.

• Płatność subkonto skrót - wartość w kontrolce jest automatycznie przepisywana z kontrolki "Płatność sub-
konto". W kontrolce udostępniono możliwość skrócenia wartości konta do ostatnich 12 znaków. W tym celu,
będąc w kontrolce należy użyć skrótu klawiszowego <F9>

•
Projekt - identyfikator projektu - naciskając <F1> lub ikona  pozwala nam skorzystać ze słownika
"Projekty".

•
Konto Id - identyfikator konta bankowego - naciskając <F1> lub ikona  pozwala nam skorzystać ze
słownika "Konto bankowe".

• osobny rachunek VAT - znacznik oznaczający czy kontrahent rozlicza VAT na osobne konto.

Wysyłanie:

a. FAKTURY

• Czy drukować - Czy dla kontrahenta mają być drukowane faktury (dotyczy grupowego wydruku faktur).

• Czy pdf - Czy generować i wysyłać faktury w formacie pdf.

• Czy pdf z dowodami dostaw - Czy dołączać do faktur pdf z wyszczególnionymi dowodami dostaw.

• Czy dołączać skany dowodów dostaw - Czy dołączać skany dowodów dostaw do wydruków.
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Jeżeli jest zaznaczone, czy drukować i odznaczone czy pdf i pdf z dowodami dostaw to drukuje się znakowo
w grupie faktur.

Jeżeli jest zaznaczone czy pdf lub czy drukować lub pdf to jest wysyłany pdf e-mailem.

Jeżeli pole czy drukować faktury nie jest zaznaczone i pole czy pdf nie jest zaznaczone to przy wydruku
zbiorczym faktura dla tego płatnika lub kontrahenta zostanie pominięta.

Jeżeli zaznaczonej jest czy pdf to podczas drukowania grupowego faktur, wysyłana jest na adres mailowy
płatnika faktura.

b. KOREKTY

• Czy drukować - Czy dla kontrahenta drukować faktury korygujące (dotyczy grupowego wydruku ko-
rekt).

• Czy pdf - Czy dla kontrahenta generować i wysyłać korekty w formacie pdf.

Uwaga! W przypadku definiowania danych do fakturowania płatnika, w pierwszej kolejności podczas
wysyłania faktur brany pod uwagę będzie adres e-mail, oraz dane do fakturowania kontrahenta właści-
wego.

Jeżeli zaznaczone jest czy drukować i odznaczone czy pdf to drukowane są korekty faktur.

Jeżeli odznaczone jest czy drukować i zaznaczone czy pdf to generowany jest pdf.

Jeżeli zaznaczone jest czy drukować i zaznaczone czy pdf to generowany jest pdf.

Jeżeli pole czy drukować korekty nie jest zaznaczone i pole czy pdf nie jest zaznaczone to przy wydruku
zbiorczym korekta dla tego płatnika lub kontrahenta zostanie pominięta.

Jeżeli zaznaczonej jest czy pdf to podczas drukowania grupowego korekty faktury, wysyłana jest na adres
mailowy płatnika faktura korekta.

Opis słowników zawiera dział Dane podstawowe ---> Słowniki.

Po uzupełnieniu pól zapisujemy wprowadzone dane z Menu wybierając polecenie "Dane" --->funkcję "Zapisz"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofamy zmiany z menu "Dane" wybierając funkcję "Cofnij" lub naciskając <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do "Edycji danych fakturowych kontrahenta" możemy dodać
następne dane. W tym celu z menu "Dane" wybieramy funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +>, lub

z paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edycja danych dla fakturowania

Chcąc edytować wcześniej wprowadzone dane dla fakturowania, w oknie "Edycja danych fakturowych kon-
trahenta" zaznaczamy interesującą nas pozycję, a następnie z Menu wybieramy polecenie "dane" ---> funkcję

"Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Spowoduje to pojawienie
się okna "Edycja danych dla fakturowania", które zawierać będzie wszystkie wprowadzone dane dotyczące
tej pozycji:
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Każdą modyfikację w tym oknie należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofamy wprowadzone dane z Menu wybierając "Dane" ---> "Cofnij" lub naciskając <F8> lub wybierając ikonę

.

W tym samym oknie możemy edytować poprzednie (Menu ---> Dane ---> Poprzednie dane, lub klawisz <F11>

lub ikona ) lub następne dane dla fakturowania (Menu ---> Dane --->Następne dane lub klawisz <F12>

lub ikona ).

Zamykamy okno z menu wybierając polecenie "Plik ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

3. Usuwanie danych dla fakturowania

Aby usunąć dane, w oknie "Edycja danych fakturowych kontrahenta" zaznaczamy odpowiednie dane, a następ-
nie z Menu wybieramy polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num - > lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . Program zażąda potwierdzenia usuwania wybranych danych:
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Potwierdzamy usunięcie danych wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz
<N>).

4. Drukowanie listy danych

Chcąc wydrukować listę danych widocznych w oknie "Edycja danych fakturowych kontrahenta" należy z Menu
wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawi się wówczas typowe dla wydruku okno, w którym należy zaznaczyć interesujące
nas opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie danych dla fakturowania

Aby wyszukać konkretne dane dla fakturowania, należy w oknie "Edycja danych fakturowych kontrahenta" z
Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja danych fakturowych kontrahenta":

Wpisując w pole interesującą nas datę od której obowiązują warunki płatności, a następnie z Menu wybierając

polecenie "Dane" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub wybierając ikonę  ,spowodujemy,
że program wyświetli nam listę wyszukiwanych danych.

W tym samym oknie możemy wywołać edycję danych fakturowych poprzedniego (Menu ---> Kontrahent ---

>Poprzedni kontrahent lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu ---> Kontrahent

---> Następny kontrahent lub klawisz <F12> lub ikona ).
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Tą samą czynność możemy również wykonać w rozbudowanym oknie "Edycja danych fakturowych kontra-
henta" zawierającym listę wszystkich danych:

6. Zaległości kontrahenta.

Aby wyświetlić zaległości kontrahenta, należy w oknie "Edycja danych fakturowych kontrahenta" z Menu
wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Zaległości" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Przeglądanie zaległości". Okno to zostało opisane w niniejszej doku-
mentacji w rozdziale "Sprzedaż --> Zaległości".

7. Monity.

System Anakonda umożliwia wprowadzenie w danych do fakturowania kontrahenta w polu "Maks wartość",
limitu kredytu, po przekroczeniu którego podczas operacji związanych ze sprzedażą czy z dokumentami mag-
azynowymi, operator systemu będzie otrzymywał informacje o przekroczeniu lub możliwym przekroczeniu
limitu. Limit w takich sytuacjach każdorazowo porównywany będzie z sumą zaległości kontrahenta. Brak
wprowadzenia kwoty (kwota -1) oznacza brak kontroli limitu. W innych przypadkach:

Przy tworzeniu faktur, zamówień od odbiorców, rezerwacji i dokumentów magazynowych:

• jeżeli suma zaległości kontrahenta przekroczy lub wyrówna wyznaczony limit, operator dostanie o tym (fak-
tury, kwoty, terminy zapłaty) informację, jednak system pozwoli taki dokument utworzyć.

• w przypadku, gdy limit nie przekracza zaległości, dokument zostanie utworzony bez wyświetlania informacji
dla operatora.

Przy zamykaniu faktur, zamówień od odbiorców, rezerwacji i dokumentów magazynowych:
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• jeżeli suma wartości zaległości i zamykanego dokumentu przekroczy wartość limitu dla kontrahenta, oper-
ator dostanie o tym informację, ale system pozwoli taki dokument zamknąć, ale tylko w przypadku faktur,
dokumentów magazynowych i rezerwacji.

• jeżeli suma wartości zaległości i zamykanego dokumentu przekroczy wartość limitu dla kontrahenta, operator
dostanie o tym informację i w przypadku, gdy dokument jest zamówieniem od odbiorcy, nie pozwoli go
zamknąć.

2.5.6. Dekrety

Podtabela przechowuje definicje wzorów dekretacji przypisanych do rodzajów dokumentów w Zagadnieniach w
module Przepływ Dokumentów. Zdefiniowane tu dane pobierane są podczas dekretowania Zagadnień i na ich
podstawie tworzone są dowody księgowe na danego kontrahenta:

Tabela ta jest gridem edytowalnym, co oznacza, że dane definiujemy od razu w komórkach wybranej pozycji. W
tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Dokument - rodzaj dokumentu wprowadzony w Zagadnieniu (Przepływ Dokumentów)

• Dowód - id wzoru dekretacji, który służyć będzie do dekretowania zagadnień i na podstawie którego tworzone
będą dowody księgowe

• Nazwa - nazwa wzoru dekretacji, który służyć będzie do dekretowania zagadnień i na podstawie którego twor-
zone będą dowody księgowe

Okno zawiera następujące funkcje:

•

Dodaj -skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj " z menu "Dekret",
pozwala na dodanie kolejnej pozycji w tabeli

•

Zapisz zmiany -skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z menu
"Dekret" powoduje zapisanie zmian w tabeli

•

Usuń - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń" z menu "Dekret"
powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji
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•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Dekret" pozwala na wydrukowanie listy limitów dostaw

•

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę kontrahenta bez konieczności opuszczania okna.

Naciśnięcie klawisza F1 w poszczególnych polach pozwala na wybranie odpowiedniego kodu zdefiniowanego
w innych częściach programu.

2.5.7. Dodatkowe dane kontrahenta

Wybierając w oknie "Podtabele kontrahenta" tabelę "Dane dodatkowe" powodujemy edycję jej zawartości w oknie
"Edycja danych dodatkowych kontrahenta":
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Okno zawiera następujące dane:

• Symbol - unikalny identyfikator kontrahenta nadawany przez operatora

• Nazwa - nazwa firmy używana na wydrukach oraz w dokumentach wewnętrznych - ograniczona jest do 50-
ciu znaków.

• Nazwa długa - pełna nazwa firmy - jeżeli jest zdefiniowana, używana jest w dokumentach zewnętrznych (jeżeli
nie jest zdefiniowana, w dokumentach zewnętrznych używana jest również 'nazwa'), możliwe jest wpisanie
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nazwy dłuższej niż 50 znaków. W przypadku importu z bazy danych GUS po NIP lub REGON tu zaimportuje
się pełna nazwa kontrahenta.

• Nasz symbol - symbol drukowany na wybranych dokumentach zewnętrznych - zawiera symbol naszej firmy
u kontrahenta

• Obcy symbol - symbol drukowany na dowodach dostaw jako symbol firmy kontrahenta

• Osobne n-ry DD - jeżeli zaznaczone na dowodzie dostawy i na dole wydruku faktury z dowodu dostawy (plik
wydruku 'dostawy') oprócz symbolu DD właściwego dla naszej firmy drukowany będzie obcy symbol dowodu
dostawy wg formatu: obcy symbol kontrahenta / która dostawa w danym dniu (nr zamówionego rzutu ze słown-
ika "Tryby dostaw") / dzień / miesiąc / rok

• Telefon 2, Fax oraz E-mail - podstawowe dane teleadresowe kontrahenta

•

Adres korespondencyjny: kraj (naciskając <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Kraje"),
kod i miejscowość, ulica i nr, poczta - to dodatkowe dane adresowe kontrahenta używane do korespondencji
jeżeli różnią się od jego podstawowych danych adresowych

• Foldery dla ECOD CONNECTOR - ścieżki do folderów użytkownika, w których mają być zapisywane wyek-
sportowane na potrzeby Ecod Connector pliki faktur, korekt, zamówień, dowodów dostaw, zwrotów i numerów
zamówień do faktur ( w tym ostatnim przypadku jeżeli numer zamówienia w fakturze jest już uzupełniony, nie
jest on nadpisywany podczas eksportu)

• FTP nazwa - naciskając <F1>lub znak rozwijanej listy należy wybrać nazwę FTP

•

katalog - naciskając <F1> lub ikonę  należy wybrać z listy adres placówki

• Konto odbiorcy - konto księgowe dla odbiorcy (system nie kontroluje treści)

• Konto dostawcy - konto księgowe dla dostawcy (system nie kontroluje treści)

• Potwierdzenie sald - jeżeli zaznaczone, dla tego kontrahenta będzie drukowane wezwanie do potwierdzenia
sald.

• Wartość cechy - jeżeli wypełniona; na dokumenty magazynowa kontrahenta pobierać się będzie automatycznie
wartość cechy w przypadku, gdy artykuł będzie miał w swoich danych wpisaną jakąkolwiek cechę. Mechanizm
uwzględnia płatnika.

• XML bez CDATA - jeżeli zaznaczone, wówczas eksport faktur do XML dla kontrahenta nie będzie zawierał
znaczników CDATA.

• Nr weterynaryjny - numer weterynaryjny kontrahenta

Z jednego pola do następnego przechodzimy za pomocą strzałek lub naciskając klawisz <Enter>. Wszelkie
wprowadzenie danych lub ich modyfikację należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Kontrahent" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Podczas zapisywania zmian system zapyta czy zapisać poprzednią wersję do danych archiwalnych kontrahenta:
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W przypadku wybrania "Nie" system zapisze dane bez dodawania poprzedniej wersji do danych archiwalnych. W
przypadku wybrania "Tak" system poprosi o podanie daty do której obowiązywać ma poprzednia wersja danych
kontrahenta:

W przypadku nie podania daty (naciśnięcie klawisza ESC) system zapisze zmodyfikowane dane, ale nie doda
poprzedniej wersji do danych archiwalnych.

Cofamy wprowadzone zmiany z Menu wybierając polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskając

klawisz <F8> lub wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane dodatkowe poprzedniego (Menu ---> Kon-

trahent ---> Poprzedni kontrahent lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu --->

Kontrahent ---> Następny kontrahent lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.5.8. Limity dostaw
System oferuje możliwość ustawiania limitów dostaw dla kontrahentów i artykułów. Dane można zdefiniować w
podtabeli "Limity dostaw":

Tabela ta jest gridem edytowalnym, co oznacza, że dane definiujemy od razu w komórkach wybranej pozycji. W
tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Artykuł -Symbol artykułu w którego podtabeli się znajdujemy. Symbol ten można zarówno wpisać, jak i wybrać
z listy kontrahentów przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa artykułu - Nazwa artykułu w którego podtabeli się znajdujemy.

• Kontrahent - Symbol kontrahenta dla którego definiowany będzie limit przydatności wybranego artykułu.
Symbol ten można zarówno wpisać, jak i wybrać z listy kontrahentów przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Min - Minimum logistyczne dostawy artykułu do kontrahenta

• Codziennie - Codzienny limit dostaw artykułu do kontrahenta

• Poniedziałek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na poniedziałek

• Wtorek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na wtorek

• Środa - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na środę
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• Czwartek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na czwartek

• Piątek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na piątek

• Sobota - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na sobotę

• Niedziela - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na niedzielę

Okno zawiera następujące funkcje:

•

Dodaj limit -skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj limit" z menu
"Limit", pozwala na dodanie kolejnej pozycji w tabeli

•

Zapisz zmiany -skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z menu
"Limit" powoduje zapisanie zmian w tabeli

•

Usuń limit - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń limit" z menu
"Limit" powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji

•

Filtruj -skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Limit" pozwala
na filtrowanie po symbolu artykułu

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Limit" pozwala na wydrukowanie listy limitów dostaw

•

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę artykułu bez konieczności opuszczania okna

2.5.9. Limity KUKE

2.5.10. Limity przydatności

System oferuje możliwość zdefiniowania limitu przydatności dla wybranego artykułu. Dane te zdefiniować można
w podtabeli kontrahenta o nazwie "Limity przydatności":
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Tabela ta jest gridem edytowalnym, co oznacza, że dane definiujemy od razu w komórkach wybranej pozycji. W
tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Artykuł -Symbol artykułu dla którego definiowany będzie limit przydatności u wybranego kontrahenta. Symbol
ten można zarówno wpisać, jak i wybrać z listy artykułów przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa artykułu - Nazwa artykułu wybranego w polu "Artykuł". Pole to jest uzupełnianie automatycznie po
wybraniu właściwego artykułu

• Kontrahent - Symbol kontrahenta w którego podtabeli się znajdujemy. Pole to jest uzupełniane automatycznie

• Nazwa kontrahenta - Nazwa kontrahenta w którego podtabeli się znajdujemy. Pole to jest uzupełniane au-
tomatycznie

• Limit % - Ograniczenie możliwości wydania towaru dla danego kontrahenta, względem procentu dni całego
okresu przydatności artykułu (pole dni przydatności w danych podstawowych artykułu)

• Limit dni - Ograniczenie możliwości wydania towaru dla danego kontrahenta, względem liczby dni jakie po-
zostały do upływu terminu przydatności artykułu

• Typ - Typ dokumentów dla jakich ma być zdefiniowany limit przydatności. Istnieje możliwość zdefiniowania
2 typów:

• P - dla dokumentów przychodowych

• W - dla dokumentów rozchodowych

Okno zawiera następujące funkcje:

•

Dodaj limit -skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj limit" z menu
"Limit", pozwala na dodanie kolejnej pozycji w tabeli

•

Zapisz zmiany -skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z menu
"Limit" powoduje zapisanie zmian w tabeli

•

Usuń limit - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń limit" z menu
"Limit" powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji

•

Filtruj -skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Limit" pozwala
na filtrowanie limitów przydatności po symbolu kontrahenta

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Limit" pozwala na wydrukowanie listy limitów przydatności

•

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę artykułu bez konieczności opuszczania okna

2.5.11. Obce dane artykułu
Opcja dodania obcych danych artykułu dla kontrahenta jest przydatna w sytuacjach, kiedy kontrahent życzy sobie
aby kupowany towar charakteryzował się danymi specyficznymi tylko dla tego kontrahenta np. unikalną nazwą,
symbolem etc., które nie figurują w bazie naszej firmy.
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Wybierając podtabelę "Obce dane artykułu" powodujemy pojawienie się okna "Artykuły obce dla...". Należy
wprowadzić symbol artykułu, a następnie wybrać polecenie "Artykuł obcy" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli okno:

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie danych obcych artykułu dla kontrahenta

Aby dodać nowe dane należy z Menu wybrać polecenie "Artykuł obcy" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klaw-

isz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dane obce kontrahenta:...":

W poszczególne pola wpisujemy symbol artykułu, który ma mieć dostępne obce dane dla kontrahenta, a następ-
nie:
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• Obcy Id - symbol artykułu zdefiniowany dla kontrahenta

• Obca nazwa - nazwa artykułu zdefiniowana dla kontrahenta

• Obcy EAN - kod EAN dla kontrahenta - może zawierać wyłącznie cyfry

• Obca jm - jednostka miary zdefiniowana dla kontrahenta

Po uzupełnieniu pól zapisujemy wprowadzone dane z Menu wybierając polecenie "Artykuły" --->funkcję "Za-

pisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofamy zmiany z Menu wybierając "Dane" ---> "Cofnij" lub naciskając <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do "Artykuły obce dla..." możemy dodać następne dane. W
tym celu z Menu wybieramy polecenie "Artykuły" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edycja danych obcych artykułu

Chcąc edytować wcześniej wprowadzone dane obce artykułu, w oknie "Artykuły obce dla..." zaznaczamy in-
teresującą nas pozycję, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Artykuł obcy" ---> funkcję "Edytuj" lub

naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna "Edy-
cja danych obcych dla artykułu...", które zawierać będzie wszystkie wprowadzone dane dotyczące tej pozycji:

Każdą modyfikację w tym oknie należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Artykuł obcy" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
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Cofamy wprowadzone dane z Menu wybierając "Artykuły" ---> "Cofnij" lub naciskając <F8> lub wybierając

ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować poprzednie dane (Menu ---> Artykuły ---> Poprzednie, lub klawisz

<F11> lub ikona ) lub następne (Menu ---> Artykuły --->Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z menu wybierając polecenie "Plik ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

3. Usuwanie obcych danych artykułu

Aby usunąć dane, w oknie "Artykuły obce dla..." zaznaczamy odpowiednią pozycję, a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Artykuł obcy" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num - > lub z paska skrótów

wybieramy ikonę . Program zażąda potwierdzenia usuwania wybranych danych:

Potwierdzamy usunięcie danych wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz
<N>).

4. Drukowanie listy artykułów

Chcąc wydrukować listę artykułów obcych w oknie "Artykuły obce dla..." należy z Menu wybrać polecenie

"Artykuł obcy" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisz <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
Pojawi się wówczas typowe dla wydruku okno, w którym należy zaznaczyć interesujące nas opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie artykułów obcych dla danego kontrahenta

Aby wyszukać konkretne dane, należy w oknie "Artykuły obce dla..." z Menu wybrać polecenie "Artykuł obcy"

---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .Wpisując w pole
interesujący nas artykuł, i ponownie wybierając polecenie "Artykuł obcy" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając

klawisz <F3> lub wybierając ikonę  ,spowodujemy, że program wyświetli nam listę wyszukiwanych
danych.

W tym samym oknie możemy wywołać edycję danych obcych artykułu poprzedniego kontrahenta (Menu ---

> Kontrahent --->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu ---> Kon-

trahent ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).
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2.5.12. Opiekunowie

System Anakonda umożliwia przypisanie operatorów - opiekunów do wybranego kontrahenta. Aby edytować
opiekunów kontrahenta należy w oknie "Podtabele kontrahentów" wybrać pozycję "Opiekunowie". Spowoduje to
pojawienie się okna "Edycja opiekunów kontrahenta...":

W oknie "Edycja opiekunów kontrahenta" system umożliwia następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie i edycja danych opiekuna.

W oknie tym w polu "Id operatora" należy wprowadzić numer operatora - opiekuna w systemie, naciskając
klawisz <F1> możemy skorzystać z listy operatorów w ekranie "Wybierz operatora".

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy je wybierając z menu polecenie "Opiekun" ---> funkcję "Za-

pisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę . Pole "Oddział" uzupełniane jest automatycznie o
symbol Oddziału, w którym zalogowany jest operator lub przypisany symbol oddziału do wybranego operatora.

2. Usuwanie opiekuna.

Aby usunąć opiekuna należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja opiekunów kontrahenta... ", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Opiekun" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia usuwania wybranej pozycji:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

3. Drukowanie listy operatora.

Chcąc wydrukować listę opiekunów widoczną w oknie "Edycja opiekunów kontrahenta..." należy z Menu
wybrać polecenie "Opiekun" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Program wyświetli typowe dla wydruku okno, w którym należy zaznaczyć interesujące
nas opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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Potwierdzamy chęć wydruku wybierając "OK" lub rezygnujemy naciskając "Anuluj".

4. Edycja opiekunów poprzedniego i następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować dane opiekunów poprzedniego

(Menu ---> Kontrahent ---> Poprzedni kontrahent lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontra-

henta (Menu ---> Kontrahent ---> Następny kontrahent lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.5.13. Osoby - kontakty

Aby edytować dane osób u kontrahenta należy w oknie "Podtabele kontrahentów" wybrać pozycję "Osoby - kon-
takty". Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja osób kontrahenta":

Domyślnie system wyświetli nam wszystkie osoby kontrahenta:

Możemy nacisnąć <F3>, wybrać Wyświetl dane z menu Osoba, bądź użyć przycisku  aby móc uzupełnić
kryteria wyszukiwania, następnie powtórzyć czynność by system wyświetlił osoby zgodne z naszymi wymogami.

Tabela zawiera dane osób u kontrahenta:

• Numer - identyfikator osoby u kontrahenta

• Imię

• Nazwisko

• Stanowisko

• Telefon

Okno to udostępnia nam następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej osoby
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Aby dodać nową osobę należy z menu wybrać polecenie "Osoba" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna "Dodawanie nowej
osoby":

Po wypełnieniu pól w górnej części okna (symbol, imię i nazwisko oraz stanowisko - tu naciskając klawisz <F1>

lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Stanowiska") zapisujemy dane z menu wybierając polecenie

"Osoba" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę . Powoduje to uaktywnienie pól w
dolnej części okna, które wypełniamy danymi teleadresowymi osoby (telefon, fax, e-mail). Ponownie zapisu-

jemy dane postępując jak poprzednio lub cofamy wprowadzone zmiany naciskając <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja osób kontrahenta" możemy dodać dane kolejnej osoby wybierając
w tym celu z Menu polecenie "Osoba" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybierając ikonę . Dalej postępujemy wg powyższego opisu.

Zamykamy okno z Menu wybierając "Plik" ---> "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

Nowa osoba pojawia się na liście w oknie "Edycja osób kontrahenta".

2. Edycja danych osoby kontrahenta
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Aby edytować lub modyfikować wcześniej wprowadzone dane osoby należy w oknie "Edycja osób kontrahen-
ta" zaznaczyć interesującą nas osobę, a następnie z Menu wybrać polecenie "Osoba" ---> funkcję "Edytuj" lub

nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja danych
osoby", które zawierać będzie wszystkie wprowadzone wcześniej informacje:

Wszelkie zmiany we wprowadzonych danych należy zapisać wybierając z menu polecenie "Osoba" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając <F5> lub ikonę . Cofamy wprowadzone zmiany wybierając z menu ---> "Osoba"

---> "Cofnij" lub naciskając klawisz <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać dane nowej osoby (Menu ---> "Osoba" ---> "Dodaj" lub klawisz <Num

+> lub ikona ) lub edytować dane poprzedniej (Menu ---> "Osoba" ---> "Poprzednia osoba" lub klawisz

<F11> lub ikona ) lub następnej osoby (Menu ---> "Osoba" ---> "Następna osoba" lub klawisz <F12>

lub ikona ).

3. Wyszukiwanie osób u kontrahenta
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Chcąc wyszukać konkretną osobę u kontrahenta należy z menu wybrać polecenie "Osoba" ---> funkcję "Filtruj"

lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja osób
kontrahenta", w którym należy wypełnić przynajmniej jedno pole jako kryterium wyszukiwania, a następnie
ponownie z menu wybrać polecenie "Osoba" ---> funkcje "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybrać ikonę .

W tym samym oknie możemy wyszukać dane poprzedniej (Menu ---> Osoba ---> Poprzednia osoba lub klawisz

<F11> lub ikona ) lub następnej osoby (Menu ---> Osoba ---> Następna osoba lub klawisz <F12> lub

ikona ).

4. Usuwanie danych osoby

Aby usunąć dane konkretnej osoby, należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja osób kontrahenta", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Osoba" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia usuwania danych:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

5. Drukowanie listy osób u kontrahenta

Chcąc wydrukować listę osób widoczną w oknie "Edycja osób kontrahenta" należy z Menu wybrać polece-
nie "Osoba" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Program wyświetli typowe dla wydruku okno, w którym należy zaznaczyć interesujące nas opcje
drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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Potwierdzamy chęć wydruku wybierając "OK" lub rezygnujemy naciskając "Anuluj".

6. Edycja osób poprzedniego i następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować dane osób poprzedniego (Menu

---> Kontrahent ---> Poprzedni kontrahent lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta

(Menu ---> Kontrahent ---> Następny kontrahent lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.5.14. Poziom zwrotów

System Anakonda umożliwia zarejestrowanie dopuszczalnego poziomu zwrotów dla kontrahenta. Aby edytować
poziom zwrotów kontrahenta należy w oknie "Podtabele kontrahentów" wybrać pozycję "Poziom zwrotów".
Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja poziomów zwrotów dla kontrahenta....":

Poziom zwrotów można również rejestrować od strony artykułu (Dane Podstawowe --> Artykuły --> Podtabele
artykułów --> Poziom zwrotów).

W oknie "Edycja poziomów zwrotów dla kontrahenta..." system umożliwia następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie i edycja wiersza

Aby dodać nową pozycję należy z menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj wiersz" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to dodanie nowego wiersza z możli-
wością jego uzupełnienia w następujące dane:

• Oddział - należy wypełnić symbolem oddziału, w którym będą badana procenty zwrotów. Pisanie symbolu
** oznacza badanie procentów zwrotów dla wszystkich oddziałów.

• Częstość - wartość pobierana ze słownika "Częstości fakturowania".

• Artykuł - należy wprowadzić kod artykułu dla którego rejestrujemy poziom zwrotów. Naciskając klawisz
<F1> możemy skorzystać z okna "Wybór artykułu". Pole to może zostać puste, co oznacza obowiązywanie
poziomu zwrotów dla wszystkich artykułów kontrahenta.

• % zwrotów - procent limitu zwrotów. Jeżeli wprowadzona jest wartość 0% to oznacza blokadę przyjmowa-
nia zwrotów.

• Liczba dni - liczba dni dla których ma być obliczany procent zwrotów z zakresu 1 - 99. Dla 1 zlicza za
okres od początku danego miesiąca, np. 15.02 policzy 01.02 do 15.02, pozostałe po prostu określają na ile
dni wstecz ma być wyliczony poziom zwrotów.

• Zwroty % - kolumna nieedytowalna, wyświetlająca wartościowy procent zwrotów wyliczany za pomocą
możliwej do zdefiniowania funkcji harmonogramu,

• Tworzyć korekty - zaznaczenie tej opcji umożliwia tworzenie korygujących dowodów dostaw dla konkret-
nego kontrahenta.

314



Dane podstawowe

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy je wybierając z menu polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Jeżeli dane się nakładają np. kontrahent ma wpisane 3%, a dla artykułu jest wpisane 0%, to zawsze pobierana
jest mniejsza wartość, w tym przypadku 0%.

2. Usuwanie wiersza

Aby usunąć wiersz z poziomem zwrotów należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja poziomów zwrotów
dla kontrahenta... ", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń wiersz" lub nacisnąć

klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia usuwania wybranej
pozycji np:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

3. Drukowanie listy

Chcąc wydrukować listę pozycji widoczną w oknie "Edycja poziomów zwrotów dla kontrahenta..." należy z
Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Program wyświetli typowe dla wydruku okno, w którym należy zaznaczyć interesujące
nas opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Potwierdzamy chęć wydruku wybierając "OK" lub rezygnujemy naciskając "Anuluj".

4. Edycja danych poprzedniego i następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować poziom zwrotów poprzedniego

(Menu ---> Przesuń ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu ---

> Przesuń ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.5.15. Trasy kontrahenta

Chcąc korzystać z danych trasy kontrahenta, należy w oknie "Podtabele kontrahenta" wybrać pozycję "Trasy".
Spowoduje to wyświetlenie potrzebnych informacji w oknie "Edycja tras kontrahenta":
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Tabela zawiera informacje o tym, na jakich trasach dla konwojenta kontrahent występował lub występuje w po-
danych okresach. Używana jest podczas automatycznego generowania dowodów dostaw na poszczególne trasy.

Okno udostępnia nam następujące funkcje:

1. Dodawanie trasy kontrahenta

Chcąc dodać nową trasę kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Trasy" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawia się okno "Dodawanie trasy kontrahenta":

Wypełniamy poszczególne pola:

•

Trasa - wpisujemy symbol trasy lub naciskając klawisz <F1> lub ikonę  wybieramy go ze słownika
"Trasy"

• Data od - wpisujemy datę od kiedy obowiązuje trasa - naciskając klawisz <F1> możemy skorzystać z kalen-
darza

• Data do - wpisujemy datę do kiedy obowiązuje trasa - tu również możemy skorzystać z kalendarza naciskając
klawisz <F1>.

Zapisujemy wprowadzone dane z Menu wybierając polecenie "Trasa" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Chcąc cofnąć wprowadzone dane z Menu wybieramy polecenie "Trasa" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub ikonę .
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W tym samym oknie, bez konieczności cofnięcia się do okna "Edycja tras kontrahentów" możemy dodać kole-
jną trasę. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Trasa" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num

+ > lub wybieramy ikonę . Dalej postępujemy jak w powyższym opisie.

2. Edycja trasy kontrahenta

W tym celu na liście w oknie "Edycja tras kontrahenta" zaznaczamy interesującą nas trasę, a następnie z
Menu wybieramy polecenie "Trasy" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę . Pojawia się wówczas okno "Edycja danych trasy kontrahenta" zawierające wcześniej
wprowadzone dane zaznaczonej trasy:

Wszelkie modyfikacje należy zapisać z Menu wybierając "Trasa" ---> "Zapisz" lub naciskając <F5> lub

ikonę . Cofamy zmiany klawiszem <F8> lub naciskając ikonę  lub z Menu wybierając "Trasa" ---
>"Cofnij".

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Trasa --->Poprzednia trasa lub <F11>

lub ikona ) lub następnej trasy kontrahenta (Menu ---> Trasa ---> Następna trasa lub klawisz <F12> lub

ikona ).

3. Usuwanie trasy kontrahenta

Aby usunąć jedną z tras kontrahenta należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja tras kontrahenta", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Trasy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia danych:

Potwierdzamy wybierając "Tak" (klawisz <T>) - dane trasy zostają usunięte lub rezygnujemy z czynności
wybierając "Nie" (klawisz <N>) - lista pozostaje bez zmian.

4. Drukowanie listy tras
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Aby wydrukować listę tras widniejącą w oknie "Edycja tras kontrahenta" należy z Menu wybrać polecenie

"Trasy" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Jak
zwykle w przypadku wydruku pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć interesujące nas opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

5. Edycja tras poprzedniego lub następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować dane tras poprzedniego (Menu

---> Kontrahent ---> Poprzedni kontrahent lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta

(Menu ---> Kontrahent ---> Następny kontrahent lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.5.16. Upusty dla artykułów

Dla każdego kontrahenta można zdefiniować procent upustu dla danego artykułu. Aby to zrobić należy w oknie
"Podtabele kontrahenta" wybrać tabelę "Upusty dla artykułów". Pojawi się okno "Edycja upustów dla artykułu
kontrahenta":

Domyślnie system wypisze nam listę wszystkich upustów kontrahenta. Możemy odfiltrować jej zawartość wypeł-
niając jedno z pól (data, od kiedy obowiązuje upust; data do kiedy obowiązuje upust lub symbol artykułu, dla
którego upust obowiązuje), przed i po wypełnieniu danych należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę  spowoduje to edycję listy upustów
wyszukanych przez system wg wprowadzonych parametrów. Pozostawiając pola puste i naciskając klawisz <F3>
spowodujemy ponowne pojawienie się listy wszystkich upustów dla artykułów zdefiniowanych dla danego kon-
trahenta.

W tym samym oknie możemy również wyświetlić upusty zdefiniowane dla poprzedniego (Menu ---> Kontra-

hent ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu ---> Kontrahent ---

> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

Kolejnym oknem, które pojawi się po wybraniu funkcji "Filtruj" jest rozwinięta wersja okna "Edycja upustów dla
artykułu kontrahenta":
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Tabela zawiera datę od kiedy obowiązuje upust, datę do kiedy obowiązuje upust, symbol i nazwę artykułu dla
którego obowiązuje upust, oraz procent przyznanego upustu.

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowego upustu

Aby zdefiniować nowy upust dla kontrahenta należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num + > lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno "Dodawanie
nowego upustu:

Wpisujemy symbol artykułu, dla którego ma być przyznany upust lub naciskając klawisz <F1> lub ikonę 
korzystamy z opcji wyboru artykułu. Następnie wprowadzamy daty od kiedy i do kiedy upust obowiązuje i
procent przyznanego upustu.

Dane dotyczące rabatu finansowego wykorzystywane są w specyficznej sytuacji kiedy faktury są tworzone
automatycznie z dowodów dostaw i rabat powinien na nich występować jako oddzielna pozycja faktury. Ra-
bat taki liczony jest od wartości artykułu, który dla danego kontrahenta ma zdefiniowany procent rabatu finan-
sowego i indeks (symbol artykułu np. 'rabat finansowy'), który ma występować w pozycji z rabatem.

Oto przykład zdefiniowania rabatu dla kontrahenta:
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i wydruk ostatecznej faktury:

Aby zapisać wprowadzone dane z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Po zapisaniu zmian pola ponownie stają się puste, co umożliwia natychmiastowe zdefiniowanie kolejnego
upustu. Można to również zrobić z Menu wybierając polecenie "Upust" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając

klawisz <Num + > lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Upust" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
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2. Edycja danych upustu

Aby edytować dane dotyczące upustu należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja upustów dla artykułu dla
kontrahenta", a następnie z Menu wybrać polecenie "dane" --->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja upustu":

Okno zawiera wprowadzone wcześniej dane dotyczące upustu.Istnieje możliwość zmiany daty do kiedy obow-
iązuje upust i procentu upustu.

Wprowadzone zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Upust" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Upust" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować upusty zdefiniowane dla poprzedniego (Menu --->Kontrahent ---

>Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta (Menu ---> Kontrahent --->

Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Zmiana klucza upustu

Klucz upustu dla artykułu stanowią daty od kiedy i do kiedy obowiązuje upust oraz symbol artykułu, dla którego
upust jest zdefiniowany. Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany klucza upustu należy na liście zaznaczyć upust,
którego ma dotyczyć zmiana, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub

nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Zmiana klucza dla
upustu":
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Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klawiszem <Enter>.

4. Usuwanie danych upustu

Aby usunąć dane upustu należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja upustów dla artykułu kontrahenta", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Potwierdzamy usunięcie danych wybierając "Tak" (klawisz <T> lub rezygnujemy naciskając "Nie"(klawisz
<N>).

5. Drukowanie listy upustów

Aby wydrukować listę upustów widoczną w oknie "Edycja upustów dla artykułu kontrahenta" należy z Menu
wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj".

6. Wyszukiwanie upustów

Naciskając klawisz <F3> lub z Menu wybierając polecenie "Dane" ---> funkcję "Filtruj" lub z paska skrótów

ikonę  powodujemy wyświetlenie się okna "Edycja upustów dla artykułu kontrahenta" w formie przys-
tosowanej do wyszukiwania. Istnieje możliwość wyszukiwania wg dat od kiedy i do kiedy upust obowiązuje i
symbolu artykułu. Wypełniamy odpowiednie pole (naciskając klawisz <F1> możemy skorzystać z kalendarza
lub wyboru artykułów), a następnie ponownie z Menu wybieramy "Dane" ---> "Filtruj" lub naciskamy <F3>

lub ikonę .W kolejnym oknie system wyświetli listę wyszukiwanych upustów.

7. Edycja upustów dla poprzedniego i następnego kontrahenta

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" możemy edytować dane upustów dla pozostałych
kontrahentów. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Poprzedni" (klawisz

<F11> lub ikona ) lub "Następny" (klawisz <F12> lub ikona ).
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2.5.17. Upusty dla kategorii

Podobnie jak w przypadku upustów dla artykułów istnieje również możliwość zdefiniowania upustów dla kategorii
artykułów. Aby to zrobić należy w podtabelach dla kontrahentów wybrać "Upusty dla kategorii". System wyświetli
okno "Edycja upustów dla kategorii kontrahenta":

Chcąc wyświetlić listę konkretnych upustów dla kategorii należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę , wypełnić przynajmniej jedno z
pól "Data od", "Data do", "Kategoria", a następnie z Menu ponownie wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Fil-

truj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pozostawiając wszystkie pola puste i
naciskając <F3> spowodujemy jeszcze raz wyświetlenie się listy wszystkich upustów dla kategorii.

Tak wygląda okno z możliwością filtrowania upustów:

Udostępnione są w nim następujące funkcje:

1. Dodawanie nowego upustu dla kategorii

Aby dodać nowy upust dla kategorii należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num + > lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno "Dodawanie nowego
upustu":
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W pole kategoria możemy wpisać jedynie początek symbolu kategorii artykułów - wtedy upust będzie obow-
iązywać dla wszystkich artykułów, których symbol kategorii zaczyna się od wpisanego tekstu. Jeżeli chcemy
zdefiniować upust bardziej szczegółowo, należy wpisać cały symbol kategorii.

Po wypełnieniu poszczególnych pól możemy zapisać zmiany z Menu wybierając polecenie "Upust" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Upust" ---> funkcję "Cofnij" lub nacisnąć

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać kolejny upust z Menu wybierając polecenie "Upust" ---> funkcję "Dodaj"

lub naciskając klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

2. Edycja danych upustu

Aby edytować dane upustu należy zaznaczyć go na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" --->

funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Edycja danych upustu":

Istnieje możliwość zmiany daty do kiedy dany upust obowiązuje i procentu upustu. Chcąc zapisać wprowadzone
zmiany z Menu wybieramy polecenie "Upust" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .
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Aby cofnąć zmiany z Menu wybieramy "Upust"---> "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować poprzedni (Menu --->Upust--->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona

) lub następny upust (Menu --->Upust--->Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Zmiana klucza upustu

Klucz upustu dla kategorii stanowią daty od i do kiedy obowiązuje upust oraz kod kategorii. Jeżeli zaistnieje
konieczność zmiany w kluczu należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub nacis-

nąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno:

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klawiszem <Enter>.

4. Usuwanie danych upustu dla kategorii

Aby usunąć dane kategorii należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" --->

funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
komunikat:

Jeżeli decydujemy się na usunięcie danych naciskamy "Tak" (klawisz <T>), jeżeli rezygnujemy - naciskamy
"Nie" (klawisz <N>).

5. Drukowanie listy upustów

Aby wydrukować listę upustów dla kategorii widoczną w oknie "Edycja upustów dla kategorii kontrahenta"
należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno, w którym zaznaczamy interesujące nas opcje wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

6. Wyszukiwanie upustów dla kategorii
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Aby wyszukać konkretne kategorie należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja upustów dla kategorii
kontrahenta" w formie przystosowanej do wyszukiwania:

W odpowiednie pola wpisujemy parametry według których chcemy, żeby system wyszukał upusty, a następnie
z Menu ponownie wybieramy polecenie "Dane"---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub wybier-

amy ikonę . System wyświetli listę wyszukiwanych upustów.

7. Edycja upustów dla innych kontrahentów

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kontrahentów" można edytować dane poprzedniego (Menu ---

>Kontrahent --->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta ( Menu ---> Kon-

trahent ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.5.18. Zamówienia oddziały

Ta część programu służy do przechowywania danych potrzebnych przy rozdzielaniu zamówień od odbiorców
przekazywanych drogą elektroniczną na poszczególne oddziały.

Każdy kontrahent ma przypisany konkretny numer GLN, który jest przesyłany drogą elektroniczną wraz z za-
mówieniem. Po tym numerze system rozpoznaje kontrahenta, któremu ma przypisać przesłane zamówienie. Jeżeli
kontrahent ten ma przypisany oddział i kategorię - system przydzieli zamówienie do oddziału, w którym ma być
ono zrealizowane i na zdefiniowaną w tym oddziale dla tego kontrahenta kategorię.

Aby wprowadzić te dane dla kontrahenta należy w oknie "Podtabele kontrahenta" wybrać podtabelę "Zamówienia
oddziały". System wyświetli okno:
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W oknie tym widoczne będą wszystkie zdefiniowane dla kontrahenta oddziały i kategorie artykułów na potrzeby
przysyłanych dla niego zamówień.

Aby dodać kolejne dane należy z Menu wybrać plecenie "Oddzial" ---> funkcję "Dodaj"lub nacisnąć klawisz

<Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno, w którego pola należy wprowadzić
symbol oddziału i kategorii, które definiujemy dla kontrahenta:

Wprowadzone dane należy zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>. Pojawią się one jako kolejna pozycja na liście.

Aby usunąć wprowadzone wcześniej dane należy zaznaczyć je na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Oddział" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Bezpośrednio z tego miejsca można również edytować dane dotyczące zamówień poprzedniego (Menu --->Kon-

trahent--->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego kontrahenta ( Menu --->Kontrahent ---

>Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.6. Usuwanie danych kontrahenta
Aby usunąć dane wybranego kontrahenta należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja kontrahentów", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wszystkich danych kontrahenta wyświetlając
pytanie:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub klawisz <T>. Wszystkie dane kontrahenta zostają usunięte z systemu.
Rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" lub naciskając klawisz <N> - wtedy lista kontrahentów po-
zostaje bez zmian.

Nalezy pamiętać, że jeżeli w systemie przypisane są kontrahentowi jakiekolwiek dokumenty, usunięcie go nie
będzie możliwe. Zostanie wyświetlony komunikat:
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2.7. Drukowanie listy kontrahentów lub kodów wybranych kontra-
hentów
• Drukowanie listy kontrahentów

Chcąc wydrukować listę wszystkich kontrahentów firmy należy w oknie "Edycja kontrahentów" z menu wybrać
polecenie "Kontrahent" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . W oknie , które się pojawi zaznaczamy interesujące nas opcje.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając "Anuluj".

• Drukowanie kodów kontrahentów

Chcąc wydrukować kody kreskowe kontrahentów, należy najpierw wybrać na gridzie kontrahentów, których
kody zamierzamy drukować. Wybrać możemy 1 lub wielu kontrahentów myszą lub klawiaturą, Ctrl + A zaz-
naczy cały grid, shift powoduje zaznaczanie wszystkich wierszy w ciągu, ctrl pozwala zaznaczać myszą poje-
dyncze elementy:

Po wyborze możemy skorzystać z ikony , wybrać z menu Kontrahent -> Drukuj kody kontrahentów, lub
wcisnąć na klawiaturze <Ctrl>+<K>. W następnej kolejności Anakonda wygeneruje pdf, który zostanie otwarty
domyślnym w systemie programem i który można będzie wydrukować. Dokument tworzony jest na pionowej
kartce A4, 2 kody na szerokość strony, 5 na wysokość, pod kodem wypisane zostają id i nazwa kontrahenta:

Zależnie od oprogramowania obsługującego pliki .pdf na naszym komputerze dalsza droga może się różnić, na
ogół drukuje się poprzez klawisze <Ctrl>+<P>, można będzie też zapisać plik z kodami bez drukowania.

3. Artykuły
W tym dziale programu gromadzone są niezbędne informacje na temat artykułów - ich cen, danych dotyczących
importu, kodów i stanów magazynowych. Są one później wykorzystywane np. podczas wystawiania dokumentów
magazynowych czy faktur.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Dane podstawowe" lub nacis-
nąć klawisz <F2>:
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W oknie, które się pojawi wybieramy następnie przycisk "Artykuły" lub naciskamy klawisz <F3>:
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Tym samym powodujemy ukazanie się okna "Edycja artykułów".

3.1. Edycja artykułów
Pierwotne okno "Edycja artykułów" oferuje nam możliwość wyszukania konkretnych pozycji wg kryteriów, które
wypełnimy (symbol artykułu, jego nazwa, kategoria, typ, producent lub dostawca). Po wypełnieniu któregokol-

wiek z tych pól i wybraniu z Menu polecenia "Artykuł" --> funkcji "Filtruj" lub ikony  lub po naciśnię-
ciu klawisza <F3> system wyświetli nam listę wyszukiwanych artykułów. Chcąc wyświetlić listę wszystkich
artykułów, kiedy ich suma przekracza 100 należy w jednym z pól wpisać symbol "%". Należy jednak pamiętać, że
jeżeli baza zawiera dużą ilość zdefiniowanych artykułów proces wyświetlania ich listy może trwać odpowiednio
długo.
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Lista artykułów zostanie wyświetlona w rozwiniętym oknie "Edycja artykułów":

Tabela ta zawiera kolumny, w których ujęte są podstawowe informacje charakteryzujące dany artykuł:

• Symbol - unikalny w ramach firmy identyfikator artykułu (20 dowolnych znaków)

• Nazwa - nazwa artykułu (maksymalnie 50 dowolnych znaków)

• Kategoria - kategoria artykułu (5 dowolnych znaków)

• Typ - typ artykułu - atrybut ten może przyjmować następujące wartości:

• 01 - towar

• 02- produkt

• 03 - półprodukt/element

• 04 - surowiec

• 05 - opakowanie

• 11 - zestaw

• 21 - opakowanie zwrotne

• 31 - usługa
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• 99 - inny

• Producent - identyfikator producenta (5 dowolnych znaków)

• Dostawca - identyfikator dostawcy (5 dowolnych znaków)

• Ostatni przychód - data ostatniego przyjęcia do magazynu

• Ostatni rozchód - data ostatniego wydania z magazynu

3.2. Dodawanie nowego artykułu
Okno "Edycja artykułów" udostępnia nam między innymi funkcję dodawania nowego artykułu. Aby to zrobić,

należy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Dodaj" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num +>.
Spowoduje to pojawienie się okna "Dodawanie nowego artykułu":

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

W następnej kolejności wypełniamy poszczególne pola, poruszając się po nich za pomocą klawisza <Enter>.

• Symbol artykułu - unikalny w ramach firmy identyfikator artykułu (wpisując znaki początkowe symbolu
i naciskając klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie się ostatniego zdefiniowanego w systemie symbolu
artykułu rozpoczynającego się od tych znaków). Jeżeli w symbolu artykułu znajdą się niedozwolone znaki / lub
' zostaną one zamieniona na \ lub `.

Uwaga! Symbol artykułu może być zajęty przez artykuł detaliczny, który nie ukazuje się w podstawowej kar-
totece. System wyświetli wtedy stosowny komunikat.

•

Typ - typ artykułu - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Typy
artykułów". Kontrolka przestanie być edytowalna, jeżeli w jakimkolwiek magazynie w firmie pojawi się edy-
towany artykuł (jeżeli zostanie zamknięty choć jeden dokument przychodowy z tym artykułem).

332



Dane podstawowe

• Nazwa - nazwa artykułu

• Nazwa skrócona - nazwa o długości do 35 znaków wykorzystywana np. na paragonach. Trafi do kolumny
"Nazwa skrócona" w stawkach VAT dla danego artykułu. Podczas dodawania pole jest aktywne, dalsza edycja

możliwa poprzez dostęp do stawek VAT pod ikoną .

•

Kategoria - kategoria artykułu - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika
"Kategorie artykułów"

•

Stawka VAT - stawka VAT dla danego artykułu - naciskając <F1> lub ikonę  korzystamy ze słownika
"Stawki VAT". Uzupełniona ręcznie stawka automatycznie wstawi się do tabeli stawki VAT - okresy zarówno
do kolumny ze stawką VAT jak i stawką VAT import

• aktywny - zaznaczony domyślnie - jeżeli odznaczony artykuł nie pojawia się na liście aktywnych artykułów,
jednocześnie nie można wtedy na nim wykonywać żadnych operacji magazynowych i sprzedażowych

• wydawać zamiennik - jeżeli zaznaczony z magazynu wydawany jest zamiennik w przypadku braku artykułu

•

Producent - identyfikator producenta - naciskając <F1> lub ikonę  korzystamy z listy kontrahentów

• Dostawca - identyfikator dostawcy (używany w zamówieniach do dostawców) - naciskając <F1> lub ikonę

 korzystamy z listy kontrahentów

• SWW/PKWiU - symbole wg klasyfikacji SWW lub PKWiU (wymagane, jeżeli stawka VAT jest różna niż 22%)

•

J.m.1 - pierwsza jednostka miary - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika
"Jednostki miar"

•

J.m.2 - druga jednostka miary - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika
"Jednostki miar"

• Przelicznik - przelicznik dla drugiej jednostki miary, tzn. udział jm1 w jm2, np. jeżeli 600 szt (jm1) artykułu
wchodzi na paletę (jm2) to przelicznik będzie miał wartość 1/600=0,00166667. Kontrolka przestanie być edy-
towalna, jeżeli w jakimkolwiek magazynie w firmie pojawi się edytowany artykuł (jeżeli zostanie zamknięty
choć jeden dokument przychodowy z tym artykułem).

• Przelicznik odwrotny - przelicznik odwrotny tzn. wprost ilość jm1 w jm2, tzn. dla powyższego przykładu
wartość tego przelicznika będzie miała wartość 600. Kontrolka przestanie być edytowalna, jeżeli w jakimkol-
wiek magazynie w firmie pojawi się edytowany artykuł (jeżeli zostanie zamknięty choć jeden dokument przy-
chodowy z tym artykułem).

• J.m. kalkulacyjna - wpisujemy, która z jednostek miar ma być traktowana jako kalkulacyjna dla rozliczenia
produkcji

• J.m. zleceń - wpisujemy, która z jednostek miar ma być traktowana jako kalkulacyjna dla zleceń

• Opłata reprograficzna - procent wartości artykułu stanowiący opłatę reprograficzną

• Limit - limit opłaty reprograficznej
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• Nr serii - zaznaczamy, jeżeli na dokumentach wymagany jest numer serii artykułu

• Termin przydatności - zaznaczamy jeżeli na dokumentach wymagany jest termin przydatności do spoży-
cia/użytku

• Atest - symbol atestu

• Akcyza % - procent akcyzy

• Wartość - wartość akcyzy

• Czy obowiązkowe - czy obowiązkowe jest wprowadzanie numeru serii lub terminu przydatności dla danego
artykułu.

• Zamiennik - symbol artykułu, który będzie zamiennikiem dla dodawanego artykułu - jeżeli wpisywany jako
zamiennik artykuł ma również zdefiniowany dla siebie inny zamiennik, wówczas system wpisze ten właśnie
symbol. Kontrolka nie może zostać wypełniona jeżeli zamiennik lub artykuł, do którego przypisujemy zamien-
niki mają ustawioną opcję "Dynamiczny przelicznik"

• Model - wprowadzany ze słownika modele (w słowniku kategorie można zaznaczyć, że dla danej kategorii
wymagane jest podanie modelu - w efekcie system nie pozwoli dodać artykułu z tej kategorii bez wypełnienia
tego pola

• Cecha - wprowadzana z kartoteki Cechy artykułu dodatkowa cecha artykułu, której wartość można przypisywać
w pozycjach dokumentów magazynowych,dostaw, zamówień do dostawców i faktur. Jeżeli artykuł będzie miał
wprowadzoną cechę, będzie się ona pokazywać na wydrukach faktur

•

Produkt wiod. - identyfikator produktu wiodącego, naciskając <F1> lub ikonę  korzystamy z listy wyboru
artykułów, może być tylko artykuł o typie 02 - produkt i 03 - półprodukt

• Dni karencji - liczba dni karencji przed upływem terminu użytkowania

• Dni przydatności - liczba dni, wg której generowany będzie termin przydatności w dokumentach maga-
zynowych 'PW' (Jeżeli w pozycji dokumentu magazynowego PW wybrany będzie artykuł z wypełnionym polem
'Dni przydatności', wówczas w polu termin przydatności w pozycji tego dokumentu automatycznie wstawiona
będzie data obliczona jako data dokumentu PW plus liczba dni przydatności z danych artykułu)

• Produkcja ciągła - czy artykuł ma być produkowany w sposób ciągły

• Dynamiczny przelicznik - pozwala na niezależne wprowadzanie wartości w obu jednostkach miary na fak-
turach, dokumentach magazynowych. Aby włączyć dynamiczny przelicznik, musi on być włączony również
na poziomie firmy

• Śledzenie dostawy - użycie śledzenia dostawy jest możliwe gdy dynamiczny przelicznik jest aktywny, wówczas
na magazynowych dokumentach rozchodowych wymagany jest wybór artykułu z przejęć i nie jest możliwa
ręczna edycja ilości artykułu.

• Faktura w 2 j. m. - wybranie tej opcji pozwala na utworzenie faktury w drugiej jednostce miary. Wówczas,
wszystkie wyliczenia na fakturze w aplikacji jak i na wydruku będą prowadzone według drugiej jednostki miary.
Dotyczy to również tworzenie faktur z dokumentów magazynowych WZ.

• Tylko w opakowaniach - wybranie tej opcji sprawia że liczba sztuk artykułu w pozycji zamówienia odbiorcy
będzie zawsze podzielna przez liczbę sztuk artykułu zdefiniowaną w podtabeli artykułu o nazwie "opakowa-
nia zbiorcze". Zamawianie liczby sztuk artykułu, która jest niepodzielna na opakowania zostanie zablokowana.
Jeżeli opcja jest odznaczona, można swobodnie dodawać w podtabelach artykułu informacje dotyczące
opakowań zbiorczych - nie będzie to oddziaływać w innych obszarach systemu

• HDI (,1,3) - Handlowy Dokument Identyfikacyjny zawiera najważniejsze informacje na temat artykułu. Funkcja
pozwala na wygenerowanie HDI w wybranym formacie - 1 lub 3
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• Konsolidowany - Czy artykuł ma być konsolidowany

• Rotacja - Czy opakowania artykułu rozliczane będą w module Rotacja opakowań

• Czy MPP - Jeśli zaznaczone, faktury z tym artykułem będą zawsze rozliczane metodą podzielonej płatności

• czy detaliczny - Jeśli zaznaczone to artykuł będzie zarówno artykułem hurtowym, jak i detalicznym. Automaty-
cznie pojawi się on w module handel.

Uwaga! Zaznaczenie "czy detaliczny" wymaga uzupełnienia nazwy skróconej artykułu. Nazwa ta drukowana
jest na paragonie fiskalnym.

Uwaga!!! Wartość w polu dni karencji ma znaczenie w przypadku rozchodowych dokumentów magazynowych
tworzonych w magazynie, w którym zablokowano możliwość wydawania artykułów przeterminowanych (patrz:
Dokumentacja użytkownika: Magazyny - spis). W opisanej sytuacji blokowane są wydania, które spełniają za-
leżność: termin przydatności < dzisiaj (data wprowadzenia dokumentu do systemu )+ dni karencji. Jeżeli w
polu dni karencji będzie wpisana wartość 0 (zero), możliwe będzie wydanie artykułu w dniu upływu terminu
przydatności.

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy zmiany z Menu wybierając polecenie "Artykuł" ---> funkcję

"Zapisz zmiany" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.

Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy "Artykuł" ---> "Cofnij zmiany" lub ikonę  lub
klawisz <F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów" możemy dodać nowy artykuł. W tym celu z Menu wybier-

amy polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Dodaj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <Num +>. Dalej postępu-
jemy tak, jak opisane to jest powyżej.

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

Nowy artykuł pojawia się na liście artykułów w oknie "Edycja artykułów". Jednocześnie jest dostępny we wszys-
tkich oknach.

Uwaga: Wprowadzając nowy artykuł możemy edytować jeden z dwóch przeliczników, przy zapisie artykułu
drugi przelicznik jest automatycznie wyliczany przez system. Należy pamiętać, że ilości na dokumentach mag-
azynowych prezentowane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i odpowiednio duży przelicznik
odwrotny może powodować to, że na dokumencie magazynowym w jednej z jednostek miar ilość może być rów-
na 0 mimo, że w drugiej jednostce ilość równa 0 nie będzie. Przeliczanie drugiej jednostki miary jest również
zależne od pola kontrolnego "Całk" w słowniku jednostek miar (patrz: Dokumentacja użytkownika; Dane pod-
stawowe --> słowniki).

3.3. Dane podstawowe artykułu
Chcąc edytować dane artykułu, zaznaczamy go na liście artykułów L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy

polecenie "Artykuł'" ---> funkcję "Edytuj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <F4>. W efekcie pojawia
sie okno "Edycja danych podstawowych artykułu" zawierające wszystkie wprowadzone wcześniej podstawowe
informacje na temat interesującego nas artykułu:
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* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

System uniemożliwia zmianę typu artykułu na typ "31-usługi" i "99-inny" jeżeli dla wybranego artykułu jest
zapisana data ostatniego przychodu lub rozchodu.

Informacje na temat znaczenia pól w tym oknie znajdują się w dokumentacji użytkownika, w dziale "Dodawanie
nowego artykułu"

Uwaga: Nie można dezaktywować artykułu, jeżeli znajduje się on na stanach magazynowych. W celu dezak-
tywacji w takim przypadku należy najpierw wydać artykuł za pomocą rozchodowych dokumentów magazynowych
i dopiero wtedy go deaktywować. Jeżeli w kontrolce Cecha zostanie wpisana wartość, która nie istnieje w bazie
danych, system o tym poinformuje.

Wprowadzając jakiekolwiek zmiany w danych należy je zapisać wybierając w tym celu z Menu polecenie

"Artykuł" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.
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Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy "Artykuł" ---> "Cofnij zmiany" lub ikonę  lub
naciskamy klawisz <F8>.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna, możemy edytować dane podstawowe poprzedniego (Menu ---

> "Artykuł" --->"Poprzedni artykuł" lub ikona  lub klawisz <F11>) lub następnego artykułu (Menu --->

"Artykuł" ---> "Następny artykuł" lub ikona  lub klawisz <F12>).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

3.4. Zmiana symbolu artykułu
Aby zmienić symbol wprowadzonego wcześniej do systemu artykułu, należy zaznaczyć go na liście w oknie
"Edycja artykułów" L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Zmień symbol

artykułu" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz <F5>.

System zażąda podania nowego symbolu dla danego artykułu:

Po jego wprowadzeniu, zatwierdzamy wpis naciskając klawisz <Enter>. Pojawia się ostrzeżenie o długotrwałości
procesu, ponieważ musi nastąpić aktualizacja zmiany w całym systemie:

Jeżeli mimo wszystko decydujemy się na zmianę symbolu artykułu wybieramy "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli
rezygnujemy ze zmiany - naciskamy "Nie" (klawisz <N>).

3.5. Kody kreskowe

Skrót klawiszowy <Ctrl+A>, ikona  lub funkcja "drukuj artykuły produkowane" z menu "Artykuł" pozwala
na wydrukowanie kodów kreskowych zawierających symbol artykułu dla zaznaczonych w tabeli artykułów w
formacie GS1. Aby zaznaczyć więcej niż jeden artykuł, należy przytrzymać klawisz Ctrl lub Shift, a następnie
"przeciągnąć" wciśnięty lewy klawisz myszy po wybranych wierszach w dowolnej kolumnie. Wydruk wygląda
następująco:

337



Dane podstawowe

3.6. Podtabele artykułów
Oprócz podstawowych danych artykułów widocznych w oknie "Edycja artykułów" mamy do dyspozycji bardziej
szczegółowe informacje zawarte w podtabelach:

Aby skorzystać z tych danych należy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub ikonę

 lub nacisnąć klawisz <F6>. Pojawi się wtedy okno "Podtabele artykułów":
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W zależności od tego, z której podtabeli chcemy skorzystać, zaznaczamy ją L-kliknięciem, a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę . Każdą podtabelę można również otworzyć klikając dwukrotnie na jej nazwę.

3.6.1. Artykuły - oddziały

Otwierając podtabelę "Artykuły - oddziały" system wyświetli następujące okno:

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Nr - numer porządkowy pozycji w tabeli

• Oddział - Oddział firmy w którym zostanie utworzone zamówienie jednorazowe na podstawie danych za-
wartych w pozostałych kolumnach

• Artykuł - Symbol artykułu który będzie zawierał się w utworzonym zamówieniu jednorazowym dla wybranego
oddziału i kontrahenta

• Nazwa artykułu - Nazwa artykułu znajdującego się w kolumnie "Artykuł"

• Kontrahent - Symbol kontrahenta dla którego zostanie utworzone zamówienie jednorazowe w danym oddziale

• Nazwa kontrahenta - Nazwa kontrahenta znajdującego się w kolumnie "Kontrahent"

• Data od - Data od której obowiązują dane zdefiniowane w pozostałych kolumnach
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• Data do - Data do której obowiązują dane zdefiniowane w pozostałych kolumnach

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj wiersz - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj wiersz" z
menu "Zamówienie - Oddział" powoduje dodanie nowego, pustego wiersza do tabeli

2.

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Zamówienie - Oddział" powoduje zapisanie danych aktualnie znajdujących się w tabeli

3.

Usuń wiersz - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń wiersz" z menu
"Zamówienie - Oddział" powoduje usunięcie zaznaczonego wiersza

4.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Zamówienie - Oddział" pozwala na wydruk tabeli

5.

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę kontrahenta, bez potrzeby zamykania okna

3.6.2. Ceny artykułu

Otwierając podtabelę "Ceny artykułu" powodujemy pojawienie się okna "Ceny dla...":

Domyślnie system wyszukuje wszystkie ceny danego artykułu.

Chcąc wyszukać konkretne ceny dla danego artykułu, możemy wypełnić pola:

• Wersja  - wpisujemy symbol wersji cenowej (w zależności od wymagań - grupy odbiorców, typu dostaw -
odpowiednie ceny zgrupowane są w 'wersje'). Naciskając klawisz <F1> możemy skorzystać ze słownika "Wer-
sje cenowe".

• Waluta - wpisujemy symbol waluty, w której wyrażona jest konkretna cena. Naciśnięcie <F1> spowoduje
otwarcie się słownika "Waluty".

• Data - wpisujemy datę, od której obowiązuje cena. Naciśnięcie <F1> otwiera kalendarz.
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Po wypełnieniu pól, z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę . Na ekranie pojawi się okno z listą cen danego artykułu spełniających
podane wymagania.

Jeżeli chcemy, aby program znów wyświetlił nam listę wszystkich cen, pozostawiamy wszystkie pola puste i z

Menu wybieramy "Cena" ---> "Filtruj" lub ikonę  lub naciskamy <F3>.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów" możemy wyświetlić listę cen dla poprzedniego (Menu ---

> "Artykuł" ---> "Poprzedni" lub ikona  lub klawisz <F11>) lub następnego artykułu (Menu ---> "Artykuł"

---> "Następny" lub ikona  lub klawisz <F12>).

Widoczna w nim tabela zawiera informacje dotyczące cen dla konkretnego artykułu: wersję cenową, walutę, datę
od której obowiązuje cena i wreszcie cenę netto i cenę brutto. Jeżeli artykuł jest definiowany w dwóch jednostkach
miary, to wówczas w tabeli występują kolumny cena netto 1, cena brutto 1, cena netto 2, cena brutto 2.

W oknie tym program udostępnia nam następujące funkcje:

1. Wprowadzanie nowej ceny

Aby dodać nową cenę dla danego artykułu, należy z Menu wybrać polecenie "Cena" ---> funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie
nowej ceny":

Wypełniamy poszczególne pola poruszając się po nich za pomocą strzałek lub klawisza <Enter>.
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W polu 'Wersja' naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Wersje cenowe".
W polu 'Waluta' - w ten sam sposób otwieramy słownik "Waluty". Natomiast w polu 'Data od' - naciśnięcie
<F1> udostępnia nam kalendarz.

Stawki VAT dla wyliczenia cen brutto pobierane są ze stawek VAT przypisanych do artykułu (Dane Podstawowe
F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) uwzględniając datę obowiązywania stawek i datę
od której ma obowiązywać cena.

Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Cena" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowa cena pojawia się na liście cen dla danego
artykułu.

Cofamy zmiany z Menu wybierając "Cena" ---> "Cofnij" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F8>.

W tym samym oknie możemy również dodać następną cenę dla danego artykułu. W tym celu z Menu wybieramy
polecenie "Cena" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę

. Dalej postępujemy jak w opisanym wyżej przypadku.

Zamykamy okno z menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

2. Edycja danych ceny artykułu

Aby sprawdzić lub zmienić wprowadzone informacje na temat ceny dla danego artykułu, w oknie "Ceny dla..."
zaznaczamy ją na liście cen L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Edy-

tuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawia się okno "Edycja danych
ceny" zawierające wszystkie wprowadzone wcześniej dane:
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W oknie tym mamy możliwość zmiany ceny netto, a co za tym idzie ceny brutto artykułu. Wprowadzone
zmiany należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Cena" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5>

lub wybierając ikonę .

Cofamy zmiany z Menu wybierając "Cena" ---> "Cofnij" lub naciskając <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Ceny dla.." możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> "Cena" ---

> "Poprzednia" lub ikona  lub klawisz <F11>) lub następnej ceny (Menu ---> "Cena" --->Następna" lub

ikona  lub klawisz <F12>).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

3. Usuwanie danych ceny

Chcąc usunąć dane wybranej ceny artykułu, zaznaczamy ją L-kliknięciem na liście cen w oknie "Ceny dla...",
a następnie z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia danych:

Potwierdzamy chęć usunięcia danych wybierając "Tak" (klawisz <T>) - cena zostaje usunięta z listy cen. Jeżeli
rezygnujemy - wybieramy "Nie" (klawisz <N>) - lista cen pozostaje bez zmian.

4. Drukowanie listy cen

Istnieje możliwość wydrukowania listy cen dla danego artykułu widocznej w oknie "Ceny dla...". W tym celu
z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Drukuj listę" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawi się okno typowe dla funkcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wykonanie czynności naciskając "OK" lub
rezygnujemy wybierając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie cen

Chcąc wyszukać dla danego artykułu ceny spełniające konkretne kryteria, z Menu wybieramy polecenie "Cena"

---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawi się
okno "Ceny dla..." w formie przygotowanej do wyszukiwania:
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Sposób postępowania przy wyszukiwaniu cen został opisany na początku rozdziału.

6. Edycja cen dla poprzedniego i następnego artykułu

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów", w oknie "Ceny dla..." można przejść do listy cen

poprzedniego (Menu ---> "Artykuł" ---> "Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

artykułu (Menu --->"Artykuł" ---> "Następny" lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.6.3. Dane dodatkowe

Chcąc skorzystać z podtabeli "Dane dodatkowe" należy zaznaczyć ją na liście podtabel artykułów, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawi się wtedy okno "Dane dodatkowe":
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Zawarte są w nim następujące informacje:

• Artykuł - symbol artykułu

• Nazwa artykułu

• Stawka VAT - stawka VAT dla importu (naciskając klawisz <F1> lub ikonę możemy skorzystać ze słownika
"Stawki VAT")

• Kod CN - kod klasyfikacji CN wykorzystywany podczas przygotowywania deklaracji INTRASTAT

• Waga - waga jednostkowa w kg również wykorzystywana w deklaracjach INTRASTAT

• Taryfa celna - kod taryfy celnej

• Procent - procent akcyzy

• Wartość - wartość akcyzy

• Czy jednostki uzupełniające - należy zaznaczyć jeżeli w deklaracji INTRASTAT ma być podawana ilość dla
tego artykułu

• Przeznaczenie - informacja do deklaracji zgodności artykułu, należy wpisać przeznaczenie i zakres stosowania
wyrobu
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• Dokumenty - informacja do deklaracji zgodności artykułu, należy wpisać dane dotyczące dokumentów
odniesienia

• Partie - informacja do deklaracji zgodności artykułu, należy dane dotyczące partii wyrobów objętych deklaracją
zgodności

• Nazwa długa artykułu - w przeciwieństwie od nazwy głównej artykułu może zawierać więcej niż 50 znaków.
Nazwa długa pobierana jest na przewodnik produkcji

• Minimum logistyczne - minimalna ilość artykułu do zamówienia

• Plik certyfikatu - rodzaj wydruku certyfikatu (karty przyjęcia) dla artykułu. Aktualnie dopuszczalna wartość
to Porto1 skutkująca wydrukiem certyfikatu w formacie PDF. Jeżeli pole pozostaje puste - certyfikat nie jest
drukowany.

Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany z Menu wybieramy polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8>

lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów" możemy edytować dane dotyczące importu poprzedniego

(Menu ---> "Artykuł" ---> "Poprzedni artykuł" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego artykułu (Menu

---> Artykuł ---> Następny artykuł lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

3.6.4. Karty przyjęcia

Kolejną podtabelą dotyczącą artykułów, a udostępnianą przez system jest podtabela "Karty przyjęcia". W niej
właśnie przechowywane są informacje o danych, jakie można wprowadzać na kartach przyjęcia dla danego
artykułu.

Otwierając tę podtabelę powodujemy pojawienie się okna "Edycja kart przyjęcia dla artykułu:...":

Okno to oferuje nam następujące funkcje:

1. Dodawanie pola karty przyjęcia

Aby wprowadzić pola kart przyjęcia dla artykułu należy w pustym wierszu uzupełnić wprowadzić kod po-
la karty przyjęcia zdefiniowany w słowniku "Karty przyjęcia". Można to zrobić ręcznie, bądź korzystając ze
słownika pod F1.
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Zapisujemy wprowadzone dane z Menu wybierając polecenie "Karty" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

2. Usuwanie pola karty przyjęcia

Aby usunąć pole karty przyjęcia, należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja kart przyjęcia...", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Karty" ---> funkcję "Usuń" lub klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

Aby potwierdzić, należy wybrać "Tak" (klawisz <T>), aby zrezygnować należy wybrać "Nie" (klawisz <N>).

3. Zamknięcie podtabeli

Kończąc korzystanie z podtabeli, należy z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć
klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele artykułów".

3.6.5. Kody EAN

Kolejną podtabelą dotyczącą artykułów, a udostępnianą przez system jest podtabela "Kody EAN". W niej właśnie
przechowywane są unikalne w ramach firmy kody dla poszczególnych artykułów. Dane te wykorzystywane są do
obsługi czytnika (skanera) kodów kreskowych.

Otwierając tą podtabelę powodujemy pojawienie się okna "Edycja EAN artykułu":

Okno to oferuje nam następujące funkcje:

1. Dodawanie kodu EAN

Aby wprowadzić dane kodu EAN dla artykułu należy z Menu wybrać polecenie "Kod" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powoduje to pojawienie się okna
"Dodawanie kodu EAN artykułu":
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Wpisujemy kod EAN, a następnie zaznaczamy czy ma to być główny kod oraz czy zbiorczy dla danego artykułu
w systemie. Zapisujemy wprowadzone dane z Menu wybierając polecenie "Kody" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofamy zmiany z Menu wybierając "Kody" ---> "Cofnij" lub naciskając klawisz <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać kolejny kod EAN dla artykułu. W tym celu z Menu wybieramy polecenie

"Kody" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
Dalej postępujemy tak, jak opisano to powyżej.

Kod EAN może składać się wyłącznie z cyfr, dlatego uzupełnianie innych znaków zostało zablokowane. Oczy-
wiście system nie pozwoli także dodać tego samego kodu dla dwóch różnych artykułów. W takim przypadku
system zwróci błąd.

UWAGA: Inaczej niż w przypadku 'Główny kod' kolumna 'zbiorczy' może być włączona dla kilku kodów ean
artykułu.

2. Usuwanie kodu EAN

Aby usunąć kod, zaznaczamy go L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja EAN artykułu", a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Kod" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybier-

amy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia kodu:

Jeżeli decydujemy się na usunięcie danych wybieramy "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy - naciskamy
"Nie" (klawisz <N>).

3. Edycja kodu EAN

Chcąc edytować dane konkretnego kodu, zaznaczamy go na liście w tabeli "Edycja EAN artykułu", a następ-
nie z Menu wybieramy polecenie "Kod" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska
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skrótów wybieramy ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja kodu EAN artykułu", które zawierać będzie
wprowadzone wcześniej dane:

Jedyną formą zmiany, której możemy dokonać, to zaznaczenie lub odznaczenie opcji czy kod ma być kodem
głównym dla artykułu. Wszelkie inne zmiany wymagają usunięcia kodu, a następnie wprowadzenia ponownie
poprawnych danych.

Zmiany zapisujemy lub cofamy w podobny sposób jak to opisano w części dotyczącej dodawania nowego kodu
EAN.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna, możemy edytować poprzedni (Menu ---> "Kody" --->

"Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następny kod artykułu (Menu ---> "Kody" ---> "Następny"

lub klawisz <F12> lub ikona ).

4. Edycja EAN dla poprzedniego lub następnego artykułu

Aby edytować lub modyfikować kody Ean dla innych artykułów, nie ma potrzeby powrotu do okna "Edycja
artykułów". Wystarczy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" funkcję "Poprzedni" (klawisz <F11> lub ikona

) lub "Następny" (klawisz <F12> lub ikona ) i program wyświetli nam listę kodów dla tych właśnie
artykułów. Dalej postępować będziemy tak, jak to opisano powyżej w zależności od tego jakich zmian chcemy
dokonać.

5. Zamknięcie podtabeli

Kończąc korzystanie z podtabeli, należy z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć
klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele artykułów".

3.6.6. Limity dostaw

System oferuje możliwość ustawiania limitów dostaw dla kontrahentów i artykułów. Dane można zdefiniować w
podtabeli "Limity dostaw":
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Tabela ta jest gridem edytowalnym, co oznacza, że dane definiujemy od razu w komórkach wybranej pozycji. W
tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Artykuł -Symbol artykułu w którego podtabeli się znajdujemy. Symbol ten można zarówno wpisać, jak i wybrać
z listy kontrahentów przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa artykułu - Nazwa artykułu w którego podtabeli się znajdujemy.

• Kontrahent - Symbol kontrahenta dla którego definiowany będzie limit przydatności wybranego artykułu.
Symbol ten można zarówno wpisać, jak i wybrać z listy kontrahentów przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Min - Minimum logistyczne dostawy artykułu do kontrahenta

• Procentowo - należy zaznaczyć jeżeli ilość zamówiona artykułu ma być zmniejszana procentowo w stosunku
do ilości z zamówienia stałego

• Codziennie - Codzienny limit dostaw artykułu do kontrahenta

• Poniedziałek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na poniedziałek

• Wtorek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na wtorek

• Środa - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na środę

• Czwartek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na czwartek

• Piątek - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na piątek

• Sobota - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na sobotę

• Niedziela - Limit dostaw artykułu do kontrahenta na niedzielę

Okno zawiera następujące funkcje:

•

Dodaj limit -skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj limit" z menu
"Limit", pozwala na dodanie kolejnej pozycji w tabeli

•

Zapisz zmiany -skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z menu
"Limit" powoduje zapisanie zmian w tabeli
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•

Usuń limit - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń limit" z menu
"Limit" powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji

•

Filtruj -skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Limit" pozwala
na filtrowanie po symbolu artykułu

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Limit" pozwala na wydrukowanie listy limitów dostaw

•

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę artykułu bez konieczności opuszczania okna

3.6.7. Limity przydatności

System oferuje możliwość zdefiniowania limitu przydatności dla wybranego kontrahenta. Dane te zdefiniować
można w podtabeli artykułu o nazwie "Limity przydatności":

Tabela ta jest gridem edytowalnym, co oznacza, że dane definiujemy od razu w komórkach wybranej pozycji. W
tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Artykuł - Symbol artykułu w którego podtabeli się znajdujemy. Pole to jest uzupełniane automatycznie

• Nazwa artykułu - Nazwa artykułu w którego podtabeli się znajdujemy. Pole to jest uzupełnianie automatycznie

• Kontrahent -  Symbol kontrahenta dla którego definiowany będzie limit przydatności wybranego artykułu.
Symbol ten można zarówno wpisać, jak i wybrać z listy kontrahentów przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa kontrahenta - Nazwa kontrahenta wybranego w polu "Kontrahent". Pole to jest uzupełniane automaty-
cznie po wybraniu właściwego kontrahenta

• Limit % - Procent dni jakie jakie pozostały do upływu terminu przydatności artykułu

• Limit dni - Liczba dni jakie pozostały do upływu terminu przydatności artykułu

• Typ - Typ dokumentów dla jakich ma być zdefiniowany limit przydatności. Istnieje możliwość zdefiniowania
2 typów:
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• P - dla dokumentów przychodowych

• W - dla dokumentów rozchodowych

Okno zawiera następujące funkcje:

•

Dodaj limit - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj limit" z menu
"Limit", pozwala na dodanie kolejnej pozycji w tabeli

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Limit" powoduje zapisanie zmian w tabeli

•

Usuń limit - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń limit" z menu
"Limit" powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Limit" pozwala
na filtrowanie limitów przydatności po symbolu kontrahenta

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Limit" pozwala na wydrukowanie listy limitów przydatności

•

Poprzedni/Następny - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Przesuń", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Przesuń" pozwalają na dynamiczną zmianę artykułu bez konieczności opuszczania okna

3.6.8. Obce dane artykułu

Jeżeli kontrahent życzy sobie, aby kupowany towar charakteryzował się danymi specyficznymi tylko dla niego
np. unikalną nazwą, symbolem etc., które różnią się od danych artykułu zawartych w bazie naszej firmy, istnieje
możliwość zawarcia takich informacji w danych dodatkowych artykułu w podtabeli "Obce dane artykułu".

Chcąc skorzystać z tej funkcji należy zaznaczyć tę opcję na liście podtabel artykułów, a następnie z Menu wybrać
polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Pojawi się wtedy okno "Artykuły obce dla..":

Po wprowadzeniu symbolu kontrahenta dla którego mają obowiązywać te informacje należy z Menu wybrać

"Artykuł obcy"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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Możemy odfiltrować wyniki wprowadzając symbol kontrahenta, aby to zrobić należy z Menu wybrać "Artykuł

obcy"--->funkcję "Filtruj", nacisnąć klawisz <F3>, lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Opcje dostępne w tym oknie opisane są w rozdziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Obce dane artykułu".

3.6.9. Opakowania zbiorcze

System oferuje możliwość przechowywania danych dotyczących opakowań zbiorczych dla produktów.

Chcąc skorzystać z tej funkcji należy zaznaczyć tę opcję na liście podtabel artykułów, a następnie z Menu wybrać
polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Pojawi się wtedy okno "Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu:..."

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

1. Lp - Liczba porządkowa

2. Cecha - symbol cechy artykułu

3. Nazwa cechy - pełna nazwa cechy artykułu

4. Wartość - wartość cechy artykułu. Możne zostać zarówno wpisana, jak i wybrana ze słownika sekcji cechy
poprzez skrót klawiszowy <F1>

5. Opis - opis wartości cechy artykułu zdefiniowanej w kolumnie "Wartość"

6. Opakowanie - symbol opakowania zbiorczego
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7. Opakowanie opis - opis opakowania zbiorczego

8. Kontrahent - symbol kontrahenta dla którego zdefiniowane jest opakowanie zbiorcze

9. Kontrahent opis - opis kontrahenta dla którego zdefiniowane jest opakowanie zbiorcze, pole uzupełnia się
automatycznie

10.Ilość 1 - liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym w 1 j.m.

11.Ilość 2 - liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym w 2 j.m.

12.Pojemność paletowa - maksymalna liczba sztuk opakowań zbiorczych lub artykułów jaka może znaleźć się
na palecie. Po uzupełnieniu tego pola system będzie wymagał uzupełnienia pola "Rodzaj palety"

13.Rodzaj palety - rodzaj definiowanej palety, na przykład europaleta, ISO itp. Po uzupełnieniu tego pola system
będzie wymagał uzupełnienia pola "Pojemność paletowa"

14.Data do - data obowiązywania definiowanego opakowania zbiorczego

15.Czy_unikalna - czy wybrany zestaw opakowanie-paleta jest unikalny

Uwaga!! Wymagane jest, aby w tabeli pozostał jeden wiersz techniczny, tj. taki, który posiada wypełnione dane
z wyjątkiem kontrahenta i wartość cechy

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1. Zapisywanie zmian

Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Opakowanie" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Przy zapisie kontrolowane jest czy artykuł ma zaznaczone w swoich danych podstawowych "termin przydat-
ności". Jeżeli nie, nie można zapisać danych.

2. Dodawanie opakowania zbiorczego

System wyświetla pierwszą pozycję bez konieczności dodawania jej. Wypełnianie jest analogiczne jak w
arkuszu kalkulacyjnym. Przechodzenie do kolejnych kolumn następuje po naciśnięciu tabulatora. Będąc w polu
'opakowanie'' można skorzystać z pomocy naciskając klawisz <F1>. Należy pamiętać, że zapamiętanie zmian

(naciśnięcie klawisza <F5> lub ikony ) powoduje zapisanie całej tabeli, a nie tylko danych w wierszu,
który jest zaznaczony jako aktywny.

3. Usuwanie opakowania zbiorczego

Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu:...
", a następnie z Menu wybrać polecenie "Opakowanie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

4. Drukowanie listy opakowań zbiorczych
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Aby wydrukować listę opakowań zbiorczych widoczną w oknie "Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu: ...
" należy z Menu wybrać polecenie "Opakowanie" --->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

Bez konieczności powrotu możemy edytować opakowania zbiorcze dla poprzedniego (Menu ---> "Opakowanie"

---> "Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego artykułu (Menu --->"Opakowanie" --->

"Następny" lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.6.10. Pliki binarne
Otwarcie podtabeli "Pliki binarne" spowoduje pojawienie się okna " Lista plików dla artykułu: ...":

Okno zawiera listę plików dla danego artykułu. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Plik id - identyfikator pliku w programie

• Typ - typ pliku wg. słownika "Typy plików binarnych"

• Opis typu

• Nazwa pliku

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodawanie nowego pliku. Użycie skrótu klawiszowego <Num+>, ikony  z menu podręcznego lub
funkcji "Dodaj plik" z menu "Plik binarny" spowoduje wywołanie okna dodawania pliku:
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Pola:

• Plik - pole obowiązkowe, należy wpisać lokalizację bezwzględną pliku np. "C:\Users\abargiel\Desk-

top\2.png", możliwy wybór z użyciem klawisza <F1> lub przycisku 

•

Typ - opcjonalny symbol typu pliku, możliwy wybór z użyciem klawisza <F1> lub przycisku 

2.

Przeglądanie pliku. Użycie skrótu klawiszowego <F4>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji
"Przeglądaj plik" z menu "Plik binarny" spowoduje wywołanie okna:

Zgodnie z opisem, bez wpisywania ścieżki plik zostanie pobrany do danych tymczasowych i otwarty domyśl-
nym programem, w przeciwnym razie zostanie zapisany w podanej lokalizacji. Kliknięcie "Anuluj" zamyka
okno bez pobierania pliku.

3.6.11. Poziom zwrotów

System Anakonda umożliwia zarejestrowanie dopuszczalnego poziomu zwrotów dla artykułu. Aby edytować
poziom zwrotów artykułu należy w oknie "Podtabele artykułów" wybrać pozycję "Poziom zwrotów". Spowoduje
to pojawienie się okna "Edycja poziomów zwrotów dla artykułu....":

Poziom zwrotów można również rejestrować od strony kontrahenta (Dane Podstawowe --> Kontrahenci --> Pod-
tabele kontrahentów --> Poziom zwrotów).

W oknie "Edycja poziomów zwrotów dla artykułu..." system umożliwia następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie i edycja wiersza

Aby dodać nową pozycję należy z menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj wiersz" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to dodanie nowego wiersza z możli-
wością jego uzupełnienia w następujące dane:

• Kontrahent - należy wprowadzić kod kontrahenta dla którego rejestrujemy poziom zwrotów. naciskając
klawisz <F1> możemy skorzystać z okna "Wybór kontrahenta". Pole to może zostać puste, co oznacza obow-
iązywanie poziomu zwrotów dla wszystkich kontrahentów.

• % zwrotów - procent limitu zwrotów. Jeżeli wporowadzona jest wartość 0% to oznacza blokadę przyjmowa-
nia zwrotów.

• Liczba dni - liczba dni dla których ma być obliczany procent zwrotów z zakresu 2 - 99.
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Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy je wybierając z menu polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Jeżeli dane się nakładają np. kontrahent ma wpisane 3%, a dla artykułu jest wpisane 0%, to zawsze pobierana
jest mniejsza wartość, w tym przypadku 0%.

2. Usuwanie wiersza

Aby usunąć wiersz z poziomem zwrotów należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja poziomów zwrotów
dla artykułu... ", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń wiersz" lub nacisnąć klawisz

<Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia usuwania wybranej pozycji
np:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

3. Drukowanie listy

Chcąc wydrukować listę pozycji widoczną w oknie "Edycja poziomów zwrotów dla artykułu..." należy z Menu
wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Program wyświetli typowe dla wydruku okno, w którym należy zaznaczyć interesujące nas opcje
drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Potwierdzamy chęć wydruku wybierając "OK" lub rezygnujemy naciskając "Anuluj".

4. Edycja danych poprzedniego i następnego artykułu

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów" możemy edytować poziom zwrotów poprzedniego

(Menu ---> Przesuń ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego artykułu (Menu --->

Przesuń ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3.6.12. Producenci

Kolejną podtabelą dotyczącą artykułów, a udostępnianą przez system jest podtabela "Producenci". Dane z tej tabeli
służą do generowania zbiorczego raportu na potrzeby zamówień na produkcję z innych oddziałów. Umożliwiają
one przypisanie oddziału produkującego dla konkretnego oddziału zamawiającego na konkretny asortyment. W
tej tabeli możliwe jest również rozróżnienie na jakiej hali produkcyjnej ma być produkowany dany artykuł w
danym oddziale produkującym. Informacja o hali produkcyjnej przepisywana jest do tabeli sumy zamówień dla
produkcji co umożliwia wyświetlenie danych o produkcji w konkretnej hali. Możliwe jest również zamknięcie sum
zamówień dla jednej, konkretnej hali co jest przydatne np. w sytuacji kiedy produkcja wybranej grupy asortymentu
zaczyna się i kończy dużo wcześniej niż pozostały asortyment.
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Otwierając podtabelę "Producenci" powodujemy pojawienie się okna:

które udostępnia następujące funkcje:

1. Dodawanie oddziałów

Aby wprowadzić dane Oddziału Producenta oraz Oddziału Zamawiającego dla artykułu należy z Menu wybrać
polecenie "Producent" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Powoduje to pojawienie się okna "Dodawanie nowych oddziałów":

w którym uzupełniamy dane (naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony  , spowoduje wyświetlenie się okna
"Wybór oddziału", z którego możemy wybrać) a następnie naciskamy klawisz "Enter". Spowoduje to pojaw-
ienie dodanie nowego oddziału.

2. Usuwanie oddziałów

Aby usunąć oddział, zaznaczamy go L-kliknięciem na liście w oknie "Artykuł ...", a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Producent" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybier-

amy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia oddziału:
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Jeżeli decydujemy się na usunięcie danych wybieramy "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy - naciskamy
"Nie" (klawisz <N>).

3.6.13. Stany magazynowe

Kolejną podtabelą zawierającą dane artykułów jest podtabela "Stany Magazynowe". Jej otwarcie powoduje po-
jawienie się okna "Artykuły stany magazynowe". Zawarte są w niej informacje na temat dostępności artykułu w
poszczególnych magazynach firmy.

Tabela podzielona jest na dwie części. W części lewej widnieje nazwa firmy. Dwukrotne kliknięcie na jej nazwę
powoduje edycję oddziałów i przypisanych do nich magazynów. Zaznaczenie magazynu powoduje ukazanie się
w części prawej stanów magazynowych artykułu w tym magazynie. Zaznaczając firmę uzyskamy informację o
stanie artykułu w całej firmie.

Prawa część tabeli zawiera:

• Symbol - symbol artykułu

• Nazwa - nazwa artykułu

• Ilość 1 - ilość danego artykułu w pierwszej jednostce miary

• Rezerwacja 1 - ilość danego artykułu w dokumentach o stanie "G" w pierwszej jednostce miary

• Pozostało 1 - różnica między ilością w magazynie a ilością zarezerwowaną w pierwszej jednostce miary

• j.m.1 - symbol pierwszej jednostki miary

• Ilość 2 - ilość danego artykułu w drugiej jednostce miary

• Rezerwacja 2 - ilość danego artykułu w dokumentach o stanie "G" w drugiej jednostce miary

• Pozostało 2 - różnica między ilością w magazynie a ilością zarezerwowaną w pierwszej jednostce miary

• j.m.2 - symbol drugiej jednostki miary

Podtabela "Stany magazynowe" udostępnia nam również informacje na temat przyjęć i obrotów artykułami w
magazynach.

1. Przyjęcia
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Dwukrotne kliknięcie na wiersz z interesującym nas artykułem spowoduje pojawienie się okna "Stany maga-
zynowe przyjęcia":

Jeżeli zaznaczymy opcję "tylko ilości większe od zera" spowodujemy wyświetlenie się listy tylko tych
artykułów, których ilość w magazynie jest większa od zera. Jeżeli pozostawimy tę opcję niezaznaczoną - w
oknie wyświetli się lista wszystkich artykułów.

Zaznaczenie opcji "z zamiennikami" spowoduje natomiast pojawienie się listy przyjęć danego artykułu i jego
zamienników.

Istnieje możliwość filtrowania przyjęć po cechach artykułu. Można używać podpowiedzi (klawisz <F1> w
kontrolce z wartościami cech)

Tabela zawiera następujące kolumny:

• Cecha opis - opis cechy artykułu

• Cecha wartość - wartość cechy artykułu

• Wartość opis - opis wartości cechy artykułu

• Data - data przyjęcia artykułu do magazynu

• Dok. - symbol dokumentu przychodowego

• Nr - numer dokumentu przychodowego

• Nr poz. - numer pozycji na dokumencie przychodowym

• Nr ppoz. - numer podpozycji na dokumencie przychodowym

• Seria - numer serii artykułu

• Cena - cena za daną jednostkę miary

• Il. prz. - ilość przyjęta w danej jednostce miary

• Rezerwacja - ilość zarezerwowana w danej jednostce miary

• Pozostało - ilość pozostała po zarezerwowaniu w danej jednostce miary

Jeżeli w systemie dla artykułu są zdefiniowane dwie jednostki miary, wówczas kolumny : cena, Il. prz., rez-
erwacja i pozostało występują dla każdej z tych jednostek oddzielnie.
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Chcąc przejrzeć informacje na temat przyjęć stanów magazynowych należy zaznaczyć L-kliknięciem intere-
sujące nas przyjęcie, a następnie z Menu wybrać polecenie "Przyjęcie" ---> funkcję "Przeglądaj" lub nacis-
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nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna "Przeglądanie
przyjęć stanów magazynowych":

Okno zawiera następujące informacje dotyczące konkretnego przyjęcia:

• Typ - symbol dokumentu magazynowego

• Numer - numer dokumentu magazynowego

• Data - data przyjęcia artykułu do magazynu

• Nr poz. i ppoz. - numer pozycji i podpozycji na dokumencie magazynowym

• Artykuł - symbol i nazwa artykułu

• Cecha - cecha artykułu

• Wartość cechy - Wartość cechy artykułu

• Kontrahent - symbol i nazwa kontrahenta

• Nr faktury - numer faktury

• Nr serii - numer serii artykułu

• Termin przyd. - termin przydatności

• Cena 1 - cena za pierwszą jednostkę miary

• Cena 2 - cena za druga jednostkę miary
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• Waluta - symbol i nazwa waluty

• Cena wal. 1 - cena w walucie za pierwsza jednostkę miary

• Cena wal. 2 - cena w walucie za druga jednostkę miary

• Il. przyj. 1 - Ilość przyjęta w pierwszej jednostce miary

• Il. przyj. 2 - ilość przyjęta w drugiej jednostce miary

• Ilość 1 - ilość pozostała w pierwszej jednostce miary

• Ilość 2 - ilość pozostała w drugiej jednostce miary

• Rezerwacja 1 - ilość zarezerwowana w pierwszej jednostce miary

• Rezerwacja 2 - ilość zarezerwowana w drugiej jednostce miary

• Pozostało 1 - ilość pozostała po zarezerwowaniu w pierwszej jednostce miary

• Pozostało 2 - ilość pozostała po zarezerwowaniu w drugiej jednostce miary.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy przejrzeć informacje na temat poprzedniego (Menu

---> "Przyjęcie" ---> Poprzednie" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego przyjęcia artykułu do

magazynu (Menu ---> "Przyjęcie" ---> "Następne" lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby wydrukować listę przyjęć artykułu do magazynu, z Menu należy wybrać polecenie "Przyjęcie" ---> funkcję

"Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W oknie, które
się pojawi zaznaczamy interesujące nas opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając "Anuluj".

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <ESC>.

W ten sam sposób zamykamy okno "Stany magazynowe przyjęcia", co powoduje powrót do okna "Artykuły
stany magazynowe".

Jeżeli do przyjęcia artykułu na stan magazynowy dołączony został jego certyfikat (karta przyjęcia) to z poziomu
tego okna można go wydrukować naciskając ikonę  lub klawisz <Ctrl> + <C>. (Definiowanie kart przyjęcia
dla artykułu opisane zostało w rozdziale Artykuły - Karty przyjęcia).

2. Obroty

Aby przejrzeć obroty magazynowe dla danego artykułu, w oknie "Artykuły stany magazynowe" należy z Menu
wybrać polecenie "Obroty" ---> funkcję "Wyświetl" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <O> . Pojawi się wówczas
okno "Obroty magazynowe":

363



Dane podstawowe

Wypełniając pola dat, a następnie z Menu wybierając polecenie "Obroty" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy, że program w następnym oknie
wyświetli nam listę obrotów magazynowych artykułu w wybranym okresie czasowym.

Postępując podobnie bez wypełnienia pól spowodujemy ukazanie się listy wszystkich dotychczasowych
obrotów magazynowych tego artykułu.

Tabela zawiera następujące kolumny:

• Dokument - oznaczenie dokumentu zawierające jego symbol, typ, datę przyjęcia i numer

• Poz. - pozycję artykułu w dokumencie magazynowym

• Ppoz. - podpozycję artykułu w dokumencie magazynowym

• Cena - cena artykułu w danej jednostce miary

• Ilość - ilość artykułu w danej jednostce miary

(jeżeli artykuł jest zdefiniowany w dwóch jednostkach miary, to kolumny cena i ilość figurują dla każdej
z nich osobno)
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• Wartość - wartość artykułu

• Seria - numer serii artykułu

• Dok. prz. - identyfikator dokumentu magazynowego, którym artykuł został przyjęty do magazynu

• Faktura - numer faktury

• Kontrahent - symbol kontrahenta

• Produkt wiodący - symbol produktu wpisany w pozycji dokumentu magazynowego.

Chcąc wydrukować listę obrotów magazynowych dla danego artykułu z Menu wybieramy polecenie "Obroty"

---> funkcję "Drukuj listę" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
Pojawi się okno typowe dla opcji wydruku, w którym zaznaczamy interesujące nas opcje.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
W ten sposób powracamy do okna "Artykuły stany magazynowe".

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów" możemy edytować stany magazynowe dla poprzed-

niego (Menu ---> "Stany" ---> "Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego artykułu (Menu

--->"Stany" ---> "Następny" lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Rezerwacje

Dwuklik na kolumnie "rezerwacje" powoduje otwarcie okna "rezerwacje", które zawiera listę aktywnych lub
wszystkich rezerwacji (zależy od zaznaczenia pola kontrolnego "tylko aktywne") dla danego artykułu w ramach
magazynu wyszczególnionego w lewej części okna.

Na oknie wyszczególnione są wszystkie rezerwacje dla artykułu. Zarezerwowana poprzez magazynowe doku-
menty rozchodowe w stanie "G" ilość artykułu umieszczona jest w osobnym polu.

Szersze informacje na temat rezerwacji w rozdziałach:

• Magazyny (Rezerwacje),

• Jak to działa (Obsługa rezerwacji).
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3.6.14. Upusty

W tej części programu istnieje możliwość zdefiniowania upustu na artykuł dla kontrahenta.

Aby to zrobić należy wybrać podtabelę "Upusty" dwukrotnym kliknięciem lub naciskając klawisz <Enter>. System
wyświetli okno z listą zdefiniowanych upustów:

Aby dodać nowy upust należy nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Dane"
---> funkcję "Dodaj". Wyświetlone zostanie okno:

W poszczególne pola wpisujemy:

•

Symbol kontrahenta (naciśnięcie <F1> lub ikony  pozwoli wybrać kontrahenta z kartoteki kontrahentów)

• Datę od której ma obowiązywać upust

• Datę do której ma obowiązywać upust (jeżeli nie wpisana upust będzie obowiązywał na czas nieokreślony)

• Procent upustu na artykuł dla podanego kontrahenta
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Wprowadzone dane zapisujemy naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie "Cena"
---> funkcję "Zapisz".

W tym samym oknie możemy wprowadzić upust dla kolejnego kontrahenta naciskając klawisz <Num +> lub

ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone, lecz jeszcze niezapisane dane należy nacisnąć klawisz <F8> lub ikonę .

Aby powrócić do listy upustów zamykamy okno naciskając klawisz <Esc>.

Po wprowadzeniu upustu istnieje możliwość modyfikacji daty do której upust ma obowiązywać i procentu upustu.
W tym celu należy edytować dane upustu zaznaczając go na liście kliknięciem i naciskając klawisz <F4> lub ikonę

. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić modyfikacje, a następnie zapisać zmiany naciskając klawisz

<F5> lub ikonę .

Istnieje również możliwość wydrukowania listy upustów. Po naciśnięciu klawiszy <Ctrl> + <P> system wyświetli
okno z opcjami wydruku i po ich zaakceptowaniu wydrukowana zostanie lista wyświetlona w tabeli.

Bez konieczności powrotu do okna z listą artykułów możemy edytować upusty dla poprzedniego (<F11> lub ikona

) lub następnego artykułu (<F12> lub ikona ).

3.6.15. Stawki VAT

Jeżeli istnieje konieczność zmiany stawki VAT dla artykułu od określonego dnia, można użyć funkcjonalności
"Stawki VAT".

W celu skorzystania z tej funkcji należy, będąc w kartotece artykułu, wybrać polecenie „Pozostałe dane” znajdujące

się w zakładce „Artykuł” w menu okna lub z paska narzędzi wybrać ikonę . Można również użyć klawisza
<F6>. W nowo otwartym oknie należy wybrać polecenie „Stawki VAT”.
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W tabeli istnieją kolumny:

• Stawka - stawka VAT dla artykułu. Istnieje możliwość wyboru stawki bezpośrednio ze słownika stawek VAT.
W tym celu, będąc w odpowiedniej komórce należy użyć klawisza <F1>.

• Opis - opis stawki VAT. Pole nieedytowalne.

• Od dnia - data, od której zaczyna obowiązywać stawka.

• PKWiU - niektóre stawki VAT wymuszają podanie symbolu klasyfikacji PKWiU. W przypadku podstawowej
stawki, pole nie musi być wypełniane.

• CN - kod nomenklatury scalonej, wspólnej taryfy celnej.

Jeżeli konieczne będzie wprowadzenie nowej stawki obowiązującej od daty późniejszej niż najwyższa data w
tabeli można to zrobić wpisując nową stawkę w nowy wiersz w tabeli. Nowy wiersz można dodać używając

polecenia "Dodaj wiersz" z zakładki "Dane" w menu okna lub ikony  z paska narzędzi. Można również użyć
klawisza <Num +> .

UWAGA: Operator zmieniający stawki VAT musi mieć uprawnienia do edycji artykułu.

Jeżeli operator będzie próbował dodać istniejący w tabeli wiersz (ta sama stawka VAT, ta sama data od) system
wyświetli komunikat "Istnieją dwie stawki VAT, których data początku obowiązywania jest identyczna." i nie
pozwoli zapisać takiej pozycji.

3.6.16. Zestawy

Otwierając podtabelę "Zestawy" powodujemy pojawienie się okna "Edycja zestawów artykułu...":
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Okno zawiera listę artykułów wybranego zestawu. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Kontrahent - id kontrahenta korzystającego z wybranego zestawu

• Nazwa - nazwa kontrahenta korzystającego z wybranego zestawu

• Cecha - id cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

• Nazwa cechy - id cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

• Wartość - wartość cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

• Opis - opis cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj zestaw dla kontrahenta: użycie skrótu klawiszowego <Num+>, ikony  z menu podręcznego lub
funkcji "Dodaj zestaw dla kontrahenta" z menu "Kontrahent" spowoduje wywołanie okna wyboru kontrahenta:

Należy uzupełnić wybrane filtry, a następnie użyc skrótu klawiszowego <F3>, ikony  z menu po-
dręcznego lub funkcji "Filtruj" z menu "Kontrahent", co spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów. Po
wyborze odpowiadającego nam kontrahenta poprzez dwukrotne kliknięcie LPM, system wyświetli okno:
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Tabela ta umożliwia wybór elementów wchodzących w skład wybranego zestawu. zmiana danych przebiega
poprzez edycję danych bezpośrednio w tabeli. Kolumny w tabeli:

• Element - id artykułu będącego elementem zestawu. Jest to kolumna edytowalna, w której istnieje możliwość
wpisania id artykułu, bądź wybór artykułu z listy przy pomocy skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa - nazwa artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną wypełnione automatycznie

• Cecha - cecha przypisana do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną wypełnione au-
tomatycznie

• Nazwa cechy - nazwa cechy przypisanej do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną
wypełnione automatycznie

• Wartość - wartość cechy przypisanej do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Jest to kolumna edy-
towalna, w której istnieje możliwość wpisania wartości cechy, bądź wybór wartości z listy przy pomocy
skrótu klawiszowego <F1> w zależności od rodzaju cechy

• Opis - opis wartości cechy wybranej w kolumnie "Wartość"

• Ilość - ilość artykułu wybranego w kolumnie "Element" dla zestawu dla wybranego kontrahenta. Jest to
kolumna edytowalna, w której istnieje możliwość wpisania ilości sztuk bezpośrednio w kolumnie

• J.m. - jednostka miary przypisana do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną wypełnione
automatycznie

Okno "Edycja zestawu [...] dla kontrahenta.." zawiera następujące funkcje:

•

Dodaj element - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj ele-
ment" z menu "Element" powoduje dodania kolejnego niewypełnionego wiersza do tabeli

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany"
z menu "Element" powoduje zapisanie dokonanych zmian

•

Usuń element - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń element"
z menu "Element" powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji

•

Drukuj listę elementów - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja
"Drukuj listę elementów" z menu "Element" pozwala na wydrukowanie listy elementów zestawu dla
danego kontrahenta
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•

Poprzedni/Następny kontrahent - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkc-

ja "Poprzedni Kontrahent" z menu "Kontrahent", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu po-
dręcznego lub funkcja "Następny kontrahent" z menu "Kontrahent" pozwalają na dynamiczne przechodze-
nie pomiędzy kontrahentami

2.

Kopiuj zestaw dla kontrahenta: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "kopi-
uj zestaw dla kontrahenta" z menu "Kontrahent" pozwala na skopiowanie zestawu wraz z jego elementami dla
innego kontrahenta

3.

Usuń zestaw kontrahenta: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "usuń
zestaw dla kontrahenta" z menu "Kontrahent" usuwa zaznaczoną pozycję

4.

Drukuj listę: skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Kontrahent" pozwala na wydrukowanie listy zestawów dla kontrahentów

5.

Części zestawu: skrót klawiszowy <F6>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Części zestawu" z
menu "Kontrahent" pozwala na edycję elementów zestawu, o czym można przeczytać w podpunkcie 1.

3.7. Usuwanie artykułów
Chcąc usunąć artykuł z listy artykułów, należy zaznaczyć go L-kliknięciem w oknie "Edycja artykułów", a następ-

nie z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Usuń" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num ->.
System zażąda wówczas potwierdzenia chęci usunięcia artykułu:

Jeżeli decydujemy się na usunięcie wszystkich danych artykułu wybieramy przycisk "Tak" (klawisz <T>) - artykuł
zostaje bezpowrotnie usunięty z listy artykułów.

Jeżeli rezygnujemy z tej czynności wówczas naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - lista artykułów pozostaje
niezmieniona.

Jeżeli jednak dane artykułu figurują w jakichkolwiek dokumentach systemu usunięcie artykułu nie będzie możli-
we. System wyświetli wówczas komunikat:
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3.8. Drukowanie listy artykułów
Chcąc wydrukować listę artykułów widoczną w oknie "Edycja artykułów" należy z Menu wybrać polecenie

"Artykuł" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>. Spowoduje to pojaw-
ienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku.

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając "Anuluj".

3.9. Wyszukiwanie artykułów
Okno "Edycja artykułów" oferuje nam również możliwość wyszukania artykułu lub artykułów według konkret-
nego warunku wyszukiwania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku, kiedy w bazie programu wprowadzona
jest duża ilość artykułów.

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Artykuł" --->funkcję "Filtruj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz
<F3>, co powoduje pojawienie się okna "Edycja artykułów":

Wypełniając pole według którego chcemy wyszukać artykuły, a następnie ponownie z Menu wybierając "Artykuł"

---> "Filtruj" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F3> spowodujemy pojawienie się listy interesujących nas
artykułów ( wpisując początkowe litery nazwy spowodujemy pojawienie się listy artykułów, których nazwa za-
czyna się od tych liter, natomiast poprzedzając fragment tekstu znakiem "%" otrzymamy w efekcie listę artykułów,
których nazwa w dowolnym miejscu zawiera ten tekst).

3.10. Tworzenie zamiennika
W Anakondzie mamy możliwość dodawania zamienników.

Aby utworzyć artykuł, który będzie zamiennikiem dla już wprowadzonego artykułu należy zaznaczyć artykuł, z

Menu wybrać polecenie Dodaj zamiennik lub nacisnąć .

Pojawi się wtedy okno:

w którym wpisujemy symbol nowego artykułu dla zamienika. Po naciśnięciu <Enter> system zapyta:
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Jeżeli rezygnujemy z tej czynności wówczas naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - lista artykułów pozostaje
niezmieniona.

Jeżeli decydujemy się na dodanie wybieramy przycisk "Tak" (klawisz <T>) - artykuł zostaje dodany do listy
artykułów.

Utworzony w ten sposób artykuł posiada wszystkie dane artykułu, dla którego jest zamiennikiem: ceny, dane
dotyczące importu, dane obce, dane dotyczące producenta oraz upusty, stawki VAT i ich okresy obowiązywania.
W swoich danych podstawowych, w polu zamiennik wstawiony zostaje symbol artykułu, na podstawie którego
utworzony został nowy artykuł.

Nie można tworzyć zamienników do artykułów z dynamicznym przelicznikiem.

3.11. Import artykułów
W programie Anakonda istnieje możliwość importu zewnętrznego cennika artykułów do systemu. Wymaga to
jednak odpowiedniego przygotowania danych w formacie csv. Plik powinien zawierać następujące kolumny:
artykul_id, nazwa, typ, kategoria, producent, dostawca, stawka vat, sww, jm1, jm2, przelicznik, dowolna liczba
cen w grupach (wersja, waluta, data od, cena), dowolna liczba stawek vat w grupach(stawka_vat, od_dnia, sww_p-
kwiu). Kolumny muszą być oddzielone średnikami, teksty umieszczone w cudzysłowiach.

W przypadku kiedy artykuł już występuje wpisywane są tylko wersje cenowe. Kod SWW/PKWiU wymagany jest
jedynie przy stawce VAT różnej niż 22%.
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1. a. Zmodyfikowany plik należy zapisać w formacie csv.

a) Windows/Excel

W tym celu należy wybrać polecenie ,,Plik"---->,,Zapisz jako", następnie wpisać nazwę pliku i format, w
którym plik ma zostać zapisany wybrać CSV (rozdzielany przecinkami)

Naciśnięcie klawisza "Zapisz" spowoduje wyświetlenie się następnego okna:

Kliknięcie OK spowoduje wyświetlenie się następnego okna:

Zatwierdzamy zapisanie pliku naciskając "Tak".

Zmodyfikowany plik zostanie zapisany w formacie 'csv' i będzie miał następującą postać:
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b) Open Office

W tym celu z Menu należy wybrać polecenie „Plik” ---> „Zapisz jako”, następnie wpisać nazwę pliku i jako
format, w którym plik ma zostać zapisany wybrać Tekst CSV:

Naciśnięcie klawisza "Zapisz" spowoduje wyświetlenie się następnego okna:
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Istotne jest, aby jako zestaw znaków wybrać "Europa Środkowa (ISO-8859-2)", a jako separator pola śred-
nik. Zatwierdzamy zapisanie pliku naciskając "OK".

Aby wczytać tak przygotowany plik należy w oknie "Edycja artykułów" z menu wybrać polecenie "Artykuł"

---> funkcję "Importuj" lub nacisnąć ikonę . System wyświetli okno, w którym możliwy będzie wybór
pliku do zaimportowania:

Po wybraniu pliku zatwierdzamy import naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

W przypadku gdy plik jest niewłaściwie sformatowany lub wystepują w nim elementy słownikowe, których nie
ma w bazie system wyświetli odpowiednie komunikaty. Jeżeli proces przebiegnie poprawnie zostanie wyświ-
etlony komunikat:

3.12. Zmiana artykułu na nieaktywny
System Anakonda oferuje możliwość automatycznej zmiany artykułów na nieaktywne.

Aby automatycznie zmienić status artykułu na nieaktywny zaznaczamy go na liście artykułów L-kliknięciem, a

następnie z Menu wybieramy polecenie "Artykuł'" ---> funkcję "Zmień na nieaktywne" lub ikonę .

System wyświetli okno:
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w którym należy wpisać datę graniczną obrotów magazynowych danego artykułu niemniejszą niż rok, a następnie
nacisnąć klawisz Enter.

System zażąda potwierdzenia chęci zmiany artykułów na nieaktywne:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

Uwaga: zmiana statusu artykułu na nieaktywny możliwa jest dla artykułów, które spełniają następujące kryteria:
wystąpiły w obrotach, ich stan jest równy bądź mniejszy od 0, a ostatni obrót był przed datą zmiany statusu.

4. Dane pomocnicze
Dane pomocnicze zawierają działy: "Kursy walut" , "Typy dokumentów magazynowych", "Procenty odsetek",
"Kategorie fakturowanie", "Konta bankowe", "Drukarki fiskalne", "Kierowcy - wersje", "Dokumenty maga-
zynowe - dostawy".

4.1. Kursy walut
Powyższy dział służy do dodawania i modyfikowania tabel dotyczących aktualnego kursu walut. Dane te wyko-
rzystywane są podczas tworzenia faktur dewizowych.

Aby wejść do działu Kursywalutnależy wybrać w oknie głównym programu Dane podstawowe <F2>, a w następ-
nym oknie przycisk Dane pomocnicze <F4>. W oknie, które zostanie wyświetlone należy wybrać przycisk "Kursy
walut" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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System w funkcjonalności "Kursy walut" posługuje się dwoma pojęciami, które poniżej zostały przedstawione:

• nr tabeli (w oknach dot. dodawania/edycji/wyboru kursów walut) – oznaczenie pojedynczej tabeli kursów z
konkretnego dnia (wpisane ręcznie lub pobrane/wygenerowane przy pobieraniu kursów z Internetu), np. "205/
A/NBP/2009";

• tabela (w oknach dotyczących pobierania kursów walut z Internetu oraz definiowania banków jako źródeł
pobierania kursów walut) – ogólne oznaczenie tabeli kursów dla konkretnego banku, obejmującej dany rodzaj
notowań (dla wszelkich możliwych dat); np. dla banku NBP id tabeli (tabela id) to "A", zaś jej nazwa (nazwa
tabeli) to: "Tabela A kursów średnich walut obcych".

System za pomocą funkcji harmonogramu umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut z Internetu. Do
tego celu służy funkcja fs_kursy_walut_pobieranie.

Argumenty dla funkcji fs_kursy_walut_pobieranie:

• bank_id,

• tabele – przedzielone przecinkami i/lub spacjami tabela_id poszczególnych tabel,
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• data – argument nieobowiązkowy: albo prawdziwa data w formacie RRRR-MM-DD (np. „2009-10-23”), albo
napis -- pusty lub zaczynający się od znaku „d” lub „D” (wtedy używana będzie bieżąca data; ten sam efekt
uzyskać można po prostu pomijając argument data).

A więc wszystkie poniższe zestawy argumentów są poprawne (zakładając, ze istnieją odpowiednie banki/tabele
i data to dzień roboczy):

• "bank_id": "NBP", "tabele": "A", "data": "2009-10-23"

• "bank_id": "NBP", "tabele": "A", "data": ""

• "bank_id": "NBP", "tabele": "A, C ", "data": "Dzisiaj"

• "bank_id": "NBP", "tabele": "A C"

Uwagi dotyczące uprawnień:

• prawo dodawania/edycji/usuwania danych dotyczących banków - źródeł kursów walut oraz zdefiniowanych w
nich tabel ma tylko operator standardowy (administrator).

• prawo korzystania z tychże tabel (przeglądania) posiadają ci operatorzy, którzy mają prawo dodawać kursy
walut.

4.1.1. Wyszukiwanie

Po wybraniu działu Kursy walut, na ekranie pojawia się następujące okno:

Oprócz przycisku  (Menu ---> Kursy walut --->Filtruj kursy walut lub klawisz <F3>), opcje górnego paska
są nieaktywne. Poniżej znajdują się trzy niewypełnione pola: waluta, data oraz numer tabeli. Okno w takiej formie
przygotowane jest do wyszukiwania określonego kursu walut. Gdy użytkownik wypełni chociaż jedno pole, po

czym kliknie na ikonę  (Menu ---> Kursy walut --->Filtruj kursy walut lub klawisz <F3>), na ekranie zostaną
wyświetlone wszystkie wprowadzone wcześniej tabele z kursami walut spełniające podany warunek. Im więcej
pól wypełni przed filtrowaniem użytkownik tym bardziej sprecyzuje kryteria wyszukiwania i znalezienie żądanej
tabeli będzie szybsze.

• Waluta - z reguły wpisuje się tu skróty walut (np. Euro - EUR) - aby je modyfikować lub dodawać nowe należy
dokonać zmian w dziale Słowniki w tabeli Waluty (patrz: Dane Podstawowe - Słowniki),
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• Data - użytkownik może wpisać tutaj rok (4 cyfry) - miesiąc (2 cyfry) - dzień (2 cyfry), z którego pochodził
dany kurs walut,

• Numer tabeli - wpisać należy numer tabeli kursu walut.

Przypominamy, że podane dane należy zatwierdzić naciskając ikonę  (Menu ---> Kursy walut --->Filtruj
kursy walut lub klawisz <F3>) w celu wyszukiwania określonej tabeli z kursem walut.

Jeżeli użytkownik pragnie zobaczyć wszystkie tabele z kursami walut powinien nacisnąć ikonę  (Menu ---
> Kursy walut --->Filtruj kursy walut lub klawisz <F3>), bez wypełniania pól: waluta, data oraz numer tabeli.

Uwaga! Przy pierwszym uruchamianiu programu w bazie danych programu nie będą istniały żadne tabele z kursem

walut - aby odblokować opcje górnego paska należy nacisnąć ikonę  (Menu ---> Kursy walut --->Filtruj
kursy walut lub klawisz <F3>), pozostawiając puste pola: waluta, data oraz numer tabeli.

Bez względu na to czy szukamy określonej tabeli z kursem walut, czy chcemy zobaczyć spis wszystkich tabel, czy

dopiero pierwszy raz wchodzimy do działu Kursy walut - musimy nacisnąć ikonę  (Menu ---> Kursy walut
--->Filtruj kursy walut lub klawisz <F3>). Spowoduje to natychmiastową modyfikację dotychczasowego okna
programu. Odblokowane zostaną opcje górnego paska, a poniżej pól: waluta, data oraz numer tabeli pojawi się
tabela podzielona na 6 kolumn zatytułowanych: Waluta, Data, Nr tabeli, Ilość waluty, Kurs średni, Kurs zakupu,
Kurs sprzedaży:

Każda wprowadzona tabela z kursem walut będzie scharakteryzowana przez powyższe kolumny.

4.1.2. Wprowadzanie kursów walut

Okno "Edycja kursów walut" udostępnia nam między innymi następujące funkcje:

• dodawanie ręczne kursu waluty

Aby to zrobić, należy z Menu wybrać polecenie "Kurs waluty" ---> funkcję "Dodaj ręcznie kurs waluty" lub

ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num +>. Spowoduje to pojawienie się okna "Dodawanie kursu waluty":
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W następnej kolejności wypełniamy poszczególne pola, poruszając się po nich za pomocą klawisza <Enter>
lub <Tab>.

Waluta - w pole to należy wpisać skrót walut (np. Euro - EUR) - aby je modyfikować lub dodawać nowe należy
dokonać zmian w dziale Słowniki w tabeli Waluty (patrz: Dane Podstawowe - Słowniki), naciskając <F1> lub

ikonę  korzystamy ze słownika Waluty.

Data - w pole to wpisujemy rok (4 cyfry) - miesiąc (2 cyfry) - dzień (2 cyfry), z którego pochodził dany kurs
walut,

Numer tabeli - wpisać należy numer tabeli kursu walut.

Ilość waluty  - ilość waluty (dotyczy walut o niskim kursie - oznacza na jaką ilość tej waluty dokonywane są
obliczenia)

Kurs średni - kurs średni (wg pozyskanych, oficjalnych, bankowych informacji)

Kurs sprzedaży - kurs sprzedaży (wg pozyskanych, oficjalnych, bankowych informacji)

Kurs zakupu - kurs zakupu (wg pozyskanych, oficjalnych, bankowych informacji)

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy zmiany z Menu wybierając polecenie "Kurs waluty" --->

funkcję "Zapisz zmiany" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.

Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy "Kurs waluty" ---> "Cofnij zmiany" lub ikonę 
lub klawisz <F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kursów walut" możemy dodać nowy kurs waluty. W tym celu z

Menu wybieramy polecenie "Kurs waluty" ---> funkcję "Dodaj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <Num
+>. Dalej postępujemy tak, jak opisane to jest powyżej.

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
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Nowy kurs waluty pojawia się na liście zapisanych kursów walut w oknie "Edycja kursów walut.

• dodaj do wszystkich walut

System umożliwia wprowadzenie informacji nagłówkowych dla wszystkich zdefiniowanych obcych walut w
systemie.

Aby to zrobić, należy z Menu wybrać polecenie "Kurs walut" ---> funkcję "Dodaj do wszystkich walut" lub

ikonę  lub nacisnąć klawisze <CTRL> i <+>. Spowoduje to pojawienie się okna "Podaj datę i numer
tabeli":

Po podaniu daty i numeru tabeli w oknie "Podaj datę i numer tabeli" i akceptacji klawiszem <Enter>, utworzone
zostaną wiersze z wszystkimi zdefiniowanymi walutami obcymi z podaną datą. Następnie za pomocą funkcji
"Edycji kursów walut" należy uzupełnić wartości poszczególnych kursów.

4.1.3. Edycja kursów walut

Aby zmodyfikować nowo utworzoną tabelę z kursem walut i wprowadzić do niej dane dotyczące ilości posiadanej
waluty, kursu średniego/zakupu/sprzedaży należy (po uprzednim zaznaczeniu danej tabeli jednym kliknięciem)

wcisnąć przycisk  Edytuj kursy walut <F4>.

Na ekranie pojawi się okno edycji (pt. Edycja kursu waluty z dn.), w którym będziemy mogli zmienić:
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• ilość waluty (dotyczy walut o niskim kursie - oznacza na jaką ilość tej waluty dokonywane są obliczenia)

• kurs średni (wg pozyskanych, oficjalnych, bankowych informacji)

• kurs sprzedaży (wg pozyskanych, oficjalnych, bankowych informacji)

• kurs zakupu (wg pozyskanych, oficjalnych, bankowych informacji)

Jak większość okien programu Anakonda, także i okno Edycja kursu waluty z dn., zawiera opcje i przyciski paska
górnego, a są nimi w tym przypadku:

•

 Zapisz zmiany <F5> - po każdym zmodyfikowaniu tabeli z kursem walut należy zapisać zmiany, w
przeciwnym wypadku zachowane zostaną ustawienia wyjściowe.

•

 Cofnij zmiany <F8> - powoduje powrót do ustawień wyjściowych tabeli - wszystkie nowe wartości
zostaną zastąpione wartościami wyjściowymi.

•

 Poprzedni kurs walut <F11> oraz  Następny kurs walut <F12> - przyciski, dzięki którym w kom-
fortowy sposób można przełączać się między tabelami, bez konieczności zamykania okna Edycja kursu waluty
z dn.

Wszystkie dokonane zmiany są widoczne w oknie ze spisem tabel kursów walut.

4.1.4. Pobieranie kursów walut z internetu

System umożliwia ściąganie przez sieć danych z serwerów bankowych (bądź innych serwisów udostępniających
informacje o kursach) i wyciąganie z tych danych informacji o konkretnych kursach walut, wraz z datami i rodza-
jami kursów.

Przy pobieraniu kursów walut z poszczególnych banków należy zwrócić uwagę na regulaminy poszczególnych
banków, które zazwyczaj wymagają zgody na automatyczne pobieranie kursów walut. W związku z tym firma
Record System, autor systemu Anakonda nie bierze odpowiedzialności za naruszenie regulaminów poszczegól-
nych banków przy korzystaniu z danych zawartych w ich serwisach internetowych.
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Poniżej przedstawiamy linki do regulaminów bankowych wybranych banków:

http://www.pkobp.pl/index.php/id=zastrz/section=ogol [^] [^]

http://www.brebank.pl/znajdz_w_portalu/regulamin/ [^] [^] (par. 7)

http://www.millenet.pl/footer/article.jsp?_footerid=23242 [^] [^]

http://www.bgz.pl/regulamin_serwisu.html [^] [^] (cz. IV)

Do pobierania kursów walut z internetu służą następujące funkcjonalności systemu:

1. Edycja banków - źródeł pobierania

Aby kursy walut pobierały się i prawidłowo zapisywały się w systemie Anakonda konieczna jest najpierw
definicja banków jako źródeł pobierania kursów walut.

W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Kursy walut" ---> funkcję "Edytuj banki (źródła pobierania)"

lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <CTRL> i <E>. Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja banków
źródeł kursów walut":

Okno "Edycja banków - źródeł kursów walut" udostępnia do użycia następujące funkcje:

• Dodawanie - dodawanie nowego banku jako źródła pobierania

Należy pamiętać o prawnych zastrzeżeniach poszczególnych banków do pobierania treści z ich stron inter-
netowych. Oto kilka przykładów stron zawierających fragmenty regulaminu niektórych banków:

http://www.pkobp.pl/index.php/id=zastrz/section=ogol

http://www.brebank.pl/znajdz_w_portalu/regulamin/

http://www.millenet.pl/footer/article.jsp?_footerid=23242

http://www.bgz.pl/regulamin_serwisu.html

Aby dodać nowy bank jako źródło pobierania należy z Menu wybrać polecenie "Banki - źródła finansowania"

---> funkcję "Dodaj" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Num +>. Spowoduje to pojawienie się okna
"Dodawanie nowego banku (źródła kursów walut":
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Poniżej przedstawione jest przykładowe wypełnienie pól na tym oknie dla Banku NBP.

Bank id: NBP

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski

Wzorzec URL: http://www.nbp.pl/kursy/xml/%(tabela_id_lower)s%(dzien_roboczy_roku)03dz
%(rok2)02d%(miesiac)02d%(dzien)02d.xml

Parametry: tag_nru_tabeli: numer_tabeli

Format pliku: XML

Struktura pliku: kod_waluty, przelicznik, kurs_sredni, kurs_kupna, kurs_sprzedazy, pozycja

dla Banku BRE

Bank id: BRE

Nazwa banku: BRE Bank SA

Wzorzec URL: http://www.brebank.pl/kursy/kurs-bre-%(rok)d%(miesiac)02d%(dzien)02d-%(tabela_id)s-
csv

Parametry: zacznij_od_wiersza: 2, wiersz_nru_tabeli: 0, kolumna_nru_tabeli: 1

Format pliku: CSV

Struktura pliku: 1, 2, 5, -, -

oraz dla Banku PeKaO

Bank id: PeKaO

Nazwa banku: PeKaO SA

Wzorzec URL: http://www.pekao.com.pl/xmlresp?app=Pekao2&pname=ExchangeRateXmlReceiver

Parametry: zamieniaj_przecinek: 0, tag_nru_tabeli: numer_tabeli, tag_daty: data_publikacji

Format pliku:XML

Struktura pliku:iso, przelicznik, -, kupno, sprzedaz, pozycja387
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Po wprowadzeniu wszystkich danych w oknie "Dane" zapisujemy zmiany z Menu wybierając polecenie

"Banki - źródła kursów" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.

Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy "Dane" ---> "Cofnij zmiany" lub ikonę  lub
klawisz <F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Dodawania nowego banku" możemy dodać nowy bank. W tym celu z

Menu wybieramy polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <Num +>.

• Edycja tabel.

Dla prawidłowego działania procesu pobierania tabeli z internetu konieczne jest zdefiniowanie tabel dla
każdego banku źródła pobierania.

W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Banki - źródła finansowania" ---> funkcję "Edytuj tabele"

lub ikonę  lub nacisnąć klawisz <F6>. Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja tabel kursów walut
banku":

Dla Banku BRE

Dla Banku NBP
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Dla Banku PeKaO

W oknie "Edycja tabel kursów walut banku" możemy dodawać nową tabelę ( funkcja "Dodaj" lub <Num
+>), edytować istniejącą tabelę ( funkcja 'Edytuj" lub klawisz <F4>), usuwać tabelę (funkcja "Usun" lub
klawisz <Num ->), drukować listę tabel (funkcja "Drukuj" lub klawisze <CTRL+P).

Okno "Dodawanie nowej tabeli kursów walut" zawiera poniżej przedstawione pola:

Przykładowe definicje tabel dla Banku NBP (w układzie tabela id / nazwa):

A / Tabela A kursów średnich walut obcych

B / Tabela B kursów średnich walut obcych

C / Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

Ponadto dla tabeli B należy podać alternatywny wzorzec URL: http://www.nbp.pl/kursy/xml/
%(tabela_id_lower)s%(sroda_w_roku)03dz%(rok2)02d%(miesiac)02d%(dzien)02d.xml

Uwaga: tabela B jest publikowana przez NBP tylko w środy.

dla Banku BRE (w układzie tabela id / nazwa):

01 / Tabela kursów walut BRE Banku [1. notowania danego dnia]

02 / Tabela kursów walut BRE Banku [2. notowania danego dnia]

03 / Tabela kursów walut BRE Banku [3. notowania danego dnia]

04 / Tabela kursów walut BRE Banku [4. notowania danego dnia]

05 / Tabela kursów walut BRE Banku [5. notowania danego dnia]

dla Banku PeKaO (w układzie tabela id / nazwa)

kup-sprz / Tabela kursów kupna/sprzedaży walut

• Usuwanie banku
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System umożliwia usunięcie zapisu z listy banków. Aby usunąć bank należy w oknie ze spisem wszystkich
banków "Edycja banków - źródeł kursów walut" zaznaczyć odpowiedni wiersz za pomocą lewego przycisku

myszy, a następnie kliknąć na przycisk  Usunąć bank <Num->. Na ekranie monitora wyświetli się okno
dialogowe z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji.

Odpowiadając twierdząco spowodujemy usunięcie zaznaczonej pozycji z listy banków, odpowiadając
negatywnie anulujemy operację usuwania.

• Drukowanie listy banków.

Drukowanie listy banków odbywa się po wciśnięciu przycisku  Drukuj listę banków. Pojawi się stan-
dardowe okno drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Dzięki tej opcji rozpocznie się drukowanie, aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora, listy banków.
Identyczny rezultat (drukowanie listy) można osiągnąć wciskając równocześnie klawisze <Ctrl+P>. Samo
drukowanie poprzedzone jest przez pojawienie się okna wyboru między drukowaniem znakowym, a
graficznym. Aby rozpocząć proces należy wybrać interesującą nas opcję, a następnie wybrać przycisk OK.

2. Funkcja pobierania kursów z internetu

Aby pobrać kursy walut z internetu należy będąc w oknie "Edycja kursów walut",
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z Menu wybrać polecenie "Kursy walut" ---> funkcję "Pobierz kursy z internetu" lub ikonę  lub nacisnąć
klawisze <Ctrl> i <I>. Spowoduje to pojawienie się okna "Pobieranie kursów walut z internetu":

W oknie tym należy wypełnić następujące pola:

Bank - identyfikator banku dla którego będziemy pobierać tabelę kursów walut, możemy skorzystać z definicji

banków - źródeł kursów walut, naciskając klawisz <F1> lub ikonę .

Tabela - symbol tabeli dla której będziemy wczytywać kursy walut, możemy skorzystać z definicji tabel dla

wybranego banku, naciskając klawisz <F1> lub ikonę .

Data - dzień, na który będziemy pobierać dane

Końcowym efektem działania tej funkcji będzie wczytanie danych i pojawienia się żądanych pozycji na liście
tabel w oknie :"Edycja kursów walut".

UWAGA: Informacje uzupełniające na temat kursów walut można znaleźć w Dokumentacji Administratora
Systemu Anakonda pod adresem:

http://recordsystem.com.pl/doc/admin/ch03s02.html#id2672488

4.1.5. Usuwanie kursu waluty

Aby usunąć niepotrzebną lub błędnie wypełnioną tabelę z kursem walut należy w oknie ze spisem wszystkich
kursów walut zaznaczyć interesującą użytkownika tabelę za pomocą lewego przycisku myszy, a następnie kliknąć

na przycisk  Usuń kurs waluty <Num->. Na ekranie monitora wyświetli się okno dialogowe z prośbą o
potwierdzenie wykonania operacji.
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• Po wybraniu opcji TAK, program definitywnie usunie ze swojej bazy danych zaznaczoną wcześniej tabelę.

• Wybór opcji NIE spowoduje powrót do okna ze spisem wszystkich tabel kursu walut bez usuwania zaznaczonej
wcześniej tabeli.

System umożliwia usunięcie wszystkich kursów z wybranej tabeli na określony dzień. W tym celu należy w
oknie ze spisem wszystkich kursów walut zaznaczyć interesującą użytkownika tabelę za pomocą lewego przycisku

myszy, a następnie kliknąć na przycisk  Usuń dla wszystkich walut <Ctrl>+<Num->. Na ekranie monitora
wyświetli się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji.
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Odpowiadając twierdząco spowodujemy usunięcie wszystkich walut dla wybranej tabeli, odpowiadając negaty-
wnie spowodujemy anulowanie operacji usuwania.

4.1.6. Drukowanie listy kursu walut

Drukowanie bieżącej strony programu odbywa się po wciśnięciu przycisku  Drukuj listę kursu walut.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Dzięki tej opcji rozpocznie się drukowanie, obecnie wyświetlanej na ekranie monitora, listy tabel kursu wa-
lut. Identyczny rezultat (drukowanie listy) można osiągnąć wciskając równocześnie klawisze <Ctrl+P>. Samo
drukowanie poprzedzone jest przez pojawienie się okna wyboru między drukowaniem znakowym, a graficznym.
Aby rozpocząć proces należy wybrać interesującą nas opcję, a następnie wybrać przycisk OK.

4.2. Typy dokumentów magazynowych
Dane zgromadzone w tym dziale programu wykorzystywane są przede wszystkim podczas tworzenia dokumentów
magazynowych oraz wykonywania raportów z nimi związanych.

Aby dodać lub modyfikować typy dokumentów magazynowych należy w oknie głównym Danych podstawowych
wybrać przycisk "Dane pomocnicze" lub nacisnąć klawisz <F4>:
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W następnym oknie wybieramy "Typy dokumentów magazynowych" lub naciskamy klawisz <F2>:
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W efekcie pojawi się okno "Edycja typów dokumentów magazynowych":
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W tabeli uwidocznione są zdefiniowane dla danej firmy typy dokumentów magazynowych i pola, których
wypełnienie jest wymagane dla poszczególnych typów dokumentów.

W oknie tym dostępne są funkcje:

1. Dodawanie typu dokumentu magazynowego.

Aby dodać nowy typ dokumentu magazynowego należy z Menu wybrać polecenie "Typ" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
nowego typu dokumentu magazynowego":
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Symbol typu - symbol typu dokumentu magazynowego

• Rodzaj - 'W' - wychodzący, rozchodowy 'P' - przychodowy, 'M' - międzymagazynowy, 'K' - korekta zaokrą-
gleń, 'L' - zmiana lokacji, 'D' - korekta przyjęć, 'C' - zmiana cechy, 'R' - rezerwacja, 'H' - handlowy

• Nazwa - nazwa typu dokumentu magazynowego

• Typ wydruku - symbol rodzaju wydruku.

• L - wydruk z wyszczególnionymi cechami artykułu, z lokacjami i polem z informacją o łącznej sumie
palet dla artykułów z dokumentu magazynowego oraz z numerem plomby.

• Korekta - zaznaczamy jeżeli dokument ma być korygującym dokumentem magazynowym

• Dokumenty - wpisujemy listę typów dokumentów magazynowych, do których definiowany typ ma być ko-
rektą

Typ dokumentu magazynowego o rodzaju "L - zmiana lokacji" działa jak dokument MM, ale w obrębie jednego
magazynu.

Następnie zaznaczamy wypełnienie których pól będzie niezbędne w danym typie dokumentu - brak danych w
tym polu w dokumencie magazynowym tego typu uniemożliwi jego zamknięcie.

Wprowadzone dane można zapisać z Menu wybierając polecenie "Typ" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony .
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W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja typów dokumentów magazynowych" można
dodać kolejny typ wybierając w tym celu z Menu polecenie "Typ" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając klawisz

<Num+> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Nowy typ dokumentu magazynowego pojawi się na liście w oknie "Edycja typów dokumentów maga-
zynowych".

Zaznaczając checkbox "kontrahent" na danym typie dokumentu wymagane będzie wypełnienie tego pola.
Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "zlecenie" na danym typie dokumentu wymagane będzie wypełnienie numeru zlecenia.
Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "konto kosztów" na danym typie dokumentu wymagane będzie wpisanie na dokumen-
cie konta kosztów (wykorzystywane podczas dekretacji dokumentów magazynowych generujących koszty).
Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "faktura" na danym typie dokumentu wymagane będzie wpisanie na dokumencie nu-
meru faktury zewnętrznej (np. faktury zakupu). Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzu-
pełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "poddokumenty" na danym typie dokumentu wymagane będzie wypełnienie tego pola.
Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "miejsce dostawy" na danym typie dokumentu wymagane będzie wypełnienie tego
pola. Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "drukować ceny i wartości " spowodujemy że na wydruku będą widoczne ceny i
wartości artykułów.

Zaznaczając checkbox "dostawca" na danym typie dokumentu wymagane będzie wpisanie na dokumencie
symbolu dostawcy. Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "pobierać dostawcę" na danym typie dokumentu wymagane będzie wypełnienie tego
pola. Dany typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "sprzedaż" na danym typie dokumentu spowoduje, że bez podpięcia dokumentu mag-
azynowego do faktury lub faktury korygującej niemożliwe będzie jego zamknięcie.

Zaznaczając checkbox "urządzenia" na danym typie dokumentu spowoduje, że podczas zamykania dokumen-
tu rozchodowego program sprawdza , czy dany typ dokumentu ma włączoną funkcję "czy_urzadzenia". Jeśli
tak, to z pozycji na których znajduje się numer serii robi urządzenia zapisywane do tabeli "rs_serwis_urzadzeni-
a".

Zaznaczając checkbox "projekt" na danym typie dokumentu wymagane będzie wypełnienie tego pola. Dany
typ dokumentu nie będzie mógł być zamknięty bez uzupełnienia tego pola.

Zaznaczając checkbox "przyjęcie wpływa na zamówienia" dokument magazynowy przy zamykaniu
wyszukuje (od najstarszego zamówienia) pozycje zamówień odbiorców w stanie G, które w polu "Zamówiono"
mają wartość większą niż "Wyprodukowano" i dodaje różnicę do pola "Wyprodukowano". Ewentualną nad-
wyżkę produkcji dodaje się do ostatniej pozycji w znalezionych zamówieniach. Podczas otwierania dokumen-
tów z zaznaczonym polem kontrolnym "przyjęcie wpływa na zamówienia" mechanizm działa odwrotnie.
Zdejmuje odpowiednie wartości z pól "Wyprodukowano" z pozycji zamówień odbiorców poczynając od na-
jmłodszego zamówienia. Mechanizm działa tylko dla artykułów w typie 02 (produkt). Pole kontrolne jest ak-
tywne tylko na dokumentach z rodzaju P.

Uwaga! Nie jest możliwe użycie symbolu PR, ponieważ jest on używany do dokumentu przecen. Jest on
widoczny jedynie w bazie danych a nie w aplikacji.
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2. Edycja typu dokumentu magazynowego.

Aby przeglądać lub modyfikować dane dotyczące typu dokumentu magazynowego należy zaznaczyć go na
liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Typ" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno zawierające zdefiniowane wcześniej dane dotyczące danego typu dokumentu:

Wszelkie modyfikacje danych możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Typ" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofnięcie zmian uzyskamy naciskając klawisz <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego (Menu ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona

) lub następnego typu dokumentu (Menu ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Zmiana klucza typu dokumentu magazynowego

Aby zmienić symbol typu dokumentu należy zaznaczyć go na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Typ" ---> funkcję "Zmień symbol" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno:
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Zmianę symbolu zatwierdzamy klawiszem <Enter>, co spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia:

Zatwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając klawisz "Nie" (klawisz <N>).

4. Usuwanie typu dokumentu magazynowego

Aby usunąć dany typ dokumentu należy zaznaczyć go na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Typ"

---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda
potwierdzenia usunięcia typu dokumentu:

Jeżeli dany typ dokumentu magazynowego jest już wykorzystywany w dokumentach jego usunięcie będzie
niemożliwe i system wyświetli odpowiedni komunikat:

5. Drukowanie listy typów dokumentów magazynowych

Aby wydrukować listę widoczną w oknie "Edycja typów dokumentów magazynowych" należy z Menu wybrać
polecenie "Typ" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

4.3. Procenty odsetek
Zdefiniowanie procentów odsetek jest niezbędne, aby wystawiać w systemie noty odsetkowe.

Aby skorzystać z działu "Procenty odsetek" należy wybrać w oknie głównym programu "Dane podstawowe" <F2>,
następnie "Dane pomocnicze" <F4>, a następnie "Procenty odsetek" <F3>:
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System wyświetli okno "Edycja procentów odsetek":

W oknie tym dostępne są funkcje:

1. Dodawanie
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Aby dodać nową pozycję procentów odsetek należy z Menu wybrać "Procenty odsetek"--->funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
procentów odsetek":

Wprowadzone dane można zapisać z Menu wybierając polecenie "Procenty odsetek" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony .

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja procentów odsetek" można dodać kolejną
pozycję wybierając w tym celu z menu polecenie "Procenty odsetek" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając klaw-

isz <Num+> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

2. Edytowanie

Aby edytować dane wprowadzonej pozycji procentów odsetek należy z Menu wybrać polecenie "Procenty

odsetek"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

3. Usuwanie
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Aby usunąć pozycję procentów odsetek należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie
"Procenty odsetek" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System zażąda potwierdzenia usunięcia danej pozycji:

Zatwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając klawisz "Nie" (klawisz <N>).

4. Drukowanie

Aby wydrukować listę widoczną w oknie "Edycja procentów odsetek" należy z Menu wybrać polecenie "Pro-
centy odsetek" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

4.4. Kategorie fakturowanie
Aby skorzystać z działu "Kategorie fakturowanie" należy wybrać w oknie głównym programu "Dane podstawowe"
<F2>, następnie "Dane pomocnicze" <F4>, a następnie "Kategorie fakturowanie" <F4>:
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System wyświetli okno "Kategorie fakturowanie"

W oknie tym dostępne są funkcje:

1. Dodawanie

W tym oknie można dodać kolejną pozycję wybierając w tym celu z Menu polecenie "Dane" ---> funkcję

"Dodaj" lub naciskając klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
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Po dodaniu nowej pozycji pojawia się okno: "Kategorie fakturowanie"

• W tym oknie można dodać kolejną pozycję wybierając w tym celu z Menu polecenie "Dane" ---> funkcję

"Dodaj" lub naciskając klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

• Aby edytować dane wprowadzonej pozycji kategorii fakturowanie należy z Menu wybrać polecenie

"Dane"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

•

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony .

Po dodaniu nowej pozycji można wypełnić następujące pola:

a. Kategoria kontrahenta - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe ---> Kontrahent

b. Wyznacznik - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie nowych
danych dla fakturowania

c. Wersja cenowa - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie
nowych danych dla fakturowania

d. Dni -opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie nowych
danych dla fakturowania

e. Upust - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie nowych
danych dla fakturowania

f. Maks. wartość - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie
nowych danych dla fakturowania
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g. Sposób zapłaty -opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie
nowych danych dla fakturowania

h. Sposób dostawy - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie
nowych danych dla fakturowania

i. Projekt - opisano w Chapter 7. Dane podstawowe---> Dane do fakturowania--->Dodawanie nowych
danych dla fakturowania

2. Modyfikowanie

Aby edytować dane wprowadzonej pozycji kategorii fakturowanie należy z Menu wybrać polecenie "Dane"---

>funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

3. Usuwanie

Aby usunąć pozycję kategorii fakturowanie należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
zażąda potwierdzenia usunięcia danej pozycji:

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

4. Aktualizowanie

Aby zaktualizować kategorie fakturowanie należy z Menu wybrać polecenie "Dane"---> funkcję "Aktualizuj"

lub nacisnąć klawisz F7 lub z paska skrótów wybrać ikonę .

5. Drukowanie

Aby wydrukować listę widoczną w oknie "Kategorie fakturowanie" należy z Menu wybrać polecenie Dane

---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

4.5. Konta bankowe
Aby skorzystać z działu "Konta bankowe" należy wybrać w oknie głównym programu "Dane podstawowe" <F2>,
następnie "Dane pomocnicze" <F4>, a następnie "Konta bankowe" <F5>:
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System wyświetli okno "Edycja kont bankowych":

W oknie tym dostępne są funkcje:

1. Dodawanie
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Aby dodać nową pozycję kont bankowych należy z Menu wybrać "Konta bankowe"--->funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Podaj symbol
konta":

Po wypełnieniu system wyświetli okno " Dodawanie nowego konta bankowego":

Wprowadzone dane można zapisać z Menu wybierając polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony .

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja kont bankowych" można dodać kolejną
pozycję wybierając w tym celu z menu polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

2. Edytowanie

Aby edytować dane wprowadzonej pozycji kont bankowych należy z Menu wybrać polecenie "Dane"---

>funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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3. Usuwanie

Aby usunąć pozycję kont bankowych należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
zażąda potwierdzenia usunięcia danej pozycji:

Zatwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając klawisz "Nie" (klawisz <N>).

4. Drukowanie

Aby wydrukować listę widoczną w oknie "Edycja kont bankowych" należy z Menu wybrać polecenie "Dane"

---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

4.6. Drukarki fiskalne
Powyższy dział służy do dodawania i modyfikowania informacji dotyczących drukarek fiskalnych. Dane te
są wykorzystywane przy wystawianiu paragonów fiskalnych. Należy pamiętać, że bez zdefiniowania drukarki
fiskalnej w systemie nie będzie możliwe wystawianie paragonów fiskalnych.

Aby wejść do działu Drukarki fiskalne należy wybrać w oknie głównym programu Dane podstawowe <F2>, a w
następnym oknie przycisk Dane pomocnicze <F4>. Pojawią się wtedy następujące możliwości wyboru: Kursy wa-
lut ,Typy dokumentów magazynowych, Procenty odsetek, Kategorie fakturowanie, Konta bankowe oraz Kierowcy
wersje. Należy wcisnąć klawisz <F6> lub kliknąć LPM na interesującym nas dziale (3).
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Po wybraniu działu Drukarki fiskalne, na ekranie pojawia się następujące okno:
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W oknie tym dostępne są funkcje:

1. Dodawanie:

Aby dodać nową pozycję dla drukarek fiskalnych należy z Menu wybrać "Drukarki"--->funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
drukarki fiskalnej":

Wprowadzamy symbol oddziału, w którym drukarka ma funkcjonować, symbol kasy (zawsze 5-cio znakowy),
opis kasy oraz typ drukarki zdefinowany w słowniku typów drukarek fiskalnych i konto kosztów z możliwością
z korzystania z definicji planu kont.

Symbol konta przypisany do drukarki fiskalnej przepisywany jest do raportu kasowego.
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Pole "Zaokr. piątki" - wprowadzamy odpowiednio G - zaokrąglenie w górę lub D - zaokrąglenie w dół, oznacz
sposób zaokrąglenia pół grosza pozostałego po ewentualnym zdjęciu rabatu.

Pole "zaokrąglenie sumy" - zaznaczenie oznacza zaokrąglenie na sumie paragonu fiskalnego.

Identyfikator drukarki nie może się powtarzać zarówno w ramach oddziału, jak i w ramach firmy.

Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy wpis naciskając <Enter>. Informacja o nowo wprowadzonej drukarce
fiskalnej pojawia się w oknie "Drukarki fiskalne".

2. Edycja danych drukarki fiskalnej

Aby wyświetlić dane drukarki fiskalnej zdefiniowanej w systemie należy z Menu wybrać polecenie "Drukarki"

---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli
okno "Edycja drukarki fiskalnej":

W tym oknie możliwa jest zmiana parametrów wcześniej wprowadzonej kasy fiskalnej. Po wprowadzeniu
danych zatwierdzamy wpis naciskając <Enter>.

3. Usuwanie drukarki fiskalnej

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia drukarki fiskalnej z systemu, zaznaczamy ją LPM w oknie "Drukarki
fiskalne", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Drukarki" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz

<Num -> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wyświ-
etlając okno:

UWAGA: Nie można usunąć drukarki fiskalnej dzięki której są już wystawione paragony fiskalne.

4. Stawki VAT
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System oferuje Operatorowi zdefiniowanie kodów dla stawek VAT dla drukarek fiskalnych. Podczas dodawania
nowej kasy system z definicji dodaje kody dla stawek 22 i 7 %. Aby wyświetlić listę kodów dla stawek VAT
należy z Menu wybrać polecenie "Drukarki" ---> funkcję "Stawki VAT" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli okno "Stawki VAT":

Wprowadzanie kolejnych kodów odbywa się poprzez ich wpisanie w kolejne, wolne wiersze, a następnie za-

pisanie zmian poprzez naciśnięcie klawisza <F5> lub ikony .

5. Drukowanie listy drukarek fiskalnych

Aby wydrukować listę drukarek fiskalnych widoczną w oknie "Drukarki fiskalne" należy z Menu wybrać
polecenie "Drukarki" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze ,Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

4.7. Dokumenty magazynowe - dostawy
Ten moduł programu przeznaczony jest do przechowywania danych, przy pomocy których tworzone są dokumenty
magazynowe 'WZ' i 'ZW' generowane z dowodów dostaw.

Aby wprowadzić te dane, w dziale "Dane Podstawowe" ---> "Dane Pomocnicze" należy nacisnąć klawisz <F8>
lub przycisk "Dok. mag. dostawy":
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System wyświetli okno, w którym można wprowadzać dane:

• Oddział - symbol oddziału, dla którego definiujemy pozostałe dane

• Magazyn WZ - symbol magazynu, z którego mają być tworzone dokumenty 'WZ' (w każdym oddziale może
być tylko jeden taki magazyn)

• Magazyn ZW - symbol magazynu, z którego mają być tworzone dokumenty 'ZW' (w każdym oddziale może
być tylko jeden taki magazyn)

• Magazyn RW - symbol magazynu, z którego mają być tworzone dokumenty 'RW'
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• Zmiana - symbol zmiany (zmiana to zmienna zachowująca zestaw trybów dostaw)

• Kontrahent - symbol kontrahenta, dla którego maja być tworzone osobne dokumenty WZ/ZW/RW

• Osobne dokumenty - jeżeli pole kontrolne zaznaczone to dla każdego dowodu dostawy tworzyć się będzie
osobny zestaw dokumentów WZ lub RW i ewentualnie ZW

• Tryby dostaw - symbole trybów dostaw dla danej zmiany

Dokumenty magazynowe tworzone są w oddziale, w którym zalogowany jest operator, który musi mieć up-
rawnienia do dodawania dokumentów magazynowych WZ i ZW w zdefiniowanym magazynie.

Dane pobierane są z dowodów dostaw i na ich podstawie tworzone są dokumenty magazynowe. Jeżeli opcja
'osobne dokumenty' nie jest zaznaczona, dla wpisanego kontrahenta tworzone są osobne dokumenty magazynowe,
dla pozostałych jeden zbiorczy.

Aby utworzyć dokumenty magazynowe z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Twórz dokumenty"

lub naciskamy klawisze <Ctrl+R> lub ikonę . System wyświetli okno, w którym należy podać datę dowodów
dostaw, z których mają być pobrane dane oraz zmianę dla której mają być utworzone dokumenty:

Pola Magazyn RW i WZ są opcjonalne, można na nich skorzystać z wyboru pod <F1>.

Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając <Enter> lub rezygnujemy z utworzenia dokumentów wybierając
<Esc>. Jeżeli system odnajdzie dowody dostaw spełniające podane warunki dokumenty magazynowe zostaną ut-
worzone. Utworzone dokumenty magazynowe, o ile jest to możliwe, zamykane są automatycznie. Należy pamię-
tać, że do dokumentów przychodowych (ZW) konieczne jest zdefiniowanie dopuszczalnej wersji cenowej dla typu
dokumentu. W przeciwnym razie system nie pobierze cen do artykułów i pozostawi dokument w stanie W. Patrz:
Dokumentacja użytkownika -> Magazyny -> Dane dodatkowe -> Parametry.

UWAGA!!! Przed utworzeniem dokumentów magazynowych system sprawdza czy zostały one utworzone na
poprzedni dzień. Jeżeli nie, proces zostaje przerwany i system wyświetla odpowiedni komunikat. Graniczną
datą sprawdzenia utworzenie dokumentów magazynowych z dowodów dostaw jest dzień "2013-10-01". Podczas
sprawdzenia dane zostaną przefiltrowane po kontrahencie jeśli ten został wcześniej wpisany w tabelę. Dowody
dostaw powstałe wcześniej nie muszą mieć utworzonych do siebie dokumentów magazynowych. Dokumenty
magazynowe z dowodów dostaw można tworzyć tylko dla dowodów dostaw ze stanem większym lub równym 2.

Ze względu na możliwość wystąpienia blokady rekordu w bazie danych operator raz na jakiś czas może zobaczyć
komunikat "Dostęp do tabeli bazy danych jest zablokowany. Spróbuj ponownie za jakiś czas". Jest to naturalne
zachowanie systemu bazy danych. W takim przypadku należy spróbować ponownie utworzyć dokumenty maga-
zynowe.

Algorytm, o ile to konieczne, tworzy również korygujące dokumenty magazynowe z korekt dowodów dostaw.
Jeżeli system na podstawie zadeklarowanych w oknie "Dokumenty dostawy" parametrów trafi na korektę dowodu
dostawy, wówczas sprawdza do jakiego dowodu dostawy owa korekta powstała i na podstawie zawartej w tabeli
dowodów dostaw informacji o dokumentach magazynowych powstałych z dowodu dostawy tworzy odpowiedni
magazynowy dokument korygujący. Typ korygującego dokumentu magazynowego zależny jest od typu ilości
korygowanej (ilość dostarczona lub ilość zwrócona) oraz od znaku (+/-) w odpowiedniej kolumnie korekty dowodu

417



Dane podstawowe

dostawy. Dlatego istotne jest uzupełnienie zarówno magazynu WZ (dla dokumentów rozchodowych) jak i ZW
(dla dokumentów przychodowych.

Algorytm pobierania wersji cenowej do korygujących dokumentów magazynowych działa następująco:

Korekty przychodowe

System sprawdza wersję cenową dokumentu korygowanego - jeżeli jest wpisana to pobiera na korektę. Jeżeli nie,
system sprawdza parametry dokumentów dla dokumentu ZW (na sztywno) jeżeli jest wersja cenowa dla doku-
mentu ZW w parametrach, pobieramy ją na korektę przychodową. Jeżeli nie ma parametrów dla ZW i dokument
korygowany nie ma wersji cenowej - korekta przychodowa pozostaje bez wersji cenowej.

Korekty rozchodowe:

Jeżeli dokument korygowany ma wersję cenową, pobieramy ją na korektę. Jeżeli dokument korygowany jest bez
wersji cenowej, korekta też pozostaje bez wersji cenowej.

Dowodów dostaw, dla których powstały dokumenty magazynowe nie można otwierać. Informacja o symbolu
dokumentu magazynowego powstałego z dowodu dostaw (jeżeli tworzone są osobne dokumenty dla każdego
dowodu dostawy) zawarta jest w tabeli dowodów dostaw w kolumnach "Dok. WZ" i "Dok. ZW"

4.8. Produkcja magazyny
Ta część systemu przeznaczona jest do przechowywania danych, przy pomocy których tworzone są definicje doku-
mentów magazynowych wykorzystywanych w module "Produkcja".

Aby wprowadzić te dane, w dziale "Dane Podstawowe" ---. "Dane Pomocnicze" należy nacisnąć klawisz <F9>
lub przycisk "Produkcja magazyny":
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System wyświetli okno, w którym można wprowadzać dane:

• Oddział - symbol oddziału, dla którego definiujemy pozostałe dane

• Mag PW - symbol magazynu, w którym mają być tworzone dokumenty 'PW', możliwość skorzystania z pomocy
za pomocą klawisza <F1>
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• Wersja PW - wersja cenowa obowiązująca dla definiowanego dokumentu "PW', możliwość skorzystania z po-
mocy za pomocą klawisza <F1>

• Kontrahent PW - symbol kontrahenta na dokument PW, możliwość skorzystania z pomocy za pomocą klawisza
<F1>

• Mag MM - symbol magazynu, w którym mają być tworzone dokumenty 'MM', możliwość skorzystania z po-
mocy za pomocą klawisza <F1>

• Mag braków - symbol magazynu, w którym będą przechowywane braki powstałe w procesie produkcji, możli-
wość skorzystania z pomocy za pomocą klawisza <F1>

• Wersja braki PW - wersja cenowa obowiązująca dla dokumentów PW przy wprowadzaniu braków

• Kontrahent braki PW - kontrahent wymagany na dokumencie PW wprowadzającym braki

Wprowadzone dane należy zapisać naciskając klawisz <F5> lub z Menu wybierając polecenie "Dokument" --->

funkcję "Zapisz" lub naciskając ikonę .

Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję

"Usuń" lub nacisnąć klawisz ,Num -> lub ikonę .

Aby wydrukować listę zdefiniowanych pozycji należy z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję

"Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę .

Wprowadzone dane wykorzystywane są podczas tworzenia dokumentów magazynowych bezpośrednio na panelu.

4.9. WMS

4.9.1. Lokalizacje

Ta część systemu przeznaczona jest do przechowywania danych, przy pomocy których tworzone są definicje
lokalizacji magazynowych wykorzystywanych w module "Magazyny".

Aby wprowadzić te dane, w dziale "Dane Podstawowe" ---. "Dane Pomocnicze" należy nacisnąć klawisz <F10>
lub przycisk "WMS":
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Następie należy wybrać przycisk "Lokalizacje":
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System wyświetli sekcję filtrów:

Filtry dostępne na oknie to:

• Lokalizacja: Filtr pozwala na wyświetlenie konkretnych lokalizacji przy wykorzystaniu ich symbolu wraz z
rozwinięciem drzewa do jego korzenia

• Magazyn: Filtr pozwala na wyświetlenie konkretnych lokalizacji wraz z rozwinięciem drzewa do jego korzenia,
na podstawie magazynu zdefiniowanego w parametrach lokalizacji
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• Tylko bez lokacji: Zaznaczenie powoduje filtrowanie wyłącznie lokalizacji, na których nie zostały utworzone
żadne lokacje

Skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Lokacja" spowodują
wyświetlenie drzewa lokalizacji według podanych parametrów:

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj lokalizacje - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj" z menu
"Lokacja" pozwalają na utworzenie nowych lokalizacji w zaznaczonym miejscu na drzewie. Użycie funkcji
spowoduje wyświetlenie okna dodawania lokalizacji:

Okno to jest gridem edytowalnym, co pozwala na wprowadzanie danych bezpośrednio w tabeli. Tabela zawiera
następujące kolumny:

• LP - Liczba porządkowa typu lokalizacji

• Typ lok. - Typ lokalizacji zdefiniowany w słowniku o nazwie "Rodzaje lokalizacji". Wartość można wpisać,
bądź wybrać ze słownika przy pomocy skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa lokalizacji - nazwa typu lokalizacji zdefiniowanego w słowniku o nazwie "Rodzaje lokalizacji"

• Ilość - Ilość lokalizacji wybranego typu jaka ma zostać dodana do drzewa

• Wsp. pocz. i Wsp. koniec - Współczynnik obciążenia wyliczany na wszystkie lokalizacje wybranego
poziomu. System wylicza współczynnik na podstawie podanego współczynnika początkowego i końcowego
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Uwaga! Każdy kolejny wiersz oznacza niższy poziom drzewa. Np jeśli w pozycji z LP = 1 zostaną utworzone
cztery sektory, a w pozycji z LP = 2 znajdą się trzy regały, system utworzy cztery sektory po trzy regały w
każdym

Uwaga! Dla poprawnego działania algorytmów wyliczających przeciążenia regałów wymagane jest aby w
lokalizacjach zostały zdefiniowane piętra regałów o typie PR!

2.

Usuń lokalizacje - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń" z menu
"Lokacja" spowoduje usunięcie zaznaczonej lokalizacji

3.

Filtruj - Skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Lokacja"
pozwala na ponowne przejście do sekcji filtrów

4.

Podaj parametry - Skrót klawiszowy <Ctrl+R>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Podaj para-
metry" z menu "Lokacja" pozwalają na definiowanie parametrów lokacji, które zostaną utworzone na wybranej
lokalizacji. Zdefiniowanie parametrów dla lokalizacji, która posiada w drzewie lokalizacje niższego poziomu,
spowoduje dodanie parametrów na wszystkie lokalizacje najniższego poziomu w drzewie. Okno dodawania
parametrów wygląda następująco:

Na oknie znajdują się następujące parametry do wypełnienia:

• Magazyn - do jakiego magazynu ma należeć lokalizacja
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• Pojemność - pojemność lokalizacji

• Wysokość - wysokość lokalizacji w metrach

• Szerokość - szerokość lokalizacji w metrach

• Głębokość - głębokość lokalizacji w metrach

• Dopuszczalna waga - maksymalna waga towaru na lokalizacji w kilogramach. 0 = nieograniczona

5.

Twórz lokacje - skrót klawiszowy <Ctrl + L>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Twórz lokacje"
z menu "Lokacja" pozwalają na utworzenie lokacji z wybranej lokalizacji. Po utworzeniu lokacji, z wybranych
lokalizacji zniknie czerwone zaznaczenie, co pozwala na łatwe odróżnianie lokalizacji które zawierają lokacje
i tych które ich nie posiadają

Uwaga! Jeśli zaznaczona na drzewie lokalizacja, posiada zdefiniowane lokalizacje o poziomie niższym niż
zaznaczona, lokacjami staną się lokalizacje najniższego poziomu.

6.

Usuń lokacje - skrót klawiszowy <Ctrl + D>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Usuń lokacje" z
menu "Lokacja" pozwala na odwrócenie procesu tworzenia lokacji na wybranej lokalizacji. Aby funkcja zadzi-
ałała, wymagane jest, aby na wybranej lokacji nie było jeszcze żadnych ruchów magazynowych. Po usunięciu
lokacji, na wybranych lokalizacjach ponownie pojawi się czerwone zaznaczenie, co pozwala na łatwe odróż-
nianie lokalizacji które zawierają lokacje i tych które ich nie posiadają

Uwaga! Jeśli zaznaczona na drzewie lokalizacja, posiada zdefiniowane lokalizacje o poziomie niższym niż
zaznaczona, lokacjami zostaną usunięte z lokalizacji najniższego poziomu.

4.9.2. Lokacje

Ta część systemu przeznaczona jest do przechowywania danych, przy pomocy których tworzone są definicje
lokacji magazynowych wykorzystywanych w module "Magazyny".

Aby wprowadzić te dane, w dziale "Dane Podstawowe" ---. "Dane Pomocnicze" należy nacisnąć klawisz <F10>
lub przycisk "WMS":

425



Dane podstawowe

Następie należy wybrać przycisk "Lokacje":
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System wyświetli sekcję filtrów:

W polu "Magazyn" należy wpisać symbol magazynu, możliwe jest użycie klawisza <F1> celem wybrania mag-
azynu z listy zdefinowanych magazynów w systemie. W pola "Lokacja" i "Opis" możemy wpisać odpowiednio
symbol i/lub opis lokacji, możliwe wpisanie początkowych znaków wypełnienia tych pól. W polu "Lokalizacja"
możemy wpisać identyfikator lokalizacji na której została utworzona pożądana lokacja, bądź fragment symbolu tej
lokalizacji. Zaznaczenie checkbox-u "tylko wolne" spowoduje wyświetlenie tylko wolnych lokacji, tzn. tych dla
których "zajęte" < "pojemność". Następnie po wciśnięciu klawisza <F3> system wyświetli wyfiltrowane lokacje
zdefiniowane w systemie.

System wyświetli okno, w którym można wprowadzać dane:
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• Lokacja - symbol lokacji, maksymalnie 10 znakowy symbol lokacji (dozwolone są tylko wielkie i małe litery
bez znaków diakretycznych oraz znak "-" myślnik)

• Opis - opis lokacji

• Magazyn - symbol magazynu, możliwe użycie klawisza <F1> celem wyboru z dopuszczalnej listy magazynów
zdefiniowanych w systemie

• Lokalizacja - symbol lokalizacji, z której powstała lokacja (może pozostać pusta)

• Pojemność - liczba określająca maksymalną pojemność danej lokacji w podstawowej jednostcSe miary.

• Zajęte - system wyświetla ilość w danej lokacji zajęte w zaokrągleniu do pełnych jednostek. W kolumnie tej
uwzględniane są dokumenty przychodowe będące co najmniej w stanie "W", a w przypadku dokumentów roz-
chodowych będące w stanie "Z".

• Dokł. zaj. - system wyświetla dokładną ilość (cztery miejsca po przecinku) zajętą w danej lokacji.

• Do wydania - ilość przewidziana do wydania z danej lokacji z dokumentów rozchodowych będących w stanie
"W" i "G". W momencie zatwierdzenia dokumentu rozchodowego w stan "Z" dana ilość jest usuwana z kolumny
"Do wydania", a zaczyna być uwzględniana w kolumnach "Zajęte" i "Dokł. zaj.". Przy otwieraniu dokumentu
rozchodowego następuje proces odwrotny.

• Artykuł - artykuł wymagany na wybranej lokacji

• Kategoria - kategoria artykułu wymagana na wybranej lokacji

• Stan minimalny - wymagany stan minimalny zajętości lokacji. W przypadku gdy stan minimalny jest wyższy
niż zajętość lokacji, lokacja staje się lokacją do uzupełnienia

• Kontrahent - symbol kontrahenta; jeżeli podany, wówczas na lokację będzie można dodać artykuł za pomocą
WMS, ale tylko wtedy, gdy podczas tworzenia etykiet logistycznych podany zostanie kontrahent. Innymi słowy,
możliwość ustawienia artykułu na lokacji z kontrahentem istnieje tylko w przypadku, gdy numer palety do
ustawienia w lokacji zawiera tego samego kontrahenta. Symbol kontrahenta może zostać wpisany tylko, gdy
stan minimalny lokacji jest różny od zera.

W funkcji edycji firmy opisanej w rozdziale "Edycja firmy" w polu "Jm lokacji" określa się numer jednostki miary
uwzględnianej w lokacjach. Domyślnie ustawiana jest druga jednostka miary.
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Wprowadzone dane należy zapisać naciskając klawisz <F5> lub z Menu wybierając polecenie "Lokacje" --->

funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskając ikonę .

W oknie lokacji istnieje możliwość stworzenia pliku pdf z etykietami lokacyjnymi. Na etykietach zawarte są
elementy: Identyfikator lokacji, kod kreskowy zawierający informacje o identyfikatorze lokacji oraz opcjonal-
nie identyfikator lokalizacji, z której powstała lokacja. Funkcję wywołuje się za pomocą skrótu klawiszowego

<CTRL>+<J>, wyboru opcji "Drukuj etykiety" z menu "Lokacja" lub poprzez wybór ikony  z menu po-
dręcznego. Stworzony plik pdf można drukować na zwyklej drukarce lub takiej przeznaczonej do drukowania
kodów kreskowych.

UWAGA!!! Zmiana pojemności lokacji na mniejszą niż jest wykorzystana jest niemożliwa.

Aby usunąć wybraną lokację należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Lokacje" --->

funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz Num - , lub ikonę .

Aby wydrukować listę zdefiniowanych pozycji należy z Menu wybrać polecenie "Lokacje" ---> funkcję "Drukuj"

lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę .

Aby wydrukować etykiety zawierające kod kreskowy wybranych lokacji, należy z menu wybrać polecenie "Lokac-

je" ----> funkcję "Drukuj plakietki", użyć skrótu klawiszowego <Ctrl+L>, lub wybrać ikonę  z menu po-
dręcznego. Tworzone pliki pdf zawierają etykiety lokacyjne w formacie 5cmX7cm.

Uwaga! System wydrukuje etykiety dla wszystkich lokacji wyświetlonych w tabeli. Aby wydrukować wybrane
lokacje, należy użyć odpowiednich filtrów.

Możliwe jest wyfiltrowanie już wybranych lokacji, w tym celu należy nacisnąć klawisz <F3> lub z Menu wybrać

polecenie "Lokacje" --> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć ikonę .

Dla danej lokacji możliwe jest wyświetlenie jej szczegółów. W tym celu należy zaznaczyć ją na liście, a następnie

z Menu wybrać polecenie "Lokacje" ---> funkcję "Szczegóły F6" lub nacisnąć klawisz F6 lub ikonę . System
wyświetli okno "Obroty magazynowe / wyszukiwanie"
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Funkcjonalność okna "Obroty magazynowe / wyszukiwanie" opisana jest w niniejszej instrukcji w rozdziale "Mag-
azyny --> Obroty magazynowe / wyszukiwanie"

4.9.3. Palety

W systemie Anakonda można definiować różne rodzaje palet. Narzędzie do tego umiejscowione jest w module
"Dane podstawowe" -> "Dane pomocnicze" -> "WMS" -> "Palety".

W oknie definiuje się symbol palety, jej opis oraz ilość palet na lokacji.

Dostępne na oknie funkcje to:

•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz" z menu "Paleta" lub ikona  z menu podręcznego.
Zapisuje zawartość tabeli.

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM->, polecenie "Usuń" z menu "Paleta" lub ikona  z menu podręcznego.
Usuwa z tabeli wiersz wraz z danymi.

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, polecenie "Drukuj" z menu "Paleta" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Drukuje wartości z tabeli.

4.10. Boksy

4.10.1. Boksy - dane

Aby skorzystać z działu "Boksy"należy wybrać w oknie głównym programu Dane podstawowe <F2>, a w następ-
nym oknie przycisk Dane pomocnicze <F4>, w następnym oknie przycisk "Boksy <F11>". W oknie, które zostanie
wyświetlone należy wybrać przycisk "Boksy <F1>" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Na ekranie pojawi się okno "Edycja boksów" zawierające listę wprowadzonych "Boksów - tras".
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Okno to udostępnia następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie nowej definicji z informacjami o boksach.

Aby dodać nowy wiersz z boksami należy z Menu wybrać polecenie "Boks" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System doda pusty dodatkowy wiersz z wszystkimi
polami do wprowadzenia.

W polu Oddział możemy skorzystać z klawisza <F1> celem wyboru elementu z wyświetlanej listy rozwijalnej.
Pole Adres IP edytowalne jest tylko przez użytkownika Anakonda.

W kolumnie Pomieszczenie definiujemy numer hali ekspedycyjnej.

Po zmianie danych należy dane zapisać, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Boks" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

2. Usuwanie zapisu.

Aby usunąć wybrany wiersz z boksami należy z Menu wybrać polecenie "Boks" ---> funkcję "Usuń" lub nacis-

nąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Co robić" z przykład-
owymi danymi:
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Po odpowiedzi twierdzącej system usunie z listy wybrany wiersz, a przy ewentualnej próbie wychodzenia z
listy zapyta o zapis danych.

3. Filtrowanie listy boksów.

System umożliwia filtrowanie dostępnej listy boksów.W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Boks" --->

funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Edycja boksów" z polem Oddział do filtrowania:

Po wypełnieniu parametrów filtru i naciśnięciu klawisza F3 otrzymamy żądaną listę zapisów z boksami.

4. Zapis danych.

Aby zapisać dane zmieniane na liście boksów należy z Menu wybrać polecenie "Boks" ---> funkcję "Zapisz"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

4.10.2. Boksy - trasy

Aby skorzystać z działu "Boksy - trasy"należy wybrać w oknie głównym programu Dane podstawowe <F2>, a w
następnym oknie przycisk Dane pomocnicze <F4>, w następnym oknie przycisk "Boksy <F11>". W oknie, które
zostanie wyświetlone należy wybrać przycisk "Boksy trasy <F2>" lub nacisnąć klawisz <F2>:
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Na ekranie pojawi się okno "Edycja boksów - dni" zawierające listę wprowadzonych "Boksów - tras".

Okno to udostępnia następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie nowej definicji z informacjami o boksach - trasach.
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Aby dodać wiersz z boksami należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klaw-

isz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System doda pusty dodatkowy wiersz z wszystkimi
polami do wprowadzenia.

W polach Oddział, Nr boksu, Trasa, Tryb dostawy, Dzień tyg. możemy skorzystać z klawisza <F1> celem
wyboru elementu z wyświetlanej listy rozwijalnej.

Po zmianie danych należy dane zapisać, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję

"Zapisz zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę ..

2. Usuwanie zapisu.

Aby usunąć wybrany wiersz z boksami należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję "Usuń" lub

nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Co robić" z
przykładowymi danymi:

Po odpowiedzi twierdzącej system usunie z listy wybrany wiersz, a przy ewentualnej próbie wychodzenia z
listy zapyta o zapis danych.

3. Filtrowanie listy boksy-trasy.

System umożliwia filtrowanie dostępnej listy boksów.W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" --->

funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Edycja boksów - tras" z dostępnymi polami do filtrowania:

Po wypełnieniu żądanych parametrów filtru i naciśnięciu klawisza F3 otrzymamy żądaną listę zapisów z bok-
sami-trasami.

4. Zapis danych
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Aby zapisać dane zmieniane na liście boksów należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję "Zapisz"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

4.10.3. Boksy - dni

Tabela używana przy wywoływaniu funkcji sumowania zamówień i rozstawiania asortymentu na wyświetlacze.
Jeżeli klucz dowodu dostawy z utworzonego w oddziale (trasa, tryb dostawy, data) zgodzi się z kluczem wpisanym
w tabeli Boksy-dni, to wystawione w oddziale dowody dostaw dla podanego klucza nie zostaną uwzględnione
w sumie zamówienia lub w sumach ilości asortymentu do rozstawienia w oddziale w którym powstały, lecz w
oddziale wpisanym w tym samym wierszu, w tabeli Boksy-dni. Jeżeli natomiast zaznaczona będzie opcja "osobny
przerzut" asortyment do rozstawienia pojawi się w zakładzie macierzystym.

Zaznaczenie opcji "osobny przerzut" spowoduje również, że podczas tworzenia dokumentów magazynowych MM
asortyment z tras o tym znaczniku nie będzie pobierany z sum zamówień i będzie możliwe utworzenie osobnych
dokumentów MM tylko dla zaznaczonych tras. Asortyment będzie wówczas pobierany z dowodów dostaw o
podanym w tabeli kluczu, a nie z sum zamówień dla danego oddziału.

Aby skorzystać z działu "Boksy - dni"należy wybrać w oknie głównym programu Dane podstawowe <F2>, a w
następnym oknie przycisk Dane pomocnicze <F4>, w następnym oknie przycisk "<F11> Boksy". W oknie, które
zostanie wyświetlone należy wybrać przycisk "<F3> Boksy - dni" lub nacisnąć klawisz <F3>:
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Na ekranie pojawi się okno "Edycja boksów - dni" zawierające listę wprowadzonych "Boksów - dni".
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Okno to udostępnia następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie nowej definicji z informacjami o boksach - dniach.

Aby dodać wiersz z boksami należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klaw-

isz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System doda pusty dodatkowy wiersz z wszystkimi
polami do wprowadzenia.

W polach Oddział, Nr boksu, Trasa, Tryb dostawy możemy skorzystać z klawisza <F1> celem wyboru elementu
z wyświetlanej listy rozwijalnej.

Po zmianie danych należy dane zapisać, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję

"Zapisz zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę ..

2. Usuwanie zapisu.

Aby usunąć wybrany wiersz z boksami należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję "Usuń" lub

nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Co robić" z
przykładowymi danymi:

Po odpowiedzi twierdzącej system usunie z listy wybrany wiersz, a przy ewentualnej próbie wychodzenia z
listy zapyta o zapis danych.

3. Filtrowanie listy boksy-dni.

System umożliwia filtrowanie dostępnej listy boksów.W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---

> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Edycja boksów - dni" z dostępnymi polami do filtrowania:
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Po wypełnieniu żądanych parametrów filtru i naciśnięciu klawisza F3 otrzymamy żądaną listę zapisów z bok-
sami-dniami.

4. Zapis danych.

Aby zapisać dane zmieniane na liście boksów należy z Menu wybrać polecenie "Trasa" ---> funkcję "Zapisz"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

5. Kopiuj trasy daty.

System umożliwia kopiowanie zapisów o boksach z daty danego dnia.W tym celu należy z Menu wybrać polece-
nie "Trasa" ---> funkcję "Kopiuj trasy z dnia"" lub nacisnąć klawisze <CTRL + D> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Kopiowanie tras z wybranej daty" z polami możliwymi do użycia jako filtr
kopiowania. System wymaga wpisania daty źródłowej i daty docelowej oraz dowolnej kombinacji pozostałych
pól użytych do filtrowania danych do kopiowania.

Po wybraniu opcji "Kopiuj" dane zostaną skopiowane i pojawią się na liście wprowadzonych boksów.

6. Kopiuj trasy z dnia tygodnia.

System umożliwia kopiowanie zapisów o boksach z wybranego dnia tygodnia.W tym celu należy z Menu wybrać
polecenie "Trasa" ---> funkcję "Kopiuj trasy z dnia tygodnia"" lub nacisnąć klawisze <CTRL + T> lub z paska

442



Dane podstawowe

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Kopiowanie tras z wybranego dnia tygodnia" z polami
możliwymi do użycia jako filtr kopiowania. System wymaga wpisania rodzaju dnia i daty docelowej oraz
dowolnej kombinacji pozostałych pól użytych do filtrowania danych do kopiowania.

Po wybraniu opcji "Kopiuj" dane zostaną skopiowane i pojawią się na liście wprowadzonych boksów.

5. Informacje
5.1. Umowy
Aby skorzystać z działu "Umowy" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Dane podstawowe" lub
nacisnąć klawisz <F2>, następnie wybrać przycisk "Informacje" lub nacisnąć klawisz <F5>, a następnie wybrać
przycisk "Umowy" lub nacisnąć klawisz <F2>.
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W efekcie wyświetlone zostanie okno "Kartoteka umów":

Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Umowa ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3> lub na

pasku skrótów wybierając ikonę  możemy wyszukać interesujące nas umowy pod warunkiem, że operator
ma do tych dokumentów uprawnienia.

Powoduje to pojawienie się rozwiniętej wersji okna "Kartoteka umów", które udostępnia nam wiele opcji.
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1. Tworzenie nowej umowy:

Aby utworzyć nową umowę, należy z Menu wybrać polecenie Umowa ---> opcję Dodaj, lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie nowej umowy":

Należy uzupełnić poszczególne pola wpisując numer umowy, oddział, kontrahent, osoba, typ umowy, data
zawarcia, zakres dat obowiązywania umowy. Aby uzupełnić pole Osoba musi być wypełnione pole Kontrahent.

2. Dane podstawowe umowy:

Chcąc edytować dane podstawowe konkretnej umowy, zaznaczamy ją kliknięciem na liście umów w oknie
"Kartoteka umów", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Umowa" ---> funkcję "Edytuj", lub naciskamy

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawia się okno zawierające podstawowe dane
umowy:
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3. Usuwanie umowy:

Aby usunąć umowę należy zaznaczyć ją LPM na liście umów w oknie "Kartoteka umów", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Umowa" ---. funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia umowy:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>), lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

4. Dodawanie załączników:

Anakonda oferuje możliwość przechowywania w systemie załączników. (Zobacz: Konfiguracja programu -
Programy do obsługi formatów plików)

Jeżeli chcemy zapisać załącznik, pokazuje sie okienko dialogowe z możliwością wskazania miejsca do jego
zapisu. Jeżeli chcemy edytować załącznik, to uruchamiana funkcja edycji działa dla rozszerzeń zdefiniowanych
w pliku konfiguracyjnym Anakondy, w przypadku systemu operacyjnego "linuks" obsługiwanymi rozszerzeni-
ami plików są::csv,pdf,html,sxw,xml.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy LPM w oknie "Kartoteka umów" zaznaczyć umowę dla której
mają być przechowywane załączniki a następnie należy w oknie "Kartoteka umów" z Menu wybrać polecenie

"Umowa"---> funkcję "Załączniki" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno:
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Okno to oferuje nam następujące opcje:

• Dodawanie załączników:

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Załącznik" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawia się okno "Wybierz plik" w którym kliknięciem
wskazujemy plik, który ma być przechowywany w systemie jako załącznik, po czym akceptujemy ten wybór
naciskając przycisk "OK". Załącznik pojawia się w oknie "Przeglądanie plików dla umowy".

• Przeglądanie załączników:

Na liście załączników zaznaczamy kliknięciem załącznik, który chcemy obejrzeć, a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Załącznik" ---> funkcję "Przeglądaj plik" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . W przypadku kiedy występuje brak załączników - system nie reaguje na
polecenie.

• Usuwanie załączników:

Aby usunąć załącznik, należy zaznaczyć go L-kliknięciem na liście w oknie "Przeglądanie plików dla
umowy", a następnie z Menu wybrać polecenie "Załącznik" ---> funkcję "Usuń plik" lub nacisnąć klawisz

<Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia załącznika
wyświetlając okno:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usunięcia wybierając "Nie" (klawisz <N>).

5. Filtrowanie umów:
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Aby wyszukać konkretne umowy według określonych warunków należy w oknie "Kartoteka umów" z Menu
wybrać polecenie "Umowa" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania:

W odpowiednie pola wpisujemy kryteria, według których chcemy wyszukać umowy, a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Umowa" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybier-

amy ikonę .

System wyświetli listę wyszukiwanych umów w oknie "Kartoteka umów".

5.2. Repertorium
Dostęp do tego działu mają operatorzy, którym administrator systemu nadał uprawnienia do repertorium (patrz
rozdział: Administracja. Grupy. Definiowanie uprawnień dla grupy).

Aby skorzystać z działu "Repertorium" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Dane podstawowe" lub
nacisnąć klawisz <F2>, następnie wybrać przycisk "Informacje" lub nacisnąć klawisz <F5>, a następnie wybrać
przycisk "Repertorium" lub nacisnąć klawisz <F1>.
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Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Dane podstawowe" ---> funkcję "Informac-
je-Repetorium" System wyświetli okno "Edycja repertorium":
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Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybierając
polecenie "Sprawa" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy zamówień odbiorców wg filtra, który
wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.

W oknie "Edycja repertorium" udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej sprawy:

Aby wprowadzić do systemu nową sprawę należy w oknie "Edycja repertorium" z Menu wybrać polecenie

"Sprawa"--->funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno "Sprawa nr...."

450



Dane podstawowe

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polu "Dział" pozwoli nam skorzystać z okna wyboru.

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę 
lub z Menu wybierając polecenie "Sprawa" ---> funkcję "Zapisz zmiany".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu
polecenia "Sprawa" ---> funkcji "Cofnij zmiany".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona

 lub klawisz <F11>) lub następnego zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub

ikona  lub klawisz <F12>).

Wprowadzona sprawa pojawia się na liście zamówień w oknie "Edycja repertorium".

2. Edytowanie danych:
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Aby edytować dane wprowadzonej sprawy należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja repertorium",
a następnie z Menu wybrać polecenie "Sprawa" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone wcześniej dane sprawy.

3. Usuwanie sprawy:

Aby usunąć sprawę należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja repertorium", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Sprawa" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia sprawy:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>), lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).
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6. Cenniki
Istotną częścią danych gromadzonych w programie Anakonda są cenniki artykułów. Program umożliwia gen-
erowanie cen dla poszczególnych artykułów z plików csv przygotowanych w zewnętrznych edytorach tekstu,
określenie zakresu dat (od kiedy do kiedy) ceny te mają obowiązywać, przeliczanie ich z PLN na waluty obce wg
wprowadzonego kursu lub też podwyższenie lub obniżenie cen o określony procent (przelicznik).

Aby skorzystać z działu "Cenniki" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Dane podstawowe" lub
nacisnąć klawisz <F2>. Następnie w oknie, które zostanie wyświetlone wybrać przycisk "Cenniki" lub nacisnąć
klawisz <F6>:

System wyświetli okno przystosowane do wprowadzenia parametrów cennika, który chcemy wyświetlić:
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Wypełniamy poszczególne pola poruszając się po nich za pomocą strzałek lub klawisza <Enter>. W każdym z pól
można skorzystać z pomocy słowników naciskając klawisz <F1>.

• Wersja - jeżeli wpisana jest wersja to pole kontrahenta jest kompletnie ignorowane i nie bierze udziału również
w filtrze.

• Kontrahent - jeżeli wypełnione jest pole kontrahent wersja cenowa pobierana jest z jego danych do faktur-
owania.

• Waluta - waluta, w której ma być wyświetlony cennik

• Data - dzień na który chcemy wyświetlić obowiązujące ceny

• Kategoria - kategoria artykułów, dla której mają być wyświetlone ceny

• Typy artykułów - typy artykułów, dla których ma być wyświetlony cennik (możliwe jest podanie listy typów
rozdzielanych przecinkami)

• Aktywne na dowodach dostaw - jeżeli zaznaczone wyświetlone zostaną artykuły, które znalazły się na
dowodach dostaw w okresie ostatniego miesiąca od daty, na którą wykonujemy cennik (w wyświetlaniu
uwzględniane są pozostałe filtry)

• Niezerowe - jeżeli opcja pozostaje niezaznaczona, wyświetlony cennik zawierać będzie również artykuły, które
w podanej w filtrze wersji cenowej lub w wersji wynikającej z danych do fakturowania kontrahenta nie mają
zdefiniowanych cen (umożliwia to m.in. weryfikację i uzupełnienie brakujących cen). Jeżeli opcja zostanie za-
znaczona, wygenerowany cennik zawierać będzie wyłącznie artykuły, które mają zdefiniowaną cenę w wyświ-
etlanej wersji cenowej.

Po uzupełnieniu filtrów z Menu należy wybrać polecenie "Cena"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3>

lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli cennik obowiązujący dla wpisanej wcześniej wersji cenowej w określonej walucie, obowiązu-
jący na wybrany dzień i dla danej kategorii artykułów. Nie wypełniając pola "Kategoria" spowodujemy wyświ-
etlenie cennika dla wszystkich artykułów:
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Jeżeli w filtrze podany zostanie kontrahent w wyświetlonym cenniku artykuły, które dodatkowo mają zdefin-
iowany upust dla kontrahenta zostaną zaznaczone kolorem zielonym.

Uwaga! Cennik wyświetla jedynie artykuły aktywne

Po wyświetleniu cennika udostępnione zostają następujące funkcje:

• Edycja

Zaznaczając na liście cennika artykuł, którego cenę chcemy edytować, a następnie wybierając z Menu polecenie
"Cena" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskając klawisz <F4> lub z paska skrótów wybierając ikonę , spowodujemy
edycję ceny artykułu dla określonej w cenniku wersji cenowej i obowiązującej w określonym dniu:

W oknie tym możliwa jest modyfikacja danych dotyczących ceny. Sposób postępowania w przypadku dokony-
wania zmian został opisany w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły. Podtabele artykułów. Ceny artykułu".

Zapisanie dokonanych zmian spowoduje aktualizację danych w tabeli widocznej w oknie "Cennik".

Stawki VAT dla wyliczenia ceny brutto pobierane są ze stawek VAT przypisanych do artykułu (Dane Podsta-
wowe F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) uwzględniając datę obowiązywania stawek
i datę od której ma obowiązywać wersja cenowa.

• Import cennika
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W programie Anakonda istnieje możliwość importu zewnętrznego cennika artykułów do systemu. Wymaga to
jednak odpowiedniego przygotowania danych w formacie csv. W tym celu należy:

1. W plikach xls zawierających dane o cenach artykułów usunąć wszystkie kolumny oprócz kolumn zawiera-
jących indeks artykułu i jego cenę. Kolumna z indeksem powinna być nazwana "Indeks", kolumna z ceną -
"Cena". W efekcie plik powinien wyglądać następująco:

Uwaga! W przypadku gdy dane podstawowe jednego z artykułów nie będą zawierać informacji na temat
stawki vat, import cennika nie będzie możliwy. System wyświetli stosowny komunikat wraz z symbolem
artykułu

2. Zmodyfikowany plik należy zapisać w formacie csv.

a) Windows/Excel

W tym celu należy wybrać polecenie ,,Plik"---->,,Zapisz jako", następnie wpisać nazwę pliku i format, w
którym plik ma zostać zapisany wybrać CSV (rozdzielany przecinkami)
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Naciśnięcie klawisza "Zapisz" spowoduje wyświetlenie się następnego okna:

Kliknięcie OK spowoduje wyświetlenie się następnego okna:

Zatwierdzamy zapisanie pliku naciskając "Tak".

Zmodyfikowany plik zostanie zapisany w formacie 'csv' i będzie miał następującą postać:
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Dopuszczalny jest również format, w którym pola będą zawarte w cudzysłowach.

b) Open Office

W tym celu z Menu należy wybrać polecenie „Plik” ---> „Zapisz jako”, następnie wpisać nazwę pliku i jako
format, w którym plik ma zostać zapisany wybrać Tekst CSV:

Naciśnięcie klawisza "Zapisz" spowoduje wyświetlenie się następnego okna:
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Istotne jest, aby jako zestaw znaków wybrać "Europa Środkowa (ISO-8859-2)", a jako separator pola średnik.
Zatwierdzamy zapisanie pliku naciskając "OK".

Zmodyfikowany plik zostanie zapisany w formacie 'csv' i będzie miał następującą postać:

Dopuszczalny jest również format, w którym pola będą zawarte w cudzysłowach.

3. W oknie Cennik z Menu wybieramy polecenie "Cena" ---> funkcję "Import" lub z paska skrótów wybieramy

ikonę . System wyświetli okno, w którego pola należy wpisać dane niezbędne do właściwego zaimpor-
towania pliku: wersję cenową, w której zawarte będą importowane ceny, datę od której ceny te mają obow-
iązywać, walutę, w której zdefiniowana jest cena. Następnie należy wybrać plik z cenami przygotowany w
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formacie csv (patrz wyżej) i określić czy ceny mają być wczytane w pierwszej czy w drugiej jednostce miary
(dotyczy to firm, które w swoich danych podstawowych mają zdefiniowane dwie jednostki miary):

Zatwierdzamy wykonanie importu naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Podczas importu tak przygotowanych plików program zaimportuje ceny tylko tych artykułów, których in-
deksy odnajdzie w bazie programu. Pozostałe artykuły będą pominięte bez sygnalizacji błędów. Wobec tego
należy zwrócić uwagę na wielkie i małe litery oraz zera wiodące. W przypadku próby zaimportowania tej
samej wersji cenowej program wskaże listę artykułów, których ceny zostały zmienione.

Jeżeli chodzi o oddzielenie części dziesiętnej, to w pliku źródłowym może występować zarówno kropka jak
i przecinek, a dla cen o wartości całkowitej część ułamkowa może nie występować. Przy imporcie funkcja
zmieniająca typ danych, ceny zapisuje w systemie zawsze z kropką dziesiętną.

Aby wydrukować wyświetloną na ekranie listę artykułów należy z Menu wybrać polecenie "Cena" --->

funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno typowe dla funkcji wydruku.

Po wybraniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wybór naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

Możliwe jest importowanie cennika brutto. System zapewnia przeliczanie cenny netto według obowiązującej
na podaną datę stawki VAT. Należy pamiętać, że w takim przypadku wersja cenowa musi posiadać zaznaczoną
opcję "brutto". Naturalnie w pliku do importu musi znajdować się cena brutto.

• Przeliczanie cennika

W anakondzie istnieje możliwość przeliczenia cen na inną walutę, wg innego kursu lub zmiana cen w tej samej
walucie o odpowiedni przelicznik.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw wyświetlić cennik, który ma być przeliczony, a następnie z Menu

wybrać polecenie "Cena" ---> funkcję "Przeliczanie", nacisnąć <F6> lub przycisk . System wyświetli
okno "Przeliczanie Cennika":
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W kolejne pola należy wpisać:

• Kategoria artykułu - jeżeli pole to pozostanie niewypełnione system przeliczy ceny wszystkich artykułów
w cenniku, podczas zatwierdzania przeliczenia zostanie jednak wyświetlone ostrzeżenie:

• Wersja wejściowa - należy wpisać symbol wersji cenowej, która ma być przeliczona

• Waluta - należy podać walutę wersji cenowej, która ma być przeliczona

• Wersja wyjściowa - należy wybrać symbol wersji cenowej na jaką będzie przeliczona wersja wejściowa

• Waluta - należy podać walutę wersji wyjściowej (po przeliczeniu)

• Przelicznik/Kurs - należy podać przelicznik lub kurs waluty wg którego mają być przeliczone ceny (np.
chcąc podwyższyć ceny o 2% w polu tym powinno się wpisać '1,02')

• Od dnia - należy podać datę od kiedy ma obowiązywać nowa wersja cenowa.

Stawki VAT dla wyliczenia cen brutto pobierane są ze stawek VAT przypisanych do artykułu (Dane Podstawowe
F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) uwzględniając datę obowiązywania stawek i datę
od której ma obowiązywać wersja cenowa.

Przykłady przeliczania cennika:

1. Przeliczenie cennika na inną walutę wg określonego kursu dla tej samej wersji cenowej:

Przyjmijmy, że cennik, który chcemy przeliczyć określa wersję cenową 01 w walucie PLN. Po przeliczeniu
chcemy uzyskać cennik w tej samej wersji cenowej, ale w walucie EURO wg kursu, gdzie 1 PLN = 0,2611
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EUR obowiązujący od 1 sierpnia 2007 roku. W oknie "Przeliczanie Cennika" pola powinny być wypełnione
następująco:

Zatwierdzamy dane naciskając <Enter>. Uzyskamy Cennik w wersji cenowej 01 i walucie EURO.

Analogicznie postępujemy przeliczając cennik dla tej samej wersji cenowej z waluty obcej na PLN.

2. Przeliczanie cennika w tej samej walucie na inną wersję cenową:

Przyjmijmy, że chcemy przeliczyć ceny kategorii artykułów 0 z cennika w wersji cenowej 01 i walucie PLN
i uzyskać nowe ceny dla tej kategorii w wersji cenowej 02 i walucie PLN wyższe o 2%. Nowy cennik dla
tej kategorii ma obowiązywać od 22 lutego 2017 roku. W tej sytuacji okno "Przeliczanie cennika powinno
być wypełnione następująco:

W nowym cenniku ceny artykułów dla wybranej kategorii będą większe o 2%.

Po wykonaniu przeliczenia system wyświetli komunikat:

Będzie to oznaczać, że ceny artykułów zostały przeliczone i zawarte w wyjściowej wersji cenowej określonej
wcześniej. Przeliczony cennik można obejrzeć wpisując w filtrze okna "Cennik" symbol wyjściowej wersji
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cenowej, walutę, w której dokonano przeliczenia oraz datę mieszczącą się w zakresie dat określonym dla
nowego cennika.

• Wydruk Cennika

Aby wydrukować wyświetlony na ekranie cennik należy z Menu wybrać polecenie "Cena" ---> funkcję "Drukuj

listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
typowe dla funkcji wydruku.

Po wybraniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wybór naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

• Przeliczanie cennika z uwzględnieniem stawki VAT

Funkcja dostępna jest tylko dla anakondy. Analizuje wszystkie aktywne artykuły i naprawia ceny. Przelicza
zarówno rs_artykuly_ceny ( z wersji cenowej pobiera cenę netto/brutto oraz ile miejsc po przecinku) oraz
rs_kontrahenci (cenę netto i 2 miejsca po przecinku).

Sprawdza i ewentualnie zmienia cenę jeśli nie jest zgodna z vatem obowiązującym tego dnia. Potrafi też dodać
cenę jeśli stwierdzi, że zmieniono vat, a nie zmieniono tego dnia ceny.

Funkcja działa też podczas zmian stawek vat dla artykułu (ale tylko w anakondzie). Wtedy działa dla 1 artykułu.
Dodanie stawki powoduje stworzenie ceny, ale usunięcie stawki skutkuje tylko przeliczeniem, a nie usunięciem
ceny. Program nie wie czy cena jest dodana z powodu stawki czy nie i tego nie sprawdza.

• Ceny dla kontrahenta

Funkcja umożliwia wprowadzenie nowych cen poszczególnych artykułow dla kontrahenta z uwzględnieniem
daty od której nowa cena ma obowiązywać.

Naciśnięcie klawisza <F8> spowoduje wyświetlenie okna, w którym możliwe bedzie wprowadzenie nowych
danych:

Wprowadzone dane należy zapisać naciskając klawisz <F5>.

Użycie funkcji "Cofnij" spowoduje wyczyszczenie zawartości kolumn Nowa cena i Od dnia.

Użycie funkcji "Zmień datę" powoduje wyświetlenie okna do podania daty "Wpisz w od dnia: ", a jej zatwierdze-
nie klawiszem <Enter> wpisuje we wszystkie wiersze wpisaną datę.
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Dane na grid pobierane są z rs_kontrahenci_ceny z najnowszą datą od przy czym wyświetlani sa tylko aktywni
kontrahenci i aktywne artykuły. Zapisywane są tylko wiersze z niezerową ceną. Na podstawie wpisanej ceny
obliczana jest cena netto 2 (cena netto 1 * przelicznik) i cena brutto (cena netto * vat z rs_artykuly_stawki_vat).
Tylko aktywni kontrahenci i aktywne artykuły.

6.1. Ceny w systemie
System Anakonda umożliwia przechowywanie cen artykułów, wersji cenowych, indywidualnie zdefiniowanych
cen i upustów dla konkretnego kontrahenta, co stanowi niezbędne narzędzie do rzetelnej obsługi klienta w zakresie
sprzedaży i zakupów dokonywanych w firmie.

Definiowanie ceny dla artykułu odbywa się na poziomie wersji cenowej, co w znacznym stopniu usprawnia
pracę operatora podczas wystawiania dokumentów magazynowych lub sprzedażowych, nie wymagając od niego
wprowadzania poszczególnych cen dla kolejnego artykułu, a jedynie podania symbolu konkretnej wersji cenowej.

Jednocześnie istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ceny artykułu lub kategorii artykułów dla konkretnego
kontrahenta. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach definiowania upustów na artykuły lub kategorie, bądź też
ustalania rabatów w negocjowanych kontraktach.

W zależności od tego czy dane będą dotyczyć cen dla artykułu czy też powiązane będą z konkretnym kontra-
hentem, system przechowuje je w module “Dane podstawowe” ---> “Artykuły” lub też “Dane podstawowe” ---
> “Kontrahenci”.

Uwaga! Przeliczenie ceny brutto następuje automatycznie i uwzględnia aktualną stawkę VAT dla artykułu. Istnieje
jednak możliwość przeliczania ceny netto według stawki VAT i ceny brutto. W tym przypadku w definicji wersji
cenowej należy zaznaczyć pole kontrolne w kolumnie "Brutto"; patrz: "Dane podstawowe" --> "Słowniki"

1. Ceny dla artykułu

W module “Dane podstawowe” ---> "Artykuły" dostępne są ceny ustalone dla danego artykułu w poszczegól-
nych wersjach cenowych.

Jak wspomniano wcześniej, ceny są tu określane na poziomie zdefiniowania wersji cenowej. Oznacza to, że
operator wprowadza ceny dla każdego artykułu w zdefiniowanej wcześniej wersji cenowej, która uzależniona
jest od potrzeb firmy, np: grupy odbiorców, typu dostaw, okresu czasu, w którym cena ma obowiązywać, waluty,
w której jest zdefiniowana, formy zakupu czy sprzedaży, etc. Informacje o zdefiniowanych wersjach cenowych
są przechowywane przez system w module “Dane podstawowe” ---> “Słowniki” i tam udostępnione są do
wglądu dla operatora mającego odpowiednie uprawnienia.

Wykorzystując wersje cenowe, w chwili wystawiania jakiegokolwiek dokumentu sprzedaży, czy zakupu system
automatycznie pobiera cenę artykułu wg wprowadzonej przez operatora wersji cenowej. Anakonda umożliwia
również wprowadzanie nowej wersji cenowej w chwili wprowadzania do bazy nowego artykułu.

Każda cena artykułu określana jest przez następujące parametry:

• identyfikator firmy

• symbol artykułu

• wersja cenowa

• waluta (system umożliwia przechowywanie cen dla różnych walut)

• data od której obowiązuje cena

• ceny netto i brutto (jeżeli dla danego artykułu zdefiniowane będą dwie jednostki miary, to system będzie
przechowywać ceny netto i brutto dla artykułu w obu jednostkach miar) - cena brutto wyliczana jest au-
tomatycznie wg stawki VAT zdefiniowanej w danych artykułu.

Każda wersja cenowa określana jest dwuznakowym unikalnym symbolem oraz opisem
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System umożliwia automatyczne przeliczanie cen z jednej wersji cenowej na drugą lub zmianę cen w wybranej
wersji o określony procent / przelicznik (plus / minus).

Na potrzebę definiowania cen artykułów i wersji cenowych w różnych walutach stworzono mechanizm au-
tomatycznego przeliczania w wersji cenowej na inną, niż zdefiniowana wcześniej walutę. W tej konkretnej sytu-
acji, wersja cenowa jest ściśle związana z kursem walut, który może być systematycznie aktualizowany przez
operatora. Tabele kursów walut są przechowywane w systemie. O wyborze kursu oraz momentu przeliczenia
cen decyduje uprawniony operator.

System umożliwia również import cen (dla wybranej wersji cenowej) z pliku w formacie csv.

2. Ceny dla kontrahenta

W module “Dane podstawowe” ---> “Kontrahenci” istnieje możliwość zdefiniowania i przechowywania cen
ustalonych indywidualnie dla danego kontrahenta. Pozwala to na uwzględnienie indywidualnych wyników
negocjacji z klientem poprzez definiowanie odpowiednich upustów dla cen poszczególnych artykułów, czy też
kategorii artykułów w danej transakcji czy kontrakcie.

W sytuacji ustalania indywidualnych cen dla danego kontrahenta niezbędne jest zdefiniowanie następujących
parametrów:

• symbolu artykułu, którego cenę ustala się dla kontrahenta

• symbol oddziału dla którego obowiązuje dana cena (w przypadku gdy ma obowiązywać dla wszystkich
oddziałów, należy podać symbol "**")

• daty od której cena obowiązuje

• waluty, w której cena jest definiowana

• cen netto i brutto ( jeżeli zdefiniowane będą dwie jednostki miary dla wycenianego artykułu – system
wygeneruje ceny netto i brutto w obu tych jednostkach) - cena brutto wyliczana jest automatycznie wg stawki
VAT zdefiniowanej w danych artykułu.

Definiowanie upustów dla artykułów i kategorii artykułów dla danego kontrahenta musi być określone przez
parametry:

• symbol artykułu lub kategorii artykułów, na które upust ma obowiązywać

• daty określające początek i koniec okresu, w którym upust ma obowiązywać (jeżeli data końca okresu nie
jest podana oznacza to, że upust przyznany jest na czas nieokreślony)

• procent upustu zdefiniowany dla kontrahenta dla danego artykułu lub kategorii artykułów

W chwili wystawiania odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży dla danego kontrahenta, system au-
tomatycznie pobierze właściwe dane, co przedstawione zostało na diagramie:
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3. Ceny w sprzedaży

Istotne znaczenie przy wystawianiu dowodów sprzedaży (faktur) ma fakt przeliczania cen na różne waluty w
różnych wersjach cenowych. Anakonda umożliwia taką operację w module Dane podstawowe ---> Cenniki.
Po podaniu wyjściowej wersji cenowej i waluty, docelowej wersji cenowej i waluty, daty oraz przelicznika
(np. kursu waluty), system dokonuje automatycznego przeliczenia cen. W sytuacji, gdy dla nabywcy zostały
wcześniej ustalone upusty lub specjalne ceny – system uwzględnia to przy generowaniu ceny artykułu, mającej
figurować na fakturze.

4. Ceny w zakupach

W przypadku zakupu artykułów w PLN, operator ma możliwość wprowadzania do systemu ceny z faktury lub
też wykorzystania wersji cenowej jeżeli taka została wcześniej zdefiniowana i wprowadzone w niej zostały ceny
dla poszczególnych artykułów. Jeżeli zakup zostanie dokonany w obcej walucie system umożliwia przeliczenie
cen na PLN, uwzględniając cenę dostawy i kurs waluty.

5. Ceny specjalne (oferty/kontrakty)

System umożliwia wprowadzenie na zamówieniu od odbiorcy blokady cen artykułów ustalonych na potrzeby
konkretnego kontraktu, co oznacza, że na fakturze wygenerowanej na podstawie takiego zamówienia ceny będą
dokładnie takie jak na zamówieniu i niemodyfikowalne. W takiej sytuacji system pomija wszelkie zdefiniowane
wcześniej dla tego odbiorcy upusty lub ceny specjalne.

6. Opcje dodatkowe

W systemie istnieje możliwość powiązania danych do fakturowania (wersja cenowa, sposób zapłaty, liczba
dni na uregulowanie faktury itd.) z kategorią kontrahenta. Funkcja ta powoduje, że wraz ze zmianą kategorii
kontrahenta automatycznie zmieniane są jego dane do fakturowania z możliwością modyfikacji przez operatora.

7. Uwagi ogólne

Należy zwrócić uwagę, że przy przechowywaniu cen w zupełności wystarcza informacja o dacie “od której”
cena obowiązuje. Jeśli cena ma być obniżona tylko na pewien okres, to wystarczy zdefiniować to w następujący
sposób:

Sytuacja, w której jednocześnie występują daty od i do prowadzi do problemów w interpretacji, którą ceną się
posłużyć, jeśli okresy częściowo się pokrywają.

7. Projekty
Aby skorzystać z działu "Projekty" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Dane podstawowe"
lub nacisnąć klawisz <F2>, a następnie "Projekty" lub klawisz <F7>. Można również w oknie głównym z Menu
wybrać polecenie "Dane podstawowe" ---> funkcję "Projekty". System wyświetli okno "Edycja projektów":
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Aby móc uzupełnić filtry należy nacisnąć klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Projekty"

---> funkcję "Filtruj". Po wypełnieniu odpowiednie pola, należy ponownie nacisnąć klawisz <F3> lub ikonę 
lub z Menu wybrać polecenie "Projekty" ---> funkcję "Filtruj", spowodujemy tym wyświetlenie listy projektów
wg filtra, który wprowadziliśmy.

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie projektu

Aby dodać nowy projekt należy z Menu wybrać polecenie "Projekty" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Podaj symbol projektu", w którego
pole należy wpisać symbol nowego projektu:

Wprowadzenie symbolu zatwierdzamy klawiszem <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego okna
"Projekt nr ..":
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W poszczególne pola wpisujemy nazwę projektu, zakres dat, identyfikator projektu, handlowca wiodącego,
symbol działu wiodącego oraz opis projektu.

Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Projekt" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Natomiast cofnięcie wprowadzonych zmian uzyskujemy z Menu wybierając polecenie "Projekt" ---> funkcję

"Cofnij zmiany" lub naciskając klawisz <F8> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby wrócić do okna "Edycja projektów" zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję
"Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

2. Edycja projektu

Aby edytować dane wcześniej zdefiniowanego projektu, należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja
projektów", a następnie z Menu wybrać polecenie "Projekty" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Projekt nr ...":
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3. Usuwanie projektu

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia projektu, zaznaczamy go LPM w oknie "Edycja projektów", a następnie
z Menu wybieramy polecenie "Projekty" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia projektu wyświetlając okno:

Wybieramy "Tak" jeżeli chcemy usunąć projekt (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy naciskamy "Nie" (klawisz
<N>).

4. Działy.

System umożliwia wprowadzenie rozbicia procentowego kosztów i przychodów poszczególnych projektów.
W tym celu zaznaczamy wybrany projekt LPM w oknie "Edycja projektów", a następnie z Menu wybieramy
polecenie "Projekty" ---> funkcję "Działy" lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę

. System wyświetli okno "Projekty działy":
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W oknie tym wprowadzamy następujące informacje:

• Dział - symbol działu, możliwość skorzystania z listy wyboru za pomocą klawisza <F1>,

• Handlowiec - symbol handlowca, dla którego definiujemy rozbicie procentowe, możliwość skorzystania z
listy wyboru za pomocą klawisza <F1>. Pole może być niewypełnione.

• Koszty % - procentowy udział definiowanej pozycji w kosztach projektu

• Przychody % - procentowy udział definiowanej pozycji w przychodach projektuK

• Kontrahent - symbol kontrahenta, dla którego definiujemy rozbicie procentowe, możliwość skorzystania z
listy wyboru za pomocą klawisza <F1>. Pole może być niewypełnione.

Przy wyjściu z tego okna system sprawdza, czy suma procentów kosztów i procentów przychodów jest równa
100. Jeżeli nie to wyświetla komunikat o błędzie:

i nie pozwala opuścić okna bez poprawy błędu.

Wprowadzone dane należy zapisać wybierając z Menu polecenie "Dział" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby usunąć pozycję z należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Projekty Działy", a następnie z Menu wybrać

polecenie "Dział" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja projektów" można edytować kolejne projekty, poprzedni (Menu

---> Dział ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następny projekt (Menu ---> Dział --->

Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

5. Zmiana id projektu.

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany id projektu, zaznaczamy go LPM w oknie "Edycja projektów", a następnie
z Menu wybieramy polecenie "Projekty" ---> funkcję "Zmień id projektu" lub naciskamy klawisz <F5> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda wprowadzenia nowego id projektu wyświetlając okno:
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Po wprowadzeniu nowego id projektu i jego akceptacji system wyświetli okno:

Akceptacja odpowiedzi spowoduje, że system zmieni id wybranego projektu, natomiast odpowiedź negatywna
spowoduje powrót do listy projektów w oknie "Edycja projektów".

Przy uruchomieniu zmiany id projektu system sprawdza czy projekt jest użyty w dowodach księgowych jako
fragment konta wynikający z grupy analitycznej typu 'Projekt'. W takim przypadku system , nie pozwala na
zmianę id projektu.

6. Filtrowanie projektów

Aby wyszukać konkretny projekt należy w oknie do filtrowania "Edycja projektów" z Menu wybrać polecenie

"Projekty"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

8. Wyznaczniki faktur
Nieodłącznym elementem charakteryzującym każdą fakturę jest jej symbol, który w programie Anakonda składa
się z trzech elementów:

• wyznacznika

• daty - data wystawienia faktury

• numeru faktury - numeracja jest chronologiczna i odbywa się w ramach dnia

Wyznacznik jest unikalnym symbolem oznaczającym ustalony przez firmę rodzaj wystawianych w niej faktur
VAT. Stosowanie wyznaczników ułatwia kontrolowanie sprzedaży w konkretnych zakresach zgodnie z zapotrze-
bowaniem firmy.

Dane dotyczące wyznaczników są gromadzone w programie Anakonda w dziale "Dane podstawowe".

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym wybrać przycisk "Dane podstawowe" lub nacisnąć
klawisz <F2>:
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Następnie w oknie, które zostanie wyświetlone należy wybrać przycisk "Wyznaczniki faktur" lub nacisnąć klawisz
<F1>:
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W efekcie zostanie wyświetlone okno "Edycja wyznaczników":
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W oknie tym system umożliwia wykonanie następujących funkcji:

8.1. Dodawanie nowego wyznacznika
Aby zdefiniować nowy wyznacznik należy w oknie "Edycja wyznaczników" z Menu wybrać polecenie "Wyz-

nacznik" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno "Podaj wyznacznik", w którego pole należy wpisać symbol nowego wyznacznika:

Wprowadzenie symbolu zatwierdzamy klawiszem <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego okna "Edy-
cja wyznacznika":
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W poszczególne pola wpisujemy :

• Opis - opis wyznacznika

•

Typ dokumentu - typ dokumentu zdefiniowany w słowniku. Naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy
skorzystać z tego słownika. Dostępne typy dokumentów to:

• BP - faktura bezpłatna,
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• DU - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

• EK - faktura eksport,

• KR - faktura krajowa,

• RR - rolnik ryczałtowy,

• WW - faktura wewnętrzna,

• ZD - zamówienia dostawcy,

• ZO - zamówienia odbiorcy,

• ZU - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

• ZL - złom sprzedaż,

• KW - korekta wartościowa

• Plik wydruku - rodzaj wydruku obsługiwany dla danego rodzaju faktury np. standard, wewnętrzna, skrot, etc.
W przypadku wybrania typy dokumentu KW, pole uzupełni się automatycznie.

• Kolumna - parametry poziome wydruku adresu nabywcy

• Pole "Czy korekta?" - jeżeli wyznacznik będzie używany do tworzenia faktur korygujących, konieczne jest jego
zaznaczenie

• Pole "Ecod" - jeżeli zaznaczone, podczas eksportu korekt xml (ECOD) system będzie kontrolować czy w opisie
korekty uzupełniony jest symbol dowodu zwrotu w formacie " Dowód zwrotu xxxxxxxxx z dnia rrrr-mm-
dd ". W przypadku braku opisu lub opisu sformatowanego w inny sposób eksport korekt jest przerywany i
wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

• Pole "Drukować w sumach" - jeżeli zaznaczone, to dla tego wyznacznika będą drukowane sumy na rejestrze
sprzedaży,

• Wiersz - parametry pionowe wydruku adresu nabywcy

• TEKST NAD PODPISEM - informacje, które mają być ujęte nad podpisami i pieczątkami

• TEKST POD PODPISEM - informacje, które mają być ujęte pod podpisami i pieczątkami

• HANDLOWIEC - jeżeli wyznacznik ma typ ZD (zamówienie do dostawców), na zamówienia z tym wyz-
nacznikiem automatycznie pobierany będzie handlowiec z tej kontrolki; jeżeli typ wyznacznika odnosi się do
faktury, wartość z pola "Handlowiec" będzie wpisywana do nagłówka faktury, jeżeli w danych do fakturowania
kontrahenta, pole "Handlowiec" pozostanie puste.

• MIEJSCE DOSTAWY - jeżeli wyznacznik ma typ ZD (zamówienie do dostawców), na zamówienia z tym
wyznacznikiem automatycznie pobierane będzie miejsce dostawy z tej kontrolki.

• TEKST DATY - alternatywny tekst drukowany na fakturze w miejscu "Data sprzedaży/otrzymania zaliczki"

• ozn. d. trans - oznaczenie dowodu transakcji

• ozn. d. sprz. - oznaczenie dowodu sprzedaży

Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
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Natomiast cofnięcie wprowadzonych zmian uzyskujemy z Menu wybierając polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję

"Cofnij" lub naciskając klawisz <F8> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja wyznaczników" możemy edytować dane

poprzedniego ( Menu ---> Wyznaczniki ---> Poprzedni wyznacznik lub klawisz <F11> lub ikona ) lub

następnego wyznacznika (Menu ---> Wyznaczniki ---> Następny wyznacznik lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby wrócić do okna "Edycja wyznaczników" zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję
"Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>. Nowy wyznacznik pojawia się na liście wyznaczników w oknie "Edycja
wyznaczników".

8.2. Edycja wyznacznika
Aby edytować dane wcześniej zdefiniowanego wyznacznika, należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja
wyznaczników", a następnie z Menu wybrać polecenie "Wyznacznik" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja wyznacznika":
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Uwaga! jeżeli pole "wymagane miejsce dostawy" zostanie zaznaczone, system będzie wymagał podania miejsca
dostawy w nagłowku zamówienia dostawcy

Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian, możemy je zapisać z Menu wybierając polecenie "Wyznaczni-

ki" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy "Wyznaczniki" ---> "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8>

lub ikonę .
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Chcąc edytować dane innych wyznaczników, nie ma potrzeby powrotu do okna "Edycja wyznaczników". Aby
edytować dane poprzedniego wyznacznika, z Menu wybieramy polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję "Poprzedni

wyznacznik" lub naciskamy klawisz <F11> lub ikonę . Aby edytować dane następnego wyznacznika, z
Menu wybieramy polecenie "Wyznaczniki" ---> funkcję "Następny wyznacznik" lub naciskamy klawisz <F12>

lub ikonę .

Jeżeli w definicji wyznacznika zaznaczone jest pole kontrolne "Adres korespondencyjny" to, dla kontrahenta z
wypełnionym adresem korespondencyjnym (dane podstawowe -> kontrahenci -> dane dodatkowe) na fakturze
drukować się będzie ten właśnie adres. Miejsce druku określone jest parametrami "Kolumna" i "Wiersz". Wartości
w obu parametrach muszą być różne od 0 (zero).

Drukowanie adresu korespondencyjnego w ten sposób dotyczy tylko korekt i faktur z plikiem wydruku "od daty".

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

8.3. Zmiana symbolu wyznacznika
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany symbolu wyznacznika należy w oknie "Edycja wyznaczników" zaznaczyć
LPM wyznacznik, którego symbol ma ulec zmianie, a następnie z Menu wybrać polecenie "Wyznacznik" --->

funkcję "Zmiana symbolu" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno "Stara wartość":

Zmieniamy symbol i zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>. W efekcie system wyświetli ostrzeżenie:

Zmiana symbolu wyznacznika może być długotrwała, ponieważ system będzie musiał automatycznie zmienić ten
symbol we wszystkich wprowadzonych wcześniej dokumentach, na których wyznacznik figuruje.

Jeżeli jednak decydujemy się na zmianę symbolu naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy ze zmiany
symbolu wybieramy "Nie" (klawisz <N>).

Po zmianie symbolu, lub rezygnacji z wprowadzania zmian następuje automatyczny powrót do okna "Edycja
wyznaczników".

8.4. Grupy i oddziały wyznacznika
W tej części programu przechowywane są informacje na temat uprawnień do wystawiania faktur o określonych
wyznacznikach w określonych oddziałach przez określoną grupę operatorów. Służy to przede wszystkim
ograniczeniu możliwości wystawiania określonego rodzaju faktur do ściśle określonej grupy operatorów w odd-
ziale.

Odpowiedni przydział uprawnień grup i oddziałów dla danego wyznacznika ma istotne znaczenie zwłaszcza w
przypadku wystawiania faktur. Brak odpowiedniego przydziału do wyznacznika dla wprowadzającego fakturę op-
eratora spowoduje niemożność edycji wprowadzonych wcześniej wyznaczników podczas wprowadzania faktury.
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Aby skorzystać z tej części programu, należy w oknie "Edycja wyznaczników" zaznaczyć LPM konkretny wyz-
nacznik, co do którego chcemy nadać uprawnienia, a następnie z Menu wybrać polecenie "Wyznacznik" --->

funkcję "Grupy i oddziały" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno "Edycja grup i oddziałów wyznacznika":

W oknie tym widnieje symbol i opis oddziałów firmy i grup operatorów, dla których przyznane są uprawnienia
do danego wyznacznika.

Udostępnione są tu następujące funkcje:

1. Dodawanie nowych uprawnień

Aby dodać nowe uprawnienia dla wyznacznika należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Wybierz
grupę i oddział":

Wpisujemy symbole grupy i oddziału, którym chcemy nadać uprawnienia lub wybieramy je naciskając klawisz

<F1> lub ikonę  (wprowadzenie w polu "Oddział" symbolu '**' spowoduje wybór wszystkich oddziałów,
w grupach takiej możliwości nie ma). Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>. Nowy
przydział uprawnień pojawi się na liście w oknie "Edycja grup i oddziałów wyznacznika".

2. Usuwanie uprawnień

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia uprawnień dla danego wyznacznika, zaznaczamy go LPM w oknie
"Edycja grup i oddziałów wyznacznika", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń"

lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia
chęci usunięcia uprawnień wyświetlając okno:
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Wybieramy "Tak" jeżeli chcemy usunąć wyznacznik (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy naciskamy
"Nie" (klawisz <N>).

3. Drukowanie listy uprawnień

Aby wydrukować listę uprawnień widoczną w oknie "Edycja grup i oddziałów wyznacznika" należy z Menu
wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno charakterystyczne dla funkcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybier-
ając "Anuluj".

4. Edycja uprawnień dla pozostałych wyznaczników

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja wyznaczników" możemy przeglądać uprawnienia dla poprzedniego

(Menu ---> Wyznaczniki ---> Poprzedni wyznacznik lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego wyz-

nacznika (Menu ---> Wyznaczniki ---> Następny wyznacznik lub klawisz <F12> lub ikona ).

Po skończeniu wprowadzania danych zamykamy okno "Edycja grup i oddziałów wyznacznika" z Menu wybier-
ając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Edycja
wyznaczników".

8.5. Usuwanie wyznacznika
Aby usunąć wyznacznik należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja wyznaczników", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Wyznacznik" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wyznacznika wyświetlając okno:

Potwierdzamy chęć usunięcia wyznacznika naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając
"Nie" (klawisz <N>).

Jeżeli wyznacznik figuruje w jakichkolwiek dokumentach jego usunięcie będzie niemożliwe, co system zasygnal-
izuje odpowiednim komunikatem:
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8.6. Drukowanie listy wyznaczników
Aby wydrukować listę wyznaczników faktur zdefiniowanych w systemie i widocznych w oknie "Edycja wyz-
naczników" należy z Menu wybrać polecenie "Wyznacznik" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze

<Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno charakterystyczne dla opcji
drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednie opcje i potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj".

9. Cechy artykułów
Aby skorzystać z działu "Cechy artykułów" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Dane podsta-
wowe" lub nacisnąć klawisz <F2>, a następnie "Cechy artykułów" lub klawisz <F9>. Można również w oknie
głównym z Menu wybrać polecenie "Dane podstawowe" ---> funkcję "Cechy artykułów". System wyświetli okno
"Edycja cech artykułów".

Okno zawiera tabelę edytowalną. Dozwolone na oknie operacje to:

•

Dodawanie nowej pozycji w tabeli - ikona  , polecenie "Dodaj cechę" z menu "Cecha" lub skrót klawis-
zowy <NUM +>

•

Zapisywanie tabeli - ikona  , polecenie "Zapisz zmiany" z menu "Cecha" lub skrót klawiszowy <F5>

•

Usuwanie pozycji - ikona ,polecenie "Usuń cechę" z menu "Cecha" lub skrót klawiszowy <NUM ->
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•

Wyszukanie konkretnego rodzaju cechy lub ograniczonej listy rodzajów cech - ikona ,polecenie "Filtruj"
z menu "Cecha" lub skrót klawiszowy <F3>

UWAGA! Cechy artykułów nie mogą zawierać znaków specjalnych, ponieważ uniemożliwia to ich
wyszukanie.

•

Drukowanie listy cech ikona ,polecenie "Drukuj listę" z menu "Cecha" lub skrót klawiszowy <CTRL>
+<P>

•

Wartości dla cechy - ikona ,polecenie "Wartości dla cech" z menu "Cecha" lub skrót klawiszowy <F6>

UWAGA! Cechy artykułów nie mogą zostać zedytowane jeśli zostały już gdzieś użyte.

To polecenie otworzy kolejną tabele edytowalną zawierającą sekcje cechy:

Do wypełnienia pozostają 3 kolumny.

• Lp - liczba porządkowa sekcji cechy

• Opis - opis cechy

• Długość - długość wartości dla sekcji cechy - ważne przy okazji wpisywania wartości dla cech

Na oknie dostępne są wszystkie standardowe funkcje dla okna z tabelą edytowalną. Wszystkie one zostały
opisane w poprzednim oknie. Funkcjami dodatkowymi są:

•

Następna / poprzednia cecha - ikony  , skróty klawiszowe <F11>/<F12> - pozwala przesuwać cechy
artykułów bez konieczności zamykania okna z sekcjami cechy

•

Wartości dla cech - ikona ,polecenie "Wartość sekcji" z menu "Sekcja" lub skrót klawiszowy <F6>:
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Okno służy do uzupełniania końcowych wartości dla poszczególnych sekcji.

Do uzupełnienia pozostają kolumny:

• Wartość - wartość cechy

• Opis wartości - opis cechy

• Domyślna - jeżeli pole zaznaczone to wartość cechy będzie się domyślnie pobierać na dokumenty. Może istnieć
tylko jedna wartość domyśla w każdej z sekcji cech. Podczas wyboru wartości kursor ustawiany jest automaty-
cznie na domyślnych wartościach.

Okno zawiera standardowe funkcje opisane w poprzednik oknach związanych z cechami w niniejszym doku-
mencie.

UWAGA!!! Filtrowanie po cechach:

W oknach z pozycjami: dokumentów magazynowych, dostaw, zamówień od dostawców, faktur możliwe jest
wybieranie cechy ze słownika.

Funkcja otwiera odpowiednią dla artykułu cechę i pozwala operatorowi wybrać dowolną wartość z każdej sekcji
cechy. Możliwe jest wpisanie do kontrolki cechy wartości cechy (dla jednej lub wielu sekcji), wówczas operator
po użyciu <F1> dostanie możliwość wyboru wartości kolejnej, następnej po już wpisanej, sekcji cechy.

10. Artykuły - daty dostaw
Moduł pozwala na zdefiniowanie ograniczenia daty dostaw artykułu lub kategorii artykułów dla wszystkich lub
konkretnego kontrahenta. Ograniczenie działa w przypadku automatycznego generowania dowodów dostaw z
zamówień od odbiorców. Uprawnienia do tego modułu nadawane są w menu dla grupy uprawnień.

Tabela wyświetlana w tym module pozwala na zdefiniowanie:

• kategorii artykułów, dla której mają być ograniczone dostawy
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• artykułu, dla którego mają być ograniczone dostawy

• kontrahenta, dla którego mają być ograniczone dostawy (niewypełnione pole będzie oznaczać, ze dostawy maja
być zablokowane dla wszystkich kontrahentów). Jeżeli wpisany zostanie kontrahent, który nie jest sam dla
siebie płatnikiem to blokada będzie obowiązywać tylko dla tego kontrahenta, jeżeli płatnik, to dla wszystkich
kontrahentów w ramach tego płatnika.

• daty do kiedy artykuły mają być dostarczane

Każdy zdefiniowany w tabeli wiersz skutkuje uzupełnieniem 'daty do' w pozycjach zamówień odbiorców (stałych
i jednorazowych) co uniemożliwi tworzenie pozycji dowodów dostaw po tej dacie dla zdefiniowanego artykułu
lub kategorii artykułów z uwzględnieniem zdefiniowanego kontrahenta.

Dane z tabeli uwzględniane będą również podczas importu zamówień (xls).

UWAGA! Wpis w tabeli nie powoduje dezaktywacji artykułu.

11. Grupy odbiorców - asortyment
Aby skorzystać z części programu, w której przechowywane są dane o asortymencie dostępnym dla grup odbior-
ców firmy należy w oknie głównym wybrać dział "Dane podstawowe", a następnie w oknie, które się pojawi
nacisnąć klawisz <F11> lub wybrać przycisk "Grupy odb. -asort.". Można również w oknie głównym z Menu
wybrać polecenie "Dane podstawowe" ---> funkcję "Grupy odb. -asort.". System wyświetli okno "Grupy Odbior-
ców - Asortyment":

system pozwala na filtrowanie po:

• Grupie - do wyboru identyfikator grupy pod klawiszem <F1>

• Artykule - do wyboru identyfikator artykułu pod <F1>

• Dacie Od - <F1> wyświetla kalendarz

• Dacie Do - <F1> wyświetla kalendarz

nie jest konieczne uzupełnianie żadnego filtra.

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Dodawanie nowej grupy odbiorców

Aby dodać nową grupę odbiorców należy w ostatnim wierszu okna edytować kolumnę "Grupa", do zapisu
wymagane jest również wprowadzenie pól "Artykuł" i "Data Od". Pola "Grupa" i "Artykuł" umożliwiają pod
<F1> wybór z listy, w polach z datami <F1> skutkuje pokazaniem się kalendarza do wyboru dnia

Aby zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Asortyment" ---> funkcję "Zapisz" lub

nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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• Usuwanie grupy odbiorców

Aby usunąć wiersz z grupą odbiorców asortymentu należy zaznaczyć go na liście w oknie "Grupy Odbiorców
- Asortyment", a następnie z Menu wybrać polecenie "Asortyment" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz

<Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia:

Aby potwierdzić należy wybrać "Tak" (klawisz <T>), aby zrezygnować należy wybrać "Nie" (klawisz<N>).

• Drukowanie listy grup odbiorców

Aby wydrukować listę grup odbiorców widoczną w oknie "Grupy Odbiorców - Asortyment" należy z Menu
wybrać polecenie "Asortyment" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Należy wybrać odpowiednie opcje, a następnie potwierdzić wydruk naciskając "OK" lub zrezygnować wybier-
ając klawisz "Anuluj".

12. Jak to zrobić
12.1. Jak dodać kontrahenta
Operator, który ma dodać nowego kontrahenta musi mieć przyznane uprawnienia do działu Dane podstawowe
---> Kontrahenci, Dane podstawowe --->Artykuły, Dane podstawowe ---> Słowniki: "Kategorie kontrahentów",
"Kraje", "Regiony", "Waluty", "Stanowiska", "Kategorie artykułów" oraz Sprzedaż. Aby dodać do bazy nowego
kontrahenta należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Dane podstawowe" ---> "Kontrahenci".

2. Dodać nowego kontrahenta - opisano w rozdziale " Dane podstawowe. Kontrahenci. Dodawanie nowego kon-
trahenta".

3. Dodać pozostałe dane kontrahenta - opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Pozostałe dane
kontrahenta".

12.2. Jak zdefiniować cennik dla kontrahenta
Aby zdefiniować cennik dla kontrahenta należy:

1. W dziale "Dane podstawowe" ---> "Kontrahenci" przejść do okna "Podtabele kontrahenta", a następnie wybrać
"Cennik dla kontrahenta".

2. Wybrać "Cennik dla kontrahenta"

3. Dodać nowy cennik - opisano w dziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Pozostałe dane kontrahenta. Cennik
dla kontrahenta".

487



Dane podstawowe

12.3. Jak zdefiniować upusty dla kontrahenta
Aby zdefiniować upusty dla kontrahenta należy:

1. W dziale "Dane podstawowe" ---> "Kontrahenci" przejść do okna "Podtabele kontrahenta"

2. Wybrać odpowiednio "Upusty dla artykułów" lub "Upusty dla kategorii"

3. Dodać nowy upust:

Definiowanie upustów dla artykułów zostało opisane w rozdziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Pozostałe
dane kontrahenta. Upusty dla artykułów".

Definiowanie upustów dla kategorii zostało opisane w rozdziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Pozostałe
dane kontrahenta. Upusty dla kategorii".

12.4. Jak dodać artykuł
Operator, który dodaje nowy artykuł do bazy musi mieć uprawnienia do działów Dane podstawowe --->Kontra-
henci i Dane podstawowe ---> Słowniki: "Typy artykułów", "Kategorie artykułów", "Stawki VAT", "Jednostki
miar", "Wersje cenowe", "Waluty".

Jeżeli te warunki są spełnione należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Dane podstawowe" ---> "Artykuły"

2. Dodać nowy artykuł - opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły. Dodawanie nowego artykułu".

3. Dodać pozostałe dane artykułu (ceny, dane dotyczące importu, kody EAN) - opisano w rozdziale "Dane pod-
stawowe. Artykuły. Podtabele artykułów".

12.5. Jak dodać/zmienić ceny artykułu
Aby dodać nową cenę dla artykułu należy:

1. W dziale "Dane podstawowe" ---> "Artykuły" przejść do okna "Podtabele artykułów"

2. Wybrać "Ceny dla artykułu"

3. Dodać lub zmienić cenę - opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły. Podtabele artykułów. Ceny
artykułu".

12.6. Jak sprawdzić stany magazynowe, przyjęcia i obroty
artykułu
Operator, który chce sprawdzić stany magazynowe, przyjęcia i obroty artykułu musi mieć uprawnienia do działów
"Dane podstawowe" ---> "Artykuły" i "Kontrahenci" oraz "Magazyny" i "Dokumenty magazynowe".

Aby sprawdzić stany magazynowe należy:

1. W dziale "Dane podstawowe" ---> "Artykuły" przejść do okna "Podtabele artykułów"

2. Wybrać tabelę "Stany magazynowe" - przeglądanie stanów magazynowych, przyjęć artykułu i jego obrotów
magazynowych opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły. Podtabele artykułów. Stany magazynowe".

12.7. Jak sprawdzić uprawnienia operatora do umów
Aby nadać lub sprawdzić uprawnienia operatora do umów należy w oknie głównym programu wybrać dział "Ad-
ministracja. Operatorzy",a następnie:
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1. Wybrać z listy interesującego nas operatora.

2. Edytować jego dane dotyczące przydziału do grup i oddziałów - opisano w rozdziale "Administracja. Opera-
torzy. Pozostałe dane operatora. Przydział grup i oddziałów.

3. Grupie udostępnić odpowiednie funkcje (Umowy) - opisano w rozdziale "Administracja. Definiowanie up-
rawnień dla grupy".

12.8. Jak wyliczane są ceny na fakturach i dokumentach maga-
zynowych
W systemie Anakonda w szczególnych przypadkach modą się różnić od siebie wartości dokumentów maga-
zynowych i faktur z nich utworzonych. Powodem tego jest różny sposób wyliczania wartości. I tak:

• Na dokumentach magazynowych:

Wartość na dokumentach magazynowych liczona jest podczas zmiany stanu dokumentu magazynowego z
W na G. Liczone są na podstawie pierwszej jednostki miary i można je zapisać wzorem: Wartość = Suma
( Zaokr(ilosc1 * cena1,2)) WartWalutowa = Suma (Zaokrl(ilosc1 * cena_wal1,2)).

• Na fakturach:

Wartość faktur liczona jest z sumy wartości poszczególnych pozycji w podziale na stawkę VAT. Przez to w
grę mogą wchodzić zaokrąglenia. Dlatego w szczególnych przypadkach może wystąpić różnica w wartościach
faktur i dokumentów magazynowych.
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Chapter 4. Sprzedaż
1. Dokumenty obce
1.1. Reklamacje
System umożliwia prowadzenie rejestru reklamacji artykułów dostarczanych do firmy (reklamacje do dostawców)
jak i produkowanych i sprzedawanych przez firmę (reklamacje konsumenckie).

Aby skorzystać z tego modułu systemu należy w dziale "Sprzedaż" nacisnąć przycisk "Dokumenty obce" <F3>,
a następnie "Reklamacje odbiorców" <F1>:

System wyświetli okno 'Edycja reklamacji" dostosowane do filtrowania (wyszukiwania) reklamacji wg wprowad-
zonych filtrów:
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Wypełnienie pól nie jest niezbędne. Jeżeli pozostaną puste, po naciśnięciu klawisza <F3> lub ikony system wyświ-
etli listę wszystkich reklamacji wprowadzonych do systemu.

Operator z wpisanym symbolem kontrahenta zobaczy reklamacje dla tego kontrahenta ze wszystkich oddziałów,
operator bez przypisanego kontrahenta widzi reklamacje dla wszystkich kontrahentów, ale tylko w oddziale w
którym jest zalogowany,

Wypełnienie któregokolwiek lub wszystkich pól spowoduje wyświetlenie listy reklamacji ograniczonej wprowad-
zonymi warunkami. Naciśnięcie klawisza <F1> w każdym polu spowoduje wyświetlenie okna wyboru. I tak
odpowiednio w polu data wyświetlony zostanie kalendarz, w polu "Typ zastrzeżenia" słownik "Typy zastrzeżeń",
w polu "Kontrahent" lista kontrahentów zdefiniowanych w systemie, w polu "Artykuł" - lista artykułów, w polu
"Przyczyna niezgodności" - słownik "Przyczyny niezgodności". Pole stan jest rozwijane, możliwe wartości, które
mogą być przyjęte to: wszystkie, uznane, nieuznane, rozpatrywane.

Po wypełnieniu odpowiednich filtrów i naciśnięciu klawisza <F3> system wyświetli okno z wszystkimi lub
wybranymi wg filtrów reklamacjami:

Wyświetlona tabela zawiera następujące kolumny:

• Data - data wprowadzenia reklamacji

• Numer - numer reklamacji nadawany automatycznie przez system
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• Oddział - symbol oddziału obsługującego reklamację

• Kontrahent - symbol i nazwa kontrahenta, którego dotyczy reklamacja

• Artykuł - symbol i nazwa reklamowanego artykułu

• Stan - możliwe wartości to: rozpatrywana (R), uznana (U), nieuznana (N)

• K - opcja zaznaczona jeżeli jest to reklamacja konsumencka

W oknie tym dostępne są następujące funkcje:

1. Dodawanie reklamacji

Aby dodać reklamację należy nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę  lub z Menu wybrać opcję "dodaj
reklamację". System wyświetli okno:

W polu data należy wpisać datę wprowadzenia reklamacji do systemu i nacisnąć klawisz <Enter> co spowoduje
wyświetlenie okna "Dodawanie nowej reklamacji":

492



Sprzedaż

Wypełniamy poszczególne pola (w polach obok których występuje ikona  można skorzystać z okien
wyboru naciskając ikonę lub klawisz <F1>), a następnie zapisujemy wprowadzone dane naciskając klawisz

<F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając opcję "Zapisz".

Uwaga: w systemie muszą znajdować się dostawy danego artykułu dla kontrahenta wpisanego w reklamacji
przed lub w dzień dostawy wprowadzony w reklamacji.
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Wprowadzona reklamacja pojawia się na liście reklamacji w stanie 'R' - rozpatrywana. Operator mający
odpowiednie uprawnienia może zmienić jej stan na "Uznana" lub "Nieuznana" zaznaczając odpowiednią opcję
podczas edycji reklamacji.

Reklamacja dodawana jest w oddziale zalogowania dla operatora bez powiązanego kontrahenta, a dla
użytkownika z powiązanym kontrahentem, brany jest oddział z ostatniej dostawy(wykonanej do dnia dostawy z
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reklamacji) artykułu. Dodatkowo kontrolowana jest podtabela "Producenci" z danych artykułu - jeśli reklamac-
ja ma być w oddziale 01, który zamawia artykuł w oddziale 02, to reklamacja zostanie dodana w oddziale 02.

Jeżeli podczas wprowadzania reklamacji zaznaczymy opcje "konsumencka" niektóre pola do wypełnienia będą
inne (dostosowane do specyfiki reklamacji od konsumenta). Wówczas okno edycji reklamacji będzie wyglądać
następująco:

Zaznaczenie opcji "konsumencka" umożliwia wprowadzenie daty sprzedaży reklamowanego artykułu oraz nu-
mer paragonu dokumentującego tę sprzedaż.

Zarówno podczas dodawania jak i edycji reklamacji jeśli:
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• dla kontrahenta, np. '120' istnieje magazyn z H na początku, a więc w tym przypadku 'H120', oraz jest to
magazyn handlowy.

• w oddziale w którym dodawana jest reklamacja istnieje jakikolwiek magazyn braków

przy okazji dodawania lub edycji zostanie utworzony dokument MM na reklamowany artykuł(z magazynu
kontrahenta na magazyn braków). Następnie dochodzi do próby zamknięcia tego dokumentu, jeśli jednak się
to nie uda, nie powoduje to problemu z zapisem zmian, a jedyne zostaje wyświetlona informacja dla operatora.

O istnieniu dokumentu MM można dowiedzieć się z pól "Magazyn/dokąd/stan"(symbol magazynu skąd, sym-
bol magazynu dokąd, stan dokumentu MM), "Data MM" oraz "Nr MM".

2. Edycja reklamacji

Aby edytować wprowadzoną reklamację należy nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę  lub z Menu wybrać
opcję "Edytuj reklamację". Wprowadzone zmiany należy każdorazowo zapisać naciskając klawisz <F5> lub

ikonę  lub z Menu wybierając opcję "zapisz zmiany".

Uwaga: Jeśli zostanie utworzony dokument MM dla reklamacji, nie będzie na niej możliwości zmiany sym-
bolu artykułu. W takiej okoliczności konieczne jest z poziomu dokumentów otwarcie i usunięcie MMki przed
modyfikacją reklamacji.

3. Usuwanie reklamacji

Aby usunąć reklamację z listy należy zaznaczyć ją na liście LPM, a następnie nacisnąć klawisz <Num ->

lub ikonę  lub z Menu wybrać opcję "Usuń". System wyświetli okno żądając potwierdzenia usunięcia
reklamacji:

Potwierdzamy usunięcie reklamacji naciskając "Tak" lub rezygnujemy wybierając "Nie".

4. Zmiana klucza reklamacji

Aby zmienić datę lub numer reklamacji, należy zaznaczyć wybraną reklamację na liście, a następnie nacisnąć

klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybrać opcję "Zmiana klucza". System wyświetli okno, w którym
należy podać nową datę:

a po zatwierdzeniu klawiszem <Enter> okno, w którym należy podać nowy numer reklamacji:
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Zatwierdzenie poprzez naciśnięcie klawisza <Enter> spowoduje zmianę daty i numeru reklamacji. Oczywiście
zmiana jest możliwa pod warunkiem, że nie istnieje już reklamacja posiadająca tę samą datę i ten sam numer.

Uwaga: Operator z przypisanym kontrahentem nie może zmienić klucza reklamacji dla której utworzono już
dokument magazynowy MM.

5. Drukowanie listy reklamacji

Aby wydrukować listę reklamacji wyświetlonych w oknie "Edycja reklamacji" należy nacisnąć klawisze <Ctrl

+P> lub ikonę  lub z Menu wybrać opcję "drukuj listę".

6. Drukowanie rejestru reklamacji

Aby wydrukować rejestr reklamacji należy nacisnąć klawisze <Ctrl+D> ikonę  lub z Menu wybrać opcję
"Drukuj dokumenty", a następnie z listy wybrać "rejestr reklamacji". Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju
wydruku. Drukowane są dane wyświetlone na liście reklamacji wg wprowadzonych wcześniej filtrów:

7. Drukowanie arkuszy reklamacji

Aby wydrukować arkusz konkretnej reklamacji, należy zaznaczyć ją na liście reklamacji, a następnie nacisnąć

klawisze <Ctrl+D> ikonę  lub z Menu wybrać opcję "Drukuj dokumenty", a następnie z listy wybrać
"arkusz reklamacji". Arkusz reklamacji odbiorcy wygląda następująco:
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Wydruk arkusza reklamacji konsumenckiej wygląda następująco:

8. Powiadomienia związane z reklamacją

Powiadomienia zostają wysyłane na zdefiniowane adresy e-mail w przypadku zmiany stanu reklamacji.
Szczegółowe informacje na temat definiowania powiadomień związanych z reklamacją opisane są w dokumen-
tacji użytkownika w dziale Administracja/Powiadomienia/Rodzaje powiadomień.
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1.2. Noty ilościowe
W celu rejestrowania zgłaszanych przez kontrahentów not ilościowych, w systemie Anakonda wprowadzono
funkcjonalność "Noty ilościowe". Znajduje się ona w module "Sprzedaż" w dziale "Dokumenty obce".

Po wybraniu funkcji, operatorowi wyświetli się sekcja filtrów okna:

Dla filtra Oddział i Kontrahent operator ma możliwość rozwinąć kartoteki wybierając skrót klawiszowy <F1>.

Po wpisaniu (lub nie) wartości w kontrolki filtrów, użycie funkcji filtruj  lub skrótu klawiszowego <F3>
wyświetli okno z notami ilościowymi.

Prezentowane są na nim następujące kolumny:

• Stan - stan noty ilościowej.

• Numer - numer noty ilościowej wprowadzany przez operatora. Zazwyczaj tożsamy z tym, na dokumencie
dostarczonym przez kontrahenta.

• Oddział - odział, w którym zalogowany był operator wprowadzający notę ilościową.

• Kontrahent - symbol kontrahenta, dla którego wprowadzana jest nota ilościowa.

• Data wystawienia - data wystawienia noty ilościowej. Taka sama jak na dokumencie dostarczonym przez kon-
trahenta.

• Data wprowadzenia - data wprowadzenia noty do systemu Anakonda. Uzupełniana automatycznie przy do-
dawaniu noty.

• Nota - numer porządkowy noty ilościowej.

Na oknie dostępne są następujące funkcje:
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1.

Dodawanie noty - skrót klawiszowy < + >, ikona  lub wybranie z menu kontekstowego "Dane" funkcji
"Dodaj".

Jeżeli operator wybierze tę funkcję, na ekranie wyświetli się okno dodawania noty ilościowej.

Pola z gwiazdkami (*) są polami obowiązkowymi. Do uzupełnienia są następujące kontrolki:

• Numer - numer noty; zazwyczaj nadawany na dokument przez kontrahenta, który przysłał notę. Wartość
kontrolki dowolna - ustalana przez operatora,

• Kontrahent - symbol kontrahenta, którego dotyczy nota ilościowa,

• Data wprowadzenia - uzupełniana automatycznie przez system,

• Data potrącenia - data, w której kontrahent pobiera odlicza sobie ewentualne nadpłaty,

• Data wystawienia - data noty ilościowej, zazwyczaj podana na dokumencie dostarczonym przez kontrahen-
ta,

• Dostawy Od - Do - zakres dat dostaw,

• Zwroty Od - Do - zakres dat zwrotów.

Pozycję można zapisać poleceniem "Zapisz" z menu "Nota ilościowa", używając skrótu klawiszowego <F5>,

ikony  z menu podręcznego lub wybranie z menu kontekstowego "Nota ilościowa" funkcji "Zapisz zmi-
any".

2.

Edycja noty - skrót klawiszowy <F4>, ikona  lub wybranie z menu kontekstowego "Dane" funkcji "Edy-
tuj".

Okno umożliwiające zmianę niektórych danych noty ilościowej. W stosunku do okna dodawania noty iloś-
ciowej zmieniła się obecność dostępnych funkcji. W tej chwili operator ma możliwość przejścia na następną

lub kolejną notę ilościową. Służą do tego skróty klawiszowe <F11> oraz <F12> lub ikony z menu ,
podręcznego.
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3.

Pozostałe dane noty - skrót klawiszowy <F6>, ikona  lub wybranie z menu kontekstowego "Dane"
funkcji "Pozycje".

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie wybór jednej z trzech podtabel.

a. Dowody dostaw

Funkcja służy do określania, których dowodów dostaw dotyczy nota ilościowa. Na oknie dostępne są stan-
dardowe funkcje okna z gridem.

Lista dowodów dostaw tworzona jest automatycznie. Istnieje jednak możliwość dodania dowodu dostaw
poprzez jego wybór.

Jeżeli operator doda dowód dostawy spoza zakresu dostaw zdefiniowanego w nagłówku noty ilościowej,
zobaczy stosowny komunikat.

b. Korekty

Okno analogicznie do okna wyboru dowodów dostaw, z tą jednak różnicą, że tyczy się faktur korygujących,
na podstawie których badane są zwroty.

Lista korekt tworzona jest automatycznie. Istnieje jednak możliwość dodania korekty poprzez jej wybór.

c. Pozycje
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Okno zawierające wszystkie pozycje z dostarczonego przez kontrahenta dokumentu.

Okno wypełniane przez operatora. Zawiera pola edycyjne w kolumnach "Artykuł" (dostępny wybór z kar-
toteki poprzez <F1>), "Ilość artykułu", "Cena artykułu", wypełniane przez operatora. Wartości w kolum-
nach: "Ilość ze zwrotów" oraz "Ilość z korekt" pojawiają sie na podstawie wypełnienia podtabel "dowody
dostaw" i/lub "korekty", po użyciu funkcji "Oblicz w nagłówku noty ilościowej"

4.

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL + P>, ikona ,

5.

Filtruj noty - skrót klawiszowy <F3>, ikona ,

6.

Zamknij notę - skrót klawiszowy <CTRL + Z>, ikona ,

7.

Otwórz notę - skrót klawiszowy <CTRL + O>, ikona ,

8.

Przelicz notę - skrót klawiszowy <CTRL + R>, ikona ,

Jeżeli wprowadzone są dane w podtabelach noty ilościowej, użycie tej funkcji przelicza wartość noty na pod-
stawie wprowadzonych danych.

1.3. Reklamacje klientów
System umożliwia prowadzenie rejestru reklamacji zgłaszanych przez klientów.

Aby skorzystać z tego modułu systemu należy w dziale "Sprzedaż" nacisnąć przycisk "Dokumenty obce" <F3>,
a następnie "Reklamacje klientów" <F3>:
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System wyświetli okno 'Reklamacje klientów" dostosowane do filtrowania (wyszukiwania) reklamacji wg
wprowadzonych filtrów:
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Podane filtry nie są obowiązkowe. Odfiltrowanie danych bez ich uzupełnienia spowoduje wyświetlenie wszystkich
reklamacji do których aktualnie dostęp ma zalogowany operator. Filtry jakie można uzupełnić to:

• Stan – parametr określający stan rozpatrzenia reklamacji. Możliwe stany to W – wprowadzona (w trakcie roz-
patrywania) lub Z – zamknięta (rozpatrzona)

• Zgłoszenie od/do – zakres dat w którym zgłoszenie zostało odebrane przez operatora. Nie jest to data tożsama z
datą utworzenia reklamacji, ponieważ reklamację można utworzyć z datą zgłoszenia w przeszłości. (Na przykład
kiedy operator wprowadza do systemu reklamację którą przyjął od konsumenta dzień wcześniej)

• Ostatnia aktywność od/do – Zakres dat ostatniej aktywności dowolnego operatora podczas rozpatrywania
reklamacji

• Forma zgłoszenia – forma w jakiej nastąpiło zgłoszenie reklamacji, na przykład telefon, fax, e-mail

Odfiltrowanie danych spowoduje wyświetlenie wszystkich reklamacji do których uprawniony jest zalogowany
operator z uwzględnieniem uzupełnionych wcześniej filtrów:

Na oknie znajdują się następujące informacje:

• Numer – numer seryjny reklamacji. Numery nadawane są seryjnie w obrębie całej firmy
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• Stan - parametr określający stan rozpatrzenia reklamacji. Możliwe stany to W – wprowadzona (w trakcie roz-
patrywania) lub Z – zamknięta (rozpatrzona)

• Zgłoszono - data w której zgłoszenie zostało odebrane przez operatora. Nie jest to data tożsama z datą ut-
worzenia reklamacji, ponieważ reklamację można utworzyć z datą zgłoszenia w przeszłości. (Na przykład kiedy
operator wprowadza do systemu reklamację którą przyjął od konsumenta dzień wcześniej)

• Zamknięto – data zamknięcia reklamacji. Zostaje uzupełniona po jej rozpatrzeniu, bądź ręcznym zamknięciu
reklamacji

• Rozpatrzono – data rozpatrzenia reklamacji

• Ostatnia aktywność - data ostatniej aktywności dowolnego operatora podczas rozpatrywania konkretnej rekla-
macji

• Treść zgłoszenia – treść reklamacji zgłoszonej przez konsumenta, uzupełniana przez operatora w momencie
wprowadzania reklamacji

• Treść odpowiedzi – treść odpowiedzi na reklamację jaka została wysłana do konsumenta przez operatora roz-
patrującego reklamację

Moduł reklamacji konsumenta zaimplementowane ma następujące funkcje na oknie głównym:

• Filtruj (F3) – pozwala na ponowne przejście do sekcji filtrów, opisanej powyżej

• Dodaj (Num+) - pozwala na wprowadzenie nowej reklamacji. Więcej informacji o tej funkcjonalności poniżej

• Edytuj (F4) – pozwala na wprowadzanie modyfikacji i dalszą pracę z wybraną reklamacją. Więcej informacji
o tej funkcjonalności poniżej

• Osoby (F6) – pozwala na definiowanie danych osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji konsumen-
ta. Więcej informacji o tej funkcjonalności poniżej

• Drukuj listę (Ctrl +P) – pozwala na sporządzenie wydruku listy reklamacji które zostały wyświetlone na pod-
stawie uprawnień operatora i filtrów

Dodawanie i edycja reklamacji

W celu dodania reklamacji należy użyć skrótu klawiszowego Num+, skorzystać z funkcji „Dodaj” w górnym menu

„Reklamacje” bądź wybrać ikonę  z menu podręcznego

W celu dodania reklamacji należy użyć skrótu klawiszowego F4, skorzystać z funkcji „Edytuj” w górnym menu

„Reklamacje” bądź wybrać ikonę  z menu podręcznego

Spowoduje to wyświetlenie okna obsługi reklamacji (pustego dla funkcji Dodawania i wypełnionego danymi z
zaznaczonej w tabeli reklamacji dla funkcji Edycji):
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Okno obsługi reklamacji posiada następujące elementy:

• Data zgłoszenia – data w której reklamacja została odebrana przez operatora wprowadzającego reklamację do
systemu. Data ta może być wcześniejsza niż data wprowadzenia reklamacji

• Zmodyfikowano – czas ostatniej zapisanej modyfikacji wybranej reklamacji

• Numer – seryjny numer reklamacji, nadawany automatycznie w obrębie firmy

• Forma zgłoszenia – forma w jakiej konsument zgłosił operatorowi reklamację. Formę zgłoszenia można
wybrać z predefiniowanej listy. Ikona lupy pozwala na wejście w edycję listy form zgłoszenia

• Zgłaszający – dane konsumenta który zgłosił reklamację. Pola te nie są obowiązkowe. Uzupełnić można
następujące dane:

• Imię i Nazwisko – imię, oraz nazwisko osoby zgłaszającej

• E-mail – adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej
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• Telefon komórkowy – numer telefonu komórkowego osoby zgłaszającej

• Telefon stacjonarny – numer telefonu stacjonarnego osoby zgłaszającej

• Inne – dodatkowe dane osoby zgłaszającej które podała ona operatorowi przyjmującemu reklamację

• Przyjmujący – dane pracownika który przyjął reklamację od konsumenta

• Wprowadził – identyfikator, imię i nazwisko operatora systemu Anakondy który utworzył w systemie rekla-
mację

• Typ zastrzeżenia – działy które zajmują się rozpatrywaniem danej reklamacji

• Oddział – oddział firmy odpowiedzialny za reklamację według operatora przyjmującego

• Obowiązek informacyjny (RODO) - zaznaczenie oznacza, że konsument został poinformowany o przetwarza-
niu przez firmę danych osobowych i nie wyraził ku temu sprzeciwu. Pole to zaznaczane jest automatycznie po
wysłaniu informacji o RODO i powinno zostać niezwłocznie odznaczone po uzyskaniu od konsumenta infor-
macji o tym żeby jego dane nie były przetwarzane przez firmę

• Informacja o RODO – treść wiadomości e-mail jaka zostanie wysłana do konsumenta przed rozpoczęciem
przetwarzania jego danych osobowych. Użycie przycisku „wyślij” spowoduje automatyczne wysłanie wiado-
mości e-mail z podaną treścią na podany wcześniej e-mail w danych konsumenta. W przypadku gdy opera-
tor kontaktuje się z konsumentem w innej formie, punkt „Obowiązek informacyjny (RODO)” musi zaznaczyć
ręcznie po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych inną formą.

Administrator systemu ma możliwość wprowadzenia domyślnej treści informacji o RODO, instrukcja jak zna-
jduje się w dziale 'Konfiguracja serwera' dokumentacji administratora.

• Treść reklamacji – informacje na temat wad produktu jakie konsument przekazał operatorowi przyjmującemu
reklamację

Naciśnięcie przycisku „Pytania dodatkowe” spowoduje rozwinięcie części odpowiedzialnej za pytania. Poprzez
przycisk „Dodaj pytanie” operator może tworzyć dowolną ilość pytań:

Pytania dodatkowe – Operator ma możliwość zadania konsumentowi dodatkowych pytań, które potem muszą
zostać uzupełnione w systemie. Sekcja pytań zawiera następujące pola do każdego pytania:

• Pytanie – treść pytania jaką operator zadał konsumentowi

• Odpowiedź – treść odpowiedzi jaką operator otrzymał od konsumenta

• Wysłano – czas wysłania pytania do konsumenta , oraz dane wysyłającego operatora. Uzupełniane automaty-
cznie po wciśnięciu „Wyślij”
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• Zapisano odpowiedź – czas zapisu odpowiedzi, oraz dane operatora który ją wprowadził. Uzupełniane au-
tomatycznie podczas zapisu danych na oknie, po uzupełnieniu pola „Odpowiedź”

Przebieg – przebieg reklamacji widoczny dla operatora na podstawie jego uprawnień od utworzenia reklamacji,
aż do stanu faktycznego. Kliknięcie przycisku „Przebieg” rozszerzy sekcję przebiegu reklamacji:

W tym miejscu operator może zadecydować o przekazaniu reklamacji do innego działu, oddziału bądź konkretnego
pracownika na podstawie adresu e-mail. W sekcji znajdują się następujące pola:

• Treść odpowiedzi – informacja przekazywana wraz z reklamacją, najczęściej powód przekazania

• Przekazać do – dział i oddział do jakiego zostanie przekazana reklamacja. W przypadku gdy operator przekazu-
jący ma uprawnienia tylko do jednego działu, a przekaże reklamację do innego – reklamacja ta przestanie być
dla niego widoczna

• I/lub na adresy e-mail – lista adresów e-mail na które zostanie przekazana informacja o przebiegu reklamacji.
Wiadomości zawierać będą załącznik z dokumentem pdf:

Naciśnięcie przycisku „Przekaż” spowoduje przekazanie reklamacji do uzupełnionego wcześniej działu/oddzi-
ału/osoby

Odpowiedź ostateczna – ostateczna odpowiedź jaka zostanie wysłana do konsumenta, kończąca pracę nad rekla-
macją. Naciśnięcie przycisku „Wyślij” spowoduje wysłanie odpowiedzi na adres e-mail podany w danych kon-
sumenta, zamknie i rozpatrzy reklamację, a informacja o tym zostanie wysłana do zdefiniowanych oeratorów.
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UWAGA!

W polu odpowiedzi ostatecznej MUSI się znaleźć tekst: ##Uwagi dodatkowe oraz ich treść poniżej. Do klienta
wysyłany jest mail ze wszystkim POWYŻEJ tego tekstu. Do operatorów zainteresowanych wysyłane są maile z
całością odpowiedzi.

Kontynuacja reklamacji

W sytuacji kiedy zgłoszenie reklamacyjne jest już rozpatrzone i zamknięte a zaistnieje konieczność wprowadzenia
dalszego postępowania związanego z tą reklamacją, system umożliwia dodanie kontynuacji reklamacji.

Aby to zrobić należy zaznaczyć na gridzie reklamację, która ma być kontynuowana, a nastepnie z Menu wybrać

polecenie Kontynuuj lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<K> lub ikonę  .

System wyświetli okno edycji reklamacji z przepisanymi wszystkimi informacjami z reklamacji pierwotnej:
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W treści reklamacji zawarta zostanie dodatkowo informacja którego zgłoszenia dotyczy kontynuacja. Dalszy tok
postępowania jest taki sam jak w przypadku dodawania nowej reklamacji, a wysłanie odpowiedzi ostatecznej
będzie równoznaczne z zamknięciem zgłoszenia.

UWAGA!

Kontynuację można dodać wyłącznie do reklamacji w stanie 'Z' (zamkniętej).
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Osoby obsługujące reklamacje

Skrót klawiszowy F6, funkcja „Osoby” z menu „Reklamacje” lub ikona  z menu podręcznego pozwolą na
przejście do kartoteki osób obsługujących reklamacje. Okno kartoteki osób obsługujących reklamacje prezentuje
się następująco:

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• Dodaj (Num+) - pozwala na dodanie nowego wiersza do tabeli

• Usuń (Num-) - pozwala na usunięcie aktualnie zaznaczonego w tabeli wiersza

• Zapisz (F5) – pozwala na zapisanie danych wprowadzonych w tabeli

• Drukuj listę (Ctrl+P) – pozwala na wydruk listy osób obsługujących reklamacje

Dla każdej osoby obsługującej reklamacje konsumentów w tabeli występuje jeden wiersz, który zawiera następu-
jące informacje:

• ID – numer identyfikacyjny osoby obsługującej reklamacje nadawany seryjnie

• Oddział – oddział do którego przypisane są reklamacje które może obsługiwać dany pracownika

• Imię i nazwisko – imię i nazwisko operatora zajmującego się obsługą reklamacji konsumenta

• Operator – identyfikator operatora systemu Anakondy z którego korzysta wybrana osoba

• E-mail – adres e-mail który operator wykorzystuje do obsługi reklamacji konsumenta

• Telefon – numer telefonu komórkowego który operator wykorzystuje do obsługi reklamacji konsumenta

• Produkt, Obsługa, Transport, Inne – działy do których przypisane reklamacje są widoczne dla operatora
obsługującego

• Główny - oznaczenie osoby, która ma być traktowana jako adresat w wysyłaniu wiadomości e-mail o przebiegu
reklamacji (reszta uprawnionych osób oznaczana jest jako DW).

511



Sprzedaż

• Aktywny – czy dany operator aktywnie obsługuje reklamacje konsumenta. Odznaczenie spowoduje, że nie
będzie miał on dostępu do żadnych reklamacji

• Stopka – podpis jaki zostanie dołączony do wiadomości e-mail wysyłanych z poziomu obsługi reklamacji
konsumenta

Kryteria kwalifikacji operatorów, do których będą wysyłane maile:

• Jeśli jest operator, który ma wpisany konkretny oddział i ma zaznaczony wybrany rodzaj i jest oznaczony jako
główny i reklamacja ma wpisany oddział to jest adresatem, reszta do wiadomości.

• Jako adresat wybierany jest jeden z operatorów, który ma wpisany oddział='**', zaznaczony wybrany rodzaj
i jest oznaczony jako główny.

Uwaga: jeśli jest kilku operatorów o powyższych cechach, to adresat jest spośród nich wybierany losowo.

Uwaga: jeśli w reklamacji nie ma wpisanego oddziału, to do szukania adresów mailowych przyjmowany jest
kod '**'. Operatorzy z wpisanym konkretnym oddziałem są pomijani.

Uwaga: operator bez wpisanego oddziału lub '**' jest zawsze pomijany przy wysyłaniu maili.

Uwaga: jeśli wpisany jest dodatkowy adres mailowy(może być kilka), to mail jest wysyłany TYLKO na te
maile.

2. Faktury
Aby wprowadzić do systemu nową fakturę należy w oknie głównym działu "Sprzedaż" wybrać przycisk "Faktury"
lub nacisnąć klawisz <F2>:
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System wyświetli okno "Edycja faktur" w formie przystosowanej do wyszukiwania faktur wg wprowadzonych
warunków:

Wpisując w określone pole warunek (należy wprowadzić min. 1 warunek), według którego chcemy wyszukać
faktury, a następnie z Menu wybierając polecenie "Faktura" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3>

lub z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy pojawienie się listy wyszukiwanych faktur:
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Na oknie istnieje możliwość sumowania kolumn numerycznych. Żeby z niej skorzystać należy z menu "Faktura"

wybrać polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<S>.

Pozostałe funkcje:

2.1. Wprowadzanie nowej faktury
Aby wprowadzić do systemu nową fakturę należy w oknie "Edycja faktur" z Menu wybrać polecenie "Faktura"

---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno "Nowa faktura":

Wypełniamy poszczególne pola:

•

Odbiorca - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony , spowoduje wyświetlenie się okna "Wybór kontrahenta",
z którego możemy wybrać odbiorcę. Po wybraniu symbolu Odbiorcy wyświetlą się jego podstawowe dane
identyfikacyjne i adresowe.

•

Wyznacznik - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony  spowoduje wyświetlenie się okna "Wybór wyznaczni-
ka", z którego wybieramy wyznacznik faktury. Należy zaznaczyć, że jeżeli operator wprowadzający fakturę nie
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jest przydzielony do grupy i oddziału mających uprawnienia do wyznaczników, skorzystanie z wyboru wyz-
nacznika będzie niemożliwe.

• Data - naciśnięcie klawisza <F1> pozwala skorzystać z kalendarza.

• Numer - jest to numer faktury w ramach dnia wprowadzania do systemu.

Jeżeli w polu Odbiorca wpiszemy lub wybierzemy z listy nieaktywnego odbiorcę system wyświetli komunikat
o błędzie:

Jeżeli Odbiorca dla którego tworzymy fakturę ma przekroczoną wartość zaległości przyznanego limitu (Dane
Podstawowe --> Kontrahenci --> Dane do fakturowania --> Max wartość) system wyświetli okno "Co robić" z
informacją o wykorzystaniu limitu:

Po wybraniu odpowiedzi "Tak" system wyświetli okno "Przeglądanie zaległości" z zaległościami wybranego
Odbiorcy, wybranie odpowiedzi "Nie" spowoduje dalsze dodawanie nagłówka faktury.

Jeżeli operator tworzy fakturę dla kontrahenta zablokowanego, system na to nie pozwoli informując o tym
stosownym komunikatem.

Po wypełnieniu poszczególnych pól okna "Nowa faktura" zatwierdzamy wpis klawiszem <Enter>, co powoduje
wyświetlenie się kolejnego okna:
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* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Okno zawiera cztery zakładki. Pierwsza z nich to zakładka OGÓLNE, zawierająca następujące pola:
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•

Odbiorca, Zamawiający, Płatnik, Miejsce dostawy - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy sko-
rzystać z okna "Wybór kontrahenta"

• Dostawy od, do - naciskając <F1> skorzystamy z kalendarza, wskazanie za jaki okres dostaw wystawiana jest
faktura

• Data przychodu - naciskając <F1> skorzystamy z kalendarza, domyślnie kopiowana z daty dostawy do. Data
ta jest istotna jeżeli przychód należy zaksięgować w miesiącu innym niż data wystawienia faktury. Według tej
daty można również wykonać rejestr sprzedaży

• Kraj opodatkowania - po naciśnięciu <F1> skorzystamy ze słownika "Kraje"

• Sprzedaż usług - sprzedaż, która ma miejsce na terenie UE z wyłączeniem art.28 e, 28 f, 28 g, 28 i, 28 j, 28 n
( usługi na nieruchomościach, usługi transportu pasażerów i towarów, usługi cateringowe, usługi w dziedzinie
kultury,..)
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• Nie podlega VAT - czy podlega VAT

• Waluta - naciskając <F1> skorzystamy z okna Wybór kursu waluty

• Tabela - numer tabeli kursów walut wybrana w polu Waluta

• Kurs - kurs waluty wybrany w polu Waluta

• Sposób zapłaty - naciskając <F1> możemy skorzystać ze słownika "Sposoby zapłaty"

• Termin - termin płatności - naciskając <F1> możemy skorzystać z kalendarza

• Dni - liczba dni na podstawie której obliczany jest termin płatności

• Wersja - wersja cenowa - po naciśnięciu <F1> skorzystamy ze słownika "Wersje cenowe"

• Handlowiec - naciskając <F1> możemy skorzystać ze słownika "Handlowcy"

• Projekt - naciskając <F1> a następnie <F3> możemy wybrać z listy wybrany projekt w oknie "Wybór projektu"

• Sposoby odbioru faktury - naciskając <F1> możemy skorzystać ze słownika "Sposoby odbioru faktury"

• Sposób dostawy - naciskając <F1> możemy skorzystać ze słownika "Sposoby dostaw"

• Data eksportu - data wyeksportowania faktury do platformy Edi Comarch

Zakładka druga RABATY I UPUSTY, zawiera następujące pola:
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• Upust - procent upustu obowiązującego na danej fakturze

• Rabat - procent rabatu obowiązującego na danej fakturze

• Kwota netto - kwota netto wynikająca z faktury

• Kwota VAT - kwota VAT wynikająca z faktury

• Wartość opakowań - kwota wyliczana jeżeli w pozycjach wybrane sa opakowania dla artykułu posiadające
odpowiednio zdefiniowane ceny

• Upust - procent upustu obowiązującego na danej fakturze

• Rabat - procent rabatu obowiązującego na danej fakturze

• Do zapłaty - wartość brutto faktury

Trzecia zakładka PODATKI, zawiera następujące pola:
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• Osobny rachunek VAT - czy VAT jest rozliczany na osobnym koncie bankowym

• Czy MPP - Czy faktura ma być zapłacona w metodzie podzielonej płatności

• Oznaczenia dowodów transakcji: - oznaczenie transakcji do JPK VAT z deklaracją

• Oznaczenia dowodów sprzedaży: - oznaczenie sprzedaży do JPK VAT z deklaracją

Czwarta zakładka ZAMÓWIENIA I ZALICZKI, zawiera następujące pola:
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• Numer zamówienia - numer zamówienia odbiorcy

• Data zamówienia - data zamówienia, którego dotyczy faktura

• Data załadunku - data załadunku samochodu

• Samochód - numer rejestracyjny samochodu przewożącego ładunek

• Waga - waga przewożonego ładunku

• Rozliczenie zaliczką - jeżeli faktura stanowi rozliczenie zaliczki

• Pozostało do rozliczenia - kwota zaliczki pozostała do rozliczenia

• Wyznacznik zaliczki - wyznacznik rozliczanej faktury zaliczkowej

• Data - data rozliczanej faktury zaliczkowej
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• Numer - numer rozliczanej faktury zaliczkowej

• Numer z RS - archiwalny numer dokumentu jeżeli był importowany z programu Record

Jeżeli w pola Odbiorca, Zamawiający, Płatnik lub Miejsce dostawy wpiszemy lub wybierzemy z listy nieakty-
wnego kontrahenta system wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.

Jeżeli w pole "Projekt" wpiszemy lub wybierzemy z listy projekt, którego data jest wcześniejsza lub późniejsza
od daty wystawienia faktury, przy próbie zapisu nagłówka faktury system wyświetli stosowny komunikat o niez-
godności daty faktury z datami rozpoczęcia lub zakończenia projektu.

W dolnej części danych podstawowych faktury wyświetlane jest pole "Data eksportu" zawierające datę wykonania
eksportu faktury do pliku zewnętrznego. (Faktura --> Eksport).

Uwaga! Jeżeli płatnik lub odbiorca mają w danych odznaczone pole "Czy MPP" zostanie ono automatycznie
zaznaczone przy tworzeniu faktury.

Chcąc wprowadzić fakturę VAT walutową należy spełnić kilka warunków:

• Krajem opodatkowania musi być Polska (PL),

• Artykuł musi mieć zdefiniowaną cenę w walucie,

• W systemie musi istnieć tabela kursu walut z walutą, w której podana jest cena artykułu z faktury.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Dokument" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzednia faktura lub

klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Dokument ---> Następna faktura lub klawisz

<F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik"---> funkcję "Zamknij".

Nowa faktura pojawi się na liście faktur w oknie "Edycja faktur".

2.2. Kopiowanie faktury
Aby skopiować fakturę należy zaznaczyć ją LPM na liście faktur w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu

wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Kopiuj fakturę" lub z paska skrótów wybrać ikonę  lub nacisnąć
klawisze <Shift> + <K>. System wyświetli okno:
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Po wprowadzeniu danych akceptujemy kopiowanie naciskając klawisz <Enter>. Do listy faktur zostaje dodana
nowa faktura posiadająca wszelkie dane podstawowe kopiowanej faktury (klawisz <F4>) i pozycje faktury (klaw-
isz <F6>). Zmienia się natomiast VAT i zakres dat dowodów dostaw od-do na okres od-do w miesiącu wystawienia
kopii faktury, a data przychodu będzie równa dacie do. Podczas kopiowania faktur, VAT każdorazowo pobierany
jest z artykułu i jeżeli został zmieniony, do skopiowanej faktury pobierze się nowy.

Należy pamiętać, iż zmieniając datę faktury zmieniamy termin płatności.

Po dokonaniu niezbędnych zmian (np. w ilości zamawianych artykułów lub dacie) zapisujemy zmiany.

Uwaga!!! Nie można kopiować faktury na kontrahenta zablokowanego.

Aby skopiować grupę faktur należy wskazać (minimum) wyznacznik oraz zakres dat w oknie "Edycja faktur" i
uruchomić filtrowanie <F3>, a następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Kopiuj grupę faktur"

lub z paska skrótów wybrać ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <L>.

Uwaga!!! Nie można kopiować grupy faktur na kontrahenta zablokowanego.

Uwaga!!! W przypadku nie określenia wyznacznika faktury funkcja "Kopiuj grupę faktur" jest nieaktywna
(wyszarzona).

Uwaga:

• Jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta nie ma uzupełnionych pól wymaganych na fakturze, lub kontra-
hent nie ma danych do fakturowania, to należy kopiować zawartość tych pól z faktury oryginalnej.

• Przy kopiowaniu nie są uwzględnianie pola: numer_z_rs, zo_wyznacznik_id, zo_data zo_numer, czy_po-
brane_z_zamowien, blokada_cen z_paragonow, data_zaladunku nr_samochodu, waga data_exportu, zalicz-
ka_pozostalo zaliczka_rozliczenie, zaliczka_wyznacznik_id, zaliczka_data, zaliczka_numer, czy_mpp rs_fak-
tury_hdi.

• Cena brutto, na oknie edycji pozycji wylicza się ona z uwzględnieniem upustu, a przy kopiowaniu faktury bez
upustu.

• Wszystkie pola pozycji są najpierw kopiowane 1:1, po czym na końcu uruchamiana jest funkcja PobierzCeny-
DoPozycji która je ewentualnie zmienia. Najpierw pobierana jest aktualną stawkę vat dla artykułu, potem
wykonuje rsf_podaj_ceny_dla_kontrahenta (jeśli faktura jest z zamówienia z zaznaczoną blokadą cen to wów-
czas nie), który pobiera aktualne ceny z rs_kontrahenci_ceny lub rs_artykuly_ceny i dopiero jeśli rsf nic nie
znajdzie, zostaje przy cenach walutowych pobranych z pozycji faktury oryginalnej i na ich podstawie wszystko
wylicza zgodnie z kursem pobranym również z faktury oryginalnej i uwzględniając aktualną stawkę.
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2.3. Pozostałe dane faktury
Chcąc wprowadzić pozostałe dane faktury, w oknie "Edycja faktur" zaznaczamy ją LPM na liście faktur, a następ-
nie z Menu wybieramy polecenie "Faktura" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Podtabele faktur":

Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie kolejnych pozycji faktury, pozycji opisowych oraz przejrzenie wartości
VAT figurujących na fakturze.

2.3.1. Pozycje faktur

Chcąc wprowadzić pozycje na fakturze należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Pozycje faktur". Sys-
tem wyświetli okno "Edycja pozycji faktury":

Na oknie istnieje możliwość sumowania kolumn numerycznych. Żeby z niej skorzystać należy z menu "Faktura"

wybrać polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<S>.

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie pozycji

Aby dodać pozycję faktury należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klaw-

isz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie pozycji faktury":
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Kiedy mamy zaznaczoną na liście pozycję faktury i dodajemy kolejną, to nowa pozycja wstawiana ją za tą
zaznaczoną, a następne pozycje są odpowiednio przenumerowywane.

Wypełniamy poszczególne pola poruszając się po nich strzałkami, lub za pomocą klawisza <Enter> (w polu

'Artykuł' po naciśnięciu klawisza <F1> lub ikony  wyświetli się okno "Wybór artykułu").

Jeżeli w nagłówku faktury zdefiniowany został upust, przepisze się on do odpowiedniego pola w pozycji fak-
tury, ale tylko przy tworzeniu nowej pozycji. Edycja upustu w nagłówku faktury, nie zmieni upustu w już ist-
niejących pozycjach.

UWAGA: Stawki VAT dla artykułu definiowane są w podtabelach artykułu (patrz: Dane podstawowe -->
Artykuł --> Pozostałe dane --> Stawki VAT). W momencie wprowadzania pozycji faktury pobierana jest ak-
tualna stawka VAT według daty sprzedaży faktury. Jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienia to może
edytować stawkę VAT w pozycji faktury. Stawkę VAT można zmienić na dowolną, w przypadku wprowadzenia
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brakującej stawki VAT w artykule lub nieaktualnej stawki VAT system generuje komunikat informacyjny i
pozwala ją zapisać.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Cofnięcie wprowadzonych zmian uzyskamy z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskając klawisz <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać kolejną pozycję faktury z Menu wybierając "Pozycja" ---> "Dodaj" lub

naciskając klawisz <Num +> lub ikonę  lub też naciskając klawisz <Enter> w ostatnim edytowalnym
polu (Data przydatności).

UWAGA: W przypadku faktur skróconych istnieje ograniczenie dla ilości pozycji - maksymalnie dwie.

UWAGA: Do prawidłowego działania funkcji dodającej pozycję na fakturę konieczne jest by operator miał
uprawnienia do słownika ze stawkami VAT oraz do cen artykułu.

Upusty na pozycjach pobierane są z danych kontrahenta, z upustów na konkretny artykuł lub kategorię
artykułów i wstawiane są bezpośrednio na pozycję po wpisaniu w nią artykułu. Jeżeli natomiast w nagłówku
faktury poprawnie zostaną wypełnione pola: "wersja cenowa" i "upust", upusty z danych operatora, na każdej
pozycji zastępowane są upustem wpisanym w nagłówku faktury.

UWAGA: Jeżeli w definicji artykułu wpisana jest jakakolwiek cecha, na pozycjach faktur wymagane będzie
podanie wartości tej cechy. Wartość cechy drukowana będzie na fakturach.

UWAGA: Na pozycji faktury nie może znajdować się artykuł przeznaczony wyłącznie do sprzedaży detal-
icznej.

Jeżeli wpisany na pozycję faktury artykuł cechuje się dynamicznym przelicznikiem, wówczas ilości w obu
jednostkach miar można wpisywać niezależnie od siebie.

2. Edycja danych pozycji

Aby edytować dane wprowadzonej wcześniej pozycji należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja
pozycji", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone uprzednio dane pozycji:
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Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Przed zapisem dodatkowo kontrolowany
będzie stan dokumentu, na wypadek, gdyby inny użytkownik zmienił go w czasie modyfikowania.

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Pozycja ---> Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony

.

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Pozycja---> Poprzednia pozycja lub

klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji faktury (Menu ---> Pozycja ---> Następna pozycja lub

klawisz <F12> lub ikona ).

Uwaga:
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Jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienia to może edytować stawkę VAT w pozycji faktury. Stawkę
VAT można zmienić na dowolną, w przypadku wprowadzenia brakującej stawki VAT w artykule lub nieaktu-
alnej stawki VAT system generuje komunikat informacyjny i pozwala ją zapisać.

3. Zmiana klucza pozycji

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany klucza pozycji faktury należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja
pozycji", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub nacisnąć klawisz

<F5> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające poprzedni klucz pozycji.

4. Usuwanie pozycji

Aby usunąć pozycje faktury należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja pozycji", a następnie z Menu wybrać
polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji faktury:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

5. Drukowanie listy pozycji

Aby wydrukować listę pozycji faktury widoczną w oknie "Edycja pozycji" należy z Menu wybrać polecenie
"Pozycja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze ,Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

6. Rozbijanie i scalanie zestawów

Będąc na pozycjach faktury, system pozwala na dowolne rozbijanie i scalanie zestawów uwzględniając ich
zawartość.

Skrót klawiszowy <CTRL+R>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Rozbij zestaw" z menu "Pozy-
cja" pozwala na rozbicie pozycji która jest zestawem. Spowoduje to zmianę ceny zestawu na 0 i dodanie jako
podpozycje faktury wszystkie artykuły, będące elementami zestawu wraz z ich cenami i odpowiednio przelic-
zoną ilością:
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Skrót klawiszowy <CTRL+S>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Scal zestaw" z menu "Pozycja"
pozwalają przywrócić zestaw do jego pierwotnej postaci

Uwaga! Rozbijanie zestawów uwzględniane jest na wydrukach faktur! Przykładowy wydruk faktury z rozbitym
zestawem wygląda następująco:

7. Wyszukiwanie pozycji

Aby wyszukać pozycje faktury według określonych kryteriów ( symbolu artykułu lub jego ceny) należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno "Edycja pozycji" w formie przystosowanDekej do wyszukiwania:
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W odpowiednie pola wpisujemy warunki według których chcemy wyszukać pozycje, a następnie z Menu
ponownie wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli listę wyszukiwanych pozycji.

8. Edycja pozycji innych faktur

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja faktur" możemy edytować pozycje poprzedniej (Menu ---> Faktura

---> Poprzednia faktura lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Faktura --->

Następna faktura lub klawisz <F12> lub ikona ).

9. Drukuj dokument

Będąc w pozycjach faktur możliwe jest wydrukowanie "Deklaracji zgodności", jeżeli dany materiał posiada
przypisane odpowiednie dane. Dane dotyczące deklaracji zgodności rejestruje się w funkcji "Dane Podstawowe
--> Artykuły --> Pozostałe dane F6 --> Dane dodatkowe". Aby wydrukować deklaracje zgodności należy z
Meny wybrać polecenie "Pozycja" --> funkcję "Drukuj dokument" lub nacisnąć klawisz <CTRL+D> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Deklaracja zgodności zawiera informacje o przeznaczeniu i zakresie stosowania wyrobu, dokumentach
odniesienia i partiach wyrobu objętych deklaracją. Przykładowy wydruk zawiera poniższy ekran.

Uwaga! Jeśli wprowadzony jest numer BDO drukuje się BDO, a jeśli wprowadzony numer GIOŚ to drukuje
się GIOŚ.

2.3.2. Pozycje opisowe faktur

Aby dodać do faktury pozycje wymagające opisu, należy w oknie "Podtabele faktur" wybrać tabelę "Pozycje
opisowe faktur". System wyświetli okno "Edycja pozycji opisowych faktury":
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W oknie tym możliwe są następujące funkcje:

1. Dodawanie pozycji opisowej

Aby wprowadzić pozycję opisową faktury należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
nowej pozycji opisowej":

Wypełniamy poszczególne pola:

• Nr pozycji - numer pozycji na fakturze generowany automatycznie przez system,

• Opis - opis pozycji,

• Stawka VAT - naciskając klawisz <F1> lub ikonę możemy skorzystać ze słownika "Stawki VAT",

• Wartości netto, VAT i brutto

Wprowadzone dane można zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

531



Sprzedaż

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji opisowych" możemy dodać kolejną pozycję. W tym celu
z menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .

2. Edycja pozycji opisowej

Aby edytować dane wcześniej wprowadzonej pozycji opisowej, należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie
"Edycja pozycji opisowych", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj" lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wcześniej
wprowadzone dane pozycji:

Wprowadzone zmiany można zapisać z Menu wybierając "Pozycja" ---> "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5>

lub z paska skrótów wybierając ikonę . Przed zapisem dodatkowo kontrolowany będzie stan dokumentu,
na wypadek, gdyby inny użytkownik zmienił go w czasie modyfikowania.

Cofnięcie wprowadzonych zmian uzyskamy z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskając klawisz <F8> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji opisowych" możemy tu również edytować poprzednią

(Menu ---> Pozycja ---> Poprzednia pozycja lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następną pozycję opisową

faktury (Menu ---> Pozycja ---> Następna pozycja lub klawisz <F12> lub ikona )
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Aby zamknąć okno z Menu wybieramy "Plik" ---> "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>. Następuje powrót
do okna "Edycja pozycji opisowych".

3. Usuwanie pozycji opisowej

Aby usunąć pozycję z faktury należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji opisowych", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).
Pozycja zostaje usunięta z faktury.

4. Edycja pozycji opisowych poprzedniej lub następnej faktury

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja faktur" można edytować pozycje opisowe poprzedniej (Menu --->

Faktura ---> Poprzednia faktura lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Faktura

---> Następna faktura lub klawisz <F12> lub ikona ).

Kończąc korzystanie z okna "Edycja pozycji opisowych" zamykamy je z Menu wybierając polecenie "Plik" --->
funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele faktur".

2.3.3. Udział procentowy handlowców
Udział procentowy handlowców pozwala na zdefiniowanie udziałów wybranych handlowców w danej fakturze.

W oknie znajdują się następujące funkcje:

•

Dodaj handlowca:skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj Hand-
lowca" z menu "Handlowiec" pozwala na dodanie do listy handlowca mającego udział w wybranej fakturze

•

Zapisz zmiany: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z menu
"Handlowiec:" pozwala na zapisanie dokonanych zmian

•

Usuń handlowca: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń Handlowca:
z menu "Handlowiec" pozwala na usunięcie handlowca z listy udziałowców wybranej faktury
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•

Drukuj listę handlowców: skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj
listę handlowców" z menu "Handlowiec" pozwala na wydrukowanie listy handlowców posiadających udziały
w danej fakturze

•

Zmiana faktury: skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzednia faktura"

z menu "Faktura", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następna
faktura" z menu "Faktura" pozwalają na dynamiczną zmianę faktury

2.3.4. Wartości VAT

Aby przejrzeć wartości VAT pozycji umieszczonych na fakturze należy w oknie "Podtabele faktur" wybrać tabelę
"Wartości VAT". System wyświetli okno "Przeglądanie wartości VAT":

W tabeli umieszczone są następujące pozycje:

• VAT - stawka VAT

• Wart. netto - wartość netto pozycji w określonej stawce VAT

• Wart. VAT - wartość VAT pozycji w określonej stawce

• Wart. brutto - wartość brutto pozycji w określonej stawce VAT

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja faktur" możemy przeglądać wartości VAT poprzedniej (Menu --->

Faktura ---> Poprzednia faktura lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Faktura ---

> Następna faktura lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby zamknąć okno "Przeglądanie wartości VAT" z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub
naciskamy klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele faktur", które możemy zamknąć w analogiczny
sposób, co pozwoli nam powrócić do okna "Edycja faktur".

Liczenie podatku VAT:

Na pozycji liczenie wartości składa się z kilku kroków. Po podaniu ilości, albo ceny są z wersji cenowej albo
wyliczane z podanej przez operatora. Wyliczanie polega na tym że podajemy jedną cenę (np. Brutto1) i z niej
liczymy całą jej stronę (netto1, walutową1 itd). Na podstawie netto1 liczymy netto2 a potem na podstawie netto2
liczymy wszystkie ceny netto. Gdy mamy już ilości i ceny to najpierw liczona jest wartość netto=ilość1*cena_net-
to_upust. Potem liczony jest VAT jako wartość netto*stawka VAT. Kwota brutto to po prostu suma kwoty netto
i kwoty VAT.

Wartość VAT na liście stawek VAT jest liczona w oparciu o sumy netto wg stawki vat z pozycji i z pozycji opisowej
standardowo – przez wymnożenie netto*vat. Dla każdej stawki brana jest jej kwota netto i liczony jest od tego
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VAT, podobnie dla kwot walutowych. Przy dowolnej zmianie jakiejkolwiek pozycji przeliczana jest jej stawka
VAT w całości. Przy zmianie VAT – przeliczane są obie stawki.

Na koniec sumowane jest netto z listy stawek i to jest wartość netto faktury, sumowany jest też VAT i to suma
VAT. Do zapłaty czyli suma brutto to suma wartości netto i VAT.

2.4. Edycja danych podstawowych faktury
Aby edytować dane wprowadzonej faktury należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja faktur", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z pas-

ka skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone wcześniej dane podstawowe
faktury:

* -Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

UWAGA!!!! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!!!
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UWAGA: W przypadku zastosowania sposobu zapłaty z symbolem zaczynającym się od "X" termin płatności
faktury również musi być prawidłowy.

UWAGA!!!! Zablokowana jest możliwość zmiany kontrahenta (odbiorca, zamawiający, płatnik) jeśli fak-
tura jest tworzona z dowodu dostaw!!!

UWAGA!!! Nie można zmieniać kontrahenta na zablokowanego.

Jeżeli w pola Odbiorca, Zamawiający, Płatnik lub Miejsce dostawy wpiszemy lub wybierzemy z listy nieakty-
wnego kontrahenta system wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.

• Opis faktury

W systemie istnieje możliwość wprowadzenia opisu faktury, który drukuje się na dokumencie. Żeby skorzystać
z tej opcji należy z menu "Dokument" wybrać funkcję Opis lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<F4>.
Wówczas operator będzie miał możliwość zdefiniowania dowolnego opisu faktury.

• Dane HDI/CMR

Jeżeli do faktury powinny drukować się dokumenty HDI/CMR, operator powinien wypełnić dane na podstawie,
których dokumenty będą tworzone. W tym celu konieczne jest wyświetlenie okna "Dane HDI/CMR". Okno
wywołać można korzystając ze skrótu klawiszowego <CTRL>+<H> lub wybierając polecenie "Dane HDI/
CMR" z menu "Dokument". Okno do wprowadzania danych:

Na oknie należy wypełnić kontrolki niezbędne do wygenerowania odpowiednich dokumentów a następnie za-
pisać dane w standardowy sposób dostępny na wszystkich oknach.

536



Sprzedaż

Wszelkie wprowadzone zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Przed zapisem dodatkowo kontrolowany
będzie stan dokumentu, na wypadek, gdyby inny użytkownik zmienił go w czasie modyfikowania.

Aby dodać do faktury opis, z Menu należy wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Opis" lub naciskamy

klawisze <Ctrl> + <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . W oknie, które się pojawi wpisujemy
dodatkowy opis, który ma się pojawić na wydruku faktury.

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Dokument" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja faktur" możemy tu edytować dane podstawowe poprzedniej (Menu

---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu --->

Dokument ---> Następny dokument lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

2.5. Zmiana symbolu faktury
Funkcjonalność dostępna wyłącznie w firmach bez automatycznej numeracji.

Na klucz faktury składają się symbol odbiorcy, wyznacznik faktury, data wystawienia faktury oraz jej numer. Jeżeli
zaistnieje konieczność zmiany tego symbolu należy zaznaczyć daną fakturę na liście w oknie "Edycja faktur", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Zmiana symbolu" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Zmiana klucza faktury":

W kluczu niemożliwy do zmiany jest jedynie symbol odbiorcy. Pozostałe elementy są edytowalne. Ich zmianę
zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie komunikatu systemu:
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Proces zmiany klucza może być długotrwały, ponieważ system będzie musiał dokonać zmiany we wszystkich
powiązanych z tą faktura dokumentach.

Po zmianie pola Data w korygowanej fakturze zmieniane są data zapłaty i data faktury.

Jeżeli jednak decydujemy się na zmianę - wybieramy "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy - naciskamy
"Nie" (klawisz <N>).

Zamknięcie okna "Zmiana klucza faktury" bez wprowadzania jakichkolwiek zmian następuje po naciśnięciu klaw-
isza <Esc>.

2.6. Usuwanie faktury
Aby usunąć fakturę należy zaznaczyć ją LPM na liście faktur w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu wybrać

polecenie "Faktura" ---. funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia faktury:

Należy pamiętać, że możliwe jest jedynie usunięcie faktury wprowadzonej, ale nie zamkniętej.

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>), lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

2.7. Filtrowanie faktur
Aby wyszukać konkretne faktury według określonych warunków należy w oknie "Edycja faktur" z Menu wybrać

polecenie "Faktura" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania:

W odpowiednie pola wpisujemy kryteria, według których chcemy wyszukać faktury, a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Faktura" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę

.

System wyświetli listę wyszukiwanych faktur w oknie "Edycja faktur".

2.8. Zamykanie faktury
Wprowadzenie danych podstawowych faktury i jej pozycji spowoduje jej pojawienie się na liście faktur i oznacze-
nie jej stanu symbolem 'W' (wprowadzona). W tym stanie możliwa jest jej modyfikacja, nie jest jednak możliwe
wystawienie dla niej faktury korygującej.

Aby wprowadzona faktura była niemodyfikowalna i nieusuwalna należy zmienić jej stan na 'G'(gotowa). W tym
celu zaznaczamy interesującą nas fakturę na liście w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu wybieramy polece-
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nie "Faktura" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <+> lub z paska skrótów wybieramy ikonę

.

Jeżeli Odbiorca dla którego zamykamy fakturę ma przekroczoną wartość zaległości przyznanego limitu (Dane
Podstawowe --> Kontrahenci --> Dane do fakturowania --> Max wartość) system wyświetli okno "Info" z infor-
macją o fakcie wykorzystania limitu:

Jeżeli faktura wprowadzona jest prawidłowo - jej stan zostanie zmieniony na 'G' - dane będą niemodyfikowalne.
Jeżeli przy wprowadzaniu faktury zostały popełnione jakiekolwiek błędy, bądź brakuje niezbędnych informacji -
system wyświetli komunikat informując użytkownika o rodzaju popełnionych błędów.

Jeśli termin zapłaty będzie równy lub większy od daty 2019-11-01 i kwota faktury będzie większa lub równa 15
000 zł i na fakturze występuje artykuł, który mam zaznaczone "Czy MPP" - to przy zmianie statusu z W na G na
fakturze automatycznie zostanie zaznaczone "Czy MPP". Jeżeli żaden z wymienionych warunków nie zostanie
spełniony zaznaczenie "Czy MPP" będzie należało do decyzji operatora.

Powtórzenie funkcji "Zamknij" zmieni stan faktury na "Z"(zamknięta), co spowoduje, że faktura ta zostanie au-
tomatycznie brana pod uwagę jako zaległość do zapłaty. Przeglądanie należności pozostających do spłaty jest
możliwe w dziale "Sprzedaż" ---> "Zaległości". Opcję można wyłączyć odznaczając checkbox "Tworzyć za-
ległość" z zakładki "Windykacja" w Danych dla fakturowania kontrahenta.

Uwaga: Jeśli w firmie w danym okresie księgowym występuje dokładnie 1 kasa, a sposób zapłaty faktury ma
zaznaczoną opcję "Tworzyć KP", program utworzy pozycję raportu(najwyższy numer na dany dzień, jeśli brak,
zostanie dodany nowy) w wysokości kwoty do_zaplaty z nagłówka faktury. Do zamknięcia takiego raportu ka-
sowego wymagany jest wzór dekretacji wyznacznika faktury jaki trafił do jego pozycji.

Istnieje również możliwość jednoczesnego zamknięcia wielu faktur. W tym celu należy wyświetlić listę faktur,
które mają być zamknięte (wszystkie one powinny mieć ten sam stan - w przeciwnym wypadku system zasyg-

nalizuje błędny stan zamykanych dokumentów), a następnie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .
Aby funkcja była aktywna, na oknie muszą być uzupełnione odpowiednie filtry tj. stan, wyznacznik, oraz data. W
przypadku ustawienia w filtrze stanu faktury na "W" lub "G" i wykonania funkcji grupowego zamykania, to po
wykonaniu grupowego zamykania filtr jest automatycznie zmieniany odpowiednio na stan "G" lub "Z', tak żeby
można było zobaczyć nowe faktury.

Uwaga: Na etapie zamykania faktur powtórnie sprawdzane jest, czy odbiorca, płatnik i zamawiający z faktury są
aktywni, jeśli nie, wyświetli się stosowny komunikat:
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2.9. Tworzenie dokumentu magazynowego z faktury
System umożliwia tworzenie dokumentu magazynowego z faktury. Utworzenie dokumentu magazynowego z fak-
tury jest możliwe tylko z zamkniętej faktury, czyli będącej w stanie "Z".

W celu utworzenia dokumentu magazynowego należy wybraną fakturę zaznaczyć na liście faktur w oknie "Edy-
cja faktur", a następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Utwórz dokument magazynowy", lub

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <D> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowy doku-
ment magazynowy":

W oknie tym należy wypełnić poszczególne pola wpisując symbol magazynu, typ dokumentu magazynowego
co powoduje automatyczne ukazanie się opisów w polach obok (w obu przypadkach można skorzystać z funkcji

wyszukiwania naciskając klawisz <F1> lub ikonę ), a następnie datę i numer dokumentu magazynowego.

Jeżeli operator ma uprawnienia tylko do jednego magazynu - symbol magazynu wypełniany jest automatycznie
i jest nieedytowalny.

Przemieszczanie się z jednego pola do drugiego można uzyskać naciskając klawisz <Enter> lub klawisz <Tab>
lub klikając myszką na poszczególne pola.

Zatwierdzamy zmiany naciskając klawisz <Enter>, co powoduje pojawienie się okna "Dokument", którego pola
uzupełniamy kolejnymi danymi dokumentu.

Tworzenie dokumentu magazynowego z faktury jest możliwe tylko dla dokumentów rozchodowych będących
w stanie "Z" lub "K".. W przypadku wybrania dokumentu przychodowego, lub dokumentu przesunięcia między-
magazynowego, system wyświetli okno z informacją o błędzie

System po prawidłowym i bezbłędnym procesie tworzenia dokumentu magazynowego wyświetli komunikat infor-
macyjny o zakończonym procesie tworzenia dokumentu z podanym numerem utworzonego dokumentu. Poniżej
przykładowy ekran z taką informacją:
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W nowo utworzonym dokumencie magazynowym wpisywany jest numer faktury, która była źródłem jego
tworzenia.

2.10. Drukowanie faktury
Aby wydrukować fakturę należy zaznaczyć ją na liście faktur w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu wybrać
polecenie "Faktura" ---> funkcję "Drukuj fakturę", lub nacisnąć klawisze <Ctrl+F> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat faktury oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii, która
ma być wydrukowana. Domyślnie ustawiona jest wartość zerowa, co oznacza, że będzie wydrukowany tylko
oryginał. Jeżeli określimy, że ma być jedna kopia, system spowoduje wydruk oryginału i jednej kopii, etc. Na
wydruku będzie zaznaczone, czy jest to oryginał czy kopia.

Wprowadzone parametry zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Naciśnięcie "OK" spowoduje pojawienie się okna właściwego dla funkcji drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

System Anakonda umożliwia wydruk faktury typu "Standard" w dwóch trybach, zarówno w trybie znakowym jak
i w trybie graficznym z możliwością drukowania w górnej części faktury logo firmy. (plik w formacie "jpg").

Zaznaczamy odpowiednie opcje i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

System umożliwia wydrukowanie różnych rodzajów faktur. Rodzaj faktury zaznacza się w "Wyznaczniku Faktu-
ry" w polu "Plik wydruku". (np. transport, skrót, od daty itd.)

W programie istnieje możliwość wydrukowania grupy faktur.

Aby wydrukować grupę faktur należy zaznaczyć je (Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaznaczyć myszką
wybrane faktury lub trzymając naciśnięty klawisz <Shift> zaznaczyć myszką wszystkie widoczne faktury) na liś-
cie faktur w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Drukuj grupę

faktur", lub nacisnąć klawisze <Ctrl+U> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Parametry wydruku":
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Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat faktury oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii.

UWAGA! Jeżeli na fakturze znajdują się artykuły, które w swoich danych mają wpisany typ HDI = 3, po
wydrukowaniu faktur system wydrukuje dokument HDI 3. Jeżeli zaś na fakturze są zawarte artykuły z typem HDI
= 1, wówczas po wydruku faktury wydrukowany zostanie również dokument HDI 1.

Podczas drukowania grupy faktur brak jest opcji wydrukowania jedynie kopii grupy faktur.

Przy wydruku grupowym jeśli jakieś faktury zostały pominięte (odznaczone - czy drukować faktury i odznaczone
- faktury pdf) to wyświetlany jest komunikat: "Z powodu ustawień danych do fakturowania nie wydrukowano:
(`nie wydrukowane faktury`) faktur".

Uwagi:

1. Dla faktur ze sposobem zapłaty oznaczonych symbolem zaczynającym się od: "X" na wydruku w pozycji:
Warunki płatności pojawi się zdefiniowany wcześniej w słowniku "Sposoby zapłaty" tekst, np. płatność zgodnie
z umową.

2. Dla faktur o pliku wydruku "transport" ( wyznaczniki --> plik wydruku = "transport") konto firmowe drukowane
jest według reguły, że jeżeli jest wypełnione przy Płatniku Konto_ID to drukowana jest nazwa i numer rachunku
z konta przypisanego do kontrahenta, a jeżeli nie ma przypisanego konta_id przy Płatniku to konto firmowe
drukowane jest z danych Oddziału.

3. Jeżeli materiał znajdujący się w pozycji faktury ma przypisane dane "Deklaracji zgodności" wówczas system
automatycznie generuje dokument "Deklaracja zgodności" z kolejnym numerem. Jeżeli na fakturze będą dwa
lub więcej materiały, które mają deklaracje to zostanie wygenerowany kolejny dokument deklaracji.

4. Dla faktur o pliku wydruku "dostawy-upust" ( wyznaczniki --> plik wydruku = "dostawy-upust") dowody
dostaw drukowane są ciągiem bez odstępów, w układzie: dowód, data, suma ilości artykułów z dowodów (ilości
dostarczone minus zwroty). Dla tego typu faktur jeżeli na pozycji jest upust to drukowany jest drugi wiersz
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zawierający: upust xx.x %, a pod pozycjami drukowany jest tekst "Udzielono upustu xxxx.xx PLN". Do sumy
ilości nie brane są artykuły o typie "31" i "99".

5. Na wydrukach faktur kwoty pobierane są z tabel, przy pozycjach z rs_faktury_pozycje (wartosc_net-
to, wartosc_vat, wartosc_brutto), Suma(Razem) z nagłówka faktury: rs_faktury (kwota_netto, kwota_vat,
do_zaplaty) kwoty dla stawek VAT z rs_faktury_VAT(wartosc_netto, wartosc_vat, wartosc_brutto). W związku
z tym mogą występować różnice zaokrągleń między pozycjami, a podsumowaniem faktury, stąd przypisek w
stopce faktury o możliwych różnicach w wartościach brutto i podatku. Problem ten może pojawić się również
na fakturach korygujących.

6. Na wydruku faktury kolumna "SWW/PKWIU" pobierana jest ze stawek VAT przypisanych do artykułu (Dane
Podstawowe F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) w zależności od daty wystawienia
faktury i dat obowiązywania stawek VAT.

7. Od 2014-01-01 na fakturze widoczny jest tekst 'data dostawy/wykonania usługi'.

1. Najpierw sprawdzane są daty dostawy od - do. Jeśli są wypełnione, to drukowany jest tekst 'data dostawy/
wykonania usługi: od rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

2. Jeśli dostawy od i do są takie same i niepuste drukowana dostawy do

3. Potem data_przychodu - jeśli niepusta drukowana

4. Jeśli nic nie wypełnione - data faktury

8. Dla faktur o pliku wydruku "bez-vat" ( wyznaczniki --> plik wydruku = "bez-vat") nie są drukowane kolumny
dotyczące stawki i wysokości podatku.

9. Jeżeli na fakturze zaznaczone jest "czy mpp", to wydruk faktury zawiera wytłuszczony tekst "mechanizm
podzielonej płatności", drukowany pod nagłówkiem FAKTURA nr.../.../...

10.Faktury utworzone z dowodów dostaw można drukować w pdf, nie konwertowane z wydruku znakowego.
Jeżeli w danych do fakturowania jest wyłączone - "czy pdf z dowodami dostaw", to nie są drukowane dowody
dostaw.

11.Nie jest możliwe generowanie PDF z listy faktur.

12.W danych odbiorcy na fakturze drukuje się nazwa z danych podstawowych lub nazwa długa. Nazwa pełna jest
pobierana i drukowana tylko dla płatnika ( nabywcy na fakturze).

13.Jeśli drukowana jest faktura standard w formacie pdf (druk graficzny lub podgląd graficzny) nazwa pliku
nadawana jest wg klucza "Faktura-'NumerFaktury'.pdf". Uwaga: W nazwie pliku znaki '/' są zamieniane na '_'.
Dla pozostałych typów faktur nadawana jest tymczasowa nazwa pliku "tmp[...].pdf".

2.11. Eksport faktur
System umożliwia elektroniczne przesyłanie faktur VAT i faktur korygujących zgodne z systemem ECOD, do
czego niezbędne jest przygotowanie odpowiednich plików w formacie "xml".

Przygotowanie plików należy rozpocząć od wyświetlenia w oknie "Edycja faktur" listy faktur lub korekt, które ma-
ją być wyeksportowane. Następnie z Menu wybieramy polecenie "Faktura" ---> funkcję "Eksport" lub naciskamy

klawisze <Ctrl> + <E> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno z wyborem rodzaju
pliku:
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Zaznaczenie opcji "Xml - standard" i zatwierdzenie klawiszem "OK" spowoduje zapisanie każdej faktury w for-
macie "xml" na dysku.

W przypadku wybrania opcji "Xml - rozszerzony" to system nazwę pliku rozpoczyna od strip(kontrahent_id)+'_'
następnie na początku pliku umieszczana jest sekcja <kontrahent_id> w którą wpisywany jest kontrahent_id, oraz
w sekcji <seller> dodawana jest podsekcja <operator> gdzie wpisywany jest operator.

Po wyborze opcji "Tesco" system do eksportowanych plików XML doda znaczniki zawierające informacje o
numerach dokumentów zwrotu.

Dla opcji "Carrefour" informacje o numerach dokumentów zwrotu wpisywane zostają w w sekcji "remarks".

Poprawne wykonanie każdej opcji eksportu zostanie zasygnalizowane komunikatem:

Po wykonaniu eksportu w danych podstawowych faktury w polu "Data eksportu" zapisywana jest data wykonania
eksportu. Data ta nie jest uzupełniana jeżeli z jakichś przyczyn eksport zakończył się błędem.

Jeśli wybrana została nazwa FTP, utworzone pliki zostaną wysłane zgodnie z konfiguracją serwera plików, w
przeciwnym razie jeżeli dla konkretnego kontrahenta zdefiniowany został katalog, w którym mają być gromad-
zone jego faktury, pliki zostaną zapisane w tym właśnie katalogu. Jeżeli nie - system zapisuje je standardowo w
katalogu, w którym zainstalowana jest anakonda. Jeżeli faktura powstała z jednego dowodu dostawy, wówczas jest
on uwzględniany w pliku XML. Jeżeli kontrahent w swoich danych dodatkowych ma włączoną opcję "XML bez
CDATA" wówczas parametr ów nie będzie uwzględniony w pliku XML. Szczegóły w Dokumentacji Użytkown-
ika w sekcji Dane dodatkowe kontrahenta.

Po eksporcie faktur na FTP (nawet jeśli nie było zawartości do wyeksportowania) z FTP pobierana jest zawartość
katalogu "raporty" i jeśli jest poprawnie ściągnięta kasowana jest zawartość katalogu, a na serwerze usuwane są
pliki starsze niż 15 dni. Po eksporcie wyświetlane jest okno zawierające grid raportu z: datą z zapisu pliku na
serwerze anakondy, nazwą i zawartością pliku.
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Wyświetlenie zawartości pliku jest możliwe po użyciu klawisza <F4> lub wybraniu ikony .

Uwaga! Jeśli faktura lub faktura korygująca ma zaznaczone " Czy MPP", w pliku wysyłanym do EDI Comarch,
w remarks (uwagi) zostanie umieszczony napis "MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI".

Zdefiniowanie folderu zapisu plików faktur odbywa się w dziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Dane do-
datkowe":
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Z lokalizacji, która zostanie wpisana w polu "Folder faktury" odpowiedni program (np. ECOD CONNECTOR)
będzie pobierać pliki faktur, aby przesłać je do odbiorcy faktury.

Anakonda umożliwia również eksport faktur i korekt w formacie tekstowym,który może być wykorzystywany do
wczytywania do innych programów.

W tym wypadku, po wyświetleniu listy faktur lub korekt, w oknie "Wybierz typ pliku" należy zaznaczyć opcję
"Txt". System utworzy jeden plik tekstowy dla wszystkich eksportowanych faktur lub korekt w przeciwieństwie
do eksportu do formatu xml gdzie każda faktura lub korekta tworzyła oddzielny plik. Plik ten zapisany zostanie
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w katalogu, w którym zainstalowana jest program Anakonda z rozszerzeniem "rsf"- nie ma tu możliwości zdefin-
iowania osobnych folderów dla poszczególnych kontrahentów.

Po eksporcie plik dla faktur wygląda następująco:

Treść poszczególnych kolumn ujęta jest w cudzysłów np. "2007/11/06". Jedynie kwoty występują bez cudzysłowu
- separatorem dziesiętnym jest kropka. Poszczególne kolumny rozdzielone są przecinkami.

Kolejne zapisy w pliku faktur VAT zawierają:

• Liczbę porządkową

• Symbol płatnika

• Datę faktury

• Symbol kontrahenta i dostawy od-do

• Kwotę do zapłaty

• Termin płatności

• Numer faktury

• NIP płatnika

• Datę faktury

• Symbol i nazwę kontrahenta

• Symbol handlowca

• Kwotę netto razem

• Kwotę VAT razem

• Sposób zapłaty
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• Kwotę netto 22%

• Kwotę VAT 22%

• Kwotę netto 7%

• Kwotę VAT 7%

Kolejne zapisy w pliku faktur korygujących zawierają:

• Liczbę porządkową

• Symbol płatnika

• Datę korekty

• Symbol kontrahenta

• Numer faktury pierwotnej

• Kwotę do zapłaty

• Termin płatności

• Numer korekty

• NIP płatnika

• Datę faktury oryginalnej

• Symbol i nazwę kontrahenta

• Symbol handlowca

• Kwotę netto razem

• Kwotę VAT razem

• Sposób zapłaty

• Numer faktury P

• Datę faktury P

Jeżeli jakiekolwiek pole jest w fakturze niewypełnione, zapis tego pola wygląda następująco:" , ," .

Do XML można wyeksportować następujące jednostki miary:

• metr (MTR),

• metr kwadratowy (MTK),

• kilogram (KGM),

• litr (LTR),

• sztuka (PCE),

• para (PR),

• tona metryczna (TNE).

System nie wymaga w danych artykułu podawania jednostek miary wielkimi literami. Niemniej jednak jest to
zalecane.
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Uwaga. Jeżeli operator wybierze typ eksportu Tesco, ale nie uzupełni w nagłówku korekty symbolu dokumentu
zwrotu, wówczas eksport zostanie przerwany z odpowiednim komunikatem.

Dodatkowo, przy tworzeniu xml z korekty (dla ecod i dla ftp) sprawdzane jest czy Data Zwrotu (jeśli jest niepus-
ta/dokument z niej korzysta) jest prawidłową datą i nie jest późniejsza niż data korekty.

2.12. Wystawianie faktur proforma
Ponieważ faktura proforma nie jest fakturą VAT jej wystawianie w Anakondzie odbywa się w module Sprzedaż
---> Zamówienia odbiorcy.

Niezbędne do wystawienia takiej faktury będzie więc zdefiniowanie wyznacznika dla faktur proforma, który w
polu "Typ dokum." wybraną będzie mieć opcję "ZO":

Po wprowadzeniu wyznacznika należy pamiętać o odpowiednim przydzieleniu uprawnień dla operatora, który
ma w systemie wystawiać tego rodzaju faktury. Należy więc w menu jego grupy nadać mu uprawnienia do za-
mówień odbiorców, wyznacznikowi przypisać oddział i grupę uprawnień, do której należy operator, natomiast w
szczegółowych uprawnieniach operatora do wyznaczników dodać mu nowy wyznacznik z wybranymi funkcjami
(dodawanie, przeglądanie, etc.).

Po wykonaniu tych czynności możemy przejść do wystawiania faktury proforma. W tym celu w oknie głównym
programu należy wybrać moduł "Sprzedaż":
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a następnie "Zamówienia odbiorców":
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System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania, w którym należy wypełnić pola "Wyznacznik" wpisując
wyznacznik właściwy dla faktur proforma oraz ewentualnie zakres dat, dla którego chcemy wyświetlić listę faktur.

Po wypełnieniu pól i naciśnięciu klawisza <F3> lub ikony  zostanie wyświetlona lista wszystkich faktur
z tym wyznacznikiem wystawionych w zdefiniowanym okresie. Jeżeli nie było w tym czasie wystawianych fak-
tur proforma, lista będzie pusta, ale uaktywnione zostaną dodatkowe funkcje niezbędne do wprowadzenia nowej
faktury:

Aby dodać nową fakturę należy nacisnąć klawisze <Num +> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Za-
mówienie" ---> funkcję "Dodaj". System wyświetli okno, w którym należy podać podstawowe dane faktury:
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Po wypełnieniu kolejnych pól i naciśnięciu klawisza <Enter> nowa faktura zostanie dodana i system wyświetli
okno, w którym należy uzupełnić dane nagłówka:
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Istotne jest zaznaczenie opcji "proforma", od której uzależniony jest odpowiedni wydruk faktury. Po wypełnieniu
pól i zapisaniu zmian (klawisz <F5>) należy zamknąć okno klawiszem <Esc>, co spowoduje powrót do listy faktur.

Kolejną czynnością jest dodanie pozycji faktury. W tym celu należy nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę lub wybrać
polecenie <Zamówienie" ---> "Pozycje":

Po naciśnięciu <Enter> na wierszu "Pozycje jednorazowe" lub wybraniu ich dwuklikiem system wyświetli okno
z listą pozycji:

Aby dodać pozycję faktury należy nacisnąć klawisze <Num +> lub ikonę lub z menu wybrać polecenie "Pozycja"
---> funkcję "Dodaj". System wyświetli okno, w którym należy wprowadzić symbol artykułu, jego ilość i cenę
(jeżeli w nagłówku wypełniona jest wersja cenowa i artykuł ma zdefiniowane w tej wersji ceny, zostaną one
wczytane automatycznie):
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Uwaga! Upust wypełniony w nagłówku zostanie automatycznie naliczony na wybrany artykuł. Wartość upustu
można dowolnie edytować podczas dodawania pozycji.

Po zapisaniu zmian zamykamy okno z edycją pozycji, a następnie okno z ich listą i powracamy do okna "Edycja

Zamówień odbiorców", gdzie po naciśnięciu klawiszy <Ctrl + F> lub ikony  możemy wydrukować fakturę
proforma. Na załączonym screenie widać przykładowy wydruk faktury proforma:
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2.13. Faktury zaliczkowe
W Anakondzie istnieje możliwość wprowadzania i rozliczania faktur zaliczkowych.

• Dane które powinny być zdefiniowane w systemie:

1. Wyznacznik:

Okno edycji wyznaczników znajduje się w Dane podstawowe/Wyznaczniki faktur:

Aby utworzyć nowy wyznacznik należy użyć skrótu klawiszowego <Num+>, ikony  z menu po-
dręcznego lub funkcji "Dodaj" z menu "Wyznaczniki":
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Szczegółowe informacje na temat tworzenia wyznaczników znajdują się w dokumentacji użytkownika w
dziale Dane podstawowe/Wyznaczniki

2. Artykuł:

Okno edycji artykułów znajduje się w Dane podstawowe/Artykuły:
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Należy utworzyć artykuły o nazwie "zaliczka" na każdą używaną stawkę VAT. Aby dodać nowy artykuł

należy użyć skrótu klawiszowego <Num+>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Dodaj" z menu
"Artykuł". Artykuł "zaliczkowe" powinny być wypełnione w następujący sposób:

Szczegółowe informacje na temat dodawania artykułu znajdują się w dokumentacji użytkownika

• Wprowadzenie faktur zaliczkowych:
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Okno edycji faktur znajduje się w Sprzedaż/Faktury:

Należy dodać fakturę w sposób jaki opisany jest w dokumentacji użytkownika w dziale Sprzedaż/Faktury, gdzie
typ dokumentu będzie oznaczony jako FZ. Następnie do pozycji tej faktury należy dodać artykuł "zaliczka" z
wybraną stawką VAT:

UWAGA! Liczba sztuk powinna zawsze wskazywać liczbę "1", natomiast Cena netto jest kwotą netto zaliczki,
a Cena brutto jest kwotą zaliczki brutto.

•

Drukowanie faktury zaliczkowej – skrót klawiszowy <Ctrl + F>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja
"Drukuj fakturę" z menu "Faktura"

• Wprowadzanie faktury rozliczającej zaliczki:

Faktura rozliczająca rozlicza zakup towarów lub usług z uwzględnieniem wcześniejszych zaliczek
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UWAGA! Wypełniając dane faktury rozliczającej należy pamiętać, żeby podać artykuły rzeczywiste, które są
fakturowane, a nie artykuły zaliczkowe.

Aby faktura została rozliczona z uwzględnieniem zaliczek, należy zaznaczyć pozycję "rozliczenie zaliczką", a
program automatycznie przypisze kwoty nierozliczonych zaliczek wybranego klienta począwszy od najstarszej.
Po wprowadzeniu wszystkich danych program wykaże, czy dany klient posiada nadpłatę. W przypadku jeśli
nadpłata nie istnieje faktura zostanie wystawiona na brakującą kwotę towarów lub usług. Kwoty rozliczenia
faktur zaliczkowych mogą się nieznacznie różnić ze względu na zaokrąglenia wartości w fakturze rozliczającej.

• Drukowanie faktury rozliczającej:

•

Drukowanie faktury – skrót klawiszowy <Ctrl + F>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj
fakturę" z menu "Faktura"
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Uwaga! Aby uzyskać możliwość wydrukowania faktury, należy użyć na wybranej pozycji skrótu <Ctrl + Z>,

ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Zamknij" z menu "Faktury" w celu zmiany stanu danej faktury.

Możliwe stany faktur:

• G- umożliwia wykonanie wydruku testowego wybranej faktury:

• Z – umożliwia wykonanie wydruku właściwego wybranej faktury:

UWAGA!

• Nie można otwierać faktury zaliczkowej jeżeli jest częściowo lub całkowicie rozliczona

• Nie można wprowadzić faktury rozliczającej zaliczkę z data wcześniejszą niż faktura zaliczkowa

• Podczas zamykania faktury rozliczającej sprawdzane jest czy wszystkie faktury zaliczkowe odnoszące
się do niej są w stanie 'Z' lub 'K'. Jeżeli nie zamykanie faktury rozliczającej zostaje przerwane z
odpowiednim komunikatem.

3. Faktury korygujące
Aby wprowadzić fakturę korygującą należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub nacisnąć
klawisz <F3>, a następnie wybrać przycisk "Faktury korygujące" lub nacisnąć klawisz <F3>. Można również w
oknie głównym z menu "Sprzedaż" wybrać funkcję "Faktury korygujące".

System wyświetli okno "Edycja korekt":
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Wypełniając odpowiednie pola filtra, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę , lub z menu "Korekta"
wybierając funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy faktur korygujących wg filtra, który wprowadził
operator.

Jeżeli zaznaczono pole kontrolne "Niepotwierdzone", wyświetlone zostaną wszystkie korekty, które nie mają w
nagłówku wypełnionej daty potwierdzenia.

Pozostawiając wszystkie pola puste i powtarzając opisaną wyżej czynność uzyskamy listę wszystkich wprowad-
zonych do tej pory do systemu faktur korygujących. W przypadku dużej ilości wprowadzonych dokumentów po-
branie wszystkich danych może być długotrwałe, zalecane jest więc wprowadzenie jak największej ilości filtrów.

Korekty mogą być wprowadzane jedynie do faktur, które zostały zamknięte, czyli ich stan jest zmieniony na 'Z'
lub 'K". Jeżeli do faktury oryginalnej była już wcześniej wystawiona korekta, kolejna korekta będzie się odnosić
do poprzedniej faktury korygującej.

Na oknie dostępna jest możliwość sumowania kolumn numerycznych. Żeby z niej skorzystać należy z menu "Ko-

rekta" polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL+S>.

Pozostałe funkcje:

3.1. Wprowadzanie faktury korygującej ilość i cenę oraz faktury
korygującej wartość
W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej należy w oknie "Edycja korekt" z menu "Korekta" wybrać

funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Nowa korekta":
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Pierwsza część okna "FAKTURA" pozwala wybrać fakturę, do której ma być wystawiona korekta (naciśnięcie

<F1>lub ikony  w polu 'Wyznacznik' pozwoli skorzystać z okna wyboru faktury).

Druga część "KOREKTA" dotyczy faktury korygującej. Będąc w polu 'Wyznacznik' i naciskając klawisz <F1> lub
ikonę operator może skorzystać z okna wyboru wyznacznika faktury korygującej. W polu data naciśnięcie klawisza
<F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza. Numer faktury korygującej generowany jest automatycznie przez
system i jest to numer kolejny w ramach dnia.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego
okna.

System podpowiada dane podstawowe kopiując je z faktury. Pola oznaczone gwiazdką '*' są obowiązkowe do
uzupełnienia.

Okno zawiera cztery zakładki. Pierwsza z nich to zakładka OGÓLNE, zawierająca następujące pola:
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Pola edycyjne, gdzie po wybraniu klawisza <F1> lub ikony  wyświetlony zostanie kalendarze lub słownik
podpięty pod dane pole:

• Data przychodu - domyślnie kopiowana z daty dostawy do. Data ta jest istotna jeżeli przychód należy zak-
sięgować w miesiącu innym niż data wystawienia korekty. Według tej daty można również wykonać rejestr
sprzedaży.

• Sposób zapłaty,

• Termin - termin płatności,

• Wersja - wersja cenowa,

• Sposób odbioru korekty,

• Tytuł zmn. podatku - tytuły zmniejszenia podatku,

• Data odbioru - data potwierdzająca odbiór korekty przez kontrahenta (ma istotne znaczenie przy pobieraniu
korekty do JPK VAT w odpowiednim miesiącu),
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• Data wpływu do odbiorcy - data wpływu korekty do kontrahenta (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty
do JPK VAT w odpowiednim miesiącu), nie może być większa niż data odbioru.

Pola kopiowane z faktury, bez możliwości edycji:

• Odbiorca, Zamawiający, Płatnik, Miejsce dostawy,

• Dostawy od, do,

• Waluta, tabela, kurs,

• Handlowiec,

• Projekt,

• Sposób dostawy,

• Pole nieedytowalne obok daty informuje o sposobie wprowadzenia tej daty (możliwe wartości to: 'R' - ręcznie,
'G' - grupowo, 'P' - przez rozrachunki, 'K' - przez raport/wyciąg),

• Data eksportu - data wyeksportowania faktury do platformy Edi Comarch.

Zakładka druga RABATY I UPUSTY, zawiera następujące pola:
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Pola edycyjne:

• Upust - procent upustu obowiązującego na danej korekcie.

• Rabat - procent rabatu obowiązującego na danej korekcie.

Pola kopiowane z faktury, prezentowane w dwóch wskazanych na fakturze walutach, bez możliwości edycji:

• Kwota netto,

• Kwota VAT,

• Wartość opakowań - kwota wyliczana jeżeli w pozycjach wybrane są opakowania dla artykułu posiadające
odpowiednio zdefiniowane ceny,

• Upust - procent upustu wskazanego wcześniej w fakturze,

• Rabat - procent rabatu wskazanego wcześniej w fakturze,
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• Do zapłaty - wartość brutto faktury.

Trzecia zakładka PODATKI, zawiera następujące pola:

Pola edycyjne:

• Osobny rachunek VAT - czy VAT jest rozliczany na osobnym koncie bankowym,

• Termin płatności (Ulga na złe długi) - (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty do JPK VAT w odpowied-
nim miesiącu w przypadku stosowania ulgi za złe długi),

• Data zapłaty (Ulga na złe długi) - (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty do JPK VAT w odpowiednim
miesiącu w przypadku stosowania ulgi za złe długi).

Pola kopiowane z faktury, bez możliwości edycji:

• Czy MPP - Czy faktura w metodzie podzielonej płatności,

• Oznaczenia dowodów transakcji,
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• Oznaczenia dowodów sprzedaży.

Czwarta zakładka ZAMÓWIENIA I ZALICZKI, zawiera następujące pola:

Pola kopiowane z faktury, bez możliwości edycji:

• Numer z RS - archiwalny numer dokumentu jeżeli był importowany z programu Record.

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej wartość należy w oknie "Edycja korekt" z menu "Korek-
ta" wybrać funkcję "Dodaj korektę wartościową" lub nacisnąć klawisz <Ctrl>+<W>, lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Nowa korekta wartościowa":
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Pierwsza część okna "DOSTAWY" pozwala wybrać płatnika oraz kontrahenta, dla których ma być wystawiona

korekta wartościowa (naciśnięcie <F1> lub ikony  w polu 'Płatnik' i 'Kontrahent' pozwoli skorzystać z kar-
toteki kontrahentów). Operator wskazuje też zakres dat korygowanych dostaw oraz nowy procent upustu.

Druga część "KOREKTA" dotyczy faktury korygującej wartościowej. Będąc w polu 'Wyznacznik' i naciskając
klawisz <F1> lub ikonę operator może skorzystać z okna wyboru wyznacznika faktury korygującej. W polu data
naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza. Numer faktury korygującej generowany jest
automatycznie przez system i jest to numer kolejny w ramach dnia.

Wprowadzone dane należy zatwierdzi naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego okna.

Okno nowej korekty wartościowej jest takie samo, jak w przypadku faktury korygującej. Dodatkowo w korektach
wartościowych można uzupełni pola:

• Projekt,

• Czy MPP.

W stanach innych niż 'W' modyfikowalne pozostają jedynie pola:

• data odbioru,

• data wpływu.

Rozliczenie korekty z zapłatą w rozliczaniu rozrachunków powoduje uzupełnienie daty odbioru datą rozliczenia.
Jeżeli data rozliczenia jest mniejsza niż data korekty - data odbioru pozostawiana jest pusta.

Uwaga! Pole Czy MPP - zostanie automatycznie skopiowane z faktury, do której wystawiana jest korekta.

W dolnej części danych podstawowych faktury korygującej wyświetlane jest pole "Data eksportu" zawierające
datę wykonania eksportu faktury do pliku zewnętrznego. (Faktura --> Eksport).

Jeżeli faktura korygująca utworzona została automatycznie z dowodu dostawy, w jej opisie (Ctrl + F4) wpisany
będzie numer dowodu zwrotu wprowadzony na tym dowodzie dostawy w formacie " Dowód zwrotu xxxxxxxxx
z dnia rrrr-mm-dd". Jednocześnie, jeżeli wyznacznik korekty w swojej definicji ma zaznaczoną opcje "Ecod",
uzupełnienie dowodu zwrotu będzie obowiązkowe w tym właśnie formacie i kontrolowane będzie zarówno na
poziomie zapisu danych jak i zamykania korekty z W na G. Prawidłowe dane dotyczące dowodu zwrotu są
niezbędne do wyeksportowania korekt (ECOD).

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub
z menu "Dokument" wybierając funkcję "Zapisz".
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Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z menu
"Dokument" funkcji "Cofnij".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona

 lub klawisz <F11>) lub następnej korekty (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub ikona 
lub klawisz <F12>).

Wprowadzona faktura korygująca pojawia się na liście korekt w oknie "Edycja korekt".

Uwaga! Zasada tworzenia korekty wartościowej przebiega podobnie jak korekta zwykła, różnica polega na tym, że
do korekty wartościowej muszą być wypełnione daty dostawy od / do i po ich uzupełnianiu system zlicza wartości
netto i VAT, zapisując je w osobnych pozycjach opisowych, które są edytowalne.

3.2. Pozycje faktury korygującej
Jeżeli korekta faktury ma dotyczyć jej pozycji należy w oknie "Edycja korekt" zaznaczyć na liście interesującą nas
fakturę korygującą, a następnie z menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub nacisnąć

klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Podtabele korekt":

Należy wskazać tabelę, w której operator chce dokonać zmian ( Menu ---> Podtabela ---> Wyświetl dane lub

klawisz <F3> lub ikona  lub dwukrotne kliknięcie na wiersz z wybraną podtabelą).

Na oknie dostępna jest możliwość sumowania kolumn numerycznych. Żeby z niej skorzystać należy z menu "Ko-

rekta" polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL> + <S>.

Wybierając "Pozycje korekt" spowodujemy wyświetlenie się okna "Edycja pozycji korekty":
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Widoczne na liście pozycje pobrane są z faktury, dla której wystawiamy korektę.

Aby dokonać zmian należy zaznaczy odpowiednią pozycję, a następnie z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Edytuj"

lub nacisnąć klawisz <F4>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji
korekty":

W oknie tym można zmienić ilość artykułu, procent upustu i cenę artykułu. Ilość nie może być ujemna - należy
wprowadzi ilość prawidłową po korekcie. Wprowadzone zmiany można zapisać wybierając z menu "Pozycja"

funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5>, lub z paska skrótów wybierając ikonę .

W wybranej pozycji faktury korygującej nie można zmienić jednocześnie ilości i ceny, po wprowadzeniu obu tych
zmian i próbie zapisu pojawia się ekran z komunikatem o błędzie
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Jeżeli istnieje konieczność zmodyfikowania obu wartości, należy to wykonać w dwóch osobnych fakturach ko-
rygujących.

Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Cofnij" lub nacisnąć klawisz <F8>,

lub wybierając z paska skrótów ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna z listą pozycji możemy edytować dane poprzedniej (Menu --> Pozycja --->

Poprzednia pozycja lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji (Menu ---> Pozycja ---> Następna

pozycja lub klawisz <F12> lub ikona ).

Podobnie należy postępować chcąc wprowadzić korektę w pozycjach opisowych faktury. W tym celu w oknie
"Podtabele korekt" wybieramy "Pozycje opisowe korekt".

Aby przejrzeć wartości VAT, które uległy zmianie po korekcie, w oknie "Podtabele korekt" należy wybrać "Wartoś-
ci VAT".

UWAGA! Wartość stawki VAT dla pozycji faktur korygujących pobierana jest z pozycji faktury źródłowej. W mo-
mencie edycji pozycji faktury korygującej stawkę VAT można zmienić na dowolną. W przypadku wprowadzenia
brakującej stawki VAT w artykule lub nieaktualnej stawki VAT system generuje komunikat informacyjny i pozwala
ją zapisać. W pozycji faktury korygującej jeżeli występuje zmiana stawki VAT to system uniemożliwia zmianę
ceny lub ilości.

Po zapisaniu zmian w pozycjach w fakturze korygującej, w tabeli widocznej w oknie "Edycja korekt" odzwier-
ciedlone zostaną różnice w kwotach w stosunku do faktury, dla której wystawiana jest korekta.

UWAGA:Do prawidłowego działania funkcji dodającej pozycję na fakturę konieczne jest by operator miał up-
rawnienia do słownika ze stawkami VAT oraz do cen artykułu.

Uwaga: Jeżeli faktura korygująca tworzona jest do faktury, która zawierała pozycje z cechami, wówczas
cechy z pozycji faktur przenoszą się automatycznie na pozycje korekt.

Aby przejrzeć udziały handlowców, które uległy zmianie po korekcie, w oknie "Podtabele korekt" należy wybrać
"Udziały handlowców".

3.3. Edycja danych faktury korygującej
Aby edytować dane wcześniej wprowadzonej faktury korygującej należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja
korekt", a następnie z menu "Korekta" wybrać funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4>, lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:
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* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Uwaga! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!

W tym oknie możemy dokonać zmian w wersji cenowej, sposobie i terminie zapłaty, sposobie odbioru korekty
faktury, daty odbioru, tytule zmniejszenia podatku, upuście i rabacie.

Należy jednak pamiętać, że o ile do zmiany wartości w polach wystarczą uprawnienia do edycji nagłówka faktury
korygującej to istnieje wyjątek w postaci pola "data odbioru", które wymaga dodatkowych, specjalnie do tego celu
przygotowanych uprawnień (patrz: Dokumentacja użytkownika; Administracja -> Grupy).

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolki: data odbioru, data wpływu oraz kontrolki wskazującej sposób
wprowadzenia owych dat. Wyróżnić można:

• sposób R - daty wprowadzone ręcznie,

• sposób G - daty wprowadzone grupowo,

• sposób P - przy okazji rozliczania rozrachunków,
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• sposób K - za pomocą funkcji w oknie raportów-wyciągów.

Daty w polach kontrolowane są w następujący sposób:

• Data wpływu do odbiorcy musi być mniejsza lub równa dacie odbioru oraz większa lub równa dacie wystawienia
korekty.

• Data odbioru musi być większa lub równa dacie wpływu oraz większa lub równa dacie wystawienia korekty.

• Jeżeli data wpływu i odbioru rożni się o co najmniej 365 dni, system o tym komunikuje, ale pozwala wpisać
takie dane.

Sposoby automatycznego wypełniania poszczególnych dat opisane zostały w odpowiednich rozdziałach doku-
mentacji.

UWAGA! Jeśli wprowadzona data będzie błędna to nie można z niej wyjść przy pomocy skrótów klawiszowych
Tab, Alt+Tab, strzałki w górę, strzałka w dół. w przypadku wciśnięcia klawisza ESC na kontrolce program czyści
treść daty jeśli błędna.

W przypadku gdy w pozycjach korekty zmieniono ilość lub cenę, w edycji danych faktury nie możemy zmienić
jednocześnie wersji cenowej lub wartości upustu. Przy próbie zapisu takich informacji pojawia się komunikat o
błędzie.

W takim przypadku konieczne zmiany trzeba rozbić osobno na kilka korekt.

Dokonane zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Cofnięcie zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu ---> Dokument ---
> Cofnij zmiany.

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzednia faktura lub

klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej faktury (Menu ---> Dokument ---> Następna faktura lub klawisz

<F12> lub ikona ).

3.4. Zmiana klucza korekty
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany klucza (symbolu) korekty należy zaznaczyć daną pozycję w oknie "Edycja
korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję "Zmiana symbolu" lub nacisnąć klawisz <F5>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:
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Wprowadzone w kluczu zmiany możemy zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>.

3.5. Usuwanie faktury korygującej
Aby usunąć fakturę korygującą należy zaznaczyć wybraną pozycję i z Menu wybrać polecenie "Korek-

ta"--->funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda
potwierdzenia chęci usunięcia korekty faktury:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak"( klawisz"T"), lub rezygnujemy wybierając "Nie"(klawisz "N").

3.6. Drukowanie listy korekt
Aby wydrukować listę pozycji korekt widoczną w oknie "Edycja korekt" należy z Menu wybrać polecenie "Ko-

rekta"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno z opcjami wydruku. Możliwe jest zarówno stworzenie wydruku tekstowego jak i graficznego.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".

System wyświetli okno "Parametry wydruku":
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Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii.

Uwagi:

1. Dla korekt o pliku wydruku "bez-vat" ( wyznaczniki --> plik wydruku = "bez-vat") nie są drukowane kolumny
dotyczące stawki i wysokości podatku.

3.7. Drukowanie faktury korygującej
Aby wydrukować fakturę korygującą należy zaznaczyć ją na liście faktur w oknie "Edycja korekt", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Drukuj korektę", lub nacisnąć klawisze <Ctrl+F> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat faktury korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii,
która ma być wydrukowana. Domyślnie ustawiona jest wartość zerowa, co oznacza, że będzie wydrukowany tylko
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oryginał. Jeżeli określimy, że ma być jedna kopia, system spowoduje wydruk oryginału i jednej kopii, etc. Na
wydruku będzie zaznaczone, czy jest to oryginał czy kopia.

Wprowadzone parametry zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Naciśnięcie "OK" spowoduje pojawienie się okna właściwego dla funkcji drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednie opcje i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

W programie istnieje możliwość wydrukowania grupy korekt.

Aby wydrukować grupę korekt należy zaznaczyć je (Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaznaczyć myszką
wybrane korekty lub trzymając naciśnięty klawisz <Shift> zaznaczyć myszką wszystkie widoczne korekty) na
liście korekt w oknie "Edycja korekt", a następnie z Menu wybrać polecenie "Korekta" ---> funkcję "Drukuj grupę

korekt", lub nacisnąć klawisze <Ctrl+U> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Parametry wydruku":

Zaznaczamy czy drukowany ma być oryginał czy duplikat korekty oraz ewentualnie wpisujemy ilość kopii.

Podczas drukowania grupy korekt brak jest opcji wydrukowania jedynie kopii grupy korekt.

W przypadku wystawienia korekty zbiorczej (wypełnione pole nr_zbiorczy) wybranie dowolnej korekty o tym
samym numerze zbiorczym spowoduje wydrukowanie korekty zbiorczej.

Przy wydruku grupowym jeśli jakieś korekty zostały pominięte (odznaczone- czy drukować korekty i odznaczone
- korekty pdf) to wyświetlany jest komunikat: "Z powodu ustawień danych do fakturowania nie wydrukowano:
(`nie wydrukowane korekty`) korekt".
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Uwaga:

Na wydruku faktury korygującej kod "PKWIU" pobierana jest ze stawek vat przypisanych do artykułu (Dane
Podstawowe F2 --> Artykuły F3 --> Pozostałe dane F6 --> Stawki VAT) w zależności od daty wystawienia faktury
źródłowej i dat obowiązywania stawek VAT. Kod "CN" natomiast z danych dodatkowych artykułu.

Jeżeli na oryginalnej fakturze drukowane jest konto walutowe zdefiniowane w danych do fakturowania kontra-
henta jako konto_id, to na korekcie do tej faktury drukowane będzie to samo konto.

Możliwy jest wydruk wszystkich faktur korygujących w PDF - dostępny przy wyborze "wydruk graficzny" lub
"podgląd wydruku" lub po zaznaczeniu opcji w danych do fakturowania.

Jeżeli na fakturze korygującej zaznaczone jest "czy mpp", to wydruk zawiera wytłuszczony tekst "mechanizm
podzielonej płatności", drukowany pod nagłówkiem FAKTURA KORYGUJĄCA nr.../.../.../...

3.8. Zamykanie faktury korygującej
Aby zamknąć fakturę korygującą należy w oknie "Edycja korekt" z Menu wybrać polecenie "Korekta"--->funkcję

"Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Zamykając korektę zmieniamy stan danej korekty faktury. Możliwe wartości to: W - wprowadzona, G - gotowa do
zapisu, Z - zapisana w kartotekach. Jeżeli w korekcie nie dokonano żadnych zmian system wyświetli odpowiedni
komunikat i nie pozwoli jej zamknąć.

Dla korekt wartościowych posiadających termin płatności na 01-11-2019 lub późniejszy, o wartości bezwzględnej
kwoty do zapłaty przekraczającej 15 tysięcy zł, podczas zmiany stanu z W na G pole 'MPP' zostanie zaznaczone.

Faktury korygującej, w której nie dokonano żadnych zmian, nie można zamknąć, stąd też nie bierze ona udziału
w procesie automatycznej dekretacji.

Istnieje możliwość jednoczesnego zamknięcia wielu korekt. W tym celu należy wyświetlić listę korekt, które mają
być zamknięte (wszystkie one powinny mieć ten sam stan - w przeciwnym wypadku system zasygnalizuje błędny

stan zamykanych dokumentów), a następnie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .

3.9. Filtrowanie korekt
Aby wyszukać konkretne korekty faktur należy w oknie "Edycja korekt" z Menu wybrać polecenie "Korek-

ta"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno przystosowane do wyszukiwania:

W odpowiednie okna wpisujemy kryteria, według których chcemy wyszukać korektę faktury, a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Korekta"--->funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy

ikonę .
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System wyświetli listę wyszukiwanych faktur korygujących.

3.10. Eksport faktur korygujących
(Patrz: Dokumentacja użytkownika: Sprzedaż->Faktury->Eksport faktur)

3.11. Wystawianie zbiorczej faktury korygującej
Potrzeba chwili zmusza niekiedy do udzielenia kontrahentowi rabatu w ujęciu długookresowym. Na przykład
w sytuacji, kiedy to wolumin miesięcznej sprzedaży do jednego kontrahenta przekroczył wyznaczony wcześniej
próg. W systemie Anakonda nie jest wymagane wystawianie faktur korygujących do każdej faktury w tym okresie.
Do tego celu służy opcja: „korekty zbiorcze”. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy, w oknie głównym pro-
gramu użyć klawisza „Sprzedaż” <F3>, „Faktury korygujące” <F3> lub wybrać polecenie „Faktury korygujące”
z zakładki „Sprzedaż” w menu. (Sposób dotarcia do okna „Edycja faktur korygujących” i sposoby ich filtracji
opisano w punkcie pierwszym niniejszego rozdziału).

Korzystanie z funkcji korekt zbiorczych ogranicza się do wykonania kilku kroków.

Po pierwsze, należy z menu okna wybrać polecenie „Utwórz korektę zbiorczą” znajdującą się w zakładce „Ko-
rekty”. Można również skorzystać z kombinacji klawiszy <CTRL+B> lub z ikony  na pasku zadań. Na ekranie
pojawi się okno „Nowe korekty zbiorcze”.

Chcąc poprawnie wprowadzić zbiorczą fakturę korygującą należy wypełnić pola:

• Kontrahent - symbol kontrahenta, dla którego chcemy wystawić korektę zbiorczą. Pomocne może okazać się

wciśnięcie klawisza <F1> lub ikony . W obu przypadkach system przekieruje nas do okna wyboru kon-
trahenta z możliwością ich filtrowania.

• Data faktur od i do – okres, w którym znajdują się faktury będące dokumentami źródłowymi korekty zbiorczej.
Użycie klawisza <F1> otworzy kalendarz pomocny w wyborze daty.

• Rabat % - procentowa wartość rabatu dla kontrahenta. Liczona od wartości netto.

• Rabat netto – kwota rabatu udzielanego kontrahentowi liczona od wartości netto.

• Rabat brutto – kwota rabatu udzielanego kontrahentowi liczona od wartości brutto. W tym przypadku konieczne
jest by wszystkie pozycje faktur źródłowych miały przypisaną taką samą stawkę VAT. Należy wypełnić tylko
jedno pole z kategorii rabat.
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• Wyzn. faktur – symbol wyznacznika faktur źródłowych, dla których ma być wystawiona korekta. Użycie klaw-

isza <F1> lub ikony  spowoduje otwarcie listy zdefiniowanych wyznaczników. Dopuszcza się pozostaw-
ienie pola niewypełnionego. System w takim przypadku do utworzenia faktury korygującej pobierze wszystkie
faktury z określonego wcześniej okresu i dla wybranego kontrahenta.

• Data korekt – data wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

•

Powód zmn. pod. - symbol tytułu zmniejszenia podatku. Użycie klawisza <F1> lub ikony  powoduje
otwarcie słownika zawierającego zdefiniowane tytuły zmniejszenia podatku.

Naciśnięcie klawisza „Twórz korekty”, przy poprawnie wpisanych danych, zakończy proces. Klawisz „zamknij”
przerwie go i wpisane dane nie zostaną zapamiętane.

Działania na nowo powstałych korektach opisano już w niniejszym rozdziale.

UWAGA!

Tworząc korektę zbiorczą na "kwotę" system ma prawo jedynie modyfikować ceny na istniejących fakturach. W
związku z tym gdy na korygowanej fakturze mamy np.11000 sztuk artykułu w cenie 0.82 PLN to siłą rzeczy każda
dowolna zmiana ceny o grosz zaowocuje zmianą kwoty o 110 PLN. System nie umożliwia zmiany na cenę w
częściach grosza, ani też na rozbijanie pozycji i korektę tylko części z nich. Jedną z zasad jest też konieczność
wypełnienia całej kwoty podanej przez operatora więc nawet jeśli wyjdzie korekta na 199 PLN to system i tak
gdzieś jeszcze odejmie grosz by wypełnić do końca brakujący rabat.

3.12. Drukowanie korekty zbiorczej
Przy wykonywaniu wydruku zbiorczej faktury korygującej należy zaznaczyć którąkolwiek z korekt składowych
a następnie użyć polecenia „drukuj korektę” znajdującego się w menu okna w zakładce korekty. Można również

użyć kombinacji klawiszy <CTRL> + <F> lub ikony  z paska zadań otwartego okna. Druk faktur korygu-
jących został już opisany w tym rozdziale.

Wydruk zbiorczej faktury korygującej składa się z wielu modułów. Ich liczność zależy od ilości faktur źródłowych.
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Każdy moduł zawiera informacje o fakturze źródłowej. Numer łącznie z kwotą na niej wyszczególnioną. Jest też in-
formacja o fakturze korygującej wystawionej do tego dokumentu oraz o skorygowanych wartościach poszczegól-
nych pozycji na dokumentach.

Oczywiście na końcu faktury korygującej można znaleźć informacje na temat sumy o jaką należy skorygować
rachunek jak również tytuł ewentualnej obniżki podatku.

3.13. Sposoby uzupełniania dat odbioru i wpływu do odbiorcy w
fakturach korygujących
Warunki wypełniania dat.

Daty wpływu i odbioru w nagłówkach faktur korygujących uzupełniane będą tylko, jeżeli w danych do fakturowa-
nia kontrahenta (lub jego płatnika) pole kontrolne „nie uzupełniać dat wpływu” nie będzie zaznaczone. Ręcznie
można uzupełniać jedynie obie daty naraz pamiętając o tym, że data wpływu do odbiorcy nie może być większa
niż data odbioru. Po uzupełnieniu tylko jednej z dat lub błędnym uzupełnieniu obu system, przy próbie zapisu,
wyświetli stosowny komunikat.
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Oznaczenia przy datach odbioru i wpływu. W nagłówkach faktur korygujących, tuż obok daty odbioru istnieje
kontrolka prezentująca sposób wprowadzenia owej daty. Dostępne wartości to: R – data wprowadzona ręcznie,
wartość domyślna, G – data wprowadzona za pomocą funkcji grupowego uzupełniania dat, K – data wprowadzona
za pomocą funkcji wstawiania dat z poziomu raportów – wyciągów, P – data wprowadzona przy okazji rozliczania
rozrachunków.

• Sposób R – wpisywanie ręcznie. W nagłówku faktury korygującej należy uzupełnić obie daty. Możliwe jest
korzystanie ze standardowych skrótów kontrolek daty. Kontrolki po wprowadzeniu dat pozostają edytowalne,
dlatego każda, ręczna zmiana uprzednio wstawionej daty spotka się ze zmianą sposobu wstawienia daty na R. 4.

• Sposób G – grupowe uzupełnianie dat. W celu użycia tej funkcji w oknie z listą faktur korygujących wyma-
gane jest wypełnienie filtrów: data od, data do, płatnik, niepotwierdzone (pole kontrolne). W takim przypadku
dostępna będzie w menu funkcja „Wstaw daty potwierdzenia”.

Po wybraniu polecenia należy wypełnić wyświetlone przez system pole:

A następnie po zatwierdzeniu wpisanej daty klawiszem <Enter>:

Odpowiednie pola w wybranych fakturach korygujących zostaną automatycznie uzupełnione podanymi datami.

• Sposób K – uzupełnianie dat z poziomu raportów-wyciągów. W oknie z listą raportów/wyciągów wymagane
jest uzupełnienie filtrów: data od, data do. Dostępna w menu funkcja: „Zapisz daty potwierdzenia korekt”
wyszuka w wyświetlonych raportach wszystkie faktury korygujące i dla tych, które nie mają uzupełnionych dat
wpływu i odbioru, uzupełni je datami podanymi przez operatora:
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• Sposób P – uzupełnianie dat z poziomu rozliczania rozrachunków. Funkcja działa jedynie dla sposobu rozlicza-
nia „Rozlicz wybrane konto ” (<F6>). Jeżeli rozliczane są transakcje i po stronie Ma jest tylko jedna transakc-
ja, a po stronie Winien istnieją korekty, to po rozliczeniu takich rozrachunków, w korektach, które nie miały
wypełnionych dat wpływu wstawiona zostanie data z transakcji po stronie Ma.
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Rejestry VAT

W oknie do wprowadzania parametrów do druku rejestru sprzedaży dodano kontrolki jak na załączonej ilustracji.

Rejestr można teraz filtrować poprzez dodatkowe filtry związane z opisywanymi datami. Jeżeli operator zaznaczy
pole kontrolne „wg dat wpływu/odbioru – niepotw.”, system wybierze tylko te faktury korygujące, które nie mają
wypełnionych dat obioru/wpływu lub daty te nie mieszczą się w zakresie dat uzupełnionych przez operatora.
Możliwe jest również filtrowanie faktur korygujących na podstawie sposobu uzupełnienia data wpływu/odbioru.

3.14. Korekty wartościowe
W systemie wprowadzono możliwość tworzenia korekt wartościowych.

Żeby skorzystać z funkcji należy w oknie z listą korekt wybrać polecenie "Dodaj korektę wartościową" z menu

"Korekta", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<W> lub ikony  z menu podręcznego. Następnie trzeba
wypełnić okno parametrów:
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W oknie należy wypełnić:

• Płatnik - symbol płatnika, dla którego ma być utworzona korekta wartościowa,

• Daty od-do - zakres dat dostaw, które mają być korygowane,

• Upust - procentowy upust na pozycjach (można nie wypełniać),

• Wyznacznik - wyznacznik korekty wartościowej,

• Data - data korekty wartościowej,

• Numer - numer korekty wartościowej.

Po wypełnieniu pól, system utworzy korektę.

System zbiera i sumuje wartości faktur i faktur korygujących z podziałem na stawki VAT. Następnie zapisuje sumy
w postaci pozycji opisowych. Pozycje korekty są edytowalne i to od operatora zależy na jaką wartość powstanie
korekta. W przypadku, gdy operator wypełnił pole upust przy okazji tworzenia korekty, wartości w pozycjach
korekty mają uwzględniony ten upust.

Obsługa MPP:

• Jeśli jakakolwiek z faktur, na podstawie których tworzona jest korekta wartościowa ma zaznaczone MPP, ko-
rekta wartościowa będzie miała zaznaczone MPP

• Jeśli korekta wartościowa ma termin płatności na 01-11-2019 lub późniejszy, a jej wartość bezwzględna kwoty
do zapłaty przekracza 15 tysięcy zł, to podczas zmiany stanu z W na G pole 'MPP' zostanie na niej zaznaczone.

Dekretacja automatyczna korekty wartościowej natrafi na pusty wyznacznik faktury oryginalnej, to system będzie
wymagać pozycji wzoru dekretacji dla wyznacznika korekty wartościowej i dekretować wg tego wzoru.

W opisie faktury korygującej, a tym samym na jej wydruku znajdą się symbole faktur i faktur korygujących
wystawionych dla kontrahenta w rabatowanym na korekcie wartościowej okresie.

4. Zamówienia od odbiorców
W systemie istnieje możliwość różnorodnego wykorzystania tego modułu. Możliwe jest wprowadzenie kilku
rodzajów zamówień:

1. Zamówienia jednorazowe
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• zamówienia od kontrahentów w pełnej formie, z możliwością wypełnienia szczegółowych danych i ich re-
alizacji poprzez pobranie pozycji do dokumentów magazynowych i utworzenia z nich faktury. Przykładowe
wykorzystanie tej możliwości przedstawiono na diagramie:

Możliwe jest również tworzenie dowodów dostaw na podstawie tych zamówień (opisano w rozdziale
Sprzedaż. Dowody dostaw).
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• zamówienia uproszczone - przy włączonej opcji w danych operatora wymagają minimalnej ilości danych do
wprowadzenia. Stosowane być mogą dla realizacji zamówień wewnątrz firmy. Przykładowe zastosowanie
tej możliwości przedstawiono na diagramie:

• zamówienia ofertowe - z wykorzystaniem blokady cen, stosowane być mogą dla realizacji wynegocjowanych
zamówień od odbiorców. Diagram przedstawia przykładowe wykorzystanie tej funkcjonalności:
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2. Zamówienia stałe

Najczęściej wykorzystywane są do realizacji powtarzających się zamówień i generowania z nich dowodów
dostaw, a na ich podstawie faktur i faktur korygujących (opisano w dziale Sprzedaż. Dowody dostaw).
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Aby skorzystać z działu "Zamówienia odbiorcy" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub
nacisnąć klawisz <F3>, a następnie wybrać przycisk "Zamówienia odbiorcy" lub nacisnąć klawisz <F4>.

Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Sprzedaż" ---> funkcję "Zamówienia odbiorców".
System wyświetli okno "Edycja zamówień odbiorców":
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Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybierając
polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy zamówień odbiorców wg filtra,
który wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.
Jeżeli operator ma uprawnienia tylko do jednego wyznacznika typu 'ZO' wyznacznik ten domyślnie wstawiany
jest w polu do filtrowania oraz podczas dodawania nowego zamówienia.

Zaznaczenie checkbox-u "wg kontrahentów" oznacza zmianę sortowania na sort według klucza: kontrahent_id,da-
ta,wyznacznik_id,numer. Zaznaczenie to zapamiętywane jest w pliku formstorage operatora.

Wypełnienie pola artykul_id filtruje, z uwzględnieniem reszty filtrów, zamówienia, w których występuje wpisany
w kontrolkę artykuł.

Jeżeli operator ma uprawnienia do kilku oddziałów może wyświetlić zamówienia ze wszystkich, do których ma
uprawnienia bez konieczności zmiany oddziału w systemie.

Jeśli w tabeli rs_operatorzy wpisany jest kontrahent_id to w zamówieniach odbiorców wyświetlane są tylko za-
mówienia dla tego kontrahenta.

W oknie "Edycja zamówień odbiorców" udostępnione są następujące funkcje:

4.1. Dodawanie nowego zamówienia
Aby wprowadzić do systemu nowe zamówienie należy w oknie "Edycja zamówień odbiorców" z Menu wybrać
polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno "Nowe zamówienie odbiorcy":
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Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polach 'Odbiorca' i 'Wyznacznik' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru,
z listy kontrahentów i listy wyznaczników. W polu data, naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się
kalendarza.

Ważne! Wyznacznik stosowany do zamówień odbiorcy powinien mieć jako typ faktury: Zamówienie Odbiorcy
(Zobacz: Sprzedaż->Wyznaczniki->Dodawanie nowego wyznacznika)

Jeżeli operator posiada uzupełniony symbol operatora, niezależnie od wpisanego symbolu zamówienie zostanie
dodanie dla niego.

Jeżeli w polu Odbiorca wpiszemy lub wybierzemy z listy nieaktywnego odbiorcę system wyświetli komunikat
o błędzie:

Jeżeli Odbiorca dla którego tworzymy zamówienie ma przekroczoną wartość zaległości przyznanego limitu (Dane
Podstawowe --> Kontrahenci --> Dane do fakturowania --> Max wartość) system wyświetli okno "Co robić" z
informacją o wykorzystaniu limitu:

Po wybraniu odpowiedzi "Tak" system wyświetli okno "Przeglądanie zaległości" z zaległościami wybranego
Odbiorcy, wybranie odpowiedzi "Nie" spowoduje dalsze dodawanie zamówienia odbiorcy.

Jeżeli Odbiorca dla którego tworzymy zamówienie jest zablokowany system wyświetli następujące okno:
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Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu klawiszem <Enter> wszystkich pól okna "Nowe zamówienie odbiorcy"
system wyświetli okno "Zamówienie ...". W oknie tym należy wprowadzić wszystkie informacje niezbędne do
wprowadzenia zamówienia.

* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Zaznaczenie opcji "blokada cen" spowoduje, że na fakturze utworzonej z dokumentu magazynowego, do którego
pobrane zostały pozycje z tego zamówienia ceny będą nieedytowalne i dokładnie takie jak na zamówieniu. Opc-
ja ta wykorzystywana jest najczęściej przy realizacji zamówień ofertowych, w których wynegocjowane są ceny
zamówionych towarów.

Jeżeli w pola Odbiorca, Zamawiający, Płatnik lub Miejsce dostawy wpiszemy lub wybierzemy z listy nieakty-
wnego kontrahenta system wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.
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Uwaga! Dodano pole "czy MPP". Pole będzie zaznaczone automatycznie jeśli jest odznaczone w polu "czy MPP"
w płatniku lub odbiorcy.

Wypełnienie pola magazyn_id jest konieczne w przypadku chęci używania funkcjonalności "analiza stanów" od
strony zamówień.

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub
z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu
polecenia "Dokument" ---> funkcji "Cofnij zmiany".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona

 lub klawisz <F11>) lub następnego zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub ikona

 lub klawisz <F12>).

Wprowadzone zamówienie pojawia się na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień odbiorców".

4.2. Pozostałe dane zamówienia
Chcąc wprowadzić pozycje zamówienia, w oknie "Edycja zamówień odbiorców" zaznaczamy na liście konkretne
zamówienie, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub naciskamy

klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Podtabele zamówień odbiorców":

4.2.1. Pozycje jednorazowe

Chcąc wprowadzić pozycje jednorazowego zamówienia odbiorcy należy dwukrotnym kliknięciem wybrać pod-
tabelę "Pozycje jednorazowe". Należy jednak pamiętać, że możliwość wprowadzenia i modyfikacji pozycji jed-
norazowych będzie dostępna tylko wtedy, jeżeli podczas wprowadzania nowego zamówienia nie zaznaczyliśmy
opcji "stałe". Zdefiniowanie zamówienia jako stałego uniemożliwia wprowadzenie pozycji jednorazowych.
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Jeżeli zamówienie zostało zdefiniowane jako jednorazowe (opcja "stałe" nie została zaznaczona), system wyświetli
okno "Edycja pozycji zamówienia...":

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie pozycji zamówienia

Aby dodać pozycję zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie pozycji za-
mówienia odbiorcy":

Wprowadzenie symbolu artykułu spowoduje uaktywnienie pola ilość. Jeżeli w danych podstawowych za-
mówienia została zdefiniowana wersja cenowa, ceny wybranego artykułu pojawią się automatycznie pod
warunkiem oczywiście, że dany artykuł ma tę wersję cenową zdefiniowaną. Jeżeli natomiast wersja cenowa
pozostanie niezdefiniowana - pola z cenami będą edytowalne i cena artykułu powinna być wprowadzona przez
operatora ręcznie. System automatycznie wyliczy cenę brutto zgodnie z wybraną stawką VAT, natomiast cenę
walutową zgodnie z walutą i kursem wybranymi przez operatora podczas wprowadzania zamówienia.

Stawki VAT dla artykułu definiowane są w podtabelach artykułu (patrz: Dane podstawowe --> Artykuł -->
Pozostałe dane --> Stawki VAT). W momencie wprowadzania pozycji zamówienia pobierana jest aktualna
stawka VAT według daty tworzenia zamówienia.
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Jeżeli w słowniku "Tryby dostaw" zdefiniowany jest tylko jeden tryb dostawy, to podczas dodawania pozycji
jednorazowej zamówienia odbiorcy jest on automatycznie wpisywany do pola "Tryb".

Jeżeli w danych podstawowych artykułu zaznaczone jest pole "Tylko w opakowaniach" system będzie wyma-
gał liczby sztuk zamówionych, która jest podzielna przez zdefiniowane w podtabeli artykułu "Opakowania
zbiorcze" opakowania. Ma to na celu tworzenie zamówień, bez możliwości zamawiania pojedynczych sztuk
artykułów, a tylko takich na jakie pozwalają zdefiniowane dane. System przy obliczaniu możliwej liczby sztuk
artykułu do zamówienie bierze pod uwagę kontrahenta dla jakiego tworzone jest zamówienie, oraz wartość
cechy artykułu. Artykuły przydzielane są automatycznie w największe możliwe opakowanie dla wybranych
parametrów zamówienia. W przypadku podania błędnej ilości sztuk artykułu, system wyświetli odpowiedni
komunikat:

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Po dodaniu do pozycji artykułu nieaktywnego, przy próbie zapisu pojawi się komunikat o błędzie "Podany
artykuł jest nie nieaktywny."

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji zamówienia..." możemy dodać kolejną pozycję. W tym
celu z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .

2. Edytowanie pozycji zamówienia

Aby edytować pozycję zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Edytuj" lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli dane wcześniej zapisanej pozycji:
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Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień odbiorców" możemy tu również edytować pozycje

poprzedniego (Menu ---> Zamówienie ---> Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

zamówienia (Menu ---> Zamówienie ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Rezerwacje.

System umożliwia przy rejestracji zamówień odbiorców dokonać rezerwacji artykułów występujących w za-
mówieniu. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście pozycji zamówienia, a następnie z Me-
ny wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Rezerwacje" lub nacisnąć klawisze <CTRL> +<R> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Rezerwacje z zamówienia ......" dla wybranej pozycji
zamówienia, w którym można dokonać rezerwacji występującego artykułu:
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W oknie tym mamy dostępną następującą funkcjonalność:

• Dodawanie nowej rezerwacji.

Aby dodać nową rezerwację należy z Menu wybrać polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacis-

nąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowej
rezerwacji":

Będąc kursorem w polu "Rezerwacja" służącym do wprowadzania ilości rezerwowanego artykułu, wciskając
klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie okna "Stany magazynowe" zawierające dostępne ilości towaru w
magazynach wraz z zamiennikami.
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Wybierając z dostępnych pozycji stanów magazynowych w poszczególnych magazynach (klawisz <EN-
TER> lub dwuklik LPM) spowodujemy przeniesienie odpowiednich informacji do pól "Magazyn" i "Rez-
erwacja" z aktualnie dostępną i możliwą do zarezerwowania ilością artykułu.

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Zapisz zmi-

any" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych wybieramy z Menu polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Cofnij

zmiany" lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Uwaga:

a. Jeżeli w pozycji zamówienia podana jest data do, to podczas robienia rezerwacji dla tej pozycji system
przepisuje ją do pola "do kiedy" tworzonej rezerwacji, data ta możliwa jest do ewentualnej modyfikacji.

b. Jeżeli w zamówieniu odbiorcy jest pozycja z rezerwacją i z poziomu tej pozycji zamyka się rezerwację,
to rezerwacja jest czyszczona w zamówieniu.

c. Jeżeli zamówienie odbiorcy jest w stanie 'G' i anulujemy ilość mniejszą niż zamówiona to rezerwacja
staje się równa ilości zamówionej minus ilość anulowana. Jeżeli ilość zamówiona minus ilość anulowana
jest większa niż rezerwacja, to rezerwacja pozostaje bez zmiany.

d. Po całkowitym anulowaniu pozycji zamówienia, rezerwacja jest zamykana i usuwane jest powiązanie
rezerwacji z zamówieniem odbiorcy.

e. Podczas zamykania dokumentu magazynowego, jeżeli system stwierdzi, ze jest rezerwacja dla tego kon-
trahenta i artykułu w tym magazynie, to system wyświetla komunikat, ze istnieje rezerwacja i będzie ona

597



Sprzedaż

zrealizowana. Dodatkowo, jeżeli rezerwacja ta jest związana z zamówieniem system informuje o tym
powiązaniu rezerwacji z zamówieniem odbiorcy.

• Edycja rezerwacji.

Aby edytować wprowadzoną rezerwację należy z Menu wybrać polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Edy-

tuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja
danych rezerwacji":

Bez konieczności powrotu do okna "Rezerwacja z zamówień ...." możemy tu również edytować poprzednią

(Menu ---> Rezerwacja ---> Poprzednia rezerwacja lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następną rez-

erwację (Menu ---> Rezerwacja ---> Następna rezerwacja lub klawisz <F12> lub ikona ).

W oknie tym możemy dodawać nową rezerwację w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Rezerwacja"

---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Zapisz zmi-

any" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych wybieramy z Menu polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Cofnij

zmiany" lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

• Zamknąć rezerwację.

Całościowa funkcjonalność rezerwacji została opisana w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Magazyny
--> Rezerwacje".
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• Zmiana pozycji zamówienia.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień odbiorców" możemy przeglądać pozycje poprzed-

niego (Menu ---> Zamówienie ---> Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego za-

mówienia (Menu ---> Zamówienie ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

4. Realizacja rezerwacji z zamówień od odbiorców.

Realizacja rezerwacji z Zamówień od odbiorców przebiega analogicznie do realizacji każdej innej rezerwacji.

a. Wprowadzenie dokumentu WZ.

b. Pobranie pozycji z Zamówień od Odbiorców z możliwością zmiany ilości.

c. Zamknięcie dokumentu WZ i realizacja rezerwacji przedstawiona na poniższym schemacie:
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5. Usuwanie pozycji zamówienia

Aby usunąć pozycję zamówienia należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji zamówienia...", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:
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6. Importuj z csv.

System umożliwia importowanie pozycji zamówienia odbiorców z pliku zewnętrznego w formacie csv. Aby
zaimportować listę pozycji zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Importuj z

csv"" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<I> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z
możliwością wyboru pliku źródłowego. Import pozycji działa zarówno dla zamówień zwykłych jak i zamówień
uproszczonych. Dane pobierane są z 3 kolumn indeks, ilość, cena, oddzielonych średnikami.

W przypadku zdublowanych indeksów pojawia się komunikat informujący, ale import nie jest przerywany.
Jeżeli jest błąd w indeksie lub go nie ma to system o tym informuje w raporcie wykonanym po zakończeniu im-
portu. Do zaimportowanych pozycji można dodawać kolejne i usuwać wybrane pozycje. Jeżeli w pliku będzie
zdublowany indeks to system tworzy nową pozycję. Po wykonaniu importu system zwraca ewentualną listę
błędów.

7. Drukowanie pozycji zamówienia

Aby wydrukować listę pozycji zamówienia widoczną w oknie "Edycja pozycji zamówienia..." należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

8. Anulowanie ilości w pozycji zamówienia

Po wprowadzeniu zamówienia jednorazowego w stan 'G', jego pozycje stają się nieedytowalne. Jednocześnie
jednak uaktywnia się możliwość zmiany ilości zamówionych poprzez wykorzystanie funkcji anulowania ilości.

Aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednią pozycje na liście pozycji zamówienia, a następnie z Meny wybrać
polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Anulowanie" lub nacisnąć klawisz <F7> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno, w którym należy wpisać ilość, którą chcemy anulować:

UWAGA!!! Ilość anulowana nie może być większa niż ilość zamówiona minus ilość dostarczona.

Po wpisaniu ilości należy nacisnąć klawisz <Enter> aby zatwierdzić anulowanie.

Jeżeli ilość anulowana jest równa ilości pozostającej do całkowitej realizacji zamówienia - system automaty-
cznie zmieni stan zamówienia na 'Z' (zrealizowane).

9. Przeglądanie danych archiwalnych
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Skrót klawiszowy <Ctrl+H>, ikona z menu podręcznego lub funkcja "Przeglądaj historię" z menu "Pozycje"
pozwala na wyświetlenie historii operacji wykonanych na wybranej pozycji:

Na oknie znajdują się następujące kolumny:

• czas modyfikacji - data w której nastąpiła modyfikacja w wybranej pozycji

• operator_id - identyfikator operatora edytującego pozycję

• login - login operatora edytującego pozycję

• artykuł - symbol artykułu znajdującego się na wybranej pozycji

• data od - data od okresu czasu obowiązywania danych w wybranym wierszu

• data do - data do okresu czasu obowiązywania danych w wybranym wierszu

• tryb dostawy - tryb dostawy na pozycji podczas obowiązującego zakresu dat

• ilosc1 - ilość artykułu w 1 j.m.

• ilosc - ilość artykułu w 2 j.m.

• cena netto 1 - cena netto artykułu w 1 j.m.

• cena netto 2 - cena netto artykułu w 2 j.m.

• cena upust 1 - cena po upuście w 1 j.m.

• cena upust 2 - cena po upuście w 2 j.m.

• cena brutto 1 - cena brutto artykułu w 1 j.m.

• cena brutto 2 - cena brutto artykułu w 2 j.m.

• upust - wartość upustu w %

• wartość upustu - wartość upustu w walucie

• stawka vat - stawka vat artykułu

• wartość netto - wartość netto na wybranej pozycji

• wartość vat - wartość podatku vat w walucie

• wartość brutto - wartość brutto na wybranej pozycji

• rodzaj modyfikacji - rodzaj modyfikacji jakiej dokonał operator

4.2.2. Daty

Chcąc wprowadzić daty zamówienia odbiorcy należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Daty". System
wyświetli okno:

602



Sprzedaż

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie pozycji

Aby dodać pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Data" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie daty zamówienia odbiorcy":

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Data" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych z Menu wybieramy polecenie "Data" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja dat zamówienia odbiorcy..." możemy dodać kolejną pozycję. W
tym celu z Menu wybieramy polecenie "Data" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edycja pozycji

Aby edytować pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Data"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli dane wcześniej zapisanej pozycji:
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3. Usuwanie pozycji

Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja dat zamówienia...", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Data" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

4.2.3. Pliki

Podtabela "Pliki" pozwala na dodawanie plików do zamówień odbiorców. Po jej wybraniu system wyświetli
następujące okno:

Okno zawiera następujące funkcje:

• Dodaj plik/dokument:

Skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj Plik" z menu "Plik/Doku-
ment" pozwala na dodanie pliku do wybranego zamówienia. Po użyciu tej funkcji system wyświetli okno
wyboru kategorii pliku który chcemy dodać:

604



Sprzedaż

Słownik ten posiada następujące funkcje:

•

Zapisz pozycję: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz pozycję" z
menu "Słownik" pozwala na zapisanie pozycji

•

Dodaj pozycję: skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj pozycję"
z menu "Słownik" pozwala na dodanie nowej pozycji do słownika

•

Zmiana klucza: skrót klawiszowy <F7>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zmień klucz" z
menu "Słownik" pozwala na zmianę kodu pozycji słownika

•

Usuń pozycję: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń pozycję" z
menu "Słownik" pozwala na usunięcie wybranej pozycji ze słownika

•

Drukuj listę pozycji: skrót klawiszowy <Ctrl+P<>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj
listę" z menu "Słownik" pozwala na wydrukowanie listy pozycji słownika

Po wybraniu danej pozycji pojawi się okno wyboru pliku do załączenia.

• Pobierz plik/dokument:

Skrót klawiszowy <Ctrl+S>, ikona z menu podręcznego lub funkcja "Pobierz plik/dokument:" z menu "Plik/
dokument" pozwala na pobranie plików dołączonych do zamówień i ich zapis w wybranym folderze na dysku
komputera. W oknie, które zostanie wyświetlone należy wybrać folder, w którym docelowo zapisany zostanie
plik,

a następnie zatwierdzić wybór naciskając OK lub zrezygnować z zapisu wybierając Anuluj

• Edycja danych pliku

Aby wprowadzić opis do załączonego pliku należy zaznaczyć go na liście plików, a następnie nacisnąć klawisz

<F4> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Edytuj dane pliku". System wyświetli okno:

605



Sprzedaż

Po wprowadzeniu opisu należy zapisać zmiany naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając
polecenie "Zapisz zmiany". W oknie tym możliwa jest również edycja opisu poprzedniego (klawisz <F11>) i
następnego pliku (klawisz <F12>).

• Usuwanie pliku

Naciskając klawisz <Num -> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie "Usuń" spowodujemy usunięcie
załączonego pliku z zamówienia

• Drukowanie listy plików

Naciśnięcie klawiszy <Ctrl + P> lub ikony lub wybór polecenia "Drukuj listę plików" z Menu pozwala
na wydruk listy plików załączonych do zamówienia. Opcje wydruków opisane są w rozdziale Wprowadze-
nie/Samouczek/Opcje drukowania.

• Edycja plików załączonych do poprzedniego i następnego zamówienia

Naciśnięcie klawisza <F11> lub ikony  spowoduje wyświetlenie listy plików załączonych do poprzed-
niego, wyświetlonego na liście zamówienia

Naciśnięcie klawisza <F12> lub ikony spowoduje wyświetlenie listy plików załączonych do następnego, wyświ-
etlonego na liście zamówienia.

4.2.4. Pozycje opisowe

Chcąc wprowadzić pozycje opisowe do zamówienia należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Pozycje
zamówień odbiorców". System wyświetli okno "Edycja pozycji opisowych zamówień odbiorcy...":
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Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie pozycji opisowej

Aby dodać pozycję zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacis-

nąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie pozycji
opisowej zamówień odbiorcy":

Wypełniamy poszczególne pola (w polu 'Stawka VAT' po naciśnięciu klawisza <F1> lub ikony  wyświetli
się okno "Stawki VAT").

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edytowanie pozycji opisowej
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Aby edytować pozycję opisową należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli dane wcześniej zapisanej pozycji:

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji opisowych zamówień odbiorcy..." możemy edytować

poprzednią pozycję zamówienia (Menu ---> Pozycja ---> Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub

następną pozycję zamówienia (Menu ---> Pozycja ---> Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Usuwanie pozycji opisowej

Aby usunąć pozycję opisową należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji opisowych zamówień
odbiorcy..", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).
Pozycja zostaje usunięta z zamówienia.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień odbiorców" możemy tu również edytować pozycje
poprzedniego zamówienia (Menu ---> Zamówienia odbiorcy ---> Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona
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) lub następnego zamówienia (Menu ---> Zamówienia odbiorcy ---> Następna pozycja lub klawisz <F12>

lub ikona ).

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy "Plik" ---> "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

4.2.5. Pozycje stałe
Wprowadzenie pozycji stałych do zamówienia jest możliwe tylko wtedy, jeżeli podczas jego wprowadzania zaz-
naczymy opcję "stałe" - w przeciwnym wypadku funkcja ta pozostaje nieaktywna.

Chcąc wprowadzić pozycje stałe do zamówienia należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Pozycje
stałe". System wyświetli okno "Edycja pozycji zamówienia...":

Uwaga: kolumny zostały zawężone w celu prezentacji całej zawartości na screenie programu, domyślnie są one
szersze i okno należy przesuwać wszerz.

Po wejściu w pozycje stałe zamówienia sprawdzane są SUMY artykułów dla rzutów w podziale na dni. Jeśli
przekroczony jest limit dla któregoś dnia i artykułu, to wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Operator może
opuścić takie zamówienie bez zmian, nawet jeśli limity są przekroczone. Przy próbie zapisu danych również
przeprowadzana jest kontrola limitów dostaw (sumy). W tym wypadku jednak przekroczenie limitów blokuje za-
pis danych i następuje powrót do edycji.

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie pozycji stałej

W zamówieniu stałym system wyświetla pierwszą pozycję bez konieczności dodawania jej. Wypełnienie które-
jkolwiek z kolumn spowoduje dodanie kolejnej pozycji. Wypełnianie jest analogiczne jak w arkuszu kalkula-
cyjnym. Przechodzenie do kolejnych kolumn następuje po naciśnięciu tabulatora.

Będąc w polu 'Artykuł' lub 'Tryb dostawy' można skorzystać z pomocy naciskając klawisz <F1>. Należy pamię-

tać, że zapamiętanie zmian (naciśnięcie klawisza <F5> lub ikony ) powoduje zapisanie całej tabeli, a nie
tylko danych w wierszu, który jest zaznaczony jako aktywny. Przy dodaniu artykułu nieaktywnego przy próbie
zapisu system wyświetli komunikat o błędzie "Pozycja .. ma podany nieaktywny artykuł."

W poszczególne pola należy wpisać symbol artykułu (jego nazwa wyświetli się automatycznie, gdyż system
pobierze ją z kartoteki artykułów), tryb dostawy, daty od i do kiedy ma obowiązywać zamówienie, ilości za-
mówionego artykułu w poszczególnych dniach tygodnia. W kolejnych kolumnach z rozszerzeniem "op." może-
my dodać komentarz do poszczególnych zamówień.

Kolumna '% zwr' to wirtualna kolumna informująca operatora o osiągniętym dla artykułu poziomie zwrotów
dla konkretnego kontrahenta.

Uwaga. Podczas dodawania pozycji stałej zamówienia od odbiorców, data od jest kopiowana z poprzedniej
pozycji.

Uwaga! Tabela "Artykuły - daty dostaw" kontroluje możliwość zamówienia danego artykułu, dla wybranego
kontrahenta. Jeżeli nie będzie możliwości zamówienia wybranego artykułu, system wyświetli następujący ko-
munikat podczas próby zapisu danych: "Brak możliwości zamówienia wybranego artykułu dla kontrahenta:
xxx . Data zamówienia późniejsza od danych w tabeli "Artykuły - daty dostaw"
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2. Usuwanie pozycji stałej

Aby usunąć pozycję stałą należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji zamówienia...", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów

wybrać ikonę .

3. Drukowanie listy pozycji

Aby wydrukować listę pozycji stałych widocznych w oknie "Edycja pozycji zamówienia... " należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

4. Filtrowanie pozycji stałej

Aby wyszukać konkretną pozycję należy w oknie do filtrowania "Edycja pozycji zamówienia..." z Menu wybrać

polecenie "Pozycja"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień odbiorców" możemy edytować

pozycje poprzedniego ( Menu ---> Zamówienie ---> Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następ-

nego zamówienia (Menu ---> Zamówienie ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

5. Czyszczenie

W pozycjach stałych zamówienia istnieje możliwość czyszczenia dnia. Użycie tej funkcji zeruje ilość za-
mówioną wszystkich artykułów w dniu, na kolumnie którego znajduje się kursor. Żeby użyć funkcji "Czyść"
należy wybrać ją z kartoteki "Pozycja" w menu okna, użyć kombinacji klawiszy <Ctrl+N>. Można również z

paska narzędzi wybrać ikonę 

6. Przeglądanie danych archiwalnych

Skrót klawiszowy <Ctrl+H>, ikona z menu podręcznego lub funkcja "Przeglądaj historię" z menu "Pozycje"
pozwala na wyświetlenie historii operacji wykonanych na wybranej pozycji:

Na oknie znajdują się następujące kolumny:

• czas modyfikacji - data w której nastąpiła modyfikacja w wybranej pozycji

• operator_id - identyfikator operatora edytującego pozycję

• login - login operatora edytującego pozycję

• artykuł - symbol artykułu znajdującego się na wybranej pozycji

• data od - data od okresu czasu obowiązywania danych w wybranym wierszu
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• data do - data do okresu czasu obowiązywania danych w wybranym wierszu

• tryb dostawy - tryb dostawy na pozycji podczas obowiązującego zakresu dat

• codzienne - ilość sztuk artykułu na cały tydzień

• niedziela- ilość sztuk artykułu na dzień: niedziela

• poniedziałek- ilość sztuk artykułu na dzień: poniedziałek

• wtorek- ilość sztuk artykułu na dzień: wtorek

• środa- ilość sztuk artykułu na dzień: środa

• czwartek- ilość sztuk artykułu na dzień: czwartek

• piątek- ilość sztuk artykułu na dzień: piątek

• sobota- ilość sztuk artykułu na dzień: sobota

• rodzaj modyfikacji - rodzaj modyfikacji jakiej dokonał operator

4.2.6. Udział procentowy handlowców

Udział procentowy handlowców pozwala na zdefiniowanie udziałów wybranych handlowców w danym zamówie-
niu.

W oknie znajdują się następujące funkcje:

•

Dodaj handlowca: skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj Hand-
lowca" z menu "Handlowiec" pozwala na dodanie do listy handlowca mającego udział w wybranym zamówieniu

•

Zapisz zmiany: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z menu
"Handlowiec:" pozwala na zapisanie dokonanych zmian

•

Usuń handlowca: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń Handlowca:
z menu "Handlowiec" pozwala na usunięcie handlowca z listy udziałowców wybranego zamówienia

•

Drukuj listę handlowców: skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj
listę handlowców" z menu "Handlowiec" pozwala na wydrukowanie listy handlowców posiadających udziały
w danym zamówieniu
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•

Zmiana zamówienia: skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzednie za-

mówienie" z menu "Zamówienie", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja
"Następne zamówienie" z menu "Zamówienie" pozwalają na dynamiczną zmianę zamówienia

4.2.7. Wartości VAT

Aby przejrzeć wartości VAT pozycji umieszczonych na zamówieniu należy w oknie "Podtabele zamówień odbior-
ców" wybrać tabelę "Wartości VAT". System wyświetli okno "Przeglądanie wartości VAT zamówienia...":

W tabeli umieszczone są następujące pozycje:

• VAT - stawka VAT

• Wart. netto - wartość netto pozycji w określonej stawce VAT

• Wart. VAT - wartość VAT pozycji w określonej stawce

• Wart. brutto - wartość brutto pozycji w określonej stawce VAT

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień odbiorców" możemy przeglądać wartości VAT poprzed-

niego (Menu ---> Zamówienie ---> Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego zamówienia

(Menu ---> Zamówienie ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby zamknąć okno "Przeglądanie wartości VAT" z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij"
lub naciskamy klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele zamówień odbiorców", które możemy
zamknąć w analogiczny sposób, co pozwoli nam powrócić do okna "Edycja zamówień odbiorców".

4.3. Edytowanie danych podstawowych zamówienia
Aby edytować dane wprowadzonego zamówienia należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja zamówień
odbiorców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone
wcześniej dane podstawowe zamówienia:
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* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

UWAGA!!!! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!!!

UWAGA: W przypadku zastosowania sposobu zapłaty z symbolem zaczynającym się od "X" termin płatności
faktury również musi być prawidłowy.

UWAGA: Jeżeli w pola Odbiorca, Zamawiający, Płatnik lub Miejsce dostawy wpiszemy lub wybierzemy z listy
nieaktywnego kontrahenta system wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.

UWAGA: Przy wprowadzaniu zamówienia operator ma możliwość nadania priorytetu (od 0 najniższy do 9 naty-
chmiastowy). Priorytet ten będzie mógł być zmieniony przez osobę akceptująca zamówienie.
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Wszelkie wprowadzone zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Dokument" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień odbiorców" możemy tu edytować dane podstawowe

poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

4.4. Usuwanie zamówienia
Aby usunąć zamówienie odbiorcy należy zaznaczyć go LPM na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień
odbiorców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia zamówienia:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>), lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

4.5. Kopiowanie zamówienia
Aby skopiować zamówienie należy zaznaczyć go LPM na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień odbior-
ców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Kopiuj" lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno:

Po wprowadzeniu danych akceptujemy klawiszem <Enter>. Do listy zamówień zostaje dodane nowe zamówienie
posiadające wszelkie dane podstawowe (klawisz <F4>) i pozycje kopiowanego zamówienia (klawisz <F6>).

Po dokonaniu niezbędnych zmian (np. w ilości zamawianych artykułów lub dacie czy numerze zamówienia) za-
pisujemy zmiany i przechodzimy do tworzenia kolejnego zamówienia.
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4.6. Drukowanie listy zamówień odbiorców
Aby wydrukować listę zamówień odbiorców widoczną w oknie "Edycja zamówień odbiorców" należy z Menu
wybrać polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".

4.7. Drukowanie odpisu zamówienia
Aby wydrukować odpis zamówienia odbiorcy widoczny w oknie "Edycja zamówień odbiorców" należy upewnić
się, iż w oknie wybranego zamówienia nie ma zaznaczonej opcji: "czy proforma". Aby to sprawdzić należy za-
znaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja zamówień odbiorców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Za-

mówienie" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno:
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a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".
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4.8. Drukowanie faktury proforma
Aby wydrukować odpis zamówienia odbiorcy widoczny w oknie "Edycja zamówień odbiorców" należy upewnić
się, iż w oknie wybranego zamówienia jest zaznaczona opcja: "czy proforma". Aby to sprawdzić należy zaznaczyć
go LPM na liście w oknie "Edycja zamówień odbiorców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie"

---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno:
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a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".

4.9. Filtrowanie zamówień
Aby wyszukać konkretne zamówienia należy w oknie "Edycja zamówień odbiorców" z Menu wybrać polecenie

"Zamówienie"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania:

W odpowiednie okna wpisujemy kryteria, według których chcemy wyszukać zamówienie odbiorcy, a następnie z
Menu wybieramy polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę .

System wyświetli listę wyszukiwanych zamówień.

4.10. Zmiana priorytetu zamówienia
Podczas wprowadzania zamówienia odbiorcy do systemu RSAnakonda oferuje funkcję zmiany wprowadzonego
przez operatora priorytetu zamówienia. Priorytet ten może być zmieniony przez osobę akceptującą zamówienie.

Aby zmienić priorytet zamówienia należy w oknie "Edycja zamówień odbiorców" z Menu wybrać polecenie "Za-

mówienie"--->funkcję "Zmiana priorytetu" lub nacisnąć klawisz <F7> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno przystosowane do zmiany priorytetu:
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4.11. Zamówienia uproszczone
Wprowadzanie zamówień uproszczonych jest możliwe jedynie dla tych operatorów, którzy mają tę opcję zaznac-
zoną w danych dodatkowych operatora. (Administracja. Operatorzy. Dane dodatkowe). Uprawnienia takie może
nadawać jedynie operator "anakonda".

Aby wprowadzić do systemu nowe zamówienie uproszczone należy w oknie "Edycja zamówień odbiorców" z
Menu wybrać polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowe zamówienie odbiorcy":

Uwaga: Jeżeli operator posiada uzupełniony symbol operatora, niezależnie od wpisanego symbolu zamówienie
zostanie dodanie dla niego.

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polach 'Odbiorca' i 'Wyznacznik' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru,
z listy kontrahentów i listy wyznaczników. W polu data, naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się
kalendarza.

Ważne! Wyznacznik stosowany do zamówień odbiorcy powinien mieć jako typ faktury: Zamówienie Odbiorcy
(Zobacz: Sprzedaż->Wyznaczniki->Dodawanie nowego wyznacznika)

Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu klawiszem <Enter> system wyświetli okno "Zamówienie ...". W oknie tym
należy wprowadzić wszystkie informacje niezbędne do wprowadzenia zamówienia.

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub
z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu
polecenia "Dokument" ---> funkcji "Cofnij zmiany". W tym samym oknie można przejść do poprzedniego (Menu
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---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona  lub klawisz <F11>) lub następnego zamówienia (Menu

---> Dokument ---> Następny dokument lub ikona  lub klawisz <F12>).

Wprowadzone zamówienie pojawia się na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień odbiorców".

1. Pozycje zamówienia

Chcąc wprowadzić pozycje zamówienia, w oknie "Edycja zamówień odbiorców" zaznaczamy na liście
konkretne zamówienie, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Pozostałe dane"

lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Pozycje zamówienia ....":

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

a. Dodawanie pozycji

W oknie "Pozycje zamówienia ..." system wyświetla pierwszą pozycję bez konieczności dodawania jej.
Wypełnienie którejkolwiek z kolumn spowoduje dodanie kolejnej pozycji. Wypełnianie jest analogiczne jak
w arkuszu kalkulacyjnym. Przechodzenie do kolejnych kolumn następuje po naciśnięciu tabulatora.

Będąc w polu 'Artykuł' można skorzystać z pomocy naciskając klawisz <F1>. Należy pamiętać, że zapamię-

tanie zmian (naciśnięcie klawisza <F5> lub ikony ) powoduje zapisanie całej tabeli, a nie tylko danych
w wierszu, który jest zaznaczony jako aktywny.

W poszczególne pola należy wpisać symbol artykułu (jego nazwa wyświetli się automatycznie, gdyż system
pobierze ją z kartoteki artykułów) oraz ilości zamówionego artykułu.

Naciśnięcie klawisza <F1> w polu ilość spowoduje wyświetlenie okna z dostępnymi ilościami tego artykułu
w magazynach, do których operator wprowadzający zamówienie ma uprawnienia. Jeżeli operator nie ma
uprawnień do żadnego magazynu informacja ta będzie dotyczyć stanu artykułu w całej firmie.
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b. Usuwanie pozycji

Aby usunąć pozycję stałą należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji zamówienia...", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z

paska skrótów wybrać ikonę .

c. Drukowanie listy pozycji

Aby wydrukować listę pozycji stałych widocznych w oknie "Edycja pozycji zamówienia... " należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumen-
tacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

4.12. Zamykanie zamówienia
Wprowadzonemu zamówieniu jest automatycznie przypisywany stan 'W'. W tym stanie wszelkie dane są mody-
fikowalne dla operatorów mających do tego uprawnienia. Kolejnym etapem jest wprowadzenie zamówienie w stan
'G', co jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem. Należy zaznaczyć, że w stan 'G' można wprowadzić jedynie
zamówienia jednorazowe i uproszczone.

Aby to zrobić należy zaznaczyć zamówienie na liście w oknie "Edycja zamówień od odbiorców", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Jeżeli dane zamówienia są prawidłowo wypełnione, system zmieni jego stan na 'G'.

Uwaga: W przypadku faktur proforma po '2019-11-01' zaznaczana będzie opcja 'Czy MPP' jeśli kwota będzie
większa lub równa 15 000 zł i na fakturze występuje artykuł, który mam zaznaczone "Czy MPP".

Jeżeli Odbiorca dla którego zamykamy zamówienie ma przekroczoną wartość zaległości przyznanego limitu (Dane
Podstawowe --> Kontrahenci --> Dane do fakturowania --> Max wartość) system wyświetli okno "Info" z infor-
macją o fakcie wykorzystania limitu:
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Zamówienie w stanie 'G' jest nieedytowalne. Ilości w jego pozycjach można zmienić jedynie wykorzystując
funkcję anulowania. Jednocześnie ilości z tego zamówienia są widoczne w module "Analiza stanów" w kolum-
nie "Zamówienia odbiorców", a jego pozycje mogą być pobrane do dokumentów magazynowych realizujących
zamówienie.

Kolejnym etapem jest zmiana stanu zamówienia na 'Z' (zrealizowane), co wykonywane jest automatycznie przez
system po całkowitym zrealizowaniu zamówienia poprzez całościowe pobranie jego pozycji do dokumentów mag-
azynowych. Jeżeli w dokumentach magazynowych artykuły z zamówień będą zastąpione zamiennikami - system
również odczyta to jako realizację zamówienia. Wówczas ilości zrealizowane będą zapisane w kolumnie "Dostar-
czono" oryginalnego artykułu.

Należy pamiętać, że jeżeli istnieje dokument magazynowy, do którego przypisane jest tylko jedno zamówienie,
to otwarcie owego dokumentu dokona zmian w zamówieniu w kolumnie "Dostarczono".

4.13. Analiza stanów z poziomu zamówienia od odbiorcy
System umożliwia analizę stanów magazynowych z poziomu pozycji zamówienia od odbiorcy, co pozwala na
wygenerowanie na jej podstawie pozycji artykułów, które powinny być zamówione. Funkcjonalność ta przydatna
jest szczególnie w firmach, które korzystają z wewnątrzfirmowych zamówień uproszczonych, które generowane
są dla Centrali firmy decydującej o ostatecznym zamawianiu artykułów od dostawcy i sprawdza się szczególnie w
sytuacjach, kiedy dokumenty magazynowe nie są wprowadzane na bieżąco, stan magazynu określany jest wtedy
na podstawie spisu z natury, a zużycie (wydania) na podstawie dokumentu magazynowego RW generowanego z
tego właśnie spisu z natury.

Funkcjonalność ta dostępna jest w oknie z listą pozycji zamówienia od odbiorcy zarówno w zamówieniach pełnych
jak i uproszczonych. Warunkiem skorzystania z niej jest wpisanie w nagłówku zamówienia magazynu, dla którego
mają być generowane dane:
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Jeżeli operator wystawiający zamówienie ma uprawnienia wyłącznie do jednego magazynu, jego symbol wpisy-
wany jest automatycznie przez system do nagłówka zamówienia i pole jest nieedytowalne.

Jeżeli operator ma uprawnienia do wielu magazynów pole pozostaje puste i edytowalne z możliwością wyboru

symbolu z listy magazynów po naciśnięciu klawisza <F1> lub ikony .

Po zapisaniu danych w nagłówku zamówienia należy przejść do jego pozycji (w przypadku zamówień nieuproszc-
zonych do pozycji jednorazowych).
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Jeżeli operator wprowadzi jakiekolwiek pozycje i skorzysta z funkcji analizowania stanów system wyświetli dane
tylko dla artykułów z tych pozycji w kolejności wprowadzonych pozycji, w kolumnie "Ilość zamawiana" wyświ-
etlając ilości z pozycji zamówienia.

Jeżeli lista pozycji będzie pusta wyświetlone zostaną dane dla wszystkich artykułów, które wykazywały zużycie w
ciągu ostatnich 3 miesięcy lub które nie wykazywały zużycia, ale są na stanie magazynu, który został zdefiniowany
w nagłówku zamówienia.

Okno z danymi wyświetlane jest po naciśnięciu klawiszy <Ctrl> + <A> lub ikony  lub wywołania z Menu
funkcji "Analiza stanów".

Okno zawiera następujące kolumny:

• Artykuł - symbol artykułu

• Artykuł opis - nazwa artykułu

• Stan mag - ilość artykułu wynikająca z ostatniego zamkniętego spisu z natury w stosunku do daty zamówienia
w pierwszej jednostce miary

• Zuż mc - zużycie za ostatni miesiąc (do ostatniego zamkniętego spisu z natury) to ilość z dokumentów RW z
miesiąca, w którym jest ostatni zamknięty spis z natury w stosunku do daty zamówienia w pierwszej jednostce
miary

• Zuż.3 mc - średnie zużycie za ostatnie 3 miesiące (do ostatniego zamkniętego spisu z natury) wynikające z
dokumentów RW z miesiąca, w którym jest ostatni zamknięty spis z natury i dwóch poprzednich miesięcy w
stosunku do daty zamówienia w pierwszej jednostce miary

• Suger.zam - sugerowana ilość do zamówienia liczona wg wzoru: średnie zużycie za ostatnie 3 miesiące
(poprzednia kolumna)x 1,5 w pierwszej jednostce miary
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• Il.zamaw - ilość zamawiana w pierwszej jednostce miary - do wpisania przez operatora - zaznaczana jest na
czerwono jeżeli jest większa od poprzedniej kolumny (sugerowana ilość). Jeżeli kolumna jest pusta system
domyślnie wstawia ilość sugerowaną 1 do zamówienia

Jeżeli analiza stanów wyświetlana jest w zamówieniu, w którym nie są jeszcze wprowadzone pozycje, wtedy
artykuły posortowane sa wg kategorii artykułu. Jeżeli pozycje zamówienia już istnieją - kolejność artykułów
w analizie jest taka jak na zamówieniu

Po uzupełnieniu ilości zamawianych można wygenerować pozycje zamówienia naciskając klawisz <F5> lub ikonę

. Jeżeli operator rezygnuje z tworzenia pozycji należy zamknąć okno klawiszem <Esc> bez zapisywania
danych.

Jeżeli tabela wyświetlana jest dla artykułów wprowadzonych wcześniej jako pozycje zamówienia po zapisaniu
zmian uzupełniana jest ilość w pozycji na podstawie danych wprowadzonych w analizie stanów.

Wykorzystanie analizy stanów jest możliwe wyłącznie w zamówieniach w stanie 'W'.

Jeżeli w magazynie wpisanym w nagłówku zamówienia nie było spisu z natury, na którym można by było oprzeć
analizę, wówczas operatorowi wyświetli się następujący komunikat: "Brak spisu z natury w oparciu o który można
liczyć dane do analizy stanów."

4.14. Import zamówień z pliku XML
W Anakondzie istnieje możliwość importu zamówień z plików XML dostarczonych za pośrednictwem systemu
ECOD.

W tym celu, będąc w oknie z listą zamówień, użytkownik powinien wybrać polecenie "Import" z menu "Za-

mówienia", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<I> lub ikony  z menu podręcznego.

Warunki jakie trzeba spełnić by import przebiegł pomyślnie:

• kontrahenci winni mieć w swoich danych dodatkowych zdefiniowane numery GLN/ILN (w ten sposób są iden-
tyfikowani z kontrahentami w zamówieniu w XML),

• artykuły winny mieć wypełnione w swoich danych dodatkowych kody EAN (w ten sposób artykuły są identy-
fikowane z artykułami z zamówienia w XML),

• winien być wypełniony numer GLN w danych oddziału, do którego importowane jest zamówienie,

• w danych dodatkowych kontrahenta powinny być zdefiniowane ścieżki dostępu do katalogów, z których
Anakonda będzie pobierać pliki XML,
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Operator po pobraniu zamówień z ECOD powinien umieścić ściągnięte pliki w zdefiniowanych katalogach. Po
użyciu funkcji importu zamówień z plików xml w zdefiniowanych katalogach pojawi się katalog "Zaimpor-
towane". Będą do niego przenoszone wszystkie pliki, które udało się zaimportować.

Do nagłówków zaimportowanych zamówień od odbiorców pobierane będą dane z "danych do fakturowania" tak
samo jak ma to miejsce przy ręcznym dodawaniu zamówienia od odbiorcy.

Zasada działania algorytmu:

Przeglądane są po kolei wszystkie katalogi / foldery zapisane w kontrahentach. Pobierane są stamtąd pliki xml.

Na serwerze:

1. sprawdzana jest formalna poprawność pliku xml (Błąd: Niepoprawny plik XML)
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2. sprawdzane jest czy plik zawiera zamówienie Tag: Document-Order. (Błąd: Plik nie zawiera zamówienia)

3. Szukany jest oddział z ILN/GLN z pliku (Błąd: Brak oddziału o GLN:...)

4. Szukany jest płatnik o GLN z pliku. Musi być dokładnie JEDEN (Błędy: Brak płatnika o GLN..... i Więcej niż
jeden płatnik o GLN.....) Płatnik sprawdzany jest na podstawie pola <BuyerHeadquarters>. W przypadku gdy pole
nie występuje, to płatnik pobierany jest z pola <Buyer>

5. Szukany jest kontrahent (odbiorca) o GLN z pliku. Musi być dokładnie JEDEN (Błędy: Brak kontrahenta o
GLN..... i Więcej niż jeden kontrahent o GLN.....)

6. Sprawdzane są dane w podtabeli artykułu i kontrahenta - "Artykuły-oddziały", gdzie przypisane są konkretne
oddziały dla importowanych artykułów. W przypadku gdy tabela jest pusta, zamówienie zostanie zaimportowane
w oddziale w którym znajduje się operator. W przypadku gdy w tabeli są wypełnione dane, ale artykuł w wybranym
imporcie im nie odpowiada, system wyświetli odpowiedni komunikat

7. W pliku jest numer zamówienia odbiorcy. Sprawdzane jest czy zamówienie o tym numerze dla tego kontrahenta
nie istnieje już w systemie

(Błąd: Zamówienie już istnieje...)

8. Z danych do fakturowania pobierane są wyznacznik zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy i projekt

9. Jeśli nie ma wyznacznika w danych do fakturowania system wyszukuje w istniejących zamówieniach takiego,
które ma odpowiedniego płatnika i kontrahenta. Jako wyznacznik do nowego zamówienia pobierany jest pierwszy
z brzegu

10. Po wszystkim tworzone jest zamówienie z datą z pliku. Pozycje wyszukiwane są najpierw wg kodu EAN, jak
nie znajduje to wg symbolu obcego a następnie wg symbolu podstawowego (Błąd : Nie znaleziono artykułu o
kodzie EAN ... i symbol ...)

4.15. Import
W systemie Anakonda istnieje możliwość importowania danych do stałych zamówień od odbiorców z plików w
kilku formatach:

W tym celu w oknie z listą zamówień należy wybrać polecenie "Import z" z menu "Zamówienie", użyć skrótu

klawiszowego <CTRL>+<I> lub ikony  z menu podręcznego.

Po wybraniu polecenia, otworzy się okno:

627



Sprzedaż

Należy wybrać rodzaj importu jaki chcemy wykonać.

• W przypadku wyboru importu pliku XLS system wyświetli okno:

W oknie dostępne są następujące funkcje:

• Plik XLS: wybór pliku do importu. Istnieje możliwość wyświetlenia drzewa plików w systemie. Należy

wówczas, będąc w kontrolce użyć skrótu klawiszowego <F1> lub ikony ,

• Data: data zamówień, które mają być zmodyfikowane; domyślenie wprowadzona data jest jeden dzień
późniejsza niż data importowania zamówień,

• Typ: typ zamówienia, do którego importowane będą dane.

Funkcja importująca dane do zamówień działa w następujący sposób:

1. Przygotowanie danych z pliku xls

• Po wybraniu funkcji „import z xls” zostaje otwarte okno z parametrami importu.

• Po wybraniu pliku i wpisaniu odpowiednich parametrów (data oraz typ zamówienia), system bada czy
parametry są prawidłowe. Możliwe komunikaty to: 'Podano pustą datę - import niemożliwy', 'Podano
nieprawidłową datę - import niemożliwy', 'Podano pusty typ - import niemożliwy', 'Błąd pobierania danych
typu zamówień : ' (jeżeli wystąpiły błędy techniczne), 'Brak podanego typu zamówienia : ' (Jeżeli typu
zamówienia nie ma w bazie danych).

• System sprawdza czy wczytany plik jest tym, którego oczekuje. W pierwszym wierszu pliku winien zna-
jdować się napis „Ilości pieczywa do dostarczenia”. Jeżeli go nie ma, system uznaje, że plik nie jest w
odpowiednim formacie i przerywa import z komunikatem: 'Oczekiwano napisu "Ilości pieczywa do dostar-
czenia" w pierwszej komórce, a jest :'...'

• System bada czy data dostawy z pliku xls jest identyczna z tą wpisaną w oknie parametrów. Jeżeli nie,
Anakonda generuje komunikaty przerywając jednocześnie import: "Brak daty dostawy w pliku", "Data
dostawy z okienka nie zgadza się z datą podaną w pliku”.

• System wyszukuje w pliku xls wiersze z napisem „Dostawa” i pobiera z niego wartość z pola Rzut, która
później użyteczna będzie w identyfikacji trybu w pozycjach zamówień stałych.(np. Dostawa 1 w pliku xls
= Rzut 1 w słowniku Tryby dostaw w Anakondzie)

• Sprawdzane są dane w podtabeli artykułu i kontrahenta - "Artykuły-oddziały", gdzie przypisane są
konkretne oddziały dla importowanych artykułów. W przypadku gdy tabela jest pusta, zamówienie
zostanie zaimportowane w oddziale w którym znajduje się operator. W przypadku gdy w tabeli są
wypełnione dane, ale artykuł w wybranym imporcie im nie odpowiada, system wyświetli odpowiedni ko-
munikat

2. Zebranie i przygotowanie danych do zmian zamówień w Anakondzie

• System pobiera w pętli symbole obce kontrahentów i ilości zamówione symboli obcych artykułów wiersz
po wierszu, aż do momentu, gdy w pliku xls pojawi się słowo „RAZEM”, co jest równoznaczne z końcem
zamówienia na konkretny rzut.
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• Po zebraniu informacji na temat kontrahentów i ilości system wyszukuje konkretne zamówienie, do
którego można dopisać ilości i/lub pozycje. Zamówienie powinno być tylko jedno. Jeżeli jest ich więcej lub
nie ma wcale, wysyłany jest mail z informacją na adresy zdefiniowane w systemie. Możliwe komunikaty: '
Błąd pobierania danych zamówień na podstawie symbolu obcego kontrahenta : ' "Brak zamówienia stałego
dla typu "Typ" i wybranego kontrahenta i rzutu "Rzut” „Więcej niż jedno zamówienie dla kontrahenta”

• System tworzy listę odpowiednich zamówień (jeśli istnieją) zgodną z treścią pliku xls. (Niezależnie od
napotkanych wcześniej problemów).

• System wyszukuje na podstawie daty numer kolumny (dzień tygodnia), w której ilości będą zmieniane.

• System sprawdza czy na pozycjach wybranych wcześniej zamówień (uwzględniając dzień tygodnia i rzut)
istnieje tylko jeden tryb lub jeden tryb, w którym istnieją jakiekolwiek ilości przy pozycjach.

• Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, system zmienia ilości zamówienia i/lub dodaje nowe pozycje do
zamówienia.

• Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony (np. w zamówieniu istnieją pozycje dla dwóch trybów i w
obu na dany dzień tygodnia występują jakiekolwiek ilości lub wszystkie ilości są zerowe) system generuje
komunikat i ignoruje zamówienie.

• System na podstawie wcześniej zebranych informacji tworzy listę pozycji do zmiany.

• Każda pozycja zmieniana jest po kolei. Wraz ze zmianą badane są wielkości owych zmian. Jeżeli zmiany
ilości są większe niż 50% informacje o tym dodawane są do listy, która później zostanie wysłana mailem
na zdefiniowane w Anakondzie adresy.

• Po naniesieniu danych z pliku xls do wszystkich zebranych wcześniej pozycji tworzy się listę zmian, które
wystąpią na dowodach dostaw. Lista jest tożsama z listą zmienionych pozycji.

• System zeruje wartości pozycji (w konkretnym dniu i dla konkretnego trybu), których nie było w za-
mówieniu xls, ponieważ nie były one zamawiane.

• System agreguje dane do wysyłki na maila.

3. Zmiana pozycji w dowodach dostaw

• System sprawdza czy istnieje dowód dostawy powstały z zamówienia. Jeżeli nie, ignoruje zmiany na
dowodzie dostawy.

• System sprawdza czy istnieje tylko jeden dowód, który utworzony został na podstawie zamówienia. Jeżeli
nie, zgłasza to za pośrednictwem maila.

• System pobiera numer oddziału, do którego mają zostać dostarczone maile o zmianach na dowodach
dostaw.

• System sprawdza czy tego dnia jakiś inny oddział nie ma zastępstwa.

• System zmienia lub usuwa pozycje dowodów dostawy (usuwa, jeżeli ilość w pozycji zamówienia = 0).
Jeżeli na zamówieniu występuje artykuł dla którego nie ma odpowiednio zdefiniowanej ceny, pozycja z
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tym artykułem nie zostanie utworzona i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Zmieniane są ilości
zamówione, pobrane i dostarczone

• Jeśli w pozycji zamówienia ilość = 0, a w zamówieniu w systemie Anakonda artykuł nie występuje, to
nic nie jest modyfikowane.

• Zmiana nagłówka dowodu dostawy – ustawienie, że dowód dostawy był modyfikowany.

• Informacje o zmianach na dowodach dostaw zostają zapisane do maila.

UWAGA!

• Program wyszukuje dowód dostawy na podstawie firmy, oddziału kontrahenta, kontrahenta, podanej
daty i trybu dostawy.

• Dowody dostaw w stanie 2 lub więcej są ignorowane.

• Dowód dostawy nie może być korektą.

• Jeśli zostaną znalezione 2 lub więcej dowodów to nie są one zmieniane a informacja o tym wysyłana
jest w mailu.

• Jeśli ilość zamówiona jest różna od pobranej to zmieniana jest tylko ilość zamówiona.

4. Zmiany w sumach zamówień

• System sprawdza czy dla oddziału wygenerowane są sumy zamówień.

• System pobiera oddział produkujący.

• System sprawdza czy na pozycjach są zamawiane artykuły.

• Jeżeli ilość zamawiana w zamówieniach jest większa od zera a artykułu zamawianego nie ma w sumach
zamówień, w sumach dodawana jest odpowiednia pozycja.

• Informacje o zmianach na pozycjach sum zamówień zbierane są do wysłania mailem.

• Wysłanie mailem wszystkich zebranych w toku importu informacji na temat zmian w zamówieniach,
dowodach dostaw i sumach zamówień.

System po imporcie danych do zamówienia wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej raport z importu.
Zawarte w nim informacje dotyczą:

• braku zdefiniowanych w systemie obcych symboli artykułów lub kontrahentów,

• braku zamówienia dla kontrahentów (jeżeli w pliku do importu przy kontrahencie znajdzie się znacznik
"BD"),

• zmianie ilości asortymentu na zamówieniu co najmniej o 50% (zarówno na plus i minus).

• wystąpieniu w zamówieniu dwóch trybów dla tego samego rzutu z zerowymi ilościami

• braku zamówień od odbiorców w ramach płatnika

• zmodyfikowanych dowodów dostaw

• zmodyfikowanych sum zamówień

• jeżeli wykorzystywana jest tabela rs_artykuly_zamowienia_oddzialy i dla wiersza zawierającego b/d zostanie
w niej znaleziony oddział to taki wiersz trafia jako informacja dla tego oddziału, że kontrahent nie wypełnił
zamówienia. 630
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Uwaga: System porównuje rzut dostawy z pliku XLS z tym, wpisanym do trybu dostawy w pozycji zamówienia
stałego. Jeżeli pozycja w zamówieniu nie istnieje, system tworzy ją sam, jako tryb wpisuje drugi znak z symbolu
oddziału + symbol rzutu.

Ważne: Jeżeli utworzono już dowody dostaw z zamówień, w Anakondzie po skończonym imporcie zamówień
aktualizowane są wpisy w dowodach dostaw w kolumnach "Zamówiono", a sam dowód dostawy oznaczony
zostaje w bazie jako zmodyfikowany i jest brany pod uwagę przy wydruku dowodów dostaw i zestawień jako
'zmieniony'. Jeżeli podczas modyfikacji dowodu system stwierdzi, że dla wstawianego lub modyfikowanego
artykułu brak jest ceny - artykuł nie zostanie wprowadzony jako pozycja i fakt ten zostanie zawarty w mailu
wysyłanym od operatora umieszczonego na liście mailingowej w module Administracja/Powiadomienia.

Jeżeli wygenerowane zostały sumy zamówień - dane również są automatycznie aktualizowane.

Efekty importu zamówień, modyfikacji dowodów dostaw i sum zamówień przesyłane są pocztą elektroniczną
na adresy mailowe zdefiniowane w module Administracja/Powiadomienia.

• W przypadku Importu ze sklepów internetowych system uruchomi pobranie zamówień ze sklepów in-
ternetowych zdefiniowanych przez administratora. Pobierany jest ostatni tydzień zamówień, z weryfikacją
powtórzeń.

Aktualnie wspierane są sklepy oparte o wtyczkę WooCommerce oprogramowania WordPress.

Artykuły(symbol) w systemie Anakonda muszą odpowiadać tym ze sklepu Internetowego(sku), ze sklepu po-
bierane są dane odbiorcy, płatnika, mogą oni zostać automatycznie dodani do systemu, jeśli dane są te same to
założony zostanie tylko 1 kontrahent, możliwe jest też odnalezienie istniejącego wpisu dla danych adresowych
i skorzystanie z kontrahenta istniejącego już w systemie.

Koszt wysyłki trafia do pozycji opisowych, ze stawką VAT skopiowaną z artykułów, artykuły stawkę VAT
odczytują z danych w systemie Anakonda i kwotę netto wyliczają z pobranej ze sklepu kwoty brutto.

Do metod płatności i statusów zamówień można dla kodów importowanych z API dodać opis w słownikach
Anakondy objaśniające czym one sa, np. cod -> Płatność przy odbiorze, imoje -> Szybkie przelewy online.

• W przypadku importu z pliku xlsx system wyświetli następujące okno:

Pole "Plik XLSX" należy wypełnić ścieżką do importowanego dokumentu na dysku, a "Typ" to typ zamówienia
do jakiego mają być importowane ilości. W obu polach istnieje możliwość skorzystania z klawisza <F1> bądź

ikony  aby uzyskać pomoc w wyborze.

4.16. Import zamówień z pliku XML
W Anakondzie istnieje możliwość importu zamówień z plików XML dostarczonych za pośrednictwem systemu
ECOD.

W tym celu, będąc w oknie z listą zamówień, użytkownik powinien wybrać polecenie "Import z XML" z menu

"Zamówienia", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<I> lub ikony  z menu podręcznego.

Warunki jakie trzeba spełnić by import przebiegł pomyślnie:
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• kontrahenci winni mieć w swoich danych dodatkowych zdefiniowane numery GLN/ILN (w ten sposób są iden-
tyfikowani z kontrahentami w zamówieniu w XML),

• artykuły winny mieć wypełnione w swoich danych dodatkowych kody EAN (w ten sposób artykuły są identy-
fikowane z artykułami z zamówienia w XML),

• winien być wypełniony numer GLN w danych oddziału, do którego importowane jest zamówienie,

• w danych dodatkowych kontrahenta powinny być zdefiniowane ścieżki dostępu do katalogów, z których
Anakonda będzie pobierać pliki XML,

Operator po pobraniu zamówień z ECOD powinien umieścić ściągnięte pliki w zdefiniowanych katalogach. Po
użyciu funkcji importu zamówień z plików xml w zdefiniowanych katalogach pojawi się katalog "Zaimpor-
towane". Będą do niego przenoszone wszystkie pliki, które udało się zaimportować.
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Do nagłówków zaimportowanych zamówień od odbiorców pobierane będą dane z "danych do fakturowania" tak
samo jak ma to miejsce przy ręcznym dodawaniu zamówienia od odbiorcy.

Zasada działania algorytmu:

Przeglądane są po kolei wszystkie katalogi / foldery zapisane w kontrahentach. Pobierane są stamtąd pliki xml.

Na serwerze:

1. sprawdzana jest formalna poprawność pliku xml (Błąd: Niepoprawny plik XML)

2. sprawdzane jest czy plik zawiera zamówienie Tag: Document-Order. (Błąd: Plik nie zawiera zamówienia)

3. Szukany jest oddział z ILN/GLN z pliku (Błąd: Brak oddziału o GLN:...)

4. Szukany jest płatnik o GLN z pliku. Musi być dokładnie JEDEN (Błędy: Brak płatnika o GLN..... i Więcej niż
jeden płatnik o GLN.....) Płatnik sprawdzany jest na podstawie pola <BuyerHeadquarters>. W przypadku gdy pole
nie występuje, to płatnik pobierany jest z pola <Buyer>

5. Szukany jest kontrahent (odbiorca) o GLN z pliku. Musi być dokładnie JEDEN (Błędy: Brak kontrahenta o
GLN..... i Więcej niż jeden kontrahent o GLN.....)

6. Sprawdzane są dane w podtabeli artykułu i kontrahenta - "Artykuły-oddziały", gdzie przypisane są konkretne
oddziały dla importowanych artykułów. W przypadku gdy tabela jest pusta, zamówienie zostanie zaimportowane
w oddziale w którym znajduje się operator. W przypadku gdy w tabeli są wypełnione dane, ale artykuł w wybranym
imporcie im nie odpowiada, system wyświetli odpowiedni komunikat

7. W pliku jest numer zamówienia odbiorcy. Sprawdzane jest czy zamówienie o tym numerze dla tego kontrahenta
nie istnieje już w systemie

(Błąd: Zamówienie już istnieje...)

8. Z danych do fakturowania pobierane są wyznacznik zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy i projekt

9. Jeśli nie ma wyznacznika w danych do fakturowania system wyszukuje w istniejących zamówieniach takiego,
które ma odpowiedniego płatnika i kontrahenta. Jako wyznacznik do nowego zamówienia pobierany jest pierwszy
z brzegu

10. Po wszystkim tworzone jest zamówienie z datą z pliku. Pozycje wyszukiwane są najpierw wg kodu EAN, jak
nie znajduje to wg symbolu obcego a następnie wg symbolu podstawowego (Błąd : Nie znaleziono artykułu o
kodzie EAN ... i symbol ...)

5. Paragony fiskalne
Aby skorzystać z działu "Paragony fiskalne" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub
nacisnąć klawisz <F3>,
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a następnie wybrać przycisk "Paragony fiskalne" lub nacisnąć klawisz <F5>.
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Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Sprzedaż" ---> funkcję "Paragony fiskalne". System
wyświetli okno "Edycja paragonów fiskalnych":

635



Sprzedaż

W polu "Kasa" możemy użyć klawisza <F1> i po jego naciśnięciu otrzymać listę zdefiniowanych drukarek
fiskalnych.

• Jeżeli dla oddziału, w którym zalogowany jest operator zdefiniowana jest tylko jedna drukarka fiskalna i jeżeli
operator ma uprawnienia tylko do tego oddziału, to po wejściu do okna "Edycja paragonów fiskalnych" system
ustawia z definicji oddział i pole "Kasa" w filtrze jest nieedytowalna.

• Jeżeli dla oddziału, w którym jest zalogowany operator jest zdefiniowane kilka drukarek fiskalnych i operator
ma uprawnienia tylko do jednego oddziału, to system ustawia oddział i umożliwia wybór drukarki fiskalnej za
pomocą klawisza <F1>.

• Jeżeli w oddziale jest kilka drukarek fiskalnych i operator ma uprawnienia do kilku lub wszystkich oddziałów,
to system nie wypełnia filtrów i umożliwia wybór przez F1. Jeżeli operator ma uprawnienia do wielu lub wszys-
tkich oddziałów i nie wybierze oddziału, to system wyświetli paragony dla wszystkich oddziałów do których
ma uprawnienia.

W filtrze wypełniamy odpowiednie pola, a następnie naciskamy klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybier-
amy polecenie "Paragony fiskalne" ---> funkcję "Filtruj".

System wyświetli listę paragonów fiskalnych wg filtra, który wprowadziliśmy. Wartość w polu SUMA to wartość
zamkniętych paragonów w stanie 'Z' wyświetlonych w tabeli.
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W oknie "Edycja paragonów fiskalnych" udostępnione są funkcje:

5.1. Dodawanie nowego paragonu
Aby dodać pozycję paragonu fiskalnego należy z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne" ---> funkcję "Do-

daj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Na liście paragonów pojawi się nowy
wiersz dotyczący wprowadzonego paragonu. Oczywiście możliwe jest wprowadzenie paragonu tylko z bieżącą
datą. System sprawdza czy nie ma innego paragonu w stanie "W" i w takim przypadku wyświetla komunikat z
następującą informacją:

5.2. Edytowanie wersji paragonu fiskalnego
Aby edytować wersję paragonu fiskalnego zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja paragonów fiskalnych",
a następnie z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Słownik: wersje cenowe":
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W oknie tym jest możliwość wprowadzenia wersji cenowej, wg której pobrane mają być ceny do pozycji paragonu
oraz ewentualne zaznaczenie czy paragon odnosi się do przedpłaty. Jeżeli zaznaczona jest ta opcja system nie
utworzy automatycznie dokumentu magazynowego w przypadku gdy w firmie zdefiniowany jest jeden magazyn
handlowy. W oknie można również wprowadzić symbol kontrahenta, dla którego przeznaczony jest paragon,
jednakże ten symbol nie jest obowiązkowy. System automatycznie wprowadza domyślnego kontrahenta, który
jest edytowalny i podlega ewentualnej zmianie.

Po wypełnieniu pól należy nacisnąć klawisz <F5> lub ikonę  aby zapisać zmiany, a następnie zamknąć okno
za pomocą klawisza <Esc> co pozwoli powrócić do okna z listą paragonów.

5.3. Dodawanie/edytowanie pozycji paragonu fiskalnego
Chcąc wprowadzić pozycje do paragonu fiskalnego należy z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne"---

>funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

UWAGA!!!! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!!!

Okno to umożliwia następujące funkcje:

• dodawanie nowej pozycji paragonu

Aby dodać pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowej pozycji paragonu
fiskalnego":
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Uwaga! Jeżeli artykuł ma przypisaną cechę wyświetlone zostanie dodatkowe pole, które zostanie wypełnione
wartością domyślną (jeśli jest taka zdefiniowana). Aby zmienić wartość cechy należy usunąć treść domyślną i
wpisać nową lub przy użyciu skrótu klawiszowego <F1> wybrać wartość cechy z podanych sekcji

Stawka VAT artykułu pobierana jest jako aktualnie obowiązująca, zgodnie z jej datami obowiązywania stawka
przypisana do artykułu. Przy zapisie pozycji kontrolowane jest czy pobierana stawka VAT ma przypisany kod,
jeżeli nie to generowany jest komunikat informacyjny o braku przypisanego kodu.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji paragonu fiskalnego..." możemy dodać kolejną pozycję. W
tym celu z menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę .

W pozycjach dostępne jest pole w którym operator może wprowadzić wartość procentową rabatu udzielanego
na pozycję paragonu.

• edytowanie pozycji paragonu

Aby edytować pozycję paragonu należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli dane wcześniej zapisanej pozycji.
Jeżeli paragon będzie zamknięty - pozycja będzie nieedytowalna.

• usuwanie pozycji paragonu
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Aby usunąć pozycję paragonu należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji paragonu
fiskalnego...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

Wybieramy "Tak" jeżeli chcemy usunąć pozycję (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy naciskamy "Nie" (klawisz
<N>).

• W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja paragonów fiskalnych" możemy edytować

dane poprzedniego (Menu ---> Paragon ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

paragonu (Menu ---> Paragon ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

5.4. Usuwanie paragonu fiskalnego
Aby usunąć paragon fiskalny należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja paragonów fiskalnych", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

Można usunąć paragon tylko w stanie 'W'.

Uwaga! W przypadku usuwania paragonów z podpiętym dokumentem magazynowych. System Anakonda na-
jpierw otwiera i usuwa dokument magazynowy. Dopiero po tej operacji usuwany jest sam paragon.

5.5. Zamykanie paragonu fiskalnego
Aby zamknąć paragon fiskalny należy z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne"--->funkcję "Zamknij" lub

nacisnąć klawisz <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Zamknięcie paragonu fiskalnego powodu-
je wydrukowanie paragonu fiskalnego oraz jeżeli w firmie zdefiniowany jest jeden magazyn handlowy - utworze-
nie dokumentu WZ, który zaktualizuje stan magazynu o dokonaną na podstawie paragonu sprzedaż - w kolumnę
"Dok. mag." wpisany zostanie symbol utworzonego dokumentu WZ.

Jeżeli zrezygnujemy z zamykania paragonu (np. na skutek awarii drukarki etc.) dokument WZ i jego symbol
przypisany do paragonu zostanie usunięty.
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Na wydruku paragonu fiskalnego figuruje dodatkowo numer paragonu w systemie składający się z oddziału, kasy
zdefiniowanej w systemie, daty i numeru paragonu(na dole paragonu np. Nr sys. 06/00007/2021-01-20/1.0), co
pozwala na bezproblemowe wyszukanie go w bazie paragonów systemu. Drukowane przez drukarki fiskalne pola
'Kasa: E' i 'Kasjer: TK' są stałe, ograniczona długość zawartości sprawia, że nie mogły zostać wykorzystane.

W związku z różnym sposobem liczenia rabatu w poszczególnych typach kas fiskalnych. Występują różnice
między liczeniem rabatu między Anakondą a kasą fiskalną, z tego też powodu na paragonie fiskalnym system
nie drukuje informacji o rabacie. Na paragonie fiskalnym drukowana jest cena i wartość uwzględniająca wartość
udzielonego rabatu. W związku z problemami związanymi z różnicami w zaokrągleniach nie przewidujemy
drukowana informacji o rabacie na paragonach.

W przypadku gdy firmie istnieje tylko jedna kasa (zdefiniowana w ksiegowość --> dane podstawowe -->kasy-
banki), zamknięcie pierwszego paragonu w danym dniu spowoduje utworzenie raportu kasowego, w którym pozy-
cją będą dane pochodzące z tego paragonu. Saldo początkowe zostanie uzupełnione saldem końcowym z ostat-
niego zamkniętego raportu kasowego. Każdy kolejny paragon zamknięty w tym dniu, będzie skutkował dodaniem
kolejnej pozycji na raporcie kasowym. Saldo końcowe jest sumą salda początkowego i wszystkich pozycji raportu
(czyli zamkniętych paragonów) w tym dniu.

5.6. Drukowanie listy paragonów fiskalnych
Aby wydrukować listę pozycji paragonów fiskalnych widoczną w oknie "Edycja paragonów fiskalnych " należy z
Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne"--->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".

5.7. Tworzenie faktury z paragonu fiskalnego
Tworzenie faktury z paragonu fiskalnego jest możliwe tylko dla paragonów w stanie "Z" (zamkniętych). W przy-
padku próby utworzenia faktury z paragonu będącego w stanie "W' system wyświetli komunikat informacyjny o
nie zamkniętym paragonie fiskalnym.

Aby utworzyć fakturę z paragonu fiskalnego należy z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne"--->funkcję

"Utwórz fakturę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<F> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno:
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W poszczególne pola należy wpisać dane faktury, która ma być utworzona, zaznaczyć czy na fakturze pozycje
zawierające ten sam artykuł o tej samej cenie mają być sumowane czy też tworzyć oddzielne pozycje, a następnie
nacisnąć klawisz <Enter>.

W polu Data domyślnie ustawiana jest bieżąca data tworzenia faktury.

Ustawienia chekboxów "sklejać pozycje" i sklejać "podpozycje" są zapamiętywane przez system do czasu ich
zmiany.

Uwaga!!! System nie pozwoli na utworzenie faktury dla kontrahenta zablokowanego. Podczas tworzenia faktury
z paragonu sprawdzane są uprawnienia operatora do podanego wyznacznika.

Uwaga!!! System nie pozwoli na utworzenie faktury z datą wcześniejszą niż data wystawienia paragonu.

Uwaga! Jeżeli płatnik lub odbiorca mają w danych odznaczone pole "Czy MPP" zostanie ono automatycznie
zaznaczone przy tworzeniu faktury.

System utworzy fakturę na podstawie paragonu fiskalnego potwierdzając to odpowiednim komunikatem:

Po naciśnięciu "OK" system wyświetli listę z utworzoną z paragonu fakturą. W razie potrzeby należy uzupełnić
dane podstawowe faktury (jeżeli odbiorca ma zdefiniowane dane do fakturowania system pobierze je automaty-
cznie), a następnie zamknąć fakturę do stanu 'Z' i wydrukować co opisano w dziale "Sprzedaż. Faktury". Pozycje
faktury utworzonej z paragonu są nieedytowalne, a wydruk jest wydrukiem wg cen brutto.

Istnieje również możliwość utworzenia faktury z grupy paragonów. W tym celu za pomocą klawisza <Shift> i
klawiszy strzałek (góra - dół) i naciśnięcia klawisza <Enter> spowodujemy zaznaczenie checkbox-a w kolumnie
"Akt". Istnieje również możliwość zaznaczenia checbox-u "Akt" za pomocą myszki klikając podwójnie lewym
przyciskiem. Po zaznaczeniu grupy paragonów dalej postępujemy podobnie jak przy tworzeniu faktury z jednego
paragonu.

Uwaga!!! System nie pozwoli na utworzenie faktury z datą wcześniejszą niż data najmłodszego paragonu
wchodzącego w skład grupy

5.8. Tworzenie dokumentu WZ z paragonu fiskalnego
Jeżeli firma zdecyduje się na korzystanie z funkcji wystawiania dokumentu magazynowego "WZ" bezpośrednio
z paragonów fiskalnych opcję tę należy zaznaczyć w danych firmy:
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Po zaznaczeniu tej opcji podczas zamykania paragonu fiskalnego system będzie wyświetlać okno, w które należy
wpisać dane niezbędne do utworzenia dokumentu magazynowego:
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Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć klawisz <Enter>. System utworzy dokument magazynowy WZ i wyświ-
etli komunikat:

Symbol utworzonego dokumentu pojawi się na liście paragonów fiskalnych w kolumnie "Dokument maga-
zynowy". Sam dokument należy zamknąć w dziale "Magazyny" ---> "Dokumenty magazynowe".

5.9. Drukowanie rejestru sprzedaży z paragonów fiskalnych
Aby wydrukować raport z zestawieniem sprzedaży wynikającej z paragonów fiskalnych należy w oknie "Edycja
paragonów" z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne" ---> funkcję "Drukuj raport" lub nacisnąć klawisze

<Ctrl> + <R> lub ikonę . System wyświetli okno, w którym zaznaczamy w jakim formacie raport ma być
wydrukowany:

Naciśnięcie "OK" spowoduje wydruk lub wyświetlenie raportu:

5.10. Raporty fiskalne
Przy korzystaniu z kas fiskalnych niezbędne jest wykonywanie raportów dobowych i okresowych. Anakonda ofer-
uje możliwość wykonania ich z poziomu programu. Aby wydrukować raport dobowy lub okresowy należy w oknie
"Edycja paragonów fiskalnych" z Menu wybrać polecenie "Paragony fiskalne" ---> funkcję "Raport dobowy" lub
"Raport okresowy". System przekaże polecenie drukarce fiskalnej, która wydrukuje wybrany raport.
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5.11. Płatności
Funkcja Płatności umożliwia podział kwot paragonu fiskalnego wg sposobów zapłaty. Jest szczególnie przydatna
w sytuacji kiedy paragony tworzą automatycznie pozycje raportu kasowego, a jeden paragon opłacany jest kilkoma
sposobami np. częściowo gotówką, a częściowo kartą i każdy z tych sposobów księgowany jest na inne konto.

Aby uzyskać ten efekt należy w paragonie uzupełnić tabelę "Płatności":

Dokładny opis mechanizmu automatycznego księgowania paragonów wg sposobu płatności opisany jest w
rozdziale Jak automatycznie zaksięgować paragony fiskalne i faktury wg sposobów płatności.

6. Zaległości
W tej części programu możliwe jest przeglądanie zaległości w płatnościach kontrahentów oraz historii ich spła-
cania. Każde wprowadzenie faktury lub korekty w stan 'Z' odzwierciedlone jest zapisaniem kwot należnych do
zapłaty wynikających z tej faktury lub korekty w tabeli w oknie "Przeglądanie zaległości".

Aby skorzystać z działu "Zaległości" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub nacisnąć
klawisz <F3>, a następnie wybrać przycisk "Zaległości" lub nacisnąć klawisz <F6>.

Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Sprzedaż" ---> funkcję "Zaległości". System wyświ-
etli okno "Przeglądanie zaległości":

Wypełniamy odpowiednie pola, a następnie naciskamy klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybieramy
polecenie "Zaległość" ---> funkcję "Filtruj".

W górnej części okna system automatycznie podsumuje kwotę zaległości w rozbiciu na przeterminowaną (pole
"po terminie") i nieprzeterminowaną (pole "w terminie").
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Chcąc wyświetlić historię płatności kontrahentów należy zaznaczyć opcję 'historia'.

Wpisując datę w polu "Data ureg." otrzymamy listę zaległości uregulowanych w tym dniu oraz jeszcze nieureg-
ulowanych.

Pole "Limit" jest uzupełniane wartością z pola "Maks. wartość" z danych do fakturowania kontrahenta tylko wt-
edy jeżeli w filtrze podany jest kontrahent lub płatnik. Jeżeli wpiszemy symbol Kontrahenta i zostanie dla niego
znaleziony Limit to w opisie tego pola pojawi się "Limit dla kontrahenta xxxx", jeżeli system znajdzie płatnika i
limit dla niego to w opisie tego pola pojawi się "Limit dla płatnika zzzz". Jeżeli limit nie zostanie znaleziony to
opis pola dostanie opis "Limit :" i wartość równą 0.

Pozycje w zaległościach zawierają oznaczenia (w kolumnie 'R'):

• 'Z' - zaległość,

• 'P' - niedopłata,

• 'N' - nadpłata.

System wyświetli listę zaległości wg filtra, który wprowadziliśmy.

W oknie tym możemy skorzystać z klawisza <F1>, który umożliwia wyszukiwanie wiersza po dowolnym frag-
mencie tekstu. Po wciśnięciu klawisza <F1> pojawi się okno "Podaj tekst do wyszukania":

W przypadku znalezienia jednego wiersza, system ustawia się na znalezionym wierszu, w przypadku znalezienia
wielu wierszy system wyświetla okno wyboru wyszukanych wierszy zaległości, a w przypadku nie znalezienia
wiersza system wyświetla komunikat info "NIe znaleziono wiersza z podaną treścią".

W oknie "Przeglądanie zaległości" Operator może ustawić odpowiadającą szerokość kolumn i zostaje to przez
program zapamiętane. Jednocześnie, w oknie tym możliwe jest:

6.1. Kompensowanie
Kompensowanie różnych faktur, korekt, nadpłat i niedopłat dla jednego płatnika

Aby wykonać tego typu kompensatę należy w oknie "Edycja zaległości" wpisać symbol płatnika, dla którego
będzie wykonywana kompensata:
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Naciśnięcie klawisza <F3> spowoduje wyświetlenie się okna zawierającego listę faktur,korekt oraz wpłat za niezi-
dentyfikowane faktury wystawionych dla danego płatnika.

UWAGA!!! Niewypełnienie pola "Płatnik" spowoduje, że funkcja "Kompensuj" będzie nieaktywna, tak więc
wykonanie kompensaty będzie niemożliwe.

Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> trzeba zaznaczyć myszką zaległości, które mają być skompensowane, następ-
nie nacisnąć klawisz <Enter> aby zatwierdzić wybór. W kolumnie "Akt." pojawi się zaznaczenie wybranych op-
eracji. Następnie z Menu należy wybrać polecenie "Zaległość" ---> funkcję "Kompensuj" lub nacisnąć ikonę .
Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać datę kompensaty:

Jeżeli do kompensaty wybrane zostaną wyłącznie faktury i korekty, system zaproponuje datę młodszego doku-
mentu jako datę kompensaty.

Jeżeli natomiast jedną z wybranych zaległości będzie niezidentyfikowana wpłata, pole daty pozostanie puste do
wypełnienia przez operatora.

Po wpisaniu odpowiedniej daty zatwierdzamy kompensatę naciskając "Tak" lub rezygnujemy - wybierając "Nie".
Skompensowane faktury znikną z listy nieuregulowanych zaległości. Sposób ich uregulowania będzie widoczny,
jeżeli w oknie "Edycja zaległości" zaznaczymy opcję "historia":

Zatwierdzenie kompensaty spowoduje przy każdej regulowanej nią zaległości wpisanie w kolumnę „Data uregu-
lowania” daty kompensaty, a w kolumnę „Kwota uregulowana” kwoty uregulowanej kompensatą równej kwocie
zaległości. Jeżeli w kolumnie „Do zapłaty” była kwota ujemna, to w kolumnie „Kwota uregulowana” znajdzie się
również kwota ujemna, jeżeli kwota do zapłaty była dodatnia, to kwota uregulowana również będzie dodatnia.

W kolumnie Sposób uregulowania będzie wpisane "Kompensata" jeżeli system skompensuje fakturę z jej fakturą
korygującą.

Jeżeli natomiast skompensowana zostanie faktura z niezidentyfikowana wpłatą, sposobem uregulowania tej fak-
tury zostanie sposób uregulowania wpłaty czyli raport kasowy lub wyciąg bankowy, z którego wpłata ta wynika.
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Przy wyborze wielu różnych zaległości do kompensaty system w pierwszej kolejności kompensuje faktury z ko-
rektami jeżeli je odnajdzie, a dopiero w następnej kolejności z niezidentyfikowanymi wpłatami.

Tego rodzaju kompensata nie będzie mieć odzwierciedlenia na kontach kontrahenta. Poszczególne zaległości
będzie można rozliczyć w rozrachunkach wybierając odpowiednie pozycje korzystając z funkcji 'Rozliczanie
ręczne'. System pozwala rozliczyć kwoty widniejące po jednej stronie (winien lub ma) pod warunkiem, że ro-
zliczamy kwotę ujemną z dodatnią.

6.2. Zmiana sposobu uregulowania
W sytuacjach kiedy zaległość zostanie omyłkowo uregulowana w raporcie kasowym lub wyciągu bankowym
istnieje możliwość jej zmiany uregulowania.

Aby to zrobić należy w oknie "Przeglądanie zaległości" zaznaczyć dwie zaległości, których sposób uregulowania

należy zamienić (jedna z nich musi być nieuregulowana), a następnie nacisnąć ikonę  lub z Menu wybrać
polecenie "Zaległość" ---> "Zmiana uregulowania":

W dotychczas nieuregulowaną zaległość wpisana zostanie kwota, data oraz sposób uregulowania z zaległości
dotychczas uregulowanej, w której dane te zostaną usunięte.

Należy pamiętać, że zamiana ta nie powoduje żadnej zmiany w raporcie kasowym lub wyciągu bankowym, w
którym zaległość była uregulowana.

6.3. Drukowanie listy zaległości
Aby wydrukować listę zaległości widoczną w oknie "Przeglądanie zaległości" należy z Menu wybrać polecenie

"Zaległość"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".

6.4. Notatki
W systemie Anakonda istnieje możliwość dodania notatki dla kontrahenta. Na oknie z zaległościami wystarczy

wybrać polecenie "Notatki" z menu "Zaległości", użyć skrótu klawiszowego <F4> lub wybrać ikonę  z paska
narzędzi.
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Szczegółowe informacje o oknie notatek kontrahenta w rozdziale "Sprzedaż". Podrozdział "CRM-windykacja-no-
tatki kontrahenta".

6.5. Filtrowanie zaległości
Aby wyszukać konkretną zaległość należy w oknie "Przeglądanie zaległości" z Menu wybrać polecenie "Za-

ległość"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W przypadku
nie podania odpowiedniej ilości filtrów, system wyświetli maksymalnie 100 tysięcy wierszy.

7. Limity KUKE
W systemie istnieje możliwość zdefiniowania ubezpieczeń KUKE. Funkcja ta znajduje się w Sprzedaż/Limity
KUKE lub w podtabeli kontrahenta o nazwie "Limity KUKE":

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Kontr.- symbol kontrahenta dla którego zdefiniowane jest ubezpieczenie

• Nazwa kontrahenta - nazwa kontrahenta dla którego zdefiniowane jest ubezpieczenie

• Data od - data od której obowiązuje ubezpieczenie

• Data przer. - data od której ubezpieczenie zostaje przerwane

• Karencja do - data do której trwa przerwanie ubezpieczenia

• Kwota - kwota ubezpieczenia

• Waluta - waluta w jakiej kontrahent został ubezpieczony

• Kurs - kurs waluty w jakiej kontrahent został ubezpieczony względem PLN

• Nazwany - jeśli zaznaczone, oznacza że ubezpieczenie zostało przyznane przez operatora, jeżeli niezaznaczone
- zostało dodane automatycznie

• Prywatny - jeśli zaznaczone, oznacza że ubezpieczenie zostało nadane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo

Funkcje okna:

1. Dodaj wartość:

Skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj wartość" z menu
"Wartość" pozwala na dodanie ubezpieczenia:

649



Sprzedaż

W oknie do wypełnienia są następujące pola:

• Kontrahent - skrót klawiszowy <F1> lub wpisanie symbolu kontrahenta pozwala na wybranie kontra-
henta dla którego definiujemy ubezpieczenie

• Data od - data od której ubezpieczenie ma być ważne

• Data do - data do której ubezpieczenie ma być ważne

• Przerwanie - data od której ubezpieczenie ma tymczasowo stracić ważność

• Karencja do - data do której ma trwać przerwanie ubezpieczenia

• Waluta - waluta w której ma zostać dodane ubezpieczenie

• Kurs - kurs waluty w której ma zostać dodane ubezpieczenie w stosunku do PLN

• Prywatny - zaznaczenie oznacza iż ubezpieczenie dodawane jest bezpośrednio przez przedsiębiorstwo

• Kwota - kwota na jaką ma zostać ubezpieczony kontrahent w PLN

• Kwota wal - kwota na jaką ma zostać ubezpieczony kontrahent w wybranej walucie

• Nazwany - jeżeli zaznaczone oznacza iż ubezpieczenie zostaje nadane przez operatora, jeśli niezaznaczone
- zostało dodane automatycznie

2.

Edytuj: skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Edytuj" z menu "Wartość"
pozwala na edycję i modyfikację danych wybranego ubezpieczenia

3.

Usuń wartość: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń wartość" z
menu "Wartość" pozwala na usunięcie pozycji z wybranym ubezpieczeniem

4.

Filtruj: skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Filtruj" z menu "Wartość"
pozwala na filtrowanie pozycji ubezpieczeń według kontrahenta, daty, kolumny "Nazwany" i aktywności
ubezpieczenia

5.

Drukuj listę wartości: skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj
listę wartości" z menu "Wartość" pozwala na wydrukowanie listy pozycji ubezpieczeń

UWAGA! System nie pozwoli na utworzenie faktur, dokumentów magazynowych i zamówień odbiorców w przy-
padku jeśli ubezpieczenie KUKE jest nieaktywne, bądź kwota na dokumencie przekracza kwotę ubezpieczenia650
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8. Dowody dostaw
W programie Anakonda dowody dostaw mogą być generowane automatycznie z zamówień odbiorców lub też do-
dawane ręcznie. Dostęp do tego działu programu można uzyskać wybierając w oknie głównym programu przycisk
"Sprzedaż" ---> "Dowody dostaw" lub naciskając kolejno klawisze <F3> ---> <F8>:

W następnej kolejności system wyświetli okno "Edycja dowodów dostaw" w formie przystosowanej do filtrowa-
nia:
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Ze względu na możliwość dużej ilości danych w bazie zaleca się wypełnienie jak największej ilości pól do fil-
trowania, co spowoduje, że dane zostaną wczytane szybko i wyświetlona lista dowodów będzie bardziej precyzyj-

na, a następnie naciśnięcie klawisza <F3>lub ikony . Wymagane są co najmniej dwa wypełnione pola w
filtrach. Jeżeli w sekcji filtrów wypełniona kontrolka "rzut", wówczas pomijana będzie wartość w filtrze tryb a
zamiast tego pod uwagę brane będą wszystkie zdefiniowane w systemie tryby przypisane do rzutu w filtrze.

Zaznaczając pole kontrolne "korekta", na gridzie wyświetli się tylko korygujące dowody dostaw. Jeżeli operator
zaznaczy pole kontrolne niewyeksportowane, wówczas na gridzie dowodów dostaw wyświetlą sie tylko niewyek-
sportowane do PCMarket.

Ważne!

Do filtrowania dowodów dostaw, automatycznie dodawany jest oddział, w którym zalogowany jest operator. Ist-
nieje odstępstwo od tej reguły. Jeżeli w oknie Boksy_trasy_dni wyspecyfikowana jest (na konkretną datę) trasa
inna niż odpowiednia do oddziału, w którym zalogowany jest operator, to dowody dostaw z tej trasy mogą być
przeglądane, edytowane lub drukowane również w oddziale, w którym operator jest zalogowany (zasada zastępst-
w).Pokazywane są również dowody, dla których funkcja zwróci że nasz oddział jest ekspedycyjnym oddziałem
dla dowodu dostawy. Patrz: Dane podstawowe -> dane pomocnicze -> Boksy-trasy-dni.

Dodatkowo, jeśli operator będzie zalogowany w oddziale oznaczonym jako centrala i będzie mieć uprawnienia
w grupie - Wszystkie dowody dostaw w Centrali (w oddziale Centrala) lub bedzie zalogowany jako anakonda,
to filtr na oddział będzie pomijany.

W efekcie filtrowania system wyświetli okno:
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W tej formie okna aktywne są wszystkie funkcje dotyczące wprowadzania i modyfikacji dowodów dostaw.

Pole "Zwr." zaznaczane dwu klikiem lub spacją ustawioną na polu, powoduje zwrot dowodu dostawy z natych-
miastowym zapisem w bazie.

8.1. Wyszukiwanie dowodów dostaw
Aby wyszukać dowody dostaw według określonych kryteriów (trasa, data dowodu od, data dowodu do, tryb,
kontrahent, stan) należy w oknie "Edycja dowodów dostaw":

wpisać w odpowiednie pola warunki według których chcemy wyszukać dowody dostaw, a następnie z Menu
wybieramy polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę . System wyświetli listę wyszukiwanych pozycji.

8.2. Tworzenie nowego dowodu dostawy
W zależności od tego, czy dowody dostaw mają być generowane automatycznie z przechowywanych w systemie
zamówień od odbiorców, czy też mają być wprowadzane niezależnie od zamówień sposób postępowania jest
następujący:
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Dowód dostawy można utworzyć tylko dla aktywnego kontrahenta (dotyczy to również skróconych dowodów
dostaw). W przypadku próby wystawienia dla nieaktywnego kontrahenta system wyświetla stosowny komunikat
o zaistniałej sytuacji.

W trakcie tworzenia dowodów dostaw (dotyczy również skróconych dowodów dostaw) data dowodu sprawdzana
jest z zakresem dat tworzenia faktur/korekt i w przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat o wystąpieniu
daty poza zakresem.

8.2.1. Tworzenie dowodów dostaw z zamówień

Aby wygenerować automatycznie dowody dostaw z zamówień od odbiorców przechowywanych w bazie systemu
(tworzenie zamówień opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zamówienia od odbiorców" muszą być spełnione następu-
jące warunki:

1. Słowniki

Niezbędne jest uzupełnienie słowników: "Kierowcy/konwojenci", "Trasy", "Tryby dostaw" (sposób
wprowadzania danych do słowników opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Słowniki").

2. Trasy dla kontrahenta

W danych dodatkowych kontrahenta należy przyporządkować kontrahentowi trasy w określonych przedziałach
czasowych (wprowadzanie tras dla kontrahenta opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Trasy").

3. Lista tras

Lista tras przechowywana w systemie zawiera informacje dotyczące przyporządkowania trasy do konkretnego
kierowcy/konwojenta i trybu dostawy w poszczególnych dniach tygodnia.

Aby uzupełnić dane w tej tabeli należy w oknie "Edycja dowodów dostaw" z Menu wybrać polecenie "Dowody
dostaw" ---> funkcję "Lista tras". System wyświetli okno "Edycja listy tras":

Wprowadzanie danych wygląda podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym - należy je wpisać w poszczególne
wiersze i kolumny. Jednocześnie naciskając klawisz <F1> w polach "Kierowca", "Trasa" i "Tryb" można edy-
tować odpowiednie słowniki i naciskając <Enter> wybrać potrzebne dane, które zostaną automatycznie wczy-
tane w wypełnianą pozycję. W następnej kolejności należy zaznaczyć dni tygodnia, w których obowiązywać
ma dana trasa dla danego kierowcy w określonym trybie dostawy.

4. Zamówienie od odbiorcy

W dziale "Sprzedaż" ---> "Zamówienia odbiorcy" należy zdefiniować odpowiednie zamówienie od odbiorcy.

Jeżeli dane te są uzupełnione należy w oknie "Edycja dowodów dostaw" z Menu wybrać polecenie "Dowody

dostaw" ---> funkcję "Twórz z zamówień" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <Z> lub ikonę . System wyświ-
etli okno:
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W poszczególne pola wpisujemy dane wg których system ma utworzyć dowody dostaw na podstawie za-
mówień, które spełniają podane kryteria. Następnie naciskamy przycisk "Twórz dowody".

Jeżeli chcemy utworzyć wszystkie możliwe dowody wystarczy wypełnić pola: 'Data' i 'Typ zamówienia' i
nacisnąć przycisk "Automatycznie twórz dowody". Wtedy system utworzy dowody dostaw dla stworzonych
wcześniej zamówień, które maja wpisany podany typ i obowiązują na podany dzień pobierając pozostałe dane
z wprowadzonych zamówień, listy tras i danych kontrahentów, dla których wprowadzono zamówienia.

Zakończenie tworzenia dowodów dostaw zostanie potwierdzone komunikatem:

Chcąc zrezygnować z tworzenia dowodów lub powrócić do okna "Edycja dowodów dostaw" wybieramy przy-
cisk "Zamknij".

System w trakcie tworzenia dowodów dostaw sprawdza czy artykuł posiada cenę i w przypadku jej braku
wypisuje komunikat o braku ceny.

System blokuje możliwość dodawania dowodu dostawy, gdy istnieją dowody dostaw ze stanem > 0 dla danej
trasy, daty dokumentu i trybu.

System przy ponownym tworzeniu dowodów dostaw sprawdza, czy nie nastąpiła zmiana ceny w występują-
cych artykułach w tworzonych dowodach dostaw i w przypadku zmiany ceny wyświetlany jest komunikat o
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błędzie tworzenia dowodu dostawy i dany artykuł ponownie nie jest pobierany do dowodu dostawy. Poniżej
przedstawiono przykładowy ekran z takim komunikatem.

System zarówno przy automatycznym jak i ręcznym tworzeniu dowodów dostaw sprawdza, czy w jednym dniu
u jednego kontrahenta nie wystąpił ten sam artykuł z dwoma różnymi cenami i w takim przypadku system
wyświetla komunikat informacyjny i blokuje dalsze przetwarzanie.

Jeżeli nastąpi próba stworzenia dowodów dostaw dla zablokowanego kontrahenta system Anakonda na to nie
pozwoli i poinformuje o tym stosownym komunikatem: "Dowód dostawy dla XXX nie został wystawiony z
powodu zablokowania kontrahenta"

Uwaga! Jeżeli którakolwiek pozycja dowodu dostawy rozstawiona jest na wyświetlaczach, nie jest możliwe
ponowne utworzenie istniejących już dowodów dostaw (przetworzenie dowodów dostaw).

5. Uprawnienia

Oprócz standardowych uprawnień do obsługi modułu dowodów dostaw operator musi mieć przyznane up-
rawnienia do tworzenia dowodów dostaw z zamówień w odpowiednim oddziale (Administracja/Grupy/Menu
dla grupy). Umożliwia to tworzenie dowodów dostaw w innym oddziale bez możliwości ich modyfikacji.

8.2.2. Wprowadzanie dowodów dostaw niezależnych od zamówień

W systemie istnieje również możliwość utworzenia dowodu dostawy niezależnie od istniejących zamówień od
odbiorców lub też dla jednego konkretnego zamówienia. Aby to zrobić należy w oknie "Edycja dowodów dostaw"
z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:
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Aby stworzyć dowód dostawy bez odwoływania sie do zamówienia, należy wypełnić jedynie pola w górnej części
okna i nacisnąć "Twórz dowody". Powstanie dowód dostawy bez odniesienia do zamówienia odbiorcy.

Aby utworzyć dowód dostawy odwołując się do konkretnego zamówienia należy wypełnić również pola w dol-
nej części okna. Jeżeli w polu "Wyznacznik" naciśniemy klawisz <F1> będziemy mogli wybrać to zamówienie
z okna "Wybór zamówienia odbiorcy". Wtedy system wczyta w odpowiednie pola wyznacznik, datę i numer za-
mówienia. Jeżeli chcemy, aby z tego zamówienia utworzone zostały pozycje dowodu należy również wypełnić
pola "Pozycja od do". Naciśnięcie "Twórz dowody" spowoduje powstanie nowego dowodu dostawy z odniesie-
niem do wybranego zamówienia.

System zarówno przy automatycznym jak i ręcznym tworzeniu dowodów dostaw sprawdza, czy w jednym dniu u
jednego kontrahenta nie wystąpił ten sam artykuł z dwoma różnymi cenami i w takim przypadku system wyświetla
komunikat informacyjny i blokuje dalsze przetwarzanie.

Uwaga! W podany powyżej sposób można tworzyć dowody dostaw dla kontrahentów zablokowanych. Niemniej
jednak na pozycjach tego typy dowodów dostaw możliwa będzie zmiana tylko i wyłącznie w kolumnie "zwroty".
Dowodów dostaw dla kontrahentów zablokowanych nie można tworzyć w przypadku, gdy kontrahent w swoich
danych do fakturowania ma zaznaczoną opcję "nie przyjmować zwrotów".

8.3. Usuwanie dowodu dostawy
Aby usunąć dowód dostawy należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja dowodów dostaw", a następnie z Menu

wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę . W oknie
które zostanie wyświetlone należy potwierdzić usunięcie naciskając "Tak" lub zrezygnować z niego wybierając
"Nie".
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Możliwe jest usuwanie jedynie dowodu dostawy w stanie "0".

Jeżeli dowody dostaw utworzone są automatycznie w ramach trasy, to usunięcie jednego dowodu usuwa wszystkie
z trasy. Wyjątek stanowi korygujący dowód dostawy. Ten, jeżeli jest ostatni, może zostać usunięty pojedynczo.

8.4. Edycja dowodu dostawy
Istnieje możliwość wpisania w dowód dostawy numeru zamówienia i dowodu zwrotu innego niż to nadane przez
system.

W tym celu z Menu należy wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub ikonę . System wyświetli okno:

Tu właśnie w odpowiednie pola należy wpisać interesujące nas numery, a następnie zapisać zmiany naciskając
klawisz <F5>. Numery te będą drukowane na dowodzie dostawy. Zamykamy okno naciskając <Esc>.

8.5. Pozycje dowodu dostawy
nie lub edytowanie pozycji dowodu dostawy będzie możliwe jeżeli z Menu wybierzemy polecenie "Dowody

dostaw" ---> funkcję "Pozycje" lub naciśniemy klawisz <F6> lub ikonę . System wyświetli okno:

Wiersz nad tabelą zawiera symbol artykułu, wg którego można odfiltrować pozycje oraz informację dotyczącą
wartościowego poziomu zwrotów osiągniętego przez kontrahenta od początku miesiąca (dane pobierane są z pod-
tabeli kontrahenta "Poziom zwrotów") oraz wartościowy limit zwrotów ustalony dla tego kontrahenta.

Tabela zawiera następujące kolumny:
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• Nr Poz. - numer pozycji

• Artykuł - symbol artykułu

• Artykuł opis - nazwę artykułu

• Il. Zam.1 - zamówiona ilość artykułu w 1 jednostce miary (kolumna jest uzupełniona jeżeli dowód dostawy
wystawiany jest automatycznie z zamówienia. Jeżeli jest tworzony niezależnie od zamówień - kolumna po-
zostaje pusta.)

• Il. Pobr.1 - pobrana do dostawy ilość artykułu w 1 jednostce miary (kolumna jest edytowalna tylko w przypadku
kiedy dowód dostawy jest w stanie "0".)

• Il. Dost.1 - dostarczona do odbiorcy ilość artykułu w 1 jednostce miary (kolumna jest edytowalna tylko w
przypadku kiedy dowód dostawy jest w stanie "1".)

• Il. Zwr.1 - zwrócona przez odbiorcę ilość artykułu w 1 jednostce miary (kolumna jest edytowalna tylko w
przypadku kiedy dowód dostawy jest w stanie "1". System kontroluje czy zwracana ilość artykułu nie jest
większa niż dostarczona w ciągu ostatnich 60 dni.). Jeżeli w danych do fakturowania wybranego Kontrahenta
zaznaczony jest checkbox "nie przyjmować zwrotów" kolumna ta zablokowana jest do edycji.

• Artykuł id - powtórzony symbol artykułu

• Cena upust1 - cena artykułu z upustem w 1 jednostce miary (cena jest wyliczana automatycznie na podstawie
wersji cenowej i upustów zdefiniowanych dla kontrahenta)

• l. Zam.2 - zamówiona ilość artykułu w 2 jednostce miary (ilość jest wyliczana automatycznie na podstawie
przelicznika podanego w danych artykułu)

• Il. Pobr.2 - pobrana ilość artykułu w 2 jednostce miary (ilość jest wyliczana automatycznie na podstawie
przelicznika podanego w danych artykułu)

• Il. Dost.2 - dostarczona ilość artykułu w 2 jednostce miary (ilość jest wyliczana automatycznie na podstawie
przelicznika podanego w danych artykułu)

• Il. Zwr.2 - zwrócona ilość artykułu w 2 jednostce miary (ilość jest wyliczana automatycznie na podstawie
przelicznika podanego w danych artykułu)

• Cena upust2 - cena artykułu z upustem w 2 jednostce miary (cena jest wyliczana automatycznie na podstawie
wersji cenowej i upustów zdefiniowanych dla kontrahenta)

• Cena netto1 - cena netto w 1 jednostce miary (cena podawana jest na podstawie wersji cenowej)

• Cena netto2 - cena netto w 2 jednostce miary (cena wyliczana jest automatycznie na podstawie przelicznika
dla drugiej jednostki miary)

• Cena brutto1 - cena brutto w 1 jednostce miary

• Cena brutto2 - cena brutto w 2 jednostce miary

Uwaga! Istnieje możliwość ukrycia cen na pozycjach dowodów dostaw. W tym celu należy zdefiniować
odpowiednie uprawnienia dla grupy operatora: Uprawnienia różne -> Pozycje dowodów dostaw bez cen

• Fakt. zwr. - zaznaczone jeżeli wystawiona jest faktura

• Kor. zwr. - zaznaczone jeżeli wystawiona jest korekta

• Stawka Vat - stawka VAT artykułu

• Modyf. dost. - login operatora, który jako ostatni modyfikował w pozycji ilość dostarczoną
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• Modyf. zwrot. - login operatora, który jako ostatni modyfikował w pozycji ilość zwróconą

WAŻNE!

Cena na dowód dostawy pobierana jest z cennika dla kontrahenta lub z wersji cenowej z uwzględnieniem ewen-
tualnych upustów. Cena dla kontrahenta jest pobierana na dowód dostawy jako pierwsza. Zmiana ceny dla kon-
trahenta na dowodzie dostawy wymaga zmiany wersji cenowej przypisanej kontrahentowi na taką, w której wys-
tępuje artykuł z pożądaną ceną lub zmiany ceny artykułu w obrębie wersji cenowej.

W przypadku, gdy kontrahent ma wpisanego płatnika, w momencie dodawania pozycji, zawsze wczytywana jest
cena z płatnika z danych kontrahenta! Ma to znaczenie w przypadku, gdy płatnik w danych kontrahenta zmienił
się w okresie od momentu utworzenia dowodu dostawy do wprowadzenia pozycji.

Cena w dowodzie dostawy kontrolowana jest w ramach dnia, oddziału firmy, kontrahenta i artykułu. Znaczy to, że
nie można jednego dnia w jednym oddziale firmy wystawić kontrahentowi dwóch dowodów dostawy z pozycją
na której jest ten sam artykuł w innej cenie.

Jeżeli detaliczna wersja cenowa, w słowniku rs_wersje_cenowe (patrz: Dokumentacja użytkownika; Dane pod-
stawowe --> słowniki) ma zaznaczoną opcję "czy cena brutto", ceny detaliczne na dowód dostawy pobierane są
bezpośrednio i w żaden sposób nie są przeliczane.

Stawki VAT dla artykułu definiowane są w podtabelach artykułu (patrz: Dane podstawowe --> Artykuł --> Po-
zostałe dane --> Stawki VAT). W momencie tworzenia pozycji dowodu dostawy cena brutto wyliczana jest z
uwzględnieniem obowiązującej aktualnej stawki VAT według daty utworzenia dowodu dostawy.

UWAGI:

• Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!

• Jeżeli dowód dostawy został utworzony ręcznie dla kontrahenta zablokowanego, możliwa do edycji jest
tylko kolumna ze zwrotami i ilością dostarczoną. Natomiast, jeżeli dokument został utworzony automaty-
cznie (z zamówień) to po blokadzie kontrahenta, dla którego został utworzony dokument, w pozycjach
pozostają edytowalne kolumny: zwrócono, dostarczono.

• W danych oddziału można włączyć blokadę niezwróconych dowodów dostaw, w takich oddziałach
dowody dostaw w stanie 1 muszą zostać oznaczone jako zwrócone w oknie z nagłówkami dowodów
dostaw, w przeciwnym razie nie będzie możliwości edycji ich pozycji

W oknie "Edycja pozycji dowodu dostawy" dostępne są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej pozycji

Aby to zrobić należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System doda kolejny wiersz, w którym wypełniamy odpowiednie
kolumny wpisując dane bezpośrednio w tabeli. Po wypełnieniu poszczególnych kolumn zapisujemy pozycję

z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .
Dodawanie pozycji jest możliwe tylko wtedy jeżeli dowód dostawy jest w stanie "0" lub "1".

Uwaga! System Anakonda kontroluje wprowadzanie i modyfikację artykułu w pozycjach dowodów dostaw
analizując grupę odbiorców przypisaną do kontrahenta i asortyment dla niej zdefiniowany biorąc pod uwagę
wprowadzony zakres dat. Kontrola następuje w momencie zapisu pozycji.

2. Usuwanie pozycji

Aby usunąć pozycję należy najpierw zaznaczyć ją na liście pozycji, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę . Usuwanie pozycji jest możli-
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we tylko wtedy jeżeli dowód dostawy jest w stanie "0" i jest to pozycja dodana ręcznie, a nie utworzona z
zamówienia (jeżeli jest to pozycja utworzona z zamówienia wówczas aby ją wyzerować należy w kolumnie
ilość pobrana wpisać 0) lub też dowód dostawy jest w stanie "1" i ilość zamówiona, pobrana i dostarczona są
równe zero. Jeżeli dowód dostawy jest w stanie "2", "3", lub "4" usuwanie pozycji jest niemożliwe.

3. Edycja pozycji zamówienia, na podstawie którego tworzony jest dowód dostawy

Aby "podejrzeć" pozycje zamówienia, na podstawie którego tworzony jest dowód dostawy należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj zamówienie" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <Z> lub ikonę

. System wyświetli pozycje zamówienia.

4. Edycja dowodu dostawy

Aby edytować dowód dostawy należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj dowód" lub

nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę .

W oknie tym są również dostępne standardowe funkcje, takie jak:

•

drukowanie listy pozycji (Menu ---> Pozycja --->Drukuj listę lub klawisze <Ctrl> + <P> lub ikona 

•

filtrowanie pozycji (Menu ---> Pozycje--->Filtruj lub klawisz <F3> lub ikona 

• przejście do pozycji poprzedniego (Menu ---> Dowód dostawy--->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona

) lub następnego dowodu dostawy (Menu ---> Dowód dostawy--->Poprzedni lub klawisz <F11> lub

ikona )

Istnieje również możliwość wpisania ilości wykorzystanych opakowań. Wpisujemy je w pola "Opakowanie
dostarczone1", "Opakowanie dostarczone2", "Opakowanie zwrócone1", "Opakowanie zwrócone2". Informacja
ta pojawi się na wydruku dowodu dostawy.

Aby wyjść z listy pozycji i przejść do listy dowodów dostaw należy nacisnąć klawisz <Esc>

5.

Opakowania zwrotne - skrót klawiszowy <F6>, ikona  lub polecenie "Opakowania zwrotne" z menu
"Pozycja".

Wyświetlone zostanie okno "Opakowania zwrotne dowodu dostawy(...)":

661



Sprzedaż

Na liście znajdą się wszystkie artykuły, które w Edycji danych artykułu mają zaznaczoną opcje "rotacja". Okno
pozwala zapisać i cofnąć zmiany oraz wydrukować widoczną tabelę, aby dodać opakowanie należy w kartotece
artykułów zaznaczyć opcję "rotacja" dla wybranego artykułu.

6.

Drukuj pozycje dowodu dostawy - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, ikona  lub polecenie "Drukuj listę
pozycji" z menu "Pozycja".

Uwaga! Jeżeli którakolwiek pozycja dowodu dostawy rozstawiona jest na wyświetlaczach, nie jest możliwa jej
edycja, jak również jej usuwanie.

Uwaga! Jeżeli operator ma wpisany symbol kontrahenta i nadane uprawnienia do wprowadzania wyłącznie
zwrotów, to umożliwione ma wprowadzanie zwrotów (TYLKO) do dowodów dostaw w stanie '1'. Operator
widzi wyłącznie dowody dostaw wystawione dla tego kontrahenta. Powinien mieć uprawnienia do przegląda-
nia dowodów dostaw i modyfikacji pozycji dowodów dostaw. Oprócz tego powinien mieć włączone OSOBNE
uprawnienie dla grupy - 'Tylko zwroty w pozycjach dowodów dostaw' z grupy 'Opcje/uprawnienia różne'. Jeśli
nie będzie miał włączonych tych uprawnień, to będzie mógł modyfikowac również ilości dostarczone i pobrane.
Dla stanu '1' operator ma możliwość dodawania pozycji i wprowadzenia zwrotu. Ilości dostarczone mogą być
wprowadzone w oknie ale nie są zapisywane.
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8.6. Zmiana kontrahenta
System Anakonda umożliwia zmianę kontrahenta w dowodach dostaw których stan jest mniejszy równy od 2. W
tym celu w oknie "Edycja dowodów dostaw" należy z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję

"Zmiana kontrahenta" lub nacisnąć klawisze <F5> lub ikonę . System wyświetli okno "Wybór kontrahenta":

Opis wyboru kontrahenta został opisany w rozdziale "Dane Podstawowe --> Kontrahenci --> Edycja danych kon-
trahentów".

Po wybraniu żądanego kontrahenta i jego akceptacji danych (klawisz <Enter> lub kliknięcie LPM) system dokona
zmiany Kontrahenta wyświetlając komunikat:

System w trakcie zmiany kontrahenta sprawdza zgodność cen dla artykułu w danym dniu w ramach oddziału i w
przypadku zaistnienia dwóch różnych cen wyświetli informację o błędzie:

Jeżeli system nie znajdzie cen dla artykułów zawartych w pozycjach dowodu dostawy dla nowego kontrahen-
ta zmiana będzie zablokowana i wyświetlony zostanie komunikat: "Brak cen dla artykułu... i kontrahenta... na
dzień.... Zmiana odbiorcy niemożliwa".

System przy zmianie Kontrahenta zmienia również odpowiednio Płatnika według posiadanych parametrów przez
nowego Kontrahenta.
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8.7. Zamykanie dowodów dostaw
Zamykanie dowodów dostaw odbywa się w ramach tych samych: trasy, trybu i daty. Oznacza to, że zaznaczenie na
liście jednego dowodu dostawy i wykorzystanie funkcji zamykania spowoduje zamknięcie wszystkich dowodów
dostaw mających identyczne te trzy parametry.

Aby skorzystać z funkcji zamykania należy więc w oknie "Edycja dowodów dostaw" zaznaczyć na liście jeden
z grupy dowodów, których stan chcemy zmienić, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" --->

funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub ikonę . Stan dowodów zmieni się.

Zamykanie dowodów dostaw odbywa się w kilku kolejnych etapach.

• Wprowadzony dowód dostawy uzyskuje stan "0" - można go usunąć i modyfikować pozycje wprowadzając
ilość pobraną artykułu lub dodatkowe pozycje.

• Pierwsze zamknięcie zmienia stan dowodu na "1" - dowodu nie można już usunąć, można ręcznie dodać pozycje,
wprowadzić ilość dostarczoną i zwroty, usunąć można tylko pozycje, w których ilość zamówiona, pobrana i
dostarczona są równe zero.

• Drugie zamknięcie zmienia stan dowodu na "2" - dowód jest nieusuwalny i niemodyfikowalny.

• Utworzenie faktury z dowodu dostawy zmienia jego stan na "3", chyba że na dowodzie nie ma ilości zwrotów
powodującej konieczność wystawienia faktury korygującej - wtedy stan dowodu zmienia się na "4" z pominię-
ciem stanu "3". Dowód jest nieusuwalny i niemodyfikowalny.

• Utworzenie faktury korygującej zmienia stan dowodu na "4" - dowód jest nieusuwalny i niemodyfikowalny.

Uwaga:

• Dowody dostaw bez wypełnionych pozycji nie mogą zostać zamknięte.

• Jeśli w danych oddziału włączono blokadę edycji niezwróconych dowodów dostaw, dowody w stanie 1 muszą
zostać oznaczone jako zwrócone w oknie z nagłówkami dowodów dostaw, w przeciwnym razie nie będzie
możliwości edycji ich pozycji

W przypadku skróconych dowodów dostaw istnieje możliwość grupowego zamykania. W tym celu w filtrze należy
podać konkretną datę grupy dowodów (data od = data do) i wybrać w oknie "Edycja dowodów dostaw" z Menu
wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Zamknij grupę dowodów" lub nacisnąć klawisze <CTRL + G>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zmieni stan dowodu na zamknięty.

8.8. Otwieranie dowodów dostaw
Program Anakonda oferuje możliwość otwierania dowodu dostawy. Jest to możliwe tylko dla dowodów dostaw dla
których nie są utworzone dokumenty. Aby otworzyć dowód dostawy należy zaznaczyć go LPM w oknie "Edycja
dowodów dostawy" a następnie wybrać z menu Dowody dostaw wybrać polecenie Otwórz lub wybrać przycisk
"Otwórz" lub nacisnąć klawisz <Ctrl+ '-'>.

Jeżeli do dowodu dostawy w stanie 1 istnieje plan wydania WMS ( sprawdzenie pod F12) lub powiązany doku-
ment, to nie ma możliwości otwarcia dowodu.

8.9. Tworzenie dokumentów

Naciśnięcie ikony  spowoduje wyświetlenie okna z wyborem rodzaju dokumentów, które mają być au-
tomatycznie utworzone z dowodów dostaw:
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8.9.1. Tworzenie dowodów dostaw z zamówień

Aby wygenerować automatycznie dowody dostaw z zamówień od odbiorców przechowywanych w bazie systemu
(tworzenie zamówień opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zamówienia od odbiorców" muszą być spełnione następu-
jące warunki:

1. Słowniki

Niezbędne jest uzupełnienie słowników: "Kierowcy/konwojenci", "Trasy", "Tryby dostaw" (sposób
wprowadzania danych do słowników opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Słowniki").

2. Trasy dla kontrahenta

W danych dodatkowych kontrahenta należy przyporządkować kontrahentowi trasy w określonych przedziałach
czasowych (wprowadzanie tras dla kontrahenta opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Kontrahenci. Trasy").

3. Lista tras

Lista tras przechowywana w systemie zawiera informacje dotyczące przyporządkowania trasy do konkretnego
kierowcy/konwojenta i trybu dostawy w poszczególnych dniach tygodnia.

Aby uzupełnić dane w tej tabeli należy w oknie "Edycja dowodów dostaw" z Menu wybrać polecenie "Dowody
dostaw" ---> funkcję "Lista tras". System wyświetli okno "Edycja listy tras":

Wprowadzanie danych wygląda podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym - należy je wpisać w poszczególne
wiersze i kolumny. Jednocześnie naciskając klawisz <F1> w polach "Kierowca", "Trasa" i "Tryb" można edy-
tować odpowiednie słowniki i naciskając <Enter> wybrać potrzebne dane, które zostaną automatycznie wczy-
tane w wypełnianą pozycję. W następnej kolejności należy zaznaczyć dni tygodnia, w których obowiązywać
ma dana trasa dla danego kierowcy w określonym trybie dostawy.
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4. Zamówienie od odbiorcy

W dziale "Sprzedaż" ---> "Zamówienia odbiorcy" należy zdefiniować odpowiednie zamówienie od odbiorcy.

Jeżeli dane te są uzupełnione należy w oknie "Edycja dowodów dostaw" z Menu wybrać polecenie "Dowody

dostaw" ---> funkcję "Twórz z zamówień" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <Z> lub ikonę . System wyświ-
etli okno:

W poszczególne pola wpisujemy dane wg których system ma utworzyć dowody dostaw na podstawie za-
mówień, które spełniają podane kryteria. Następnie naciskamy przycisk "Twórz dowody".

Jeżeli chcemy utworzyć wszystkie możliwe dowody wystarczy wypełnić pola: 'Data' i 'Typ zamówienia' i
nacisnąć przycisk "Automatycznie twórz dowody". Wtedy system utworzy dowody dostaw dla stworzonych
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wcześniej zamówień, które maja wpisany podany typ i obowiązują na podany dzień pobierając pozostałe dane
z wprowadzonych zamówień, listy tras i danych kontrahentów, dla których wprowadzono zamówienia.

Zakończenie tworzenia dowodów dostaw zostanie potwierdzone komunikatem:

Chcąc zrezygnować z tworzenia dowodów lub powrócić do okna "Edycja dowodów dostaw" wybieramy przy-
cisk "Zamknij".

System w trakcie tworzenia dowodów dostaw sprawdza czy artykuł posiada cenę i w przypadku jej braku
wypisuje komunikat o braku ceny.

System blokuje możliwość dodawania dowodu dostawy, gdy istnieją dowody dostaw ze stanem > 0 dla danej
trasy, daty dokumentu i trybu.

System przy ponownym tworzeniu dowodów dostaw sprawdza, czy nie nastąpiła zmiana ceny w występują-
cych artykułach w tworzonych dowodach dostaw i w przypadku zmiany ceny wyświetlany jest komunikat o
błędzie tworzenia dowodu dostawy i dany artykuł ponownie nie jest pobierany do dowodu dostawy. Poniżej
przedstawiono przykładowy ekran z takim komunikatem.

System zarówno przy automatycznym jak i ręcznym tworzeniu dowodów dostaw sprawdza, czy w jednym dniu
u jednego kontrahenta nie wystąpił ten sam artykuł z dwoma różnymi cenami i w takim przypadku system
wyświetla komunikat informacyjny i blokuje dalsze przetwarzanie.

Jeżeli nastąpi próba stworzenia dowodów dostaw dla zablokowanego kontrahenta system Anakonda na to nie
pozwoli i poinformuje o tym stosownym komunikatem: "Dowód dostawy dla XXX nie został wystawiony z
powodu zablokowania kontrahenta"

Uwaga! Jeżeli którakolwiek pozycja dowodu dostawy rozstawiona jest na wyświetlaczach, nie jest możliwe
ponowne utworzenie istniejących już dowodów dostaw (przetworzenie dowodów dostaw).

5. Uprawnienia

Oprócz standardowych uprawnień do obsługi modułu dowodów dostaw operator musi mieć przyznane up-
rawnienia do tworzenia dowodów dostaw z zamówień w odpowiednim oddziale (Administracja/Grupy/Menu
dla grupy). Umożliwia to tworzenie dowodów dostaw w innym oddziale bez możliwości ich modyfikacji.

8.9.2. Tworzenie faktury z dowodu dostawy
W systemie istnieje możliwość automatycznego utworzenia faktur i korekt z dowodów dostaw.

Aby utworzyć faktury z dowodów dostaw dowody te muszą być w stanie "2" oraz odbiorca dostawy w swoich
danych do fakturowania musi mieć zaznaczoną opcję "z dostaw". Jeżeli zwroty mają być rozliczane w ramach fak-
tur, dodatkowo w danych tych należy mu zaznaczyć opcję "rozliczać zwroty". Niezaznaczenie tej opcji spowodu-
je, że system będzie osobno generować faktury na podstawie ilości dostarczonych i korekty na podstawie ilości
zwróconej.
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Po spełnieniu tych warunków z Menu wybieramy polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Twórz faktury z

dowodów" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <F> lub ikonę . System wyświetli okno:

W kolejne pola wpisujemy:

• Daty dostaw od, do - okres za jaki mają być utworzone faktury z dowodów dostaw

• Daty faktur - data, na jaką ma sie tworzyć faktura (niezależna od daty dostaw)

• Wyznacznik - wyznacznik, z którym mają być utworzone faktury

• Odbiorcy:

• wszyscy - zaznaczamy jeżeli faktury mają być utworzone dla wszystkich odbiorców dostaw w wybranym
okresie

• wybrana kategoria - zaznaczamy jeżeli faktury mają być tworzone dla wybranej kategorii odbiorców dostaw
w wybranym okresie

• Kategoria - jeżeli zaznaczono opcję wybranej kategorii odbiorcy w pole to wpisujemy symbol wybranej kat-
egorii. Będzie ona sprawdzana z symbolem "częstość fakturowania" w podtabeli "Poziom zwrotów" w kar-
totece kontrahenta. Jeżeli funkcja stwierdzi, że istnieje zgodność między wpisaną w powyższe okno kategorią
a wartością z "Poziomu zwrotów", utworzy fakturę dla kontrahenta.

• Dla kontrahenta - Wpisanie symbolu kontrahenta spowoduje utworzenie faktur tylko dla tego kontrahenta.
Jednocześnie umożliwi zaznaczenie opcji "Faktura zbiorcza dla płatnika", co skutkować będzie utworzeniem
jednej faktury wystawionej na płatnika dla wszystkich odbiorców, dla których płatnikiem jest wpisany kon-
trahent. Należy pamiętać, że funkcja ta działa wyłącznie przy zaznaczonej w danych firmy opcji "Faktu-
ra zbiorcza dla oddziałów". Na fakturze każdy kontrahent ma swój wiersz (lub wiersze jeśli na dowodzie
dostawy jest różny asortyment). Ten sam asortyment nie jest sumowany nawet jeżeli powtarza się u kilku
kontrahentów.

• Dla korekt dowodów - w przypadku zaznaczenia tej opcji faktury będą wystawiane wyłącznie z korekt dowodów
dostaw. ( Więcej informacji w rozdziale "Tworzenie faktur i korekt z korygujących dowodów dostaw").

UWAGA! Jeśli w kontrahencie nie ma danych do fakturowania to w tej chwili kontrahent jest automatycznie
przydzielany do kategorii Osobna/Zbiorcza. Natomiast, jeśli ma dane do fakturowania to jest przypisywany do
kategorii zgodnej z ustawieniami w tej kartotece. Jeśli kontrahent ma wpisane dane do fakturowania, to są one
ważniejsze od danych płatnika. Jeżeli dla danego kontrahenta jest nawet kilka dowodów dostaw, ale z jednego
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dnia, to przy odznaczonej opcji 'zbiorcza' w danych do fakturowania i tak na ten dzień będzie wystawiona jedna
faktura. Chcąc aby tworzyły się osobne faktury dla poszczególnych dowodów dostaw należy odznaczyć opcje
'osobna'.

UWAGA! W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 01 stycznia 2014 - daty dostaw od do muszą się zaw-
ierać w obrębie jednego miesiąca - w innym przypadku system wyświetli Komunikat:"Daty dostaw z różnych
miesięcy."

UWAGA! Jeżeli płatnik lub odbiorca mają w danych odznaczone pole "Czy MPP" zostanie ono automatycznie
zaznaczone przy tworzeniu faktury.

UWAGA! Jeśli w danych firmy zaznaczona jest opcja "Faktura zbiorcza dla oddziałów", to dla danego kontra-
henta tworzona jest jedna wspólna faktura z dowodów dostaw ze wszystkich oddziałów. Jako oddział w fakturze
wpisywany jest ten oznaczony jako centrala i w tym właśnie oddziale należy tworzyć faktury niezależnie od
tego czy są w nim wystawione dowody dostaw.

Natomiast jeśli wszystkie dowody dostaw składające się na fakturę są z jednego oddziału i sposób zapłaty
jest oznaczony jako "Tworzyć KP", to faktura jest wystawiana w tym oddziale i płatność przy zamykaniu jest
zapisywana do odpowiedniego raportu kasowego przypisanego do tego oddziału.

Po wypełnieniu wszystkich pól naciskamy "Twórz faktury". Jeżeli podane dane są prawidłowe, system potwierdzi
utworzenie faktur komunikatem:

Jeżeli system nie odnajdzie danych do utworzenia faktur spełniających podane kryteria wyświetlony zostanie
odpowiedni komunikat o błędzie.

Przy tworzeniu faktury z dowodów dostaw system sprawdza, czy w jednym dniu u jednego kontrahenta nie wys-
tąpił ten sam artykuł z dwoma różnymi cenami i w takim przypadku blokuje dalsze przetwarzanie.

Utworzenie faktury z dowodu dostawy powoduje zmianę jego stanu z "2" na "3". Jeżeli na dowodach dostaw nie
ma zwrotów lub ich ilość nie przekracza ilości dostarczonej, stan dowodu dostawy zmieni się z "2" na "4", pod
warunkiem, że kontrahent w swoich danych do fakturowania ma zaznaczoną opcję "rozliczać zwroty".

Usunięcie faktury powiązanej z dowodami dostaw powoduje, że stan dowodów dostaw wraca ze stanu "4" do
stanu "2". Ponowne utworzenie faktury z dowodów dostaw powoduje przejście wszystkich dowodów do stanu
"4", również tych, które mają wprowadzone zwroty.

Jeżeli wyznacznik faktury tworzonej z dowodów dostaw ma przypisaną stronę drukowania "dostawy-upust", to
na fakturze pojawią się informacje o dowodach dostaw (numer dowodu, data oraz kwota).

Załóżmy, że dla jednej trasy mamy 10 dowodów dostawy. Potrzeba chwili zmusza nas do usunięcia jednego z
nich. Dajmy na to, dowodu dostawy nr. 3. Nie można usunąć dowodu dostawy innego niż ostatni, ale poprzez
usunięcie wszystkich pozycji w dowodzie, nie wystawimy faktury ze wspomnianego dokumentu. Innymi słowy,
osiągniemy zamierzony cel, ponieważ nie będzie odzwierciedlenia w stanie faktur, a co za tym idzie, w stanie
raportów, zestawień itd.

UWAGA!

Jeżeli kontrahent ma wpisany limit zwrotów na fakturze w danych do fakturowania i jest on mniejszy niż 100%, to
w przypadku kiedy na dowodzie dostawy występują pozycje bez ilości dostarczonych ale z ilościami zwróconymi
i zwroty przekraczają zdefiniowany limit, to po utworzeniu faktury dowód dostawy zamyka się do stanu 4.
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8.9.3. Tworzenie faktury korygującej z dowodu dostawy

Aby z dowodów dostaw utworzyć korekty muszą być spełnione następujące warunki:

• Faktury utworzone wcześniej z tych dowodów dostaw muszą być zamknięte (w stanie "Z")

• Dowody dostaw dla których mają być tworzone korekty muszą być w stanie "3"

Po spełnieniu tych warunków z Menu wybieramy polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Twórz korekty z

dowodów" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <K> lub ikonę . System wyświetli okno:

Wypełniamy kolejne pola:

• Daty zwrotów od, do - okres za jaki mają być utworzone korekty na podstawie zwrotów

• Daty korekt - system automatycznie wczytuje datę końcową tego okresu jako datę utworzonych korekt

• Wyznacznik - wyznacznik, z jakim mają być utworzone korekty

• Odbiorcy

• wszyscy - jeżeli korekty tworzone będą dla wszystkich kontrahentów

• wybrana kategoria - jeżeli korekty tworzone będą dla wybranej kategorii kontrahentów

• Kategoria - jeżeli zaznaczona jest opcja wybrana kategoria wpisujemy symbol tej kategorii

• Liczba dni

• Tytuł zmniejszenia podatku

Po wypełnieniu wszystkich pól naciskamy "Twórz korekty". Po zakończeniu procesu tworzenia korekt system
wyświetli komunikat:
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Jeżeli system nie będzie mógł utworzyć korekt - wyświetli odpowiedni komunikat o błędnych danych. I tak w
przypadku kiedy nie zostaną znalezione faktury do których można utworzyć korekty komunikat będzie brzmiał:

"Brak faktur w stanie Z lub K z datą <= (data do dla d.d.) dla których można utworzyć korekty."

Usunięcie utworzonej faktury korygującej utworzonej z dowodów dostaw nie powoduje zmiany stanu dowodu
dostawy, pozostaje on w stanie "4". W przypadku konieczności ponownego wprowadzenia kolejnej faktury ko-
rygującej należy to robić "ręcznie" w module "Sprzedaż --> Faktury korygujące" poprzez jej wystawienie.

Zaznaczenie pola " Czy MPP" do faktury korekty zostanie przeniesione z wybranej faktury.

UWAGA!!! Usunięcie korekty utworzonej z dowodu dostawy nie zmienia stanu dowodu dostawy ani w
żaden sposób na niego nie wpływa. Po usunięciu takiej korekty jest możliwe jedynie ręczne jej ponowne
utworzenie.

8.9.4. Tworzenie korygujących dowodów dostaw

1. Tworzenie automatycznych korygujących dowodów dostaw

Jeżeli w oknie "Tworzenie dowodów dostaw z zamówień" operator zaznaczy pole kontrolne "korekty", wygląd
okna zmieni się automatycznie.

W oknie dodano pole kontrolne "czy korekty". Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie tylko dwóch kontrolek z
datami od i do. Po naciśnięciu klawisza "twórz dowody" stworzą się one dla każdego kontrahenta, trasy, trybu i
kierowcy osobno. Datę dowodów stanowić będzie wpisana "data od". Dowody dostaw będą tworzone tylko dla
kontrahentów, którzy w swoich poziomach zwrotów mają zaznaczoną opcję "tworzyć korekty" (kontrahenci ->
(podtabele) -> poziomy zwrotów). W pozycjach dowodów dostaw umieszczone zostaną artykuły, które w po-
danym okresie przekroczyły wartościowy poziom zwrotów (zdefiniowany w tabeli kontrahenci -> (podtabele)
-> poziomy zwrotów). Przy braku zdefiniowanych artykułów system wyświetli odpowiedni komunikat błędu.

Jeżeli w podanym okresie, dla artykułu została zmieniona cena, w dowodzie dostawy utworzona zostanie do-
datkowa pozycja z drugą ceną.
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UWAGA!: Dane pobierane są tylko dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

2. Tworzenie pojedynczych korygujących dowodów dostaw

W systemie Anakonda istnieje możliwość korygowania wybranych, wcześniej wprowadzonych dowodów
dostawy.

W celu wykonania tej czynności operator powinien wybrać opcję "Twórz korektę dowodu" z menu "Dowody

dostaw", użyć ikony  z menu narzędziowego lub skrótu klawiszowego <CTRL>+<+>.

System wówczas utworzy dowód dostawy z takimi samymi pozycjami jak dowód pierwotny, jednak bez
wypełnionych ilości. W korygującym dowodzie dostawy nie można dodawać ani odejmować pozycji. Możliwe
jest wpisywanie ilości w pola: dostarczono lub zwrócono (możliwe jest wprowadzanie wartości ujemnych).
Ceny pobierane są z pierwotnego dowodu dostawy.

Uwaga! Ilość sztuk artykułów korygowanych, nie może być większa niż ilość sztuk artykułów dostarczonych
lub zwróconych wynikających z pierwotnego dowodu.

Na gridzie z dowodami dostaw w kolumnie "Korekta" zostanie wstawiona wartość true (zaznaczony kwadrat)
we wszystkich wierszach, w których zamieszczone są korekty dowodów dostaw.

Korekta dowodu dostawy dostanie datę taką jak dowód dostawy pierwotny, jeżeli kontrahent w swoich danych
do fakturowania ma zaznaczoną opcję 'korekta z data dowodu. W pozostałych przypadkach korekta dowodu
dostawy może przybierać wyłącznie datę bieżącą. W przypadku gdy dowód dostawy został utworzony z datą
w przyszłości, korekta zostanie utworzona z datą dowodu dostawy.

Korygujące dowody dostaw są otwierane,zamykane i usuwane pojedynczo, a nie w ramach trasy jak to ma
miejsce przy standardowych dowodach dostaw.

3. Tworzenie faktur i korekt z korygujących dowodów dostaw

Aby utworzyć faktury lub korekty z korygujących dowodów dostaw należy dowód dostawy zamknąć do stanu
'2', a następnie z Menu wybrać funkcję Dowody dostaw ---> Twórz faktury z dowodów lub nacisnąć klawisze

<Ctrl> + <F> lub ikonę . Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać odpowiednie parametry
wg których mają być utworzone faktury i korekty:
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Wyświetlone okno początkowo jest identyczne z oknem wywoływanym dla tworzenia faktur ze standardowych
dowodów dostaw. Po zaznaczeniu opcji 'dla korekt dowodów' wyświetlane są dodatkowe pola dotyczące korekt:
'tytuł zmniejszenia podatku' i 'wyznacznik korekt'.

Po uzupełnieniu parametrów i naciśnięciu przycisku 'Twórz faktury' system utworzy faktury lub korekty lub
faktury i korekty w zależności od rodzaju korygowanych ilości w pozycjach korygującego dowodu dostawy.

UWAGA!

Podczas edycji korekty dowodu dostawy blokowany jest do edycji przez innego operatora korygowany dowód
dostawy.

8.9.5. Eksport dowodów dostaw do PC Market

System Anakonda pozwala na eksport dowodów dostaw przygotowanych pod PC Market. Skrót klawiszowy <Ctrl
+T> lub funkcja "Eksport do PC Market" z menu "Dowody dostaw" spowoduje przesłanie zaznaczonego dowodu
dostawy do folderu zdefiniowanego w danych dodatkowych kontrahenta:
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W przypadku wybrania funkcji "Eksport do PC Market" system wyświetli okno:
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Podczas eksportu dowodów dostaw do PCMarketu do magazynu w Anakondzie wczytywane są: oznaczenie mag-
azynu( 'H' + nr sklepu (kontrahent)), dostawy symbol 'DD' 3, zwroty symbol 'ZD' 4.

W kontrahencie wpisywany jest oddział : - 02 - ZP2 - krakowiaków, - 03 - ZP3 - żerań, - 05 - ZC - ciastka 5.
Dodatkowo korekty dowodów dostaw wczytywane są z minusem-ZD, a z plusem-DD.

Uwaga! Aby dowód dostawy był importowany jako dokument magazynowy to: symbol kontrahenta musi mieć 3
znaki, musi istnieć magazyn 'H'+kontrahent, magazyn musi być detaliczny. Jeśli warunki nie są spełnione dowód
jest pomijany przy imporcie.

Istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia obcego id Artykułu aby w eksporcie były one zgodne z danymi z innego
systemu. Anakonda automatycznie zaczytuje obce ID obecne w bazie. Po naciśnięciu przycisku 'Wykonaj' system
wygeneruje plik przygotowany do aplikacji PC Market i zapisze go w zdefiniowanym folderze i będzie miał on
następujący wygląd,
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gdzie w:

• NIPWystawcy zwracana jest wartość = nr oddziału np. '01'

• Magazyn zwracana jest wartość = id sklepu np. '103'

a następnie wyświetli okno:

8.10. Usuwanie faktur z dowodów dostaw
Podczas tworzenia faktur z dowodów dostaw system uzupełnia klucz faktury (wyznacznik, data, numer) w
dowodzie dostawy, z którego faktura została utworzona. Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia takiej faktury,
należy to zrobić w module Sprzedaż ---> Faktury. Jeżeli będzie to możliwe, system usunie z dowodu dostawy
powiązanie z fakturą i zmieni stan dowodu na '2'. Jeżeli jednak z dowodu dostawy została równocześnie utworzona
korekta, powiązanie z fakturą pozostanie. Aby go zlikwidować należy w dowodach dostaw z Menu użyć funkcji

"Usuń faktury" lub nacisnąć ikonę  lub klawisze <Ctrl> + <U>. Po podaniu zakresu dat faktur, których klucz
ma być usunięty z dowodów dostaw, powiązanie zostanie usunięte. W sytuacji kiedy nie będzie to możliwe system
wyświetli odpowiedni komunikat np.:

8.11. Grupowa zmiana cen
W sytuacji kiedy są już wystawione dowody dostaw i następuje zmiana ceny na artykuły w ich pozycjach dla
poszczególnych kontrahentów, istnieje możliwość grupowej zmiany cen na dowodach w podanym okresie. Oper-
ator używający tej funkcji powinien mieć specjalne uprawnienia w grupie: Uprawnienia różne - grupowa zmiana
cen w dowodach dostaw.

Działanie funkcji polega na pobraniu dowodów dostaw w stanie 0 lub 1 za podany przez operatora okres, a następ-
nie zaktualizowaniu cen artykułów w pozycjach poprzez uruchomienie funkcji wewnętrznej rsf_podaj_cene_d-
la_kontrahenta.

Ewentualne błędy, które wystapią podczas działania funkcji sygnalizowane będą odpowiednim komunikatem:

Brak cen do zmiany w podanym okresie.

Dowody muszą być w stanie 0 lub 1 by mogły zostać poprawione.

Zaktualizowano ceny na {} dowodach

Bład pobierania listy dowodów do aktualizacji: "+stat

Bład aktualizacji cen na dowodach dostaw: "+stat
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8.12. Podaj stan w magazynie
W systemie istnieje możliwość podejrzenia stanów w magazynie podczas tworzenia dowodów dostaw.

Aby sprawdzić stan magazynowy artykułów w oknie "Edycja dowodów dostaw" należy z Menu wybrać polecenie

"Dowody dostaw" ---> funkcję "Podaj stan w magazynie"" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <M> lub ikonę .
System wyświetli okno:

W oknie tym Operator może zobaczyć zestawienie Artykułów wraz z aktualnym stanem w magazynach hand-
lowych minus suma rezerwacji, ilością na dowodach dostaw w dniu bieżącym, różnicą pomiędzy stanem a ilością
pobraną.

8.13. Drukowanie dokumentów i zestawień

System umożliwia różne opcje wydruku dowodów dostaw i zestawień. Naciśnięcie ikony  spowoduje wyświ-
etlenie okna z wyborem wydruków:
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Drukowanie dowodów dostaw

Aby wydrukować jeden dowód dostawy, dowody dostaw dla całej trasy lub zestawienie zbiorcze wszystkich
dowodów należy z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Drukuj dowody dostaw" lub nacisnąć

klawisze <Ctrl> + <D> lub ikonę . System wyświetli okno wyboru opcji drukowania:

W tabeli przedstawiono możliwe do uzyskania wydruki:

Table 4.1. Możliwości wydruków dowodów dostaw

dowody dostaw dowody dla trasy zestawie-
nie zbiorcze

wszystkie zmienione wynik

X     wydruk jednego
dowodu dostawy,
na którym ustaw-
iony jest operator
wraz z zestawie-
niem wykorzys-

tanych opakowań
X   X  wydruk wszyst-

kich dowodów
dostaw wyświet-
lonych na liście
wraz z zestawie-
niem wykorzys-

tanych opakowań
X   X X wydruk wszyst-

kich zmienionych
dowodów dostaw
z tych wyświet-
lonych na liście
wraz z zestawie-
niem wykorzys-

tanych opakowań
 X    wydruk wszyst-

kich dowodów
dostaw dla trasy,
na której ustaw-

iony jest operator
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 X  X  wydruk wszyst-
kich dowodów

dostaw dla
wszystkich tras w
danym dniu oraz
zestawień zbior-
czych dla każdej

trasy osobno
wraz z zestawie-
niem wykorzys-

tanych opakowań
 X  X X wydruk wszyst-

kich zmienionych
dowodów dostaw

ze wszystkich
tras w danym

dniu oraz zestaw-
ień zbiorczych

dla tras, na
których wys-

tąpiły zmienione
dowody dostaw
wraz z zestawie-
niem wykorzys-

tanych opakowań
  X   wydruk zestaw-

ienia zbiorczego
dla trasy, na

której ustawiony
jest operator (w

formacie pdf
drukowany jest
kod kreskowy
zawierający

identyfikatory
krzyżówki : da-
ta, trasa, tryb )

  X X  wydruk zestaw-
ień zbiorczych
dla każdej trasy
w danym dniu

  X X X wydruk zestaw-
ień zbiorczych
dla każdej trasy
w danym dniu,
w której wys-

tąpiły zmienione
dowody dostaw

• X - zaznaczona opcja wydruku

• zmienione dowody dostaw - dowody, na których ilość pobrana jest różna od ilości zamówionej lub zostały
zmodyfikowane w wyniku importu zamówień z Biedronek ( na wydruku wiersze z artykułami o zmienionych
ilościach drukowane są pogrubioną czcionką)
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• zmienione zestawienia zbiorcze - zestawienia dla trasy z dowodów dostaw, na których ilość pobrana jest różna
od ilości zamówionej lub zostały zmodyfikowane w wyniku importu zamówień z Biedronek lub ilość rozstaw-
iona jest różna od ilości pobranej i różna od zera (oddział nie rozstawia asortymentu)

Po zaznaczeniu odpowiedniego rodzaju wydruku akceptujemy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

Jeżeli zaznaczona zostanie opcja "Zestawienie zbiorcze" i dodatkowo pole kontrolne "tylko zmienione", na zestaw-
ieniu zbiorczym dowodów dostaw pogrubione zostaną wiersze, w których ilość zamówiona<>ilość pobrana lub
ilość pobrana <> ilość rozstawiona.

Do kolumn z ilością dostarczoną i zwróconą pobierane są dane wyłącznie z dowodów dostaw w stanie 2,3,4

Jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta (Dane Podstawowe --> Kontrahenci --> F6 --> Dane do fakturowa-
nia) zaznaczony jest checkbox "Drukuj zaległości na dowodach dostaw" to pod wydrukiem dowodu dostawy
drukowane są zaległości z wyłączeniem tych zaległości, które mają termin płatności młodszy niż data dowodu, z
podsumowaniem zaległości "razem do zapłaty" na końcu wydruku.

Jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta jest wypełnione pole "Wersja cenowa detaliczna" to cena ta
drukowana jest na dowodzie dostawy w kolumnie "Cena det.".

Jeżeli jako pojedynczy dowód dostawy drukowana jest korekta dowodu dostawy, wydruk zmienia się w zależności
od typu korekty dowodu dostawy. I tak:

• na automatycznej korekcie dodano w nagłówku wyrażenie: "Korekta automatyczna zwrotów: SYMBOL KO-
REKTY",

• na ręcznej korekcie dowodu dostawy dodano: " Korekta dowodu dostawy nr SYMBOL KORYGOWANEGO
DOWODU DOSTAWY ".

Drukowanie listy dowodów dostaw

Aby wydrukować listę dowód dostawy należy z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Drukuj

listę dowodów dostaw" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę . System wyświetli standardowe okno
drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy odpowiednią opcję drukowania i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając "Anuluj".

Uwaga! W przypadku gdy na dowodzie dostawy nie będzie żadnej pozycji, wydruk jest niemożliwy, a system
wyświetli następujący komunikat:

Drukowanie zestawień

Aby wydrukować zestawienia (Sumy zamówień na dzień, Sumy dostaw za okres, Sumy pobrań na dzień) należy
z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Drukuj zestawienia" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> +

<E> lub ikonę . System wyświetli okno:
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Wpisujemy parametry, wg których chcemy wydrukować zestawienia, zaznaczamy rodzaj zestawień i zatwierdza-
my naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj". W przypadku wykonywania na dzień wystarczy
wpisać "Datę od" nie ma potrzeby wprowadzać "Daty do".

Jeżeli operator w oknie dialogowym wybierze opcję: "Sumy korekt dla sklepów firmowych" do zestawienia będą
brane pod uwagę tylko korygujące dowody dostaw. Analogiczna sytuacja jest w przypadku ręcznych korekt dla
dowodów dostaw.

Jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta jest wypełnione pole "wersja detaliczna", na wydruku dowodu
dostaw pojawiać się będzie informacja o sumie wartości artykułów według detalicznej wersji cenowej w
podsumowaniu oraz informacja o wartości detalicznej w pozycjach dowodu dostawy. Jeżeli pole pozostanie
niewypełnione - w kolumnach dotyczących cen i wartości detalicznych pojawi sie zero, ale zestawienie będzie
możliwe do wykonania.
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Uwaga! W celu zabezpieczenia się przed zaokrągleniami powstałymi w wyniku wyliczania ceny brutto, pro-
ponuje się, by detaliczna wersja cenowa zdefiniowana była jako przeliczana według cen brutto (zaznaczone pole
kontrolne w słowniku rs_wersje_cenowe).

Suma brutto liczona jest według algorytmu:

1. Suma wartości netto dla poszczególnych stawek VAT.

2. Suma wartości VAT w zaokrągleniu do jednego grosza dla poszczególnych stawek VAT.

3. Suma wartości netto i wartości VAT dla poszczególnych stawek.

4. Suma wartości brutto.

Jeżeli operator zaznaczy pole kontrolne Sumy wg cen detal. dostawy lub zwroty, utworzy się zestawienie pokazu-
jące sumy dostaw/zwrotów do sklepów firmowych według cen detalicznych:

Znaczenie kolumn:

• Data

• War. det. - suma wartości z dnia z dowodów dostaw według detalicznej wersji cenowej,

• kolumny 3-5 - suma wartości z dnia z dowodów dostaw według detalicznej wersji cenowej dla artykułów z
wyszczególnionymi stawkami VAT,

• Wart. netto - suma wartości netto z dowodów dostaw,

• Marża - liczona tak samo jak w innych zestawieniach (Wart.det. - Wart. Netto - Vat razem)

• kolumny 8-10 - wartości VAT liczone według poszczególnych stawek dla kolumn 3-5,

• Vat razem - suma wartości VAT (suma kolumn 8-10),

• Wart WZ - wartość dokumentów WZ dla kontrahenta w dniu (liczone w ramach oddziału),

• Wart ZW - wartość dokumentów ZW dla kontrahenta w dniu (liczone w ramach oddziału),

Jeżeli kontrahent w swoich danych do fakturowania ma wpisaną detaliczną wersję cenową i na dowodzie dostawy
są naniesione zwroty, oraz dowód jest w stanie co najmniej 2, to ilość zwrotów będzie drukowana w kolumnie
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"zwroty" na dowodzie dostawy, Dodatkowo suma wartości zwrotów (według detalicznej wersji cenowej) będzie
drukowana w podsumowaniu dowodu dostawy.

Jeżeli kontrahent w swoich danych do fakturowania ma zaznaczone pole kontrolne "druk. poziom zwrotów" i uru-
chomiona będzie funkcja harmonogramu badająca wartościowy procent zwrotów dla kontrahenta oraz wypełniona
zostanie kolumna procent_zwrotów (wartością różną od zera) w kartotece kontrahenta w podtabeli "Procenty
zwrotów", na dowodzie dostawy będzie drukowana informacja o tej wartości.

Linia zaczynająca się od XXX jest wartością systemową do lepszego identyfikowania dowodu dostawy przez
programy typu OCR.

Jeżeli kontrahent spełnia warunki do blokowania dostaw, wówczas na dowodzie dostawy drukował się będzie
wytłuszczoną czcionką napis:

UWAGA BRAK WPŁATY SPOWODUJE WSTRZYMANIE DOSTAW OD DNIA XXXXXXX.

Warunki blokowania dostaw opisane są w dokumentacji użytkownika w rozdziale Harmonogram zadań. Wydruk
pojawiać się będzie od 4 dni przed prognozowaną blokadą.

Jeżeli kontrahent, których płatnik ma zaznaczona opcję "Czy drukować opakowania na d.d. w danych do faktur-
owania" lub kontrahenci którzy sami mają tę opcję zaznaczoną to na dole dowodu dostawy, ale przed podpisami
drukowana będzie tabelka umożliwiającą wpisanie przez konwojenta liczby opakowań zwrotnych (koszy) zostaw-
ionych / odebranych w konkretnym sklepie. Drukowane są wszystkie artykuły które mają zaznaczone pole 'rotac-
ja' . Kolumny to: symbol, nazwa, zostawiono, odebrano.

Drukowanie sum zestawień

Wybór spowoduje wydruk zestawienia sum zamówionych towarów na podany dzień i dla podanej kategorii.

Drukowanie raportu porównawczego DD i DM

W systemie Anakonda możliwe jest wygenerowanie raportu porównawczego między pozycjami dowodów dostaw
a pozycjami dokumentów magazynowych. W przypadku chęci wykorzystania funkcji należy w oknie dowodów
dostaw wybrać polecenie "Raport porównawczy DD i DM" z menu "Dowody dostaw". Można również użyć skrótu

klawiszowego <CTRL>+<O> lub ikony  z menu podręcznego.

Operator zostanie poproszony o wypełnienie:

• daty od - data początkowa okresu, dla którego ma być tworzony raport

• daty do - data końcowa okresu, dla którego ma być tworzony raport

• listy magazynów - lista, magazynów do analizy

W raporcie znajdują się te artykuły, których ilość na dowodach dostaw różni się od ilości na pozycjach doku-
mentów magazynowych (w podanym zakresie dat). Analiza powstaje z dwóch stron, znaczy to, że na raporcie
wyszczególnione zostaną również te pozycje dokumentów magazynowych, które nie mają odzwierciedlenia w
pozycjach dowodów dostaw.

Raport tworzy się dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

Drukowanie raportu dostępności

W efekcie generowane jest zestawienie artykułów wynikających z dowodów dostaw za podany przez operatora
okres i ich stanów w podanym magazynie.
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8.14. Dowody dostaw - skany
W systemie Anakonda znajduje się funkcja skanująca i rozpoznająca dowody dostaw. Żeby z niej skorzystać, w

gridzie z dowodami dostaw należy wybrać polecenie "Skany dowodu" z menu "Dowody dostaw", lub ikonę 
z menu podręcznego.

Na oknie dostępne są następujące funkcje:

•

Skanuj dowód - skrót klawiszowy <CTRL> + <Q>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "skanuj" z
menu "Skan". Funkcja ta rozpoczyna pracę skanera. System wyświetli okno z dwoma trybami do wyboru:

Pierwszy z nich - wybrany dokument - przypisuje zeskanowany dokument do wybranego dowodu dostawy. Dru-
gi - wyszukaj dokumenty - uruchamia mechanizm OCR i automatycznie wyszukuje dowód dostawy odpowiedni
do zeskanowanego dokumentu.

Jeżeli skaner jest odpowiednio podłączony i zainstalowany na komputerze, oraz konfiguracja skanera w sys-
temie Anakonda jest poprawnie wykonana, system wyświetli okno służące do przeprowadzenia skanów. Następ-
nie system w zależności od opcji przypisze zeskanowane dokumenty do wybranego dowodu dostawy lub wyszu-
ka odpowiednie dla skanów dokumenty. Więcej informacji na temat konfiguracji skanera w systemie Anakonda
można znaleźć we wprowadzeniu dokumentacji użytkownika w dziale "Konfiguracja programu"

•

Wczytaj dowód - skrót klawiszowy <CTRL>+<W>, ikona ; Funkcja analogiczna do poprzedniej, z tą
różnicą, że nie jest uruchamiany tryb skanowania. Należy wybrać gotowe skany do wczytania.

•

Podgląd skany - skrót klawiszowy <ENTER>, ikona ; Funkcja uruchamia pogląd zapisanego pliku.

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM ->, ikona ; Usuwanie skanów dowodów dostaw.
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•

Przesuń dowód dostawy - skróty klawiszowe <F11>, <F12>, ikony  ; Funkcje zmieniające
wybrany dowód dostawy bez konieczności zamykania okna z zapisanymi skanami.

Jeżeli system nie poradzi sobie z automatycznym wyszukaniem dowodu dostawy na podstawie skanu, wyświetli
o tym komunikat i poprosi operatora o ręczne wskazanie dowodu dostawy. W takim przypadku należy wypełnić
wszystkie widoczne na ekranie pola tak, żeby były zbieżne z podglądem skanu.

UWAGA!!!! Chcąc korzystać z funkcji OCR konieczne jest zainstalowanie biblioteki tesseract w wersji 3.01 lub
wyższej.

UWAGA!!! Aby skanowanie dowodów dostaw przebiegło pomyślnie, symbol trasy zdefiniowany w Anakondzie
musi mieć dokładnie 4 znaki

Możliwe jest zapisanie wszystkich skanów z dowodów dostaw widocznych na liście dokumentów

W oknie "Edycja dowodów dostaw" należy w filtrze wpisać daty oraz symbol kontrahenta. Wówczas uaktywnia

się ikona  w menu podręcznym. Można do tego celu użyć również skrótu klawiszowego <CTRL>+<B>
lub polecenia "Zapis skanów dowodów" z menu "Dowody dostaw". Użytkownik, w oknie dialogowym powinien
wybrać katalog zapisu i użyć klawisza "Start". Klawisz "Zamknij" przerywa operacje.

Jeżeli skany dowodów dostaw zapisywane są na montowanym zasobie i z takich względów ów zasób nie będzie
dostępny, wówczas system pozwoli usunąć plik z dowodu dostaw nie usuwając fizycznie odłożonego na serwerze
pliku. Dodatkowo przed zapisem pliku sprawdzane jest czy katalog podany jako parametr serwera jest dostępny.
Do nazwy plików które zostały zeskanowane dołączona zostanie dokładna data ich zeskanowania. Szersze infor-
macje na temat konfiguracji serwera w "Dokumentacji Administratora"

8.15. Dowody dostaw - palety

Skrót klawiszowy <F7>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Palety" z menu "Dowody dostaw"
pozwalają na wyświetlenie okna zawierającego dane na temat palet użytych przy wybranej dostawie (Informacje o
rodzaju palet i ich ilości pobierane są z podtabeli artykułów tworzących pozycje dowodu dostawy - "Opakowania
zbiorcze"):
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Na oknie znajdują się następujące funkcje:

•

Dodaj paletę - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "dodaj paletę" z menu
"Palety" pozwala na dodanie do tabeli nowego wiersza

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Palety" pozwala na zapisanie zmian wprowadzonych w tabeli

•

Usuń pozycję - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń paletę" z menu
"Paleta" pozwala na usunięcie zaznaczonego wiersza

•

Wydruk listy palet - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę
palet" z menu "Paleta" pozwala na wydrukowanie listy palet znajdujących się w tabeli

• następny/poprzedni dowód dostawy - skrót klawiszowy <F11>, ikona z menu podręcznego lub funkcja
"Poprzedni dowód dostawy" z menu "Dowód dostawy", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona z menu po-
dręcznego lub funkcja "Następny dowód dostawy" z menu "Dowód dostawy" pozwalają na dynamiczną zmianę
edytowanego dowodu dostawy bez konieczności opuszczania okna

Uwaga! Zaznaczenie checkbox'a "Drukować" spowoduje pojawienie się danych palety na wydruku dowodu
dostawy. Dodatkowym warunkiem jest zaznaczenie checkbox'a "drukować palety na d.d." w danych do faktur-
owania kontrahenta, który znajduje się na wybranym dowodzie.
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8.16. Plan wydania
Na potrzeby aplikacji WMS (dostępna w wersji Enterprise systemu) Anakonda pozwala na utworzenie bezpośred-
nio z dowodów dostaw planu wydania palet z magazynu. W tym celu należy z listy dowodów dostaw zaznaczyć
pozycję dla której chcemy utworzyć plan.

Uwaga! Plan wydania tworzony jest dla wszystkich dowodów dostaw w wybranej firmie, dla danego oddziału o
tej samej dacie, trasie i trybie dostawy, a nie dla jednego!

Po zaznaczeniu wybranego dowodu dostawy, z menu podręcznego należy użyć ikony  , skrótu klawiszowego
<F12> lub funkcji "Przygotowanie wydania" z menu "dowody dostaw" . System wyświetli następujące okno:
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Należy podać magazyn w których chcemy utworzyć/obejrzeć plan wydania i nacisną przycisk <F3> w celu odfil-
trowania danych:
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Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• Filtruj - pozwala na zmianę magazynu dla którego mają być wyświetlane/dodawane dane

• Twórz wydanie - pozwala na dodanie nowego planu wydania dla grupy dowodów dostaw wybranej na poprzed-
nim oknie. Podczas tworzenia planu wydania pod uwagę brane są informacje na temat artykułu, przeciążeń
regałów w magazynie, terminów przydatności i przypisań lokacji do kontrahentów. System dobiera wtedy
odpowiednie palety do wydania, uwzględniając kolejność wydawania tak, aby kolejne palety znajdowały się
jedna za drugą

• Twórz wydanie dla pominiętych - ta funkcja pozwala na utworzenie pozycji planu wydania dla pominiętych
palet w przypadku gdy w aplikacji WMS operator pominął którąś paletę (bo na przykład nie było jej fizycznie
na magazynie)

• Twórz wydanie ponownie - funkcji tej można użyć w przypadku gdy zajdzie potrzeba ponownego utworzenia
planu wydania. Na przykład gdy zmieniono ilości artykułu na dowodach dostaw

• Usuń wydanie - funkcja pozwala na usunięcie planu wydania, który został wcześniej utworzony

Plan wydania składa się z następujących kolumn:

• Numer dowodu - którego konkretnie dowodu dostawy tyczy sie dana pozycja

• Pozycja - której pozycji dowodu dostawy tyczy się wybrana pozycja planu wydania. Wynika to z faktu, że
pozycja planu może zawierać dane z kilku pozycji dowodów dostaw, a także kilka pozycji planu wydania może
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odnosić się do jednej pozycji dowodu dostawy. Przyczyną jest to, iż każda pozycja planu wydania to osobna
pełna paleta

• Kontrahent - kontrahent dla którego wystawiony został dowód dostawy tyczący się wybranej pozycji planu
wydania

• Artykuł - artykuł znajdujący się na palecie

• Nr palety - numer palety przyjętej ówcześnie na magazyn

• Lokacja - lokacja z której ma zostać pobrana paleta

• Operator - operator który wykonał ostatnią akcję na wybranej pozycji planu wydania

• Stan - stan w jakim znajduje się wybrana pozycja planu wydania. Możliwe stany to: U - utworzono, W - wydano,
P - pominięto

• Ilość - ilość sztuk artykułu na palecie(pozycji planu wydania)

8.17. Eksport dowodów dostaw
System Anakonda pozwala na eksport dowodów dostaw zgodnie z formatem ECOD.Przygotowanie plików należy
rozpocząć od wyświetlenia w oknie "Edycja dowodów dostaw" listy dowodów dostaw, które mają być wyek-
sportowane. Następnie z menu "Dowody dostaw" należy wybrać opcję "Eksportuj dowody dostaw", lub nacisnąć

klawisze <Ctrl> + <X>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z wyborem rodzaju pliku:

Aktualnie obsługiwany jest jedynie XML - standard.

Poprawne wykonanie eksportu zostanie zasygnalizowane komunikatem:

Po wykonaniu eksportu w danych podstawowych dowodu dostawy w polu "Data eksportu" zapisywana jest data
wykonania eksportu. Data ta nie jest uzupełniana jeżeli z jakichś przyczyn eksport zakończył się błędem.
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Jeśli wybrana została nazwa FTP, utworzone pliki zostaną wysłane zgodnie z konfiguracją serwera plików, w
przeciwnym razie jeśli dla konkretnego kontrahenta zdefiniowany został katalog, w którym mają być gromadzone
jego dowody dostaw, pliki zostaną zapisane w tym właśnie katalogu. Jeżeli nie - system zapisuje je standardowo
w katalogu, w którym zainstalowana jest anakonda.

Po eksporcie dowodów dostaw na FTP (nawet jeśli nie było zawartości do wyeksportowania) z FTP pobierana
jest zawartość katalogu "raporty" i jeśli jest poprawnie ściągnięta kasowana jest zawartość katalogu, a na serwerze
usuwane są pliki starsze niż 15 dni. Po eksporcie wyświetlane jest okno zawierające grid raportu z: datą z zapisu
pliku na serwerze anakondy, nazwą i zawartością pliku.

Wyświetlenie zawartości pliku jest możliwe po użyciu klawisza <F4> lub wybraniu ikony .

Zdefiniowanie folderu zapisu plików dowodów dostaw odbywa się w dziale "Dane podstawowe. Kontrahenci.
Dane dodatkowe":
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8.18. Dowody dostaw uproszczone
Aby skorzystać z uproszczonych dowodów dostaw należy w Edycji danych firmy zaznaczyć opcję 'czy dostawy
uproszczone', a następnie uruchomić moduł dowody dostaw, wyświetlić okno Edycja dowodów dostawy:
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a następnie z Menu wybrać polecenie "Dowody dostaw" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Wypełniamy poszczególne pola:

•

Kierowca - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony  , spowoduje wyświetlenie się okna "Kierowca/konwo-
jent", z którego możemy wybrać Kierowcę/konwojenta. W przypadku nieznalezienia konkretnie wpisanego
symbolu kierowcy, będzie zostanie on uzupełniony zerami od lewej strony do maksymalnej ilości znaków w
symbolu. Ma to na celu odnalezienia symbolu zdefiniowanego w oknie "Kierowca/konwojent". Przykładowo
jeśli w Kierowcy/Konwojenci występuje kierowca o symbolu 00021, a operator w pole wpisze "21" to wybrany
zostanie kierowca z symbolem 00021

•

Odbiorca - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony  spowoduje wyświetlenie się okna "Wybór kontrahenta",
z którego wybieramy Odbiorcę
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•

Samochód - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony  spowoduje wyświetlenie się okna "Samochody", z
którego wybieramy numer rejestracyjny samochodu

• Przewoźnik - jest to właściciel wybranego wcześniej samochodu

• Data dowodu - jest to data utworzenia dowodu dostawy. Automatycznie uzupełniana jest datą bieżącą, z możli-
wością modyfikacji

• Uwagi - dodatkowe uwagi, drukowane na dokumencie WZ powstałym z danej dostawy

Po wypełnieniu poszczególnych pól zatwierdzamy wpis klawiszem <Enter>, co powoduje utworzenie skróconego
dowodu dostawy co system sygnalizuje komunikatem:

a na liście pojawi się dowód dostawy.

Na wyświetlanej liście dowodów dostaw kolumna 'Suma il. pobr.' zawiera sumę ilości pobranej 1 z pozycji dowodu
dostawy dla artykułów za wyjątkiem tych, których typ równy jest 31 lub 99 - bez względu na jednostkę miary
(przyjęto założenie: że wszystkie artykuły na dowodzie (poza typem 31,99) będą występowały w jednej jednostce
miary).

W kolumnie 'Artykuły" pojawią się symbole artykułów z pozycji dowodu dostawy.

Dodawanie pozycji dowodu dostaw opisano w Sprzedaż. Dowody dostaw. Pozycje dowodu dostawy.

Zamykanie i otwieranie uproszczonego dowodu dostawy odbywa się w identyczny sposób jak zamykanie i
otwieranie pełnych dowodów dostaw.

Różnice pojawiają się w wydrukach. Wydruk uproszczonego dowodu dostawy uzyskuje się poprzez naciśnięcie
klawiszy <Ctrl> + <D> i jest on równocześnie dowodem wydania WZ.:

W przypadku gdy w firmie włączona jest również funkcjonalność faktury zbiorczej dla oddziałów (checkbox
"faktura zbiorcza dla oddziałów" w danych firmy), wydruk zmienia swoją formę na poniższą:
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Liczba nad tabelą z pozycjami, po prawej stronie to kod PIN dowodu dostawy. Kod PIN służy do zamykania
dowodu dostawy, wraz z możliwością edytowania ilości sztuk artykułów, nawet gdy operator ma uprawnienia do
innego oddziału niż wystawiony został dowód dostawy. Aby rozpocząć edycję dowodu dostawy z innego oddzi-

ału, należy użyć skrótu klawiszowego <Ctrl+I>, wybrać ikonę  z menu podręcznego, lub funkcję "Zamknij
dowód z innego oddziału" z menu "Dowody dostaw". Spowoduje to wyświetlenie następującego okna:

Aby przejśc do edycji pozycji wybranego dowodu dostawy, należy uzupełnić następujące pola:

• Symbol dowodu dostawy - symbol ten znajduje się w drugim wierszu wydruku uproszczonego dowodu
dostawy, zaraz za słowami "Dowód wydania/dostawy WZ nr:". Na przykład:

W podanym przykładzie symbol dowodu dostawy to: 01/210122/1

• PIN dowodu dostawy - kod ten znajduje się na wydruku uproszczonego dowodu dostawy, po prawej stronie
nad tabelą pozycji. Na przykład:
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W podanym przykładzie PIN dowodu dostawy to: 39630

Uwaga! Funkcja dostępna wyłącznie dla uproszczonych dowodów dostaw w stanie 0 lub 1

Uzupełnienie poprawnych danych i wybranie przycisku "Edytuj" spowoduje przejście do edycji pozycji
wybranego dowodu dostawy:

Okno zawiera listę pozycji z danymi zawężonymi do artykułu, ilości dostarczonej i ilości pobranej. Operator
posiada możliwość zmodyfikowania ilości pobranej w celu wprowadzenia ilości rzeczywistych.

W zależności od stanu w jakim znajduje się modyfikowany dowód dostawy:

• Dla stanu 0 - ilość wprowadzona w pole "Pobrano" zostanie zapisana dla pozycji dowodu dostawy zarówno
w polu "Pobrano", jak i w polu "Dostarczono". Następnie dowód dostawy zostanie zamknięty bezpośrednio do
stanu 2, z pominięciem stanu 1.

• Dla stanu 1 - ilość wprowadzona w pole "Pobrano" zostanie zapisana dla pozycji dowodu dostawy w polu
"Dostarczono". Następnie dowód dostawy zostanie zamknięty do stanu 2.

Istnieje również możliwość zamknięcia takiego dowodu dostawy bez zmiany ilości pobranej lub dostarczonej . Po
zatwierdzeniu zamykania przez operatora dowód zostanie zamknięty do stanu 2.

8.19. CWS
Uwaga! Aplikacja CWS dostępna jest wyłącznie w wersji Enterprise systemu!

Aplikacja serwowana jest poprzez zdalny pulpit na urządzeniach terminalowych. Logowanie do aplikacji oparte
jest na 6-cio cyfrowych kodach PIN, które dostarczane są do użytkownika Po wybraniu w środowisku WIN-
DOWS ikony zdalnego pulpitu, w kontrolkę „User” należy wpisać dostarczony wcześniej przez serwis kod PIN
i potwierdzić klawiszem <Enter> lub guzikiem <OK> korzystając z ekranu dotykowego. Na kolejnym ekranie
należy potwierdzić wpisany przez operatora PIN.
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Aplikacja CWS uruchomi się i dokona autoryzacji automatycznie. Ekran główny aplikacji składa z się dwóch
sekcji.

Oraz klawisza do wyjścia z aplikacji. Wyjście z aplikacji winno być potwierdzone.

1. Rozstawienie dla kontrahenta

Jeżeli operator wybierze rozstawienie dla kontrahenta, konieczne będzie uzupełnienie pojawiających się po
kolei daty i symbolu kontrahenta. Dla podanych danych system odszuka dowody dostawy (tylko takie w stanie
0) i pozwoli przeprowadzić rozstawienie asortymentu:
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W oknie system ustawia się na kontrolce „Ilość”. Jest to miejsce, gdzie należy umieścić kod kreskowy rozstaw-
ianego artykułu. Do tego celu można użyć funkcji czytnika kodów kreskowych umieszczonego w terminalu.
Po zeskanowaniu kodu kreskowego system wypiszę masę zeskanowanego artykułu oraz różnicę między ilością
pobraną a rozstawianą. Różnica, jeżeli rozstawiono więcej niż pobrano, może być wartością ujemną. Jeżeli op-
erator uzna, że zeskanowane opakowanie winno być zatwierdzone, należy użyć klawisza „Zatw. opakowanie”.
To pozwoli, o ile jest to konieczne, dodać kolejne opakowanie. Jeżeli operator zdecyduje, że ilość w opakowa-
niu nie nadaje się do rozstawienia, musi on usunąć wartość z kontrolki „Ilość” i zeskanować inny kod. W przy-
padku gdy pierwsza jednostka miary to sztuka, na ekranie pojawi się pole do wpisania ilości które domyślnie
uzupełnione będzie ilością z dowodów dostaw. Operator może zmienić liczbę w dowolnym momencie przed
zatwierdzeniem opakowania. Po rozstawieniu wystarczającej ilości artykułu należy zatwierdzić rozstawienie
klawiszem „Zatw. rozstawienie”. Po zatwierdzeniu rozstawienia zsumowane ilości rozstawione zapiszą się w
bazie danych i będą widoczne na oknie pozycji dowodów dostaw. System przestawi się na następną pozycję
dowodu dostawy dla kontrahenta. Istnieje możliwość zmiany kontrahenta w trakcie rozstawiania. Służą do tego
klawisze ze strzałkami.

2. Rozstawienie dla artykułu

Jeżeli operator wybierze rozstawienie dla artykułu, konieczne będzie uzupełnienie pojawiających się po kolei
daty i symbolu artykułu. Dla podanych danych system odszuka dowody dostawy (tylko takie w stanie 0) i
pozwoli przeprowadzić rozstawienie asortymentu. Rozstawienie asortymentu dla artykułu wygląda tak samo
jak dla kontrahenta z tą jednak różnicą, że po zatwierdzeniu rozstawienia system ustawia się na kolejnym
dowodzie dostawy w pozycji z zadeklarowanym artykułem.

9. Serwis
Aby skorzystać z działu "Serwis" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub nacisnąć klaw-
isz <F3>, a następnie wybrać przycisk "Serwis" lub nacisnąć klawisz <F9>.
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Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Sprzedaż" ---> funkcję "Serwis". System wyświetli
okno:

Okno to daje nam dostęp do następujących modułów:

9.1. Urządzenia
Aby skorzystać z działu "Serwis-Urządzenia" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub
nacisnąć klawisz <F3>, następnie wybrać dział "Serwis" lub nacisnąć klawisz <F9>, a następnie wybrać przycisk
"Urządzenia" lub nacisnąć klawisz <F1>.

System wyświetli okno "Edycja urządzenia":
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Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybiera-
jąc polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy urządzeń wg filtra, który
wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.

W oknie "Edycja urządzenia" udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie nowego urządzenia

Okno "Edycja urządzenia" udostępnia nam między innymi dodawanie nowego urządzenia. Aby to zrobić należy

z Menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> "Dodaj urządzenie" lub nacisnąć ikonę  lub nacisnąć klawisz
< Num+>. Spowoduje to pojawienie się nowego okna "Dodawanie nowego urządzenia".
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W następnej kolejności wypełniamy poszczególne pola, poruszając się po nich za pomocą klawisza <Enter>.

Należy pamiętać, że system kontroluje unikalność urządzeń w serwisie, co sprowadza się do tego, że nie można
dodać jednego modelu urządzenia z tym samym numerem serii temu samemu kontrahentowi więcej niż raz.
Kontrola ta występuje zarówno w przypadku dodawania urządzeń bezpośrednio w serwisie, jak i przy zamyka-
niu magazynowych dokumentów rozchodowych do stanu "Z" (w takich przypadkach urządzenia automatycznie
przepisują się do serwisu). W razie próby wykonania powyższej czynności system wyświetli komunikat błędu.

2. Edytowanie danych podstawowych urządzenia:

Chcąc edytować dane urządzenia, zaznaczamy go na liście urządzeń L-kliknięciem, a następnie z Menu wybier-

amy polecenie "Urządzenie'" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <F4>.
W efekcie pojawia się okno "Edycja danych urządzenia" zawierające informacje na temat interesującego nas
urządzenia:
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Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę 
lub z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu
polecenia "Pozycja" ---> funkcji "Cofnij zmiany".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona

 lub klawisz <F11>) lub następnego zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub

ikona  lub klawisz <F12>).

3. Usuwanie urządzenia:

Chcąc usunąć urządzenie z listy urządzeń, należy zaznaczyć go L-kliknięciem w oknie "Edycja urządzenia",

a następnie z Menu wybrać polecenie "Urządzenie"---> funkcję "Usuń" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz
<Num ->. System zażąda wówczas potwierdzenia chęci usunięcia urządzenia:

Jeżeli decydujemy się na usunięcie danych urządzenia wybieramy przycisk "Tak" (klawisz <T>) - urządzenie
zostaje bezpowrotnie usunięte z listy urządzeń.
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Jeżeli rezygnujemy z tej czynności wówczas naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - lista urządzeń pozostaje
niezmieniona.

4. Drukowanie listy urządzeń:

Chcąc wydrukować listę urządzeń widoczną w oknie "Edycja urządzenia" należy z Menu wybrać polece-

nie "Urządzenie" ---> funkcję "Drukuj listę urządzeń" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>.
Spowoduje to pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie urządzeń:

Okno "Edycja urządzenia" oferuje nam również możliwość wyszukania urządzenia lub urządzeń według
konkretnego warunku wyszukiwania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku, kiedy w bazie programu
wprowadzona jest duża ilość urządzeń.

Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybiera-
jąc polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy urządzeń wg filtra, który
wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.

6. Zgłoszenia:

Aby skorzystać z modułu edycja zgłoszenia należy w oknie "Edycja urządzenia" wybrać polecenie "Urządze-

nie"--->funkcję "'Zgłoszenia" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz F6. Spowoduje to pojawienie się okna
"Edycja zgłoszenia":

9.1.1. Urządzenia zgłoszenia

W oknie "Edycja zgłoszenia" udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie zgłoszenia:

Aby wprowadzić do systemu nowe zgłoszenie należy w oknie "Edycja zgłoszenia" z Menu wybrać polecenie
"Zgłoszenie" ---> funkcję "Dodaj zgłoszenie" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowego zgłoszenia":
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W polach możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>. Wprowadzenie w tych polach ja-

kichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie
"Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

2. Edytowanie danych zgłoszenia:

Chcąc edytować dane zgłoszenia, zaznaczamy je na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy

polecenie "Zgłoszenie" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <F4>. W
efekcie pojawia się okno "Edycja danych zgłoszenia" zawierające informacje na temat interesującego nas
zgłoszenia:
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W polach możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>. Wprowadzenie w tych polach ja-

kichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie
"Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

3. Drukowanie listy zgłoszeń

Chcąc wydrukować listę zgłoszeń widoczną w oknie "Edycja zgłoszenia" należy z Menu wybrać polecenie

"Zgłoszenie" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>. Spowoduje to
pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

4. Kartoteka napraw

Aby skorzystać z kartoteki napraw należy w oknie "Edycja zgłoszenia" należy z Menu wybrać polecenie

"Zgłoszenie" --->funkcję "Kartoteka napraw" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl+K>. Spowoduje to
pojawienie się okna "Kartoteka napraw dla zgłoszenia: ..."
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9.1.1.1. Zgłoszenia - kartoteka napraw

W oknie "Kartoteka napraw dla zgłoszenia nr ..." udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie naprawy:

Aby wprowadzić do systemu nową naprawę należy w oknie "Kartoteka napraw dla zgłoszenia nr ..." z Menu
wybrać polecenie "Naprawa" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Naprawa numer ...":

W polach możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>. Wprowadzenie w tych polach ja-

kichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie
"Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

2. Edytowanie naprawy:

Chcąc edytować dane Naprawy, zaznaczamy ją na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy polece-

nie "Naprawa" ---> funkcję "Edytuj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <F4>. W efekcie pojawia się okno
"Naprawa nr ..." zawierające informacje na temat interesującej nas naprawy:
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W polach możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>. Wprowadzenie w tych polach ja-

kichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie
"Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

3. Usuwanie naprawy:

Chcąc usunąć naprawę z listy napraw, należy zaznaczyć ją L-kliknięciem w oknie "Kartoteka napraw dla

zgłoszenia nr ...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Naprawa"---> funkcję "Usuń" lub ikonę  lub
nacisnąć klawisz <Num ->. System zażąda wówczas potwierdzenia chęci usunięcia naprawy:

Jeżeli decydujemy się na usunięcie danych naprawy wybieramy przycisk "Tak" (klawisz <T>) - naprawa zostaje
bezpowrotnie usunięta z listy.

Jeżeli rezygnujemy z tej czynności wówczas naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - lista napraw pozostaje
niezmieniona.

4. Drukowanie listy napraw:

Chcąc wydrukować listę napraw widoczną w oknie "Kartoteka napraw dla zgłoszenia nr ..." należy z Menu

wybrać polecenie "Naprawa" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>.
Spowoduje to pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

5. Pozycje napraw:

Aby skorzystać z pozycji napraw należy w oknie "Kartoteka napraw dla zgłoszenia nr ..." wybrać polecenie

"Naprawa"--->funkcję "'Wyświetl pozycje" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz F6. Spowoduje to pojawienie
się okna "Pozycje dla naprawy id: ... ":

9.1.1.1.. Zgłoszenia kartoteka napraw pozycje

W oknie "Pozycje dla naprawy id: ... " udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie pozycji:

Aby wprowadzić do systemu nową pozycję naprawy należy w oknie "Pozycje dla naprawy id: ...." z Menu
wybrać polecenie "Naprawa" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Pozycja numer ...":

W polach możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>. Wprowadzenie w tych polach ja-

kichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polece-
nie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz". Wprowadzenie wartości w polu Artykuł Id powoduje uaktywnienie po-
zostałych pól.
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W tym samym oknie można przejść do poprzedniej (Menu ---> Naprawa ---> Poprzednia lub ikona  lub

klawisz <F11>) lub następnej pozycji naprawy (Menu ---> Naprawa ---> Następna lub ikona  lub klawisz
<F12>).

2. Edytowanie pozycji naprawy:

Chcąc edytować dane pozycji naprawy , zaznaczamy ją L-kliknięciem, a następnie z Menu wybieramy polece-

nie "Naprawa" ---> funkcję "Edytuj" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <F4>. W efekcie pojawia się okno
"Pozycja nr ..." zawierające informacje na temat interesującej nas pozycji naprawy:

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę 
lub z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

3. Usuwanie pozycji naprawy:

Chcąc usunąć pozycję naprawy , należy zaznaczyć ją L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Naprawa"---> funkcję "Usuń" lub ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num ->. System zażąda wówczas
potwierdzenia chęci usunięcia pozycji naprawy:

Jeżeli decydujemy się na usunięcie pozycji wybieramy przycisk "Tak" (klawisz <T>) - pozycja zostaje
bezpowrotnie usunięte z listy.
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Jeżeli rezygnujemy z tej czynności wówczas naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - lista pozostaje niezmieniona.

4. Drukowanie listy pozycji naprawy:

Chcąc wydrukować listę pozycji naprawy widoczną w oknie "Pozycje dla naprawy nr ..." należy z Menu

wybrać polecenie "Naprawa" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>.
Spowoduje to pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

9.2. Zgłoszenia
Aby skorzystać z działu "Serwis-Zgłoszenia" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub
nacisnąć klawisz <F3>, następnie wybrać dział "Serwis" lub nacisnąć klawisz <F9> a następnie wybrać przycisk
"Zgłoszenia" lub nacisnąć klawisz <F2>.

System wyświetli okno: "Edycja zgłoszenia":

Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybier-
ając polecenie "Zgłoszenie" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy zgłoszeń wg filtra, który
wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.

W oknie "Edycja zgłoszenia" udostępnione są następujące funkcje:

1. Edytowanie danych podstawowych zgłoszenia:

Chcąc edytować część danych zgłoszenia, zaznaczamy je na liście urządzeń L-kliknięciem, a następnie z Menu

wybieramy polecenie "Zgłoszenie" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub ikonę  lub naciskamy klawisz
<F4>. W efekcie pojawia się okno "Edycja danych zgłoszenia" zawierające informacje na temat interesującego
nas zgłoszenia:
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Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę 
lub z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu
polecenia "Pozycja" ---> funkcji "Cofnij zmiany".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona

 lub klawisz <F11>) lub następnego zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub

ikona  lub klawisz <F12>).

2. Drukowanie listy zgłoszeń:

Chcąc wydrukować listę zgłoszeń widoczną w oknie "Edycja zgłoszenia" należy z Menu wybrać polecenie

"Zgłoszenie" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>. Spowoduje to
pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

3. Wyszukiwanie zgłoszeń:

Okno "Edycja urządzenia" oferuje nam również możliwość wyszukania zgłoszenia lub zgłoszeń według
konkretnego warunku wyszukiwania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku, kiedy w bazie programu
wprowadzona jest duża ilość zgłoszeń.

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Zgłoszenie" --->funkcję "Filtruj" lub ikonę  lub naciskamy
klawisz <F3>, co powoduje pojawienie się okna "Edycja zgłoszenia".

Lista zgłoszeń spełniających podane kryterium pojawi się w oknie "Edycja zgłoszenia".

4. Kartoteka napraw:

Zobacz: (Serwis->Urządzenia->Urządzenia Zgłoszenia->Kartoteka Napraw)

9.3. Autoryzacja
Aby skorzystać z działu "Serwis-Autoryzacja" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Autoryzacja" lub
nacisnąć klawisz <F3>, następnie wybrać dział "Serwis" lub nacisnąć klawisz <F9> a następnie wybrać przycisk
"Autoryzacja" lub nacisnąć klawisz <F3>.

System wyświetli okno: "Serwis autoryzacja":

Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybiera-
jąc polecenie "Autoryzacja" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy autoryzacji wg filtra, który
wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.
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W oknie "Serwis autoryzacja" udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie autoryzacji.

Aby wprowadzić do systemu nową autoryzację należy w oknie "Serwis autoryzacja" z Menu wybrać polecenie

"Autoryzacja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno "Dodaj artykuł...":

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polu 'Kontrahent', 'Artykuł' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru. Po
zaakceptowaniu klawiszem <Enter> system dodaną pozycję wyświetli w oknie "Serwis autoryzacja".

2. Usuwanie autoryzacji:

Aby usunąć autoryzację należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Serwis autoryzacja", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Autoryzacja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia autoryzacji wyświetlając okno:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

3. Drukowanie listy autoryzacji.
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Chcąc wydrukować listę autoryzacji widoczną w oknie "Serwis autoryzacja" należy z Menu wybrać polecenie

"Autoryzacja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>. Spowoduje to
pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

4. Wyszukiwanie autoryzacji.

Okno "Serwis autoryzacja" oferuje nam również możliwość wyszukania autoryzacji według konkretnego
warunku wyszukiwania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku, kiedy w bazie programu wprowadzona
jest duża ilość urządzeń.

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Autoryzacja" --->funkcję "Filtruj" lub ikonę  lub naciskamy
klawisz <F3>, co powoduje pojawienie się okna "Serwis autoryzacja".

Lista urządzeń spełniających podane kryterium pojawi się w oknie "Serwis autoryzacja".

9.4. Naprawy
Aby skorzystać z działu "Serwis-Naprawy" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" lub
nacisnąć klawisz <F3>, następnie wybrać dział "Serwis" lub nacisnąć klawisz <F9> a następnie wybrać przycisk
"Naprawy" lub nacisnąć klawisz <F3>.

System wyświetli okno: "Kartoteka napraw":

Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybierając
polecenie "Naprawa" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy napraw wg filtra, który wprowadzil-
iśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>. Zaznaczając check-
box "Czy naprawione"

Okno "Kartoteka napraw" oferuje nam również możliwość:

1. Wyszukiwanie napraw.
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Okno "Kartoteka napraw" oferuje nam również możliwość wyszukania napraw lub naprawy według konkret-
nego warunku wyszukiwania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku, kiedy w bazie programu wprowad-
zona jest duża ilość napraw.

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Naprawa" --->funkcję "Filtruj" lub ikonę  lub naciskamy
klawisz <F3>, co powoduje pojawienie się okna "Kartoteka napraw".

Lista napraw spełniających podane kryterium pojawi się w oknie "Kartoteka napraw".

2. Drukowanie listy napraw.

Chcąc wydrukować listę napraw widoczną w oknie "Kartoteka napraw" należy z Menu wybrać polecenie

"Naprawa" ---> funkcję "Drukuj listę" lub ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>. Spowoduje to
pojawienie się okna opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając "Anuluj".

10. CRM
W module CRM system zapewnia możliwość wyświetlenia / wydruku listy artykułów lub kontrahentów z infor-
macją o ilościowo – wartościowym poziomie dostaw i zwrotów w podanym zakresie dat.

Żeby skorzystać z tej funkcjonalności należy w oknie głównym systemu wybrać klawisz "Sprzedaż" a potem
"CRM". Można również użyć skrótów klawiszowych <F3>, <F10>. Można również skorzystać z menu okna
głównego wybierając polecenie "CRM" z zakładki "Sprzedaż".

Okno CRM podzielone jest na dwie części. W prawej znajduje się panel na którym wyświetlają się dane. Lewa
część ma strukturę drzewa i zawiera informacje na temat aktywnego panelu i filtrów. Po drzewie poruszamy
się strzałkami bądź naciskając literę, na którą zaczyna się element drzewa do którego chcemy trafić(np. r jak
rentowność). Można przechodzić między drzewem a panelem w oknie za pomocą klawisza <F2>.

Istnieje możliwość zwinięcia drzewa do boku ekranu. W tym celu należy wybrać ikonę . Rozwinięcie jest

możliwe po użyciu ikony 

Wszystkie wyświetlone poprzez zastosowanie filtra dane można drukować według standardów wydruków
stosowanych w systemie Anakonda i opisanych w rozdziale: Samouczek - opcje drukowania.
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10.1. Sprzedaż
• Dowody dostaw

By wyświetlić dowody dostaw należy wpisać odpowiednie filtry, przy czym obie daty, artykuł i kontrahent są
polami wymagalnymi. Jeżeli istnieje konieczność wyświetlenia danych dla wszystkich kontrahentów lub dla
wszystkich artykułów w odpowiednie pola należy wpisać znak '%'.

Chcąc porównać dane z zakresu podanych dat z danymi np. za rok ubiegły należy wypełnić zakres dat porów-
nawczych. W drugiej części tabeli pojawią się wówczas dane z tego właśnie okresu.

Jeżeli zaznaczona zostanie opcja 'druga jm' kolumny dotyczące ilości będą zawierać dane w drugiej jednostce
miary.

Naciśniecie klawisza <F3>, użycie funkcji "CRM -> Filtruj dane" lub wybranie ikony  spowoduje wyświ-
etlenie się odpowiednich dla filtrów danych.

Uwaga! Jeżeli operator w swoich danych dodatkowych, w polu handlowiec ma wpisany symbol, będzie on
również wpisany w odpowiednim polu w filtrze CRM i pole to będzie nieedytowalne.

W oknie przewidziano możliwość użycia kilku filtrów. Każdorazowe przefiltrowanie danych dodaje "gałąź"
w drzewie w lewej części okna. Przechodzić między różnymi filtrami można za pomocą myszki lub klawiszy
strzałek na klawiaturze.

Zamówienia odbiorców

Istnieje możliwość wyświetlenia zamówień odbiorców z pozycji CRM. Używając Funkcji znajdującej się
w menu okna: Sprzedaż --> Dowody dostaw --> Zamówienia odbiorcy, użytkownik uruchomi okno "Za-
mówienia Odbiorcy" właśnie, gdzie automatycznie będą wstawione informacje z aktualnie zaznaczonego fil-

tra. Taki sam efekt można uzyskać używając ikony  z paska narzędzi lub używając skrótu klawiszowego
<CTRL+Z>. Istnieje również możliwość wywołania okna z zamówieniami poprzez dwuklik na kolumnę nazwa
lub opis na wyświetlonym gridzie. Dwuklik w pole w kolumnie Kontrahent lub artykuł spowoduje wprowadze-
nie wybranej opcji do filtra i wywołanie funkcji filtrowania.

Sumy

Będąc na panelu "Dowody dostaw", po naciśnięciu klawisza <F4>, użyciu ikony  z paska narzędzi lub
wybraniu polecenia "Sumy" z zakładki "Sprzedaż" w menu okna, wyświetli się okno z sumami z dowodów
dostaw. Dane, które się tam znajdują stanowią sumaryczne wartości poszczególnych kolumn z grida. Oraz pola
"Wartość realna" i "Ilość realna" prezentujące różnicę między artykułami dostarczonymi i zwróconymi. Pole
procent zwrotów prezentuje stosunek artykułów dostarczonych do tych zwróconych. Wszystkie te pola prezen-
towane są również dla porównawczego zakresu dat jeżeli jest on wypełniony w filtrze.
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Zmiana jakiejkolwiek wartości w oknie sum nie zmienia zapisów w bazie danych.

• Rentowność
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Jeżeli włączona jest opcja "Wg. kontrahentów" (według kontrahentów) pole trasa nie jest wymagane i wyświ-
etlane są dane dla wszystkich tras. Domyślne sortowanie następuje według nazwy kontrahenta.
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Dostępne są te same pola do filtrowania co w dowodach dostaw oraz dodatkowo 'Trasa'. Tym razem wyma-
gane pola to Data od oraz Data do. Trasę możemy uzupełnić ręcznie, ze słownika pod F1, bądź zostanie ona
sama wypełniona gdy na liście dwukrotnie klikniemy myszą na pole z numerem trasy, albo wybierzemy z menu
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Sprzedaż -> Rentowność -> Rentowność - trasa. Otrzymamy wtedy podgląd na rentowność danej trasy z podzi-
ałem na dni:

Tabelę można oczywiście drukować z użyciem Ctrl + P, przycisku , bądź wybierając CRM -> Drukuj dane.

Kolumny jakie widzimy to kolejno:
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• Oddział

• Trasa

• Opis

• Data - z jakiego dnie jest to rentowność

• Liczba - ilość kursów w danym dniu

• Sprzedaż - wartość sprzedaży

• Koszt transportu

• %Do obrotu1 - jaką część sprzedaży stanowi koszt transportu

• Dodatki - dodatkowe koszty, np. ryczałt, za godzinę, za kilometr

• Koszt z dodatkami - suma kosztów

• %Do obrotu2 - jaką część sprzedaży stanowią wszystkie koszty, zielony dla wartości poniżej 10, od 10 do
15 żółty, a powyżej czerwony.

• Opis - opis wprowadzony ze stawek dla danej trasy

10.2. Windykacja
W module CRM - windykacja zebrane są wszelkie informacje związane ze zobowiązaniami i należnościami kon-
trahenta. Założeniem jest tutaj maksymalne ułatwienie przeprowadzania i śledzenia czynności windykacyjnych z
wykorzystaniem narzędzi dostępnych również z poziomu modułu 'Księgowość'.

Przyjęto zasadę, że po wypełnieniu odpowiednich filtrów pierwszym wyświetlonym oknem jest tabela z sumami
przeterminowanych należności lub zobowiązań:

Uwaga. Jeżeli w danych podstawowych kontrahenta wypełnione są kontrolki z kontem odbiorcy i/lub kontem
dostawcy, w CRM - windykacja w kontrolkach z kontami wystarczy wpisać tylko syntetykę.

Jeżeli kontrahent ma w swoich danych dodatkowych wypełnione pola konto odbiorcy i konto dostawcy, nie jest
konieczne wypełnianie tych kont w filtrze modułu. Wystarczy wówczas podać symbol kontrahenta, a dane zostaną
wyświetlone dla tych właśnie kont.

Jeżeli kontrahent nie ma w swoich danych zdefiniowanych kont odbiorcy i dostawcy i nie zostaną one podane
w filtrze, wówczas system wyświetli dane dla wszystkich kont, dla których rozrachunki mają podany ten symbol
kontrahenta.

Wyświetlone dane (nierozliczone operacje na podaną w filtrze datę) będą pogrupowane wg ilości dni, które up-
łynęły od terminu płatności w stosunku do podanej w filtrze daty.
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Istnieje możliwość zdefiniowania przez operatora przedziałów czasowych wg których dane mają być
pogrupowane. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk "Okresy przeterminowania" i wpisać w poszczególne rubry-
ki dni przeterminowania:

Jeżeli zarówno pola kontrahent jak i konta pozostaną puste, system wyświetli nierozliczone rozrachunki dla wszys-
tkich kontrahentów. Należy jednak pamiętać, że w zależności od ilości danych proces ich wyświetlenia może być
długotrwały.

System kontroluje datę wpisaną w polu 'Na dzień' z zakresem dat okresu obrachunkowego, w którym zalogowany
jest operator. Jeżeli nie jest zgodna zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie o możliwych nieprawidłowoś-
ciach w danych. Operator może zmienić okres obrachunkowy naciskając w tym miejscu klawisz <F9> i w wyświ-
etlonej tabeli wybierając okres obrachunkowy, dla którego mają zostać wyświetlone dane:
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Po uzupełnieniu koniecznych pól i naciśnięciu klawisza <F3> lub ikony  system wyświetla tabelę z sumami
należności wg zdefiniowanej wcześniej struktury (okresy przeterminowania):

Kolumna 'Razem' zawiera sumę przeterminowanych należności (saldo Winien), kolumna 'Nierozliczone' zawiera
sumę wpłat, które nie zostały rozliczone z należnościami (Saldo Ma).

W oknie tym możliwe jest wykonanie następujących czynności:

1. Podgląd i wydruk stanu rozrachunków

Dwuklik na którąkolwiek kolumnę spowoduje wyświetlenie stanu rozrachunków operacji przeterminowanych
w wybranym przedziale czasowym z możliwością podglądu lub wydruku:

2. Przeglądanie operacji księgowych

Naciśnięcie klawiszy <Ctrl+O> spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego przeglądanie operacji księ-
gowych z uwzględnieniem filtrów wprowadzonych wcześniej przez operatora:

723



Sprzedaż

3. Rozliczanie rozrachunków

Z tego miejsca można również wywołać okno rozliczania rozrachunków poprzez naciśnięcie klawiszy
<Ctrl+H>. W wyświetlonym oknie dostępne będą wszystkie funkcje, które dostępne są w module Księ-
gowość/Rozrachunki/Rozliczanie:

4. Kompensata rozrachunków

Z tego miejsca można również wywołać okno rozrachunków <Ctrl+H> poprzez filtrowanie <F3> danego kon-
trahenta:

Następnie wybieramy z listy nierozliczonych rozrachunków te, które będziemy chcieli skompensować poprzez

zaznaczenie "dwuklikiem", następnie za pomocą klawiszy <Ctrl+O> lub ikony  wybieramy polecenie
Kompensuj rozrachunek.

Po jego wybraniu pojawi się okno Edycji wyciągów i raportów oraz system będzie chciał założyć nowy ra-
port/wyciąg - należy zwrócić uwagę na wybieraną Kasę/Bank, powinien mieć zaznaczoną opcję możliwości
kompensaty, następnie należy uzupełnić datę tworzonego raportu i zatwierdzić klawiszem <Enter>. System
automatycznie nada kolejny numer raportu.

Po utworzeniu raportu pojawi się okno z pozycjami raportu, które należy uzupełnić w następujący sposób:
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5. Notatki kontrahenta

W systemie Anakonda przewidziano możliwość dodawania notatek do kontrahenta. Notatki dostępne są
również poziomu:

• analizy rozliczeń,

• zaległości.

W celu uruchomienia funkcjonalności należy wybrać z menu "Windykacja" polecenie "Notatki kontrahenta",

użyć skrótu klawiszowego <CTRL+N> lub z paska narzędzi wybrać ikonę .

Okno z listą notatek:

Funkcje do użycia na oknie:

•

dodaj notatkę; skrót klawiszowy <+>; ikona ,

•

edytuj notatkę; skrót klawiszowy <F4>; ikona ,

•

usuń notatkę; skrót klawiszowy <->; ikona ,

•

filtruj notatkę; skrót klawiszowy <F3>; ikona ,

•

archiwizuj/przywróć notatkę; skrót klawiszowy <CTRL+A>; ikona ,
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•

drukuj notatkę; skrót klawiszowy <CTRL+P>; ikona .

Długość tekstu jest nieograniczona.

6. Analiza rozliczeń

Istnieje możliwość wyświetlenia okna "Analiza rozliczeń" bezpośrednio z okna CRM - Windykacja. W tym
celu należy wybrać polecenia "Analiza rozliczeń" z menu "Windykacja", użyć skrótu klawiszowego <CTRL

+A> lub z menu narzędziowego wybrać ikonę .

Szczegółowe informacje o oknie "Analiza rozliczeń" i jego funkcja w dokumentacji użytkownika: rozdział
Księgowość --> Rozrachunki --> Analiza rozliczeń.

7. Stan rozrachunków

Istnieje możliwość wyświetlenia okna "Stan rozrachunków" bezpośrednio z okna CRM - Windykacja. W tym
celu należy wybrać polecenia "Rozrachunki" z menu "Windykacja", użyć skrótu klawiszowego <CTRL+H>

lub z menu narzędziowego wybrać ikonę .

Szczegółowe informacje o oknie "Rozrachunki" i jego funkcjach w dokumentacji użytkownika: rozdział: Księ-
gowość --> Rozrachunki.

8. Dokumenty kontrahenta

Istnieje możliwość wyświetlenia okna "Dokumenty kontrahenta" bezpośrednio z okna CRM - Windykacja. W
tym celu należy wybrać polecenia "Dokumenty kontrahenta" z menu "Windykacja", użyć skrótu klawiszowego

<CTRL+D> lub z menu narzędziowego wybrać ikonę .

Szczegółowe informacje o funkcjonalności "Dokumenty kontrahenta" w dokumentacji użytkownika: rozdział
Księgowość --> Rozrachunki --> Dokumenty kontrahenta.

9. Wiekowanie

Istnieje możliwość wydruku raportu pokazującego zobowiązania kontrahenta. Użytkownik wybiera jedną z
opcji raportu. W zależności od jego wyboru, należy uzupełnić kontrolki w oknie parametrów.
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Drukowanie raportu należy zatwierdzić klawiszem "Drukuj". Anulowanie odbywa się po wyborze klawisza
"Zamknij".

10.Rozliczenie prowizji

Istnieje możliwość wygenerowania raportu rozliczenia prowizji na podstawie terminowości zapłat w for-

macie .xlsx . Funkcja ta dostępna jest pod skrótem klawiszowym <CTRL+L>, ikoną , oraz z menu
"Windykacja" jako "Rozliczenie prowizji". Po uruchomieniu funkcji ukazuje się okno pozwalające sprecy-
zować czego powinien dotyczyć raport:

Należy wprowadzić co najmniej jeden zakres dat, pozostałe filtry są opcjonalne, jednak warto pamiętać, że
duże ilości danych będą generować raport przez długi czas. Katalog można wybrać z użyciem klawisza <F1>,
trafi do niego plik o nazwie na wzór "RozliczenieProwizji170427114423.xlsx" czyli rozliczenie z 2017-04-27
11:44:23. Raport po otwarciu w programie obsługującym pliki .xlsx:

Widoczne kolumny to:
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• Faktura - numer faktury

• Data - data faktury

• Termin - termin płatności faktury

• Netto fakt. - wysokość netto faktury

• Brutto fakt. - wysokość brutto faktury

• Kwota rozr. - kwota rozrachunku

• Zapłata netto - kwota zapłaty netto

• Zapłata brutto - kwota zapłaty brutto

• Data zapłaty - data zapłaty

• Różnica - różnica między kwotą zapłaty brutto i wartością brutto

10.3. Kontakty
Z poziomu modułu CRM możliwa jest podejrzenie danych osób do kontaktów z kontrahentem. Te same dane
można znaleźć w module Dane podstawowe/Kontrahenci/Osoby - kontakty.

Aby wyświetlić listę takich kontaktów należy ustawić się na funkcji "Kontakty" w lewej części okna oraz wypełnić
pole kontrahent lub/i pole kategoria kontrahenta (wypełniając pole kategoria, a pozostawiając pole kontrahent
puste uzyskamy dane osób do kontaktów dla wszystkich kontrahentów z podanej kategorii):

Następnie należy nacisnąć klawisz:

• <F3> - aby wyświetlić kontakty dla wpisanego kontrahenta

• <Ctrl> + <F3> - aby wyświetlić kontakty dla jego płatnika

• <Shift> + <F3> - aby wyświetlić kontakty dla kontrahentów jeżeli wpisany w filtrze symbol należy do płatnika

Wyświetlona tabela będzie zawierać wszystkie zdefiniowane wcześniej w podtabeli Osoby/kontakty dla kontra-
henta dane:
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10.4. Kalendarz
Z poziomu modułu CRM możliwe jest wyświetlenie kalendarzy.

Po wypełnieniu odpowiednich filtrów i wybraniu klawisza <F3>, operator zobaczy tabelę ze wszystkimi notatkami
dla kontrahenta.

Dostępne na oknie funkcje:

• Dodaj - skrót klawiszowy <CTRL>+<+>, ikona lub polecenie "Dodaj zdarzenie" z menu "Kalendarz".PP

Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych kontrolek ( *) operator może zapisać zmiany klawiszem <F5>

Jeżeli operator wypełni kontrolkę "Powiadomienie", wówczas do pracownika wskazanego w oknie, za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, zostanie wysłana wiadomość o zdarzeniu.

729



Sprzedaż

Aby pracownik otrzymał wiadomość powinien być przypisany do operatora ze zdefiniowanym adresem e-mail
lub posiadać zdefiniowany dla niego adres e-mail w podtabeli kartoteki osobowej o nazwie "adresy".

Parametrem jest techniczny operator wysyłający, który ma zdefiniowane dane email w danych operatora.

•

Edytuj - skrót klawiszowy <F6>, funkcja "Edytuj zdarzenie" z menu "Kalendarz" lub ikona . Zmiana
wartości poszczególnych kontrolek.

• Usuń - skrót klawiszowy <CTRL>+<->, ikona lub funkcja "Usuń zdarzenie" z menu "Kalendarz". Funkcja
usuwa zaznaczone zdarzenie.

11. Sumy zamówień
Aby skorzystać z funkcji "Sumy zamówień" należy w Menu głównym programu wybrać funkcję "Sprzedaż" lub
nacisnąć klawisz F3, a następnie w podmenu "Sprzedaż" wybrać funkcję "Sumy zamówień" lub nacisnąć klawisz
<F11>.

Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Sprzedaż" ---> funkcję "Sumy zamówień". System
wyświetli okno:
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Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Pozycja ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3> lub na

pasku skrótów wybierając ikonę  otrzymamy ekran "Zamówienia sumy".

Uwaga! Zaznaczenie filtru "tylko prod." (tylko produkty) sprawi, że wyświetlane zostaną tylko artykuły o typie
02, 03, 11 i 12

Uwaga! W przypadku wypełnienia pola "Data por - Data porównawcza" system porównuje z tą datą ilości za-
mówień i w przypadku różnicy jeżeli jest większa >+-5%, to komórka wyświetlana jest na czerwono. Różnice
miedzy ilością zamówioną a ilością porównywaną znajduje się w kolumnach "Różnica"

W oknie tym dostępne są następujące funkcje:
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1. Dodawanie nowego artykułu - aby dodać nowy artykuł do pozycji zamówienia należy z menu "Pozycja"

wybrać funkcję "Dodaj nowy artykuł" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno "Dodawanie pozycji zamówienia produkcji".

W oknie tym wprowadzamy informacje o Oddziale zamawiającym, Oddziale produkującym i zamawiającym,
Zmianie produkującej i sprzedającej, symbolu artykułu, typie odbiorcy, rodzaju opakowania i ilości zamaw-
ianej danego artykułu. Przy zapisie wprowadzanych danych system kontroluje ich poprawność. W przypadku
opakowań, dodatkowo ilość wprowadzana porównywana jest z ilością sztuk w wybranym opakowaniu (dane
w podtabeli artykuły opakowania zbiorcze) i jeżeli nie jest zgodna z wielokrotnością ilości zdefiniowanej dla
opakowania system wyświetla komunikat:

W oknie tym wypełnione pola w filtrze na oknie "Zamówienia sumy" są wyszarzone i nie ma możliwości ich
edycji. Jeżeli istnieje konieczność ich modyfikacji należy zmienić wypełnione pól w filtrze. (Pozycja --> Filtruj
F3).

Uwaga! Jeżeli kontrahent zdefiniowany dla opakowania wybranego artykułu jest płatnikiem, to rodzaje i ilości
opakowań w sumach zamówień uwzględniane będą dla wszystkich kontrahentów w ramach tego płatnika

2. Przeglądaj podpozycje - wybierając z menu funkcję "Podpozycje - F6" lub naciskamy klawisz <F6> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę  , otrzymamy okno "Edycja pozycji sumy zamówień"
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W oknie tym możemy użyć następujących funkcji:

Dodać pozycję - Aby dodać nową pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie pozycji
zamówienia produkcji":

Edycja opisu pozycji - w tym celu należy wybrać funkcję "Edytuj opis - F4", nacisnąć klawisz F4 lub wybrać

ikonę . System wyświetli okno "Podaj opis pozycji".

Drukować listę pozycji - Aby wydrukować listę pozycji zamówienia widoczną w oknie "Edycja pozycji sumy
zamówień" należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl +

P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Bez konieczności powrotu do okna "Zamówienia sumy" możemy tu również edytować poprzednie zamówienie

naciskając klawisz <F11> lub ikonę  lub wybrać następne zamówienie naciskając klawisz <F12> lub ikonę

.
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3. Filtrować pozycje - aby wyszukać nowe sumy zamówień według określonych kryteriów ( symbolu oddziału,
data, zmiana) należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3>

lub z paska skrótów wybrać ikonę .

4. Pobierz dane - aby pobrać nowe dane z dowodów dostaw na wybraną datę należy z Menu wybrać funkcję

"Pobierz dane - <CTRL + B> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pobieranie (aktualizowanie) danych
jest możliwe do momentu zamknięcia zamówień przez oddział produkujący. Jeżeli zamówienia są zamknięte
wyświetlany jest komunikat :

Jeżeli w sumach zamówień występuje więcej niż jedna hala produkcyjna i nie wszystkie dane są zamknięte (np. ze
względu na wcześniejszą produkcję zamknięte są sumy zamówień tylko dla jednej hali) wówczas system pobierze
dane wyłącznie dla niezamkniętych sum artykułów i na koniec pobierania wyświetli komunikat których danych
nie mógł pobrać:

Do sum zamówień pobierane są również informacje o ilości opakowań zbiorczych na podstawie danych zdefin-
iowanych w podtabeli artykułu "Opakowania zbiorcze". Jeżeli zdefiniowane jest tam opakowanie dla kontrahenta,
to system pobierze to właśnie opakowanie analizując dowody dostaw dla tego kontrahenta. Jeżeli kontrahent jest
równocześnie płatnikiem - analizowane zostaną dowody dostaw dla tego płatnika.

Zakończenie pobierania danych sygnalizowane jet natomiast komunikatem:

Algorytm pobierania sum zamówień uwzględnia zastępstwa oddziałów produkujących oraz uprawnienia przyz-
nane w menu dla grupy dla konkretnego oddziału. Algorytm przedstawia się następująco:

1. Dane pobierane są do tabeli rs_produkcja_sumy.

2. Najpierw sprawdzane są odpowiednie uprawnienia do działań na sumach produkcji.
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3. Potem program sprawdza czy dla wybranego oddziału, pochodzącego z filtra na oknie, dane nie są zablokowane.

4. Jeśli tak, to program wychodzi z algorytmu z odpowiednim komunikatem.

5. Jeśli nie, to program usuwa ewentualnie wcześniej pobrane dane.

6. Następnie pobierane są nowe dane. Bazują one na pozycjach dowodów dostaw. Z dokładnością do dnia,
artykułu, zmiany produkcyjnej oraz oddziału zamawiającego i produkującego sumowane są ilości zamówione
i wstawiane do tabeli.

7. Oddziałem zamawiającym jest zawsze ten, który jest wpisany na dowodzie dostawy.

8. Oddział produkujący wybierany jest bardziej skomplikowanie. Najpierw program sprawdza tabelę
rs_boksy_trasy dni w poszukiwaniu zastępczego oddziału ekspedycyjnego dla naszego oddziału podsta-
wowego. Jeśli na podstawie daty, trasy i trybu_dostawy nie znaleziono pozycji to oddziałem podstawowym
do dalszych rozważań zostaje oddział zamawiający. Jeśli pozycja znaleziona to oddział ekspedycyjny zostaje
oddziałem podstawowym w dalszej części algorytmu.

9. Dla wybranego w pkt. 8 oddziału program sprawdza, czy dla wybranego artykułu jest wpisany w rs_artyku-
ly_producenci wiersz podający oddział produkujący ten artykuł dla oddziału podstawowego. Jeśli jest to on
zostaje oddziałem produkującym. Jeśli go nie ma to oddziałem produkującym staje się oddział podstawowy
(wybrany w pkt 8). Z tej samej tabeli pobierana jest informacja o hali, w której produkowany jest artykuł i
wstawiana jest do kolumny "hala" widocznej z poziomu modułu "Produkcja - zamówienia produkcji".

10.Po wstawieniu danych, jeśli podano datę porównawczą to program wykonuje porównanie dwóch dat podanych
przez operatora. Zgłaszane są różnice w występowaniu na poziomie był artykuł a go już nie ma – w obie strony.

5. Drukowanie

W oknie "Zamówienia sumy" wydruki zostały zagregowane w oknie z listą wyboru rodzaju wydruku. Żeby
wywołać okno należy z menu "Pozycja" wybrać polecenie "Drukuj", użyć skrótu klawiszowego <CTRL> + <P>

lub ikony  z menu podręcznego.

Operator powinien wybrać jedną z poniższych opcji:

• lista pozycji - wydruk tabeli widocznej na ekranie

• zestawienie - zestawienie sum produkcji

735



Sprzedaż

• sumy opakowań - sumy opakowań dla artykułu (wyliczane na podstawie danych opakowań zdefiniowanych w
podtabeli artykuły - opakowania zbiorcze)

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając klawisz "Anuluj".

Jako parametr "zmiana" do raportu przekazywana jest zmiana sprzedażowa, w odróżnieniu od raportu gen-
erowanego od strony modułu "Produkcji", tam jako parametr "zmiana" do raportu przekazywana jest zmiana pro-
dukcyjna.

12. POS
Operator obsługujący kasę POS (informacje o tym jak zdefiniować operatora, aby korzystał z kasy POS można
znaleźć w dokumentacji użytkownika w dziale administracja/operatorzy) po zalogowaniu do systemu zobaczy
okno wyboru firmy z punktem obsługi:

W przypadku gdy skaner kodów kreskowych nie jest podłączony lub podłączony jest nieprawidłowo system poin-
formuje nas o tym po wybraniu odpowiedniej firmy:

Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście do kasy POS

Uwaga! Mimo braku prawidłowo działającego skanera punkt obsługi zostanie uruchomiony, ale niemożliwe
będzie skanowanie produktów przy użyciu kodu kreskowego.

Okno główne POS przedstawia się następująco:
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Na oknie występują następujące kolumny:

• Poz. - numer pozycji na paragonie fiskalnym

• Symbol - symbol produktu zeskanowanego przy użyciu kodu kreskowego, bądź dodanego poprzez funkcję
"Dodaj pozycję"

• Nazwa - pełna nazwa produktu zeskanowanego przy użyciu kodu kreskowego, bądź dodanego poprzez funkcję
"Dodaj pozycję"

• Cena - cena brutto produktu zeskanowanego przy użyciu kodu kreskowego, bądź dodanego poprzez funkcję
"Dodaj pozycję"

• Ilość - liczba sztuk produktu zeskanowanego przy użyciu kodu kreskowego, bądź dodanego poprzez funkcję
"Dodaj pozycję"

• Wartość - suma cen produktów zeskanowanych przy użyciu kodu kreskowego, bądź dodanego poprzez funkcję
"Dodaj pozycję" na danej pozycji

Na oknie występują następujące pola:

• SUMA - pełna kwota na jaką opiewa paragon fiskalny

• Kontr - symbol kontrahenta dla jakiego ma zostać wystawiony paragon fiskalny. Może zostać zarówno
wpisany, jak i wybrany z listy przy użyciu skrótu klawiszowego <F1>

• Drukarka - numer drukarki fiskalnej przypisanej do danego punktu obsługi sprzedaży

Funkcje występujące na oknie to:

• Zapisz paragon:
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skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz paragon" z menu "Pozycje"
spowoduje zamknięcie paragonu i jego wydruk na drukarce fiskalnej

• Dodaj pozycję:

skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj pozycję" z menu "Pozy-
cje" pozwala na dodanie pozycji do paragonu fiskalnego przy użyciu okna wyboru artykułu:

Tabela zawiera następujące kolumny:

• Symbol - symbol artykułu zdefiniowanego w systemie Anakonda

• Nazwa - nazwa artykułu zdefiniowanego w systemie Anakonda

• EAN - kod EAN artykułu zdefiniowanego w systemie Anakonda

Na oknie znajdują się następujące pola:

• Symbol - pozwala na filtrowanie artykułu zdefiniowanego w systemie Anakonda po przypisanym do
niego symbolu

• Nazwa - pozwala na filtrowanie artykułu zdefiniowanego w systemie Anakonda po przypisanej do
niego nazwie

• EAN - pozwala na filtrowanie artykułu zdefiniowanego w systemie Anakonda po przypisanym do
niego kodzie EAN

Uwaga! Skrót klawiszowy <F3> pozwala na "przeskakiwanie" pomiędzy filtrami, a tabelą

738



Sprzedaż

• Usuń pozycję:

Skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń pozycję" z menu "Pozy-
cje" spowoduje usunięcie zaznaczonej pozycji z paragonu fiskalnego

13. Jak to zrobić
13.1. Jak dodać wyznacznik
Operator, który będzie dodawać wyznacznik musi mieć uprawnienia do działu "Administracja. Oddziały", "Ad-
ministracja. Grupy", "Dane podstawowe. Słowniki: 'Typy faktur', "Sprzedaż. Wyznaczniki faktur". Po spełnieniu
tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Wyznaczniki faktur",

2. Dodać nowy wyznacznik - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Wyznaczniki faktur. Dodawanie nowego wyz-
nacznika".

3. Nadać uprawnienia do wyznacznika odpowiednim grupom i oddziałom - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Wyz-
naczniki faktur. Grupy i oddziały wyznacznika.

13.2. Jak wprowadzić fakturę
Operator, który ma za zadanie wprowadzić nową fakturę musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż. Faktury",
"Sprzedaż. Wyznaczniki", "Dane podstawowe.Kontrahenci", "Dane podstawowe. Artykuły", "Dane podstawowe.
Słowniki: 'Waluty', 'Wersje cenowe', 'Sposoby zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru faktury', '
Sposoby dostawy'". Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Faktury".

2. Wprowadzić dane podstawowe nowej faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Wprowadzanie nowej
faktury".

3. Wprowadzić pozycje faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Pozostałe dane faktury".

4. Zamknąć fakturę - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Zamykanie faktury".

13.3. Jak utworzyć fakturę z dokumentu magazynowego
Operator, który będzie wykorzystywać funkcję tworzenia faktury z magazynowego dokumentu rozchodowego
powinien mieć uprawnienia do działu "Magazyny" ---> "Dokumenty magazynowe". Operator mający za zadanie
zamykanie faktury powinien mieć również uprawnienia do zamykania faktur w dziale "Sprzedaż" ---> "Faktury".

Aby to zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wejść do działu "Magazyny" ---> "Dokumenty magazynowe" i wybrać roz-
chodowy dokument magazynowy, z którego ma być utworzona faktura.

2. Utworzyć fakturę z dokumentu magazynowego - opisano w rozdziale: "Magazyny. Dokumenty magazynowe.
Tworzenie faktury z dokumentów magazynowych".

3. Zamknąć fakturę - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Zamykanie faktury".

13.4. Jak wprowadzić fakturę korygującą
Operator, który ma za zadanie wprowadzić nową fakturę korygującą musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż.
Faktury korygujące", "Sprzedaż. Wyznaczniki", "Dane podstawowe. Słowniki: 'Waluty', 'Wersje cenowe', 'Sposo-
by zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru faktury', ' Sposoby dostawy'". Po spełnieniu tych warunk-
ów należy:
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1. W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Faktury korygujące".

2. Wprowadzić korektę do faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Korekty faktur. Wprowadzanie faktury ko-
rygującej".

3. Zamknąć fakturę - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Korekty faktur. Zamykanie korekty faktury".

13.5. Jak wprowadzić zamówienie odbiorcy
Operator, który będzie wykorzystywać funkcję wprowadzania zamówień odbiorców powinien mieć uprawnienia
do działu "Dane podstawowe.Kontrahenci", "Dane podstawowe. Artykuły", "Dane podstawowe. Słowniki: 'Walu-
ty', 'Wersje cenowe', 'Sposoby zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru faktury', ' Sposoby dostawy'",
"Sprzedaż. Wyznaczniki" .

Aby to zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wejść do działu "Sprzedaż" ---> "Zamówienia odbiorcy".

2. Wprowadzić dane nowego zamówienia - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zamówienia odbiorcy".

3. Wprowadzić pozycje zamówienia - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zamówienia odbiorcy".

13.6. Jak wystawić paragon fiskalny
Operator, który ma za zadanie wystawić paragon fiskalny musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż". "Wyz-
naczniki", "Słowniki": "Wersje cenowe", "Dane podstawowe. Artykuły".

Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Paragony fiskalne".

2. Wystawić paragon fiskalny - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Paragony fiskalne. Dodawanie nowego paragonu
fiskalnego".

13.7. Jak wprowadzić projekt
Operator, który ma za zadanie wprowadzić projekt powinien mieć uprawnienia do działu "Dane podstawowe.
Projekty". Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Dane podstawowe" ---> "Projekty".

2. Dodać nowy projekt - opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Projekty. Dodawanie nowego projektu".

13.8. Jak sprawdzić zaległości kontrahenta
Operator, który ma za zadanie sprawdzić zaległości kontrahenta musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż.
Zaległości", "Sprzedaż. Wyznaczniki", "Dane podstawowe.Kontrahenci"

Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Zaległości" - opisano w rozdziale: "Sprzedaż.
Zaległości".

13.9. Jak wprowadzić zamówienie uproszczone
Operator, który będzie wykorzystywać funkcję wprowadzania uproszczonych zamówień odbiorców powinien
mieć uprawnienia do działu "Dane podstawowe.Kontrahenci", "Dane podstawowe. Artykuły", "Dane podsta-
wowe. Słowniki: 'Waluty', 'Wersje cenowe', 'Sposoby zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru faktu-
ry', ' Sposoby dostawy'", "Sprzedaż. Wyznaczniki" a także zaznaczoną opcję "zamówienia uproszczone" w danych
dodatkowych operatora.
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Aby to zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Administracja" ---> "Operatorzy" - opisano w rozdziale "Jak to
zrobić. Jak nadać uprawnienia dla operatora".

2. W oknie głównym programu wejść do działu "Sprzedaż" ---> "Zamówienia odbiorcy".

3. Wprowadzić dane nowego zamówienia - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zamówienia odbiorcy".

4. Wprowadzić pozycje zamówienia - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zamówienia odbiorcy".

13.10. Jak wydrukować fakturę skróconą?
Operator, który ma za zadanie wydrukować fakturę skróconą musi mieć uprawnienia do działu "Sprzedaż. Fak-
tury", "Sprzedaż. Wyznaczniki", "Dane podstawowe.Kontrahenci", "Dane podstawowe. Artykuły", "Dane pod-
stawowe. Słowniki: 'Waluty', 'Wersje cenowe', 'Sposoby zapłaty', 'Handlowcy', 'Stawki VAT', 'Sposoby odbioru
faktury', ' Sposoby dostawy'". Po spełnieniu tych warunków należy:

1. Utworzyć wyznacznik z typem wydruku skrót - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Jak to zrobić.Jak dodać wyz-
nacznik".

2. W oknie głównym programu wybrać dział "Sprzedaż" ---> "Faktury".

3. Wprowadzić dane podstawowe nowej faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Wprowadzanie nowej
faktury".

4. Wprowadzić pozycje faktury - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Pozostałe dane faktury".

5. Zamknąć fakturę - opisano w rozdziale "Sprzedaż. Faktury. Zamykanie faktury".

6. Wydrukować fakturę - opisano w rozdziale " Sprzedaż. Faktury. Drukowanie".

13.11. Jak automatycznie zaksięgować paragony fiskalne i faktury
wg sposobów płatności
Obsługa kilku sposobów zapłaty w paragonach fiskalnych

1. W słowniku Sposoby zapłaty należy zaznaczyć dla których sposobów zapłaty ma być automatycznie tworzona
pozycja raportu kasowego podczas zamykania faktur i paragonów fiskalnych: Dane podstawowe --→ Słowniki
--→ Sposoby zapłaty

2. W definicjach kas/banków należy uzupełnić konta księgowe dla wykorzystywanych sposobów zapłaty: Księ-
gowość ---> Dane podstawowe ---> Kasy/Banki ---> Dane dodatkowe --→ Sposoby zapłaty
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3. W paragonie fiskalnym, który wymaga podzielenia płatności wg sposobu zapłaty należy uzupełnić odpowiednie
kwoty: Sprzedaż --→ Paragony fiskalne --→ Płatności
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4. Zamknięcie paragonu fiskalnego utworzy w raporcie kasowym oddzielne pozycje wg podzielonych w parago-
nie płatności: Księgowość --→ Raporty/wyciągi --→ Pozycje
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5. Niezależnie od tego, czy pozycja raportu kasowego została automatycznie utworzona z paragonu lub faktury
czy też została dodana „ręcznie”, operator może wybrać dla niej odpowiedni sposób zapłaty. Jeżeli kasa/ bank
będą mieć zdefiniowane konta dla poszczególnych sposobów zapłaty (punkt 1.), podczas zamykania raportu
kasowego i tworzenia z niego dowodu księgowego system uzupełni konta kasy/banku wg tych definicji pomi-
jając konto księgowe zdefiniowane dla całej kasy/banku. Jeżeli sposób zapłaty pozostanie nieuzupełniony –
konto księgowe zostanie pobrane z definicji kasy/banku:
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W efekcie raport kasowy zostanie automatycznie zaksięgowany na konta przypisane poszczególnym sposobom
płatności.
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Chapter 5. Magazyny
Magazyny są istotnym działem programu RSAnakonda. Pozwalają one na sprawne zarządzanie placówkami,
w których składowane są artykuły związane z działalnością firmy użytkownika. Magazyny umożliwiają także
porządkowanie w prosty sposób wszelkich dokumentów związanych z przyjmowaniem bądź wydawaniem to-
warów magazynowych. Dostęp do tego działu mają tylko operatorzy, którym administrator systemu nadał
uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych (patrz rozdział: Administracja. Operatorzy. Up-
rawnienia do magazynów. oraz Administracja. Operatorzy. Uprawnienia do dokumentów magazynowych).

Aby wejść do tego działu należy w oknie głównym programu wcisnąć klawisz <F4> albo wybrać myszką przycisk
Magazyny:

Po wykonaniu powyższej czynności program przeniesie nas do kolejnego okna, zawierającego przyciski: "Maga-
zyny", "Dokumenty magazynowe", "Spis z natury" "'Przeceny", "Dostawy","Intrastat" "Zamówienia dostawcy",
"Analiza stanów","Rezerwacje","Obroty/wyszukiwanie".
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1. Magazyny - spis
Po wciśnięciu przycisku Magazyny lub klawisza <F1> (1) - otworzy się okno (2), w którym centralną część zaj-
mować będą dwa niewypełnione pola: Oddział i Opis.

1.
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2.
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Każdy magazyn jest opisany w czterech kolumnach:

• Kolumna nr 1: Symbol, która określa magazyn za pomocą czterech znaków (przy czym każdy magazyn musi
mieć swój specyficzny/niepowtarzalny symbol),

• Kolumna nr 2: Opis magazynu, lub inaczej–jego nazwa,

• Kolumna nr 3: Handlowy, opisuje zdolność magazynu do sprzedawania zawartych w nim artykułów (patrz też:
"Tworzenie nowego magazynu", opcja: handlowy),

• Kolumna nr 4: Oddział, informuje, do jakiego oddziału przedsiębiorstwa przypisany jest dany magazyn.

• Kolumna nr 5. Ceny, określa, czy w magazynie stosowane są ceny materiałów w dokumentach magazynowych

• Kolumna nr 6. Lokacje - określa, czy w magazynie stosowane są lokacje jako określone miejsca składowania
materiałów.

• Kolumna nr 7 Przeterm. - określa czy wydawać artykuły przeterminowane z uwzględnieniem dni karencji.
W praktyce oznacza to, czy z wybranego magazynu można wydawać (nie dotyczy dokumentów MM) towary
przeterminowane albo takie, w których termin przydatności jest mniejszy niż dzisiaj plus dni karencji (Dane
Podstawowe --> Artykuły --> Dane Podstawowe F4).

Okno w takiej formie wyświetla wszystkie magazyny. Aby znaleźć interesujący nas magazyn wraz ze
szczegółowymi informacjami należy najechać myszką na jedyny aktywny klawisz w górnym pasku okna pt. Filtruj

magazyny  , nacisnąć F3, bądź wybrać Magazyn -> Wyświetl dane, następnie w puste pola wpisać znane
użytkownikowi dane - może to być nawet początek numeru oddziału lub niepełna nazwa magazynu–a potem
ponownie odfiltrować magazyny . Program uwzględni wskazówki i wyświetli wszystkie dostępne magazyny, które
spełniły warunek określony w polach 'Oddział' i 'Opis'.

Jeżeli użytkownik korzysta z programu po raz pierwszy to lista magazynów nie będzie zawierać żadnej pozycji.

Aby utworzyć i zapisać w bazie danych nowe magazyny należy kliknąć w przycisk .
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1.1. Tworzenie nowego magazynu

Aby otworzyć okno, w którym dodamy nowy magazyn należy uprzednio nacisnąć przycisk Dodaj magazyn 
lub klawisz <Num+>. Program wyświetli wtedy na ekranie poniższy formularz:

Teraz należy wypełnić puste pola:

• Symbol: może stanowić cyfra lub litera max 4 znaki w linii.

• Opis (nazwa): musi zawierać sformułowanie do 40 znaków.

• Oddział: zawiera symbol oddziału, do którego przyporządkowany jest magazyn

• Opcja handlowy.

• Opcja braków

• Opcja Stosować ceny

• Opcja Lokacje

• Opcja Wydawać przeterminowane

• Opcja Tylko pełne opakowania

• Opcja Detaliczny

• Kolejkowanie: wybór odpowiedniej metody kolejkowania przyjęć w magazynie (możliwa lista metod oraz
użycie wyboru ze słownika poprzez skrót klawiszowy <F1>)

• jednorazowe występowanie artykułu na DM: zaznaczenie tej opcji sprawi, że ten sam artykuł może wys-
tępować tylko jeden raz na jednym dokumencie magazynowym

Możliwe jest użycie tzw. "hotkeye", czyli używając klawiszy literowych z literami podkreślonymi przy etykietach
checkbox-ów, spowodujemy jego zaznaczenie lub odznaczenie.
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W prawej dolnej części okna "Dodawania nowego magazynu" znajduje się domyślnie niezaznaczone, małe pole
o nazwie handlowy. Gdy użytkownik tworzy nowy magazyn, ma możliwość sprecyzowania czy dany magazyn
będzie spełniał funkcję placówki, która jedynie przechowuje towary (w tym przypadku opcja handlowy powinna
pozostać niezaznaczona), czy też oprócz składowania artykułów może je także sprzedawać. W takiej sytuacji
użytkownik powinien zaznaczyć opcję handlowy poprzez kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy.

Zapisanie magazynu jako handlowy wiąże się z pojawieniem dodatkowych możliwości np. podczas sprzedawania
towarów, kiedy to liczba artykułu przeznaczonego do sprzedaży zostaje powiększona o artykuły składowane w
magazynie handlowym. Co za tym idzie, zwiększa się liczba towaru, który można sprzedać.

W przypadku, gdy magazyn nie został zapisany jako handlowy, liczba towaru, który można sprzedać jest
niższa, ponieważ program nie uwzględni już produktu znajdującego się w magazynie jako produktu zdolnego
do sprzedaży. Co z tego wynika, ten sam towar znajdujący się w placówce handlowej i magazynie nie będzie
sumowany, a więc jego liczba przeznaczona do efektywnej sprzedaży będzie niższa. Tylko przeniesienie towaru
z magazynu do placówki handlowej może zwiększyć aktualną ilość towaru do sprzedaży.

Zaznaczenie opcji braków spowoduje, że stany magazynowe tego magazynu nie będą brane pod uwagę podczas
wykonywania niektórych raportów (np. tych dotyczących zapasów towaru).

Jeżeli w danym magazynie wyłączona jest opcja "Stosować ceny" to podczas edycji pozycji w dokumentach pola
dotyczące cen i wartości (również wersja cenowa itp) są zablokowane do edycji. Należy pamiętać, że przesunięcie
towaru z magazynu, w którym nie są stosowane ceny do magazynu, w którym towar jest wyceniany i odwrotnie
dokumentem MM JEST NIEMOŻLIWE!

Zaznaczenie opcji "Lokacje" oznacza, że w danym magazynie obsługiwane będą lokacje artykułów. Chceckbox
ten można tylko zmienić, gdy w magazynie stany magazynowe są zerowe i nie ma dokumentów magazynowych
lub wszystkie dokumenty są w stanie wyższym lub równym "Z". Od momentu zmiany obsługi lokacji w maga-
zynie, nie można otwierać wcześniejszy dokumentów magazynowych. Tylko w takim magazynie możliwe będzie
wystawianie dokumentów magazynowych o rodzaju "L".

Zmiana opcji "Lokacje" możliwa jest tylko w pustym magazynie, tzn. w magazynie który ma zerowe stany maga-
zynowe, nie ma dokumentów magazynowych lub wszystkie są w stanie wyższym równym "Z". Z tego też względu
nie możliwe jest otwarcie wcześniejszych dokumentów magazynowych.

Zaznaczenie opcji "Wydawać przeterminowane" oznacza, czy z wybranego magazynu można wydawać (nie
dotyczy dokumentów MM) towary przeterminowane albo takie, w których termin przydatności jest mniejszy niż
dzisiaj plus dni karencji (Dane Podstawowe --> Artykuły --> Dane Podstawowe F4).

Zaznaczenie opcji "Tylko pełne opakowania" sprawia, że kontrolowane będą opakowania wydawane odbiorcy.

Wypełniając pola pamiętajmy o podaniu właściwego numeru/symbolu oddziału lub jego nazwy. Pomocna okaże

się tutaj opcja eksploracji ( ikona ), po skorzystaniu z której pojawią się wszelkie dostępne użytkownikowi
oddziały. Aby wybrać oddział z listy wystarczy na niego kliknąć.

Aby ostatecznie dodać tworzony właśnie magazyn do bazy danych programu, należy wcisnąć przycisk Zapisz

magazyn . Od tego momentu będzie on widniał w spisie jako jedna z pozycji.

Jeżeli chcemy cofnąć wprowadzone zmiany i wrócić do punktu wyjścia, należy nacisnąć .

1.2. Edycja magazynu

Edytuj Magazyn  służy do modyfikowania wprowadzonych wcześniej danych o magazynie. Aby rozpocząć
edycję danego magazynu należy go uprzednio zaznaczyć jednym L-kliknięciem myszy spośród dostępnej listy
magazynów .
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Następnie należy nacisnąć klawisz <F4> lub przycisk Edytuj Magazyn  z Menu paska górnego. Pojawia się
okno zawierające wprowadzone wcześniej dane dotyczące zaznaczonego magazynu.

Schemat działania jest identyczny jak w przypadku punktu Tworzenie nowego magazynu. Po dokonanych zmi-

anach koniecznie należy je zapisać  (patrz również Tworzenie nowego magazynu) lub cofnąć zmiany 
jeżeli chcemy wrócić do punktu wyjścia.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna, możemy edytować dane poprzedniego  lub następnego

magazynu .

1.3. Zmiana symbolu magazynu

Ikona  służy do szybkiej modyfikacji symbolu magazynu. Po wybraniu magazynu i skorzystaniu z tej opcji,
na ekranie monitora pojawi się małe okno z prośbą o wprowadzenie nowego symbolu magazynu. Po dokonaniu
zmiany należy nacisnąć klawisz <Enter>, który zapisze nowe ustawienie i wróci nas z powrotem do okna Edycji
magazynów.

1.4. Dane dodatkowe magazynu
Każdy magazyn można definiować zmieniając jego dane dodatkowe. W tym cel należy, będąc kursorem na

odpowiednim magazynie, użyć klawisza <F6>, ikony  z toolbara lub polecenia "Dane dodatkowe" z zakładki
"Magazyn" menu okna. Po wykonaniu jednej z powyższych operacji, pojawi się ekran z możliwościami wyboru.
Opcję zatwierdzamy dwuklikiem myszki lub wybraniem jej za pomocą klawisza <ENTER>.
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1.4.1. Kategorie

Każdy magazyn w firmie ma do siebie przypisane kategorie artykułów, które w nim wystepują. Podczas
wprowadzania danych przyjmowanego artykułu , program sprawdza, czy dana kategoria jest przypisana do tego
magazynu.

1. Dodawanie nowej kategorii artykułów

Aby dodać nową kategorię artykułów należy z Menu wybrać polecenie "Kategorie" ---> funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Słownik:
Kategorie artykułów", z którego wybieramy dwuklikiem kategorię, którą chcemy przypisać do magazynu.

Nowa kategoria zostaje przypisana do wybranego magazynu i pojawia się na liście w oknie "Edycja kategorii
magazynu".

2. Usuwanie kategorii artykułów

Aby usunąć konkretną kategorię z listy kategorii przypisanych danemu magazynowi, należy zaznaczyć ją L-
kliknięciem na liście kategorii w oknie "Edycja kategorii magazynów", a następnie z Menu wybrać polecenie

"Kategorie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę .
Program zażąda potwierdzenia usunięcia danych wyświetlając okno:
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Potwierdzamy chęć usunięcia danych naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klaw-
isz <N>).

3. Edycja kategorii artykułów poprzedniego lub następnego magazynu

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja magazynów" możemy edytować kategorie poprzedniego lub
następnego magazynu.

Aby to uczynić z Menu należy wybrać polecenie "Magazyn" ---> funkcję "Poprzedni" (klawisz <F11> lub ikona

) lub "Następny" (klawisz <F12> lub ikona ). Następuje edycja kategorii wybranych magazynów.

Kończąc korzystanie z okna "Edycja kategorii magazynu" zamykamy go z Menu wybierając polecenie "Plik" ---
> funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Edycja magazynów".

1.4.2. Parametry

Okno przeznaczone do ustawiania konkretnych, szczegółowych parametrów dla magazynu. Zawiera grid edy-
towalny.

Kolumny:

• Dokument - identyfikator dokumentu magazynowego, dla którego podane zostaną dodatkowe parametry. Jeżeli
jest taka konieczność, operator może skorzystać z klawisza <F1>, którego użycie otworzy okno z listą wszyst-
kich dostępnych identyfikatorów dokumentów magazynowych.

• Wersje cenowe - zdefiniowane w tym miejscu (jedna lub lista) kontrolują wersję cenową pojawiającą się na
dokumencie. Innymi słowy. Jeżeli w pole to wpisana jest jedna wersja cenowa, zostanie ona automatycznie
wpisana do nagłówka dokumentu magazynowego (o odpowiednim, wpisanym w poprzednią kolumnę identy-
fikatorze) i będzie ona nieedytowalna. Lista wersji cenowych spowoduję kontrolę, uniemożliwiającą wpisanie
do dokumentu wersji cenowej spoza zdefiniowanej listy.

• Kontrahenci - analogicznie jak z wersjami cenowymi; jeden kontrahent to automatyczne uzupełnienie nagłówka
dokumentu magazynowego, lista zaś to kontrola wpisywanego do DM kontrahenta. W przypadku jeżeli
tworzymy automatycznie RW z PW, to do RW będzie pobierany pierwszy kontrahent z tej listy.

• Lokacja domyślna - jeśli wypełniona, to zostanie automatycznie wprowadzona do nagłówka dokumentu mag-
azynowego.

• Karta przyjęcia - oznaczenie checkboxa oznacza, że w danym typie dokumentów magazynowych będą uzupeł-
niane karty przyjęcia.
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Jeżeli w kolumnie "Wersje cenowe" lub "Kontrahenci" dla konkretnego typu dokumentu znajduje się tylko jeden
wpis, wówczas na nagłówku dokumentu magazynowego, wartość z kolumny wstawiana jest automatycznie w
odpowiednią kontrolkę i kontrolka staje sie nieedytowalna. Jeżeli wartości jest więcej, w kontrolkę nie wstawia
sie żadna wartość a kontrolka pozostaje edytowalna jednak przy zapisie system sprawdza wartość wpisaną do
kontrolki z tymi zawartymi w opisywanej tabeli.

Listę parametrów można wydrukować korzystając z ikony  znajdującej się w toolbarze okna, skrótu klaw-
iszowego <CTRL + P> lub polecenia z menu Parametr --> Drukuj.

Usunięcie wpisu powoduje użycie ikony , wybranie pozycji "Usuń" z menu "Parametr" lub klawisz <NUM-
>.

1.4.3. Uprawnienia

Wybór tej opcji pokazuje wszystkich operatorów uprawnionych do konkretnego magazynu. Uprawnienia do mag-
azynów definiuje się w module "Administracja" -> "Operatorzy"

1.5. Usuwanie magazynu

Usuń magazyny  – służy do kasowania magazynów z programu. Aby to zrobić należy zaznaczyć jeden
lub kilka magazynów przeznaczonych do usunięcia (kiedy jest to pojedynczy magazyn robimy to za pomocą
L-kliknięcia na wierszu zawierającym dane tego magazynu - w sytuacji, gdy magazynów jest więcej niż jeden
powtarzamy tę operację przy nieustannie wciśniętym klawiszu <Ctrl>), a następnie wciskamy klawisz <Num->.
Na ekranie pojawi się wtedy okno, poprzez które program będzie chciał upewnić się, że kasowanie magazynów
jest procesem zamierzonym, a nie wynikiem pomyłki.

Aby potwierdzić usuwanie magazynu/ów należy kliknąć na przycisku "Tak" (klawisz <T>) – aby zrezygnować z
kasowania konieczne jest wybranie opcji "Nie" (klawisz <N>). Jeżeli program zarejestruje odpowiedź twierdzącą
(tj. "Tak") to usunie w sposób absolutny wszystkie informacje związane z danym magazynem/ami.

Jeżeli dane usuwanego magazynu występują w innych tabelach (np. dokumentach magazynowych), wówczas
usunięcie magazynu będzie niemożliwe. System wyświetli komunikat:

1.6. Drukowanie listy magazynów

Drukuj listę , dzięki tej opcji, po odpowiednim skonfigurowaniu pracy drukarki z programem, rozpocznie
się drukowanie, obecnie wyświetlanej na ekranie monitora, listy magazynów. Identyczny rezultat (drukowanie
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listy) można osiągnąć wciskając równocześnie klawisze <Ctrl+P>. Samo drukowanie poprzedzone jest przez po-
jawienie się okna wyboru między drukowaniem znakowym, a graficznym. Aby rozpocząć proces należy wybrać
interesującą nas opcję, a następnie wybrać przycisk OK.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

1.7. Wyszukiwanie magazynu

Filtruj magazyny  – umożliwia selekcję magazynów i ich wyszukiwanie ze względu na podany warunek.
(Patrz więcej Magazyny - spis, przycisk Filtruj magazyny).

2. Dokumenty magazynowe
Program realizuje wszystkie funkcje wymagane przez gospodarkę magazynową i zapewnia uzyskanie odpowied-
nich danych. W programie można zdefiniować dowolną ilość magazynów. Dla każdego z nich prowadzone są
indywidualne stany magazynowe, dzięki czemu możliwe jest określenie stanu dla danego magazynu na dowolny
dzień. Dzięki dokładnemu zdefiniowaniu danych artykułów występujących w magazynach (np. wersja cenowa,
nr serii, data ważności/przydatności do spożycia) możliwe jest łatwe wyszukanie i edytowanie dokumentów wg
określonych parametrów.

Moduł umożliwia wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów magazynowych, np:

• PZ - przyjęcie zewnętrzne (wymaga podania kontrahenta, od którego przyjmowany jest towar).

• WZ - wydanie zewnętrzne (wymaga podania kontrahenta, dla którego wydawany jest towar).

• PW - przyjęcie wewnętrzne (nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar).

• RW - rozchód wewnętrzny (nie wymaga podania kontrahenta, dla którego przeznaczony jest towar).

• MM - przesunięcie między magazynowe - pozwala na przesunięcie towaru z jednego magazynu do innego nie
wpływając na sumaryczną ilość towaru we wszystkich magazynach, a jedynie na ilości towarów w poszczegól-
nych magazynach powiązanych tym dokumentem. Najczęściej wykorzystywany jest w celu przeniesienia partii
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towaru z magazynu, do którego został dokonany zakup towaru do innych magazynów zdefiniowanych przez
użytkownika.

• L - przesuniecie między lokacjami - działa podobnie jak dokument MM tyle, że w obszarze lokacji. Tworzenie
dokumentu magazynowego o typ rodzaju możliwe jest tylko w magazynie, który w definicji magazynu (Mag-
azyn --> Magazyny) ma zaznaczoną opcję obsługi lokacji.

• D - korekta przyjęć - typ dokumentu używany jedynie w przypadku, gdy firma korzysta z dynamicznego
przelicznika miar. Wówczas istnieje możliwość pozostania w przyjęciach artykułu, który w jednej jednostce
ma ilość równą zero, mimo że w drugiej wartość jest od zera większa. Dokument typu "D" dodaje się w taki
sam sposób jak każdy inny, z tą różnicą, że nie podaje się do parametrów daty dokumentu. Data wczytuje się
automatycznie i zawsze jest bieżąca (na chwilę tworzenia dokumentu) - dokument zamyka się automatycznie.

2.1. Edycja dokumentów magazynowych
Aby rozpocząć pracę w części "Dokumenty magazynowe", należy w oknie głównym programu wybrać przycisk
"Magazyny" - klawisz <F4>,a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Dokumenty magazynowe" - klawisz
<F2>.

W efekcie wyświetlone zostanie okno "Edycja dokumentów magazynowych".
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Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Dokument ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3>

lub na pasku skrótów wybierając ikonę  możemy wyszukać interesujące nas dokumenty magazynowe pod
warunkiem, że operator ma do tych dokumentów uprawnienia.

Zaznaczenie pola kontrolnego (checkbox) "Niezamknięte" spowoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów
magazynowych w stanie "W" i "G".

Zaznaczenie pola kontrolnego (checkbox) "Niewysłane towary" spowoduje wyświetlenie dokumentów, które mają
przypisaną przesyłkę w stanie "W" i tych których nie mają przypisanych przesyłek.

Zaznaczenie pola kontrolnego (checkbox) "Zmienione" spowoduje wyświetlenie dokumentów, w których
nastąpiła zmiana ceny z uwzględnieniem pozostałych filtrów.

Jeżeli naciśniemy <F3> pozostawiając wszystkie pola puste, system zażąda podania jakiegokolwiek filtra, gdyż
w przeciwnym wypadku dane nie zostaną pobrane, wyświetlając komunikat:

Naciśnięcie <F3> powoduje wyświetlenie rozwiniętej wersji okna "Edycja dokumentów magazynowych", które
udostępnia nam wiele opcji.
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Lista dokumentów magazynowych wyświetlana jest według klucza sortowania zawierającego: symbol magazynu,
rodzaj dokumentu, data i numer dokumentu.

Tabela z listą dokumentów magazynowych zawiera kilkanaście kolumn, w których umieszczone są wszystkie dane
konkretnego dokumentu magazynowego:

1. S - stan dokumentu magazynowego (możliwe wartości to W - wprowadzony, G - sprawdzony i gotowy do
zapisu, Z - zapisany do magazynu/zamknięty, K - pobrany do księgowości)

2. Mag - symbol magazynu

3. Typ - typ dokumentu magazynowego (np. PZ, WZ, PW, RW, MM)D

4. Data - data wprowadzenia dokumentu magazynowego

5. Nr - numer kolejny dokumentu magazynowego w ramach magazynu, typu dokumentów magazynowych i dnia

6. Skąd - symbol magazynu z którego wydaje się towar

7. Dokąd - symbol magazynu do którego przyjmuje się towar

8. Nr d. - numer dokąd ( w magazynie do którego kierowany jest towar, dokumentowi nadawany jest osobny
numer)

9. Kontrahent - identyfikator kontrahenta od którego przyjmowany jest towar lub dla którego wydawany jest towar

10.Wersja - identyfikator wersji cenowej wg której ma być wyceniany dokument. Jeżeli pole to jest wypełnione,
to wówczas system automatycznie pobiera odpowiednie ceny dla artykułów
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11.Wartość - wartość dokumentu

12.Waluta - symbol waluty, w której dodatkowo wyceniany jest dokument

Kolumny dotyczące faktur sprzedaży:

13.Faktura/Korekta - symbol faktury lub korekty utworzonej z dokumentu magazynowego

14.Zlecenie - numer zlecenia (patrz "Dane podstawowe" ---> "Słowniki" ---> "Numery zleceń")

Kolumny dotyczące faktur zakupu kontrahenta:

15.Faktura - numer faktury wystawionej poza programem Anakonda

16.Waluta - symbol waluty zdefiniowanej w fakturze

17.Wartość wal. - wartość w zdefiniowanej walucie

Kolumny dotyczące przesyłek magazynowych:

18.Data przesyłki - data wystawienia przesyłki magazynowej związanej z dokumentem magazynowym

19.Numer przesyłki - numer przesyłki magazynowej związanej z dokumentem magazynowym.

Kolumny związane z dokumentami powiązanymi:

20.Dok. związ. - symbol dokumentu powiązanego

21.Zam. - czy pobrane z zamówień od odbiorców

22.Symb. zam. - symbol zamówienia od odbiorców

23.Dokum. korygowany - korygowany dokument magazynowy

Dla kolumn z wartościami numerycznymi istnieje możliwość uzyskania sum wyświetlonych dokumentów. W tym

celu z Menu należy wybrać funkcję Sumy z tabeli lub nacisnąć ikonę  . System wyświetli okno z sumami
wartości dla poszczególnych kolumn:
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2.2. Tworzenie nowego dokumentu magazynowego
Aby utworzyć nowy dokument magazynowy, należy z Menu wybrać polecenie Dokument ---> opcję Dodaj, lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Nowy dokument
magazynowy":

Należy uzupełnić poszczególne pola wpisując nr magazynu, typ dokumentu magazynowego co powoduje au-
tomatyczne ukazanie się opisów w polach obok (w obu przypadkach można skorzystać z funkcji wyszukiwania

naciskając ikonę ), a następnie datę i numer dokumentu magazynowego.

Jeżeli operator ma uprawnienia tylko do jednego magazynu - symbol magazynu wypełniany jest automatycznie
i jest nieedytowalny.
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Przemieszczanie się z jednego pola do drugiego można uzyskać naciskając <Enter> lub klikając myszką na
poszczególne pola.

W przypadku tworzenia dokumentu magazynowego typu "D" operator nie wpisuje ani daty ani numeru dokumentu
magazynowego. Specjalny typ dokumentu służy jedynie do korekty przyjęć magazynowych artykułów z dynam-
icznym przelicznikiem. Algorytm pobiera wszystkie przyjęcia, w których w jednej jednostce miary jest ilość=0
i wydaje przyjęcie na dokumencie magazynowym. Dokument typu "D" jest automatycznie zamykany do stanu
"Z" i jest gotowy do dekretacji.

Zatwierdzamy zmiany naciskając <Enter>, co powoduje pojawienie się okna "Dokument", którego pola uzupeł-
niamy kolejnymi danymi dokumentu.

W typach dokumentów magazynowych definiuje się jakie pola muszą być wypełnione. Bez ich wypełnienia system
nie pozwoli zamknąć dokumentu magazynowego.

W polach tekstowych niedozwolone znaki ' oraz \ automatycznie, przy zapisie zmieniane są na ` lub /.

Jeżeli wypełnione jest pole "Nr faktury" system sprawdza, czy na innym dokumencie magazynowym dla danego
kontrahenta nie figuruje już w tym roku ten sam symbol. Jeżeli tak - zostanie wyświetlona informacja:
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Jeżeli w pole "Projekt" wpiszemy lub wybierzemy z listy projekt, którego data jest wcześniejsza lub późniejsza
od daty wystawienia dokumentu magazynowego, przy próbie zapisu nagłówka dokumentu, system wyświetli
stosowny komunikat o niezgodności daty dokumentu magazynowego z datami rozpoczęcia lub zakończenia pro-
jektu.

Opcję "nocny" zaznaczamy jeżeli na dokument magazynowy mają być pobierane artykuły w wersji cenowej
zdefiniowanej dla przerzutów nocnych w danym oddziale w module "Kierowcy - Wersje" (Dane podstawowe ---
> Dane pomocnicze---> Kierowcy - wersje).

Opcję "LIFO" zaznaczamy jeżeli artykuły mają być wydawane z magazynu wg metody "LIFO" (od najmłodszych
przyjęć do magazynu). Standardowo, bez zaznaczenia tej opcji, artykuły wydawane są wg metody 'FIFO' (od
najstarszych przyjęć do magazynu).

Aby na dokumentach rozchodowych wydawane były artykuły, które zostały najwcześniej przyjęte w ramach firmy,
należy w danych podstawowych firmy zaznaczyć opcję "wydawanie wg daty wejścia".

Jeżeli w definicji magazynu nie zaznaczono pola "Stosować ceny" to niżej wymienione pola zablokowane są do
edycji:

• W nagłówku dokumentu - waluta i wersja cenowa

• W pozycjach dokumentu - cena, cena2 (jeżeli zdefiniowano obsługę dwóch jednostek miar)

Jeżeli Kontrahent dla którego tworzymy dokument magazynowy ma przekroczoną wartość zaległości przyznanego
limitu (Dane Podstawowe --> Kontrahenci --> Dane do fakturowania --> Max wartość) system wyświetli okno
"Co robić" z informacją o wykorzystaniu limitu:

W przypadku jeśli w danym magazynie istnieją zdefiniowane parametry dokumentów dla wybranego typu, w
nagłówku dokumentu można wybrać jedynie kontrahentów podanych w parametrach. W przypadku gdy pożądany
kontrahent nie będzie zdefiniowany w parametrach dokumentów, system wyświetli komunikat "Niedozwolony
kontrahent"

Po wybraniu odpowiedzi "Tak" system wyświetli okno "Przeglądanie zaległości" z zaległościami wybranego Kon-
trahenta, wybranie odpowiedzi "Nie" spowoduje dalsze dodawanie dokumentu magazynowego.

W przypadku dodawania dokumentu MM magazyny "skąd" i "dokąd" muszą być tego samego typu, tzn. pole
"Stosować ceny" musi być jednakowo zaznaczone w obu tych magazynach.

Nagłówek dokumentu magazynowego pozwala wybrać sposób kolejkowania przyjęć. Dostępne metody kole-
jkowania znajdują się w słowniku stałym, który można wywołać poprzez skrót klawiszowy <F1> (będąc na
kontrolce "Kolejkowanie"). Można również wpisać listę metod po przecinku. W tym miejscu dozwolony jest
wielokrotny wybór odpowiedniej metody.
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Sposób kolejkowania określa się również na poziomie całej firmy i na poziomie magazynu. Przyjmuje się zasadę
"od szczegółu do ogółu" i według niej walidowana jest ważność listy metod kolejkowania. Zatem kolejkowanie
na dokumencie magazynowym jest ważniejsze niż to na poziomie magazynu, a to z kolei jest ważniejsze od tego
określonego na poziomie firmy.

Okno to oferuje nam następujące opcje:

1. wprowadzonych danych.

W tym celu z Menu należy wybrać polecenie "Dokument" ---> opcję "Zapisz zmiany" lub użyć klawisza <F5>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . W efekcie nowy dokument pojawia się na liście dokumentów mag-
azynowych w oknie "Edycja dokumentów magazynowych".

2. Cofnięcie zmian.

Z Menu należy wybrać polecenie "Dokument" ---> opcję "Cofnij zmiany" lub użyć klawisza <F8> lub z paska

skrótów wybrać ikonę .

3. Opis dokumentu.

Z Menu należy wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Opis dokumentu" lub użyć klawiszy <Ctrl+F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . W oknie, które się pojawi należy wpisać niezbędny dla dokumentu
opis, który widoczny będzie na wydruku dokumentu.

4. Bezpośrednie przejście do poprzedniego ( Menu ---> "Dokument" --->"Poprzedni dokument" lub klawisz

<F11> lub ikona ) lub następnego dokumentu ( Menu ---> "Dokument" ---> "Następny dokument" lub

klawisz <F12> lub ikona ).

5. Edycja pozycji dokumentu.

W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> opcję "Pozycje dokumentu" lub nacisnąć

klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Dalej należy postępować wg opisu zawartego w rozdziale "Pozycje dokumentu magazynowego".

Dokument "Korekta zaokrągleń". Jeżeli wybierzemy do tworzenia dokument o typie "K". System wyświetli
okno:

System kontroluje czy podana data jest ostatnim dniem miesiąca. W oknie tym należy wprowadzić maksymalną
ilość i maksymalną wartość poniżej której zaokrąglać. System liczy stan magazynu na podany dzień i jako pozycje
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dokumentu magazynowego tworzy te, dla których w jednej JM jest 0 a w drugiej JM nie i te dla których ilość
wynosi zero, a wartość <> 0 Dokument taki od razu jest zamykany.

2.3. Kopiowanie dokumentu magazynowego
Program umożliwia nam również skopiowanie istniejącego już dokumentu magazynowego. Jest to duże ułatwienie
dla operatora, który wprowadzając podobny dokument nie musi za każdym razem wpisywać tych samych danych,
a może ograniczyć się jedynie do modyfikacji danych różniących się w danych dokumentach. Ma to szczególnie
zastosowanie w przypadku dokumentów "MM", kiedy np. towar wyprowadzany jest tym dokumentem z "maga-
zynu skąd" do "magazynu w drodze", a następnie z "magazynu w drodze" do "magazynu dokąd". W tym przypadku
zmieniają się tylko symbole magazynów, bezcelowym byłoby więc ponowne wprowadzanie tych samych danych.

Aby skopiować dokument magazynowy należy zaznaczyć go L-kliknięciem na liście dokumentów w oknie "Edy-
cja dokumentów magazynowych", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Kopiuj" lub

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <Enter> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Kopi-
owanie dokumentu magazynowego":

W poszczególnych polach widnieją dane kopiowanego dokumentu. W miarę potrzeb możemy je zmodyfikować
przechodząc do kolejnych pól za pomocą strzałek. Na koniec, naciśnięcie klawisza <Enter> zatwierdza kopiowanie
dokumentu i nowy dokument pojawia się na liście dokumentów magazynowych.

Kolejne dane dokumentu możemy edytować i modyfikować z Menu wybierając polecenie "Dokument" --->

funkcję "Dane podstawowe" lub naciskając klawisz <F4> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Ważne!

Rozbite pozycje podczas kopiowania dokumentów magazynowych są scalane, jeżeli wszystkie ich cechy są takie
same. Przez cechy rozumie się: cenę, termin ważności, numer serii, lokację lub cechę dodatkową.

2.4. Dane podstawowe dokumentu magazynowego
Chcąc edytować dane podstawowe konkretnego dokumentu magazynowego, zaznaczamy go kliknięciem na liście
dokumentów w oknie "Edycja dokumentów magazynowych", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Doku-

ment" ---> funkcję "Dane podstawowe", lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
Pojawia się okno zawierające podstawowe dane dokumentu.

UWAGA!!!! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!!!
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Chcąc edytować poszczególne pozycje dokumentu magazynowego postępujemy wg opisu przedstawionego w
rozdziale "Pozycje dokumentu magazynowego".

Uwaga! W przypadku wypełnienia pola "Wersja cenowa", nie można edytować cen na pozycjach rozchodowych
dokumentów magazynowych.

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij".

2.5. Zmiana klucza dokumentu magazynowego
Chcąc zmienić tzw. klucz dokumentu magazynowego, na który składają się: identyfikator magazynu, typ doku-
mentu magazynowego, data wprowadzenia dokumentu i jego numer, należy z Menu wybrać polecenie "Doku-

ment" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powodu-
je to pojawienie się okna:
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Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klawiszem <Enter>. System wyświetli ostrzeżenie o długotrwałości tych
zmian, ponieważ klucz będzie musiał być zmieniony we wszystkich dokumentach systemu, w których występuje:

Jeżeli mimo to decydujemy się na dokonanie zmiany wybieramy przycisk "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy
wybierając "Nie" (klawisz <N>).

Uwaga:

• Jeśli w dokumencie magazynowym wypełnione są lokacje, to nie można zmienić symbolu magazynu w kluczu
dokumentu

• Jeśli w dokumencie magazynowym wypełnione są lokacje, to można zmienić symbol dokumentu, ale tylko w
ramach typu (np. z PZ na PW - oba dokumenty przychodowe)

2.6. Usuwanie dokumentu magazynowego
Jedynie dokument magazynowy w stanie "W" jest możliwy do usunięcia. Aby to zrobić, należy w oknie "Edy-
cja dokumentów magazynowych" zaznaczyć kliknięciem dokument, który chcemy usunąć, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Spowoduje to pojawienie się komunikatu:

Potwierdzamy usunięcie dokumentu wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz
<N>).

Ważne: Należy pamiętać, że dokument magazynowy nie zostanie usunięty jeżeli istnieje utworzony a nie zamknię-
ty spis z natury dotyczący usuwanego dokumentu.

Ważne: Nie można usuwać dokumentów utworzonych z PAN (panel dotykowy dla produkcji).
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2.7. Pozycje dokumentu magazynowego
Aby otworzyć okno edytujące pozycje dokumentu należy z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> opcję "Pozy-

cje dokumentu" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Tabela ta zawiera następujące informacje o pozycjach dokumentów magazynowych:

1. Poz. - numer pozycji (pozycje są numerowane automatycznie od "1")

2. Pp. - numer podpozycji ( w przypadku dokumentów rozchodowych lub dokumentów przesunięcia między-
magazynowego możliwe jest rozbicie pozycji na podpozycje)

3. Artykuł - identyfikator i opis artykułu

4. Cecha opis - opis cechy artykułu

5. Cecha wartość - wartość cechy artykułu

6. Wartość opis - opis wartości cechy artykułu

7. Ilość1 - ilość artykułu w 1 jednostce miary

8. Cena1 - cena artykułu w 1 jednostce miary (nieedytowalna na dokumentach rozchodowych, jeżeli w nagłówku
wypełniono pole "Wersja cenowa")

9. Jm 1 - 1 jednostka miary

10.Ilość2 - ilość artykułu w 2 jednostce miary

11.Cena2 - cena artykułu w 2 jednostce miary (nieedytowalna na dokumentach rozchodowych, jeżeli w nagłówku
wypełniono pole "Wersja cenowa")

12.Jm 2 - 2 jednostka miary

13.Nr serii - numer serii ( wymagany jest, jeżeli w danych artykułu zaznaczona jest opcja wymagany numer serii).
Pole to musi być wypełnione na dokumentach przychodowych. Na dokumentach rozchodowych system sam
pobiera numer serii z magazynu)
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14.Termin - termin przydatności (wymagany jest, jeżeli w danych artykułu zaznaczona jest opcja wymagany ter-
min przydatności. Pole musi być wypełnione na dokumentach przychodowych, na rozchodowych system sam
pobiera termin przydatności z magazynu.

15.Artykuł - powtórzony dla ułatwienia odczytu tabeli identyfikator i opis artykułu

16.Dok. przychodowy - nr dokumentu przychodowego dla danego artykułu wpisywany przez system w przypadku
wydawania artykułu lub przesunięcia międzymagazynowego.

17.Lokacja dokąd/skąd - symbol lokacji dokąd dla dokumentów przychodowych i skąd dla dokumentów roz-
chodowych.

Okno "Edycja pozycji dokumentu" udostępnia następujące funkcje:

• Dodanie nowej pozycji.

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +>

lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawia się okno "Dodawanie nowej pozycji dokumentu maga-
zynowego":

Wypełniamy poszczególne pola poruszając się do następnego za pomocą klawisza <Enter>.

Jeżeli wpisany na pozycję artykuł ma przypisaną cechę, wówczas operator będzie zobowiązany do wypełnienia
wartości tej cechy. Można stosować skrót klawiszowy <F1> w celu uzyskania podpowiedzi. Jeżeli sekcje cechy
mają zaznaczone wartości domyślne, pobiorą się one na pozycje automatycznie.

Jeżeli wybrany artykuł ma zdefiniowane opakowania zbiorcze dla cechy lub kontrahenta, system automatycznie
uzupełni pola "Opakowanie" i "Paleta".
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Uwaga! Jeżeli cecha artykułu zostanie zmieniona system wyświetli odpowiedni komunikat przy próbie edycji
pozycji lub zamknięcia dokumentu:

Jeżeli wpisany na pozycję dokumentu magazynowanego artykuł jest zdefiniowany jako artykuł przeliczany
według dynamicznego przelicznika, wówczas możliwe jest wpisanie w kontrolce ilość (w dowolnej jednostce
miary) wartości -1. System wtedy wyda artykuł według wirtualnego przelicznika odpowiedniego do tego z
przyjęcia artykułu. Dla przykładu. Jeżeli artykuł 01 został przyjęty w magazynie z przelicznikiem na jednostkach
równym 1:30, to w momencie, gdy operator wpisze na dokumencie rozchodowym w kontrolkę ilość wartość -1
to system postara się wydać artykuł z przelicznikiem 1:30. W takim przypadku mają zastosowanie wszystkie
zdefiniowane przez operatora metody kolejkowanie przyjęć (FIFO, FEFO, ...).

Jeżeli jest to dokument 'PW' pole 'Data przydatności/kompletacji' wypełniane jest automatycznie jeżeli w pozy-
cji dokumentu magazynowego PW wybrany będzie artykuł z wypełnionym w swoich danych podstawowych

770



Magazyny

polem 'Dni przydatności' ( wówczas w polu termin ważności w pozycji tego dokumentu automatycznie wstaw-
iona będzie data obliczona jako data dokumentu PW plus liczba dni przydatności z danych artykułu).

Pole "Produkt z PW" wypełniane jest automatycznie i nieedytowalne tak samo jak symbole jednostek miar,
które pobierane są z danych artykułu. Wypełniane jest w dokumencie RW jeżeli jest on utworzony z dokumentu
PW na podstawie zdefiniowanych receptur.

Kontrolkę "Nr partii prod." operator wypełnia tylko i wyłącznie poprzez wybór odpowiedniej partii produk-
cyjnej z okna "Plan Produkcji". Okno "Plan Produkcji" z poziomu pozycji dokumentu magazynowego można
wywołać poprzez użycie skrótu klawiszowego <F1> (będąc w kontrolce z planem produkcji). Można również

użyć ikony .

Po wybraniu funkcji pojawi się okno "Plan produkcji" w trybie filtrów z wypełnionym symbolem oddziału
oraz symbolem artykułu (jeżeli typ artykułu inny od 03 lub 04 - dla powyższych typów, filtr artykułu pozostaje
niewypełniony). Operator zatwierdza wybór odpowiedniej partii produkcyjnej klawiszem <ENTER> lub dwuk-
likiem.

Będąc w polu "Artykuł" możemy uzyskać podgląd dostępnych artykułów naciskając kolejno klawisze <F1> ---

> <F3> lub ikonę . Pojawi się okno "Wybór artykułu":

Po wpisaniu przynajmniej jednego z parametrów wyszukiwanego artykułu z Menu wybieramy polecenie

"Artykuł" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

W efekcie pojawia się rozwinięte okno "Wybór artykułu":

w którym możemy dodać nowy artykuł, edytować jego dane podstawowe, zmienić klucz, usunąć artykuł,
wydrukować listę artykułów lub wyszukać konkretny artykuł. W oknie tym system udostępnia nam również
podgląd bardziej szczegółowych danych dotyczących artykułu. W tym celu z Menu wybieramy polecenie
"Artykuł" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę
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. Pojawia się okno "Podtabele artykułów", w którym możemy sprawdzić ceny artykułów, dane dotyczące
importu, kody EAN lub stany magazynowe.

Zaznaczając wiersz "Stany magazynowe" i naciskając <Enter> powodujemy pojawienie się okna "Artykuły
stany magazynowe", gdzie można zobaczyć stany magazynowe artykułu.

Po wybraniu odpowiedniego artykułu wracamy do okna "Dodawanie nowej pozycji dokumentu" i przechodz-
imy do pola "ilość". Tu również naciskając klawisz <F1> powodujemy pojawienie się okna "Wybór przyję-
cia artykułu" gdzie możemy wybrać z której partii artykuł ma być pobrany. W oknie tym istnieje możliwość
wielokrotnego wyboru przyjęcia - uzyskamy to zaznaczając wybrane przyjęcia LPM przy wciśniętym klawiszu
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<Ctrl>. Po zaznaczeniu zatwierdzamy wybór naciskając klawisz <Enter>. Z wybranych przyjęć system utworzy
kolejne pozycje dokumentu magazynowego.

W przypadku gdy magazyn obsługuje "Lokacje" (Magazyny -->Edycja Magazynów --> Lokacje) na liście
dostępnych stanów artykułu występuje lokacja i po pobraniu przez F1 lokacja automatycznie przenoszona jest
na pozycję dokumentu magazynowego.

Ilości w pozycji dokumentu magazynowego zaokrąglane są do 4 miejsc po przecinku, natomiast ceny - do 2
miejsc po przecinku.

Jeżeli zaznaczymy opcję "z zamiennikami", system wyświetli listę przyjęć danego artykułu i jego zamienników.
Możemy więc do pozycji dokumentu magazynowego wybrać zamiennik artykułu klikając dwukrotnie na wiersz
z jego danymi.

Ekran "Wybór przyjęcia artykułu... w magazynie..." zawiera dużą ilość kolumn, w związku z tym ich obejrzenie
wymaga scrollowania ekranu w poziomie. Pewnym ułatwieniem w oglądaniu wszystkich kolumn jest zwężenie
kolumn mniej istotnych, dzięki temu większa ilość kolumn zmieści się na ekranie początkowym. Ustawienia
kolumn są zapamiętywane przez system i przy ponownym logowaniu i użyciu tego ekranu kolumny będą zgodne
z wcześniejszymi ustawieniami. Tabela zawiera wszystkie konieczne informacje o przyjęciu.

Będąc w oknie "Dodawanie nowej pozycji dokumentu" i w polu "Ilość" naciskając klawisz <F2> powoduje-
my pojawienie się okna "Artykuły stany magazynowe" odfiltrowanego na artykuł z pozycji dokumentu mag-
azynowego i ustawiając sie na magazyn w którym generowany jest dokument magazynowy. Funkcjonalność
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okna "Artykuły stany magazynowe" opisana została w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Dane Podstawowe
--> Artykuły --> Podtabele artykułów --> Stany magazynów"

Podobnie postępujemy w następnych polach: cena i numer serii.

W polu "Data przydatności" naciśnięcie klawisza <F1> powoduje pojawienie się kalendarza, który ułatwia
wybór daty

Jeżeli pozycja wybrana została z przyjęć i owo przyjęcie miało wpisaną datę ważności, pole to wypełni się
automatycznie.

W przypadku, gdy Magazyn obsługuje Lokacje (Magazyny -->Edycja Magazynów --> Lokacje) system umożli-
wia w polach:

• Lokacja dokąd - przy dokumentach przychodowych

• Lokacja skąd - przy dokumentach rozchodowych

• Lokacja dokąd i Lokacja skąd - w przypadku dokumentów MM (możliwe jest podanie tej samej lokacji skąd
i dokąd jeżeli chcemy tylko zmienić magazyn)

wprowadzenie symbolu odpowiedniej lokacji dla danego artykułu. Możliwe jest użycie klawisza F1 lub ikony

 celem wyświetlenia listy dostępnych lokacji w danym magazynie. Definicja i opis listy lokacji opisany
został w rozdziale (Dane Podstawowe --> Dane Pomocnicze --> Lokacje).

Jeżeli dana lokacja ma wpisaną "Pojemność" >0, to przy zapisie pozycji system sprawdza czy jest jeszcze
miejsce (tylko przy dokumentach przychodowych i MM). Jeżeli nie ma miejsca, system nie zapisuje pozycji z
odpowiednim komunikatem o ilości brakującego miejsca. ("Brak określonej ilości miejsca w lokacji dokąd")

Jeżeli jest miejsce, to pozycja jest dodawana i ilość dodawana jest do kolumny ':Zajęte" w definicji lokacji. W
przypadku dokumentów MM system sprawdza czy w nowej lokacji jest wystarczająca ilość miejsca i odpowied-
nio zmienia kolumnę 'Zajęte' w starej i nowej lokacji. Natomiast przy dokumentach rozchodowych wydawana
ilość z lokacji odejmowana jest od kolumny "Zajęte".

Przy wprowadzaniu pozycji dokumentu magazynowego, którego ilość w jednostce miary obsługiwanej w lokac-
jach (Edycja Firmy - Jm lokacji) jest < = 1 przy zapisie pozycji należy podać odpowiedni symbol lokacji dokąd
i/lub skąd, nie ma możliwości wtedy użycia rozbijania lokacji (klawisz F6 - Lokacje). W przypadku, gdy za-
pisujemy taką pozycję bez podania lokacji system wyświetla komunikat o błędzie.

Aby dodać opis do pozycji dokumentu magazynowego z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję

"Opis" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <F4> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . W oknie, które
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się pojawi należy wpisać konieczny dla pozycji opis, który pojawi się również na wydruku dokumentu maga-
zynowego.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, zapisujemy dane naciskając <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy dodać kolejną pozycję (klawisz <Num +> lub ikona

) lub cofnąć zmiany naciskając klawisz <F8> lub wybierając ikonę .

Wychodzimy z okna dodawania pozycji wybierając z Menu polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub
naciskając klawisz <Esc>. Nowa pozycja pojawia się na liście w oknie "Edycja pozycji dokumentu".

Uwaga! Tworząc pozycje na dokumentach rozchodowych w magazynach z wyłączoną opcją "Przetermi-
nowane" (patrz: Magazyny-spis) należy zachować szczególną ostrożność w przypadku artykułów z uzupełnioną
datą przydatności. Podczas zamykania dokumentu, w przypadku przekroczenia terminu ważności + dni karencji
system wyświetli informację o sytuacji i nie pozwoli na zamknięcie dokumentu.

Uwaga! Dodając pozycję do dokumentów magazynowych typu C (zmiana cechy) konieczne jest pobranie pozy-
cji z przyjęć. Cechę zmieniać można jedynie dla całego przyjęcia. Kontrolka z ilością jest nieedytowalna. Przed
operacją należy upewnić się, że artykuł, którego wartość cechy ma być zmieniona ma przypisaną jakąkolwiek
cechę w swojej kartotece.

Uwaga! Umożliwiono wielokrotne wybieranie pozycji z przyjęć. W tym celu należy zastosować kliknięcie
myszką z wciśniętym klawiszem <CTRL> jeżeli chcemy wybierać poszczególne przyjęcia lub <shift>, jeżeli z
listy chcemy wybrać określony zakres od-do pozycji.

Jeżeli zapisywana pozycja dokumentu magazynowego zawiera artykuł z dynamicznym przelicznikiem i różnica
między ilościami w obu jednostkach miary przekracza 10%, wówczas system poinformuje o fakcie operatora.

• Wstawianie nowej pozycji dokumentu

W przypadku kiedy zaistnieje konieczność wstawienia nowej pozycji dokumentu magazynowego między
wprowadzone wcześniej pozycje należy w oknie "Edycja pozycji dokumentu" zaznaczyć pozycję po której
chcemy wstawić nową, a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Wstaw" lub nacisnąć

klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę  ustawiając się na pozycji po której ma być dodana
nowa. Pojawi się wtedy okno "Dodawanie nowej pozycji dokumentu magazynowego":
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Wypełniamy poszczególne pola poruszając się po nich za pomocą strzałek i postępując jak w przypadku do-
dawania nowej pozycji dokumentu magazynowego, co zostało opisane w poprzednim punkcie.

Pole "Produkt wiodący" wypełniane jest automatycznie i nieedytowalne.

W zależności od wartości kontrolki ARTYKUŁ na oknie wyświetlają się różne kontrolki. Dla przykładu, jeżeli
artykuł będzie miał przypisaną cechę, wówczas pojawią się kontrolki do wpisania wartości owej cechy.

Zapisujemy dane z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5>

lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Zamykamy okno klawiszem <Esc> lub z Menu wybierając "Plik" ---> "Zamknij".

System przy zapisie pozycji sprawdza artykuł i jego typ. NIe pozwala na wydanie i przyjęcie w magazynie
artykułu o typie "33 - usługa" i typie "99 - inny" informując, że dany artykuł nie może być przyjęty / wydany
z magazynu.

Uwaga! Jeżeli artykuł jest detaliczny to nie można go dodać w magazynach niedetalicznych, a jeśli artykuł jest
niedetaliczny to nie można go dodać w magazynach detalicznych.

• Edycja danych konkretnej pozycji dokumentu
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Na liście pozycji zaznaczamy kliknięciem pozycję, której dane chcemy edytować, a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy

ikonę . Pojawia się okno, którego pola wypełnione są wcześniej wprowadzonymi danymi.

Jeżeli zmieniamy dane, należy pamiętać, aby je zapisać naciskając klawisz <F5> lub wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany naciskamy <F8> lub wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzednią (ikona , klawisz <F11>)

lub następną pozycję dokumentu (ikona  klawisz <F12>).

Zamykamy okno naciskając <Esc> lub z Menu wybierając "Plik" ---> funkcję "Zamknij".

W przypadku parametryzacji użycia dwóch jednostek miar w systemie, jeżeli ilość w jednostce pierwszej równo
się 0 to zerowana jest też ilość w jednostce miary drugiej i odwrotnie.

Jeżeli w danych artykułu zastosowana jest cecha, wówczas wymagane jest wpisanie wartości cechy w pozy-
cję dokumentu magazynowego. Jeżeli istnieje domyślna wartość cechy dla artykułu, wpisywana jest ona au-
tomatycznie. Jeżeli nie, wartość cechy należy wpisać samodzielnie lub wybrać ją ze słownika cech za pomocą
klawisza <F1>.
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• Rozbijanie pozycji

W sytuacji gdy zaistnieje potrzeba rozbicia pozycji dokumentu magazynowego na podpozycje należy w oknie
"Edycja pozycji dokumentu" zaznaczyć pozycję, którą chcemy rozbić, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Pozycja" ---> funkcję "Rozbij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+R> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
Można rozbijać pozycje na dokumentach w stanie W i G. Pozycja dokumentu zostanie rozbita, a ilość podpozycji
jest równa ilości wprowadzonego artykułu:

• Scalanie pozycji

Aby scalić rozbitą wcześniej pozycję należy zaznaczyć ją na liście pozycji L-kliknięciem, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Scal" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <S> lub z paska skrótów wybrać
ikonę . Podpozycje znikną z listy pozycji dokumentu magazynowego. Nie można scalać pozycji na doku-
mentach w stanie G.

• Drukowanie listy pozycji

Aby wydrukować listę pozycji dokumentu widoczną w oknie "Edycja pozycji dokumentu" należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Powoduje to pojawienie się standardowego przy funkcji druku okna.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji potwierdzamy chęć wydruku wciskając "OK" lub rezygnujemy wybier-
ając "Anuluj".

• Wyszukiwanie pozycji

Aby wyszukać konkretną pozycję w dokumencie magazynowym należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"

---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to po-
jawienie się okna

gdzie wypełniając odpowiednie pole możemy wyszukać interesującą nas pozycję po symbolu artykułu, cenie

lub numerze serii. Następnie ponownie naciskamy klawisz <F3> lub wybieramy ikonę  i wyszukiwane
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pozycje pojawiają się w kolejnym oknie. Jeżeli wykonamy tą samą czynność nie wypełniając żadnego z pól,
spowodujemy pojawienie się listy wszystkich pozycji dokumentu magazynowego.

• Przechodzenie do poprzedniego lub następnego dokumentu magazynowego

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja dokumentów magazynowych" możemy przejść do poprzedniego

(Menu ---> "Dokument" --->"Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego dokumentu mag-

azynowego (Menu ---> "Dokument" --->"Następny" lub klawisz <F12> lub ikona ).

• Przygotowanie dokumentu

Podobnie jak w oknie "Edycja dokumentów magazynowych" podczas edycji pozycji dokumentu możemy
zmienić stan dokumentu na sprawdzony i gotowy do zapisu (symbol G) lub zamknięty (symbol Z).

Jeżeli wydajemy materiał z zamiennikiem system traktuje ilość 1 jako obowiązującą i zamiast wydawać ilość
2 zamiennika wydaje ilość 2 oryginału.

Dokładny opis zmiany stanu dokumentu znajduje się w rozdziale "Edycja dokumentów magazynowych" --->
"Przygotowanie dokumentu".

• Lista numerów serii

W oknie "Edycja pozycji dokumentu magazynowego" istnieje również możliwość zaimportowania listy nu-
merów seryjnych z przygotowanego wcześniej pliku csv. Funkcja ta może być wykorzystywana do prze-
chowywania informacji o numerach seryjnych artykułów na dokumentach przyjmujących towar do magazynu.

Aby skorzystać z tej funkcji należy najpierw przygotować w arkuszu kalkulacyjnym odpowiedni plik, który
składać się powinien z dwóch kolumn. Pierwsza powinna zawierać symbol artykułu, druga - numer serii (max
50 znaków):

Tak przygotowany plik należy zapisać w formacie csv z następującymi ustawieniami filtra:
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Aby wczytać przygotowany plik, w oknie "Edycja pozycji dokumentu magazynowego" należy z Menu wybrać

polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Lista numerów serii" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <U> lub ikonę .
System wyświetli okno:

Naciskając wskazaną na rysunku ikonę lub klawisze <Ctrl+I> spowodujemy wyświetlenie okna wyboru pliku
do importu. Po wybraniu przygotowanego pliku csv i zaakceptowaniu wyboru system wczyta numery serii do
tabeli:
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Jeżeli plik będzie niewłaściwie przygotowany lub też system nie odnajdzie symboli artykułów na liście pozycji
dokumentu, lub też ilości nie będą zgodne import będzie niemożliwy i system wyświetli odpowiedni komunikat
o błędzie.

• Lokacje - F6.

W przypadku, gdy Magazyn obsługuje Lokacje (Magazyny -->Edycja Magazynów --> Lokacje) i lokacja
skąd lub dokąd nie jest wpisana w pozycji dokumentu magazynowego system umożliwia rozbicie pozycji na
poszczególne lokacje.

Aby wprowadzić robicie pozycji na lokacje należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---funkcję "Lokacje"

lub nacisnąć klawisze <F6> lub ikonę . Po wybraniu tej funkcji system wyświetli okno "Lokacje":
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W oknie tym wprowadzamy w zależności od typu dokumentu, symbol lokacji w pola "Lokacja skąd" i/lub
"Lokacja dokąd" oraz ilość artykułu w danej lokacji. W polach "Lokacja skąd" i "Lokacja dokąd" można użyć
klawisza <F1> celem wyświetlenia listy przyjęć artykułu wpisanego w pozycji. Po wyborze odpowiedniego
przyjęcia, pole "Lokacja" wypełni się odpowiednim symbolem lokacji znajdującym się w wybranym przyjęciu.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji rozbicia pozycji na lokacje, zapisujemy dane naciskając <F5> lub z paska

skrótów wybierając ikonę . Możliwe jest usunięcie wiersza rozbicia pozycji, w tym celu należy z Menu

wybrać polecenie "Pozycja" ---funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -.> lub ikonę .

Rozbicie pozycji na lokacje możliwe jest tylko w przypadku, gdy w pozycji nie jest wprowadzona lokacja.

Przy zapisie rozbitych lokacji system kontroluje czy rozbita ilość równa się ilości wprowadzonej w pozycji,
jeżeli jest niezgodność sumy ilości, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Przy zamykaniu dokumentu magazynowego ze stanu "W" na "G" system automatycznie rozbija pozycję na
podpozycje odpowiadające rozbijanym lokacjom.

W przypadku artykułu z włączonym przelicznikiem dynamicznym, nie jest możliwe wypełnianie tabeli lokacji.
Należy wówczas wypełnić lokację ręcznie na pozycji.

• Pozycje dokumentu magazynowego typu C (zmiana cech)

W przypadku tego typu dokumentów możliwe jest tylko i wyłącznie pobranie danych pozycji poprzez przyjęcia.
Znaczy to, że konieczne jest użycie klawisza <F1> na polu ilość w oknie edycji danych pozycji dokumentu
magazynowego i wybór odpowiedniego elementu z listy.

Na pozycjach dokumentów typy C zmiana dotyczy tylko cechy, daty przydatności i numeru serii.

Uwaga!

Dokumentów magazynowych typu C nie można otwierać. Nie mają one również stanu G. Od razu zamykają
się do stanu Z.

System Anakonda traktuje pozycje wprowadzone na dokument magazynowy zmieniający cechy jak pozycje
zarezerwowane. Dlatego nie można wydać artykułu póki dokument nie zostanie zamknięty albo artykuł nie
zostanie usunięty z pozycji.

Dokumentów magazynowych typu C nie można kopiować!

W oknie z pozycjami dokumentu magazynowego istnieje możliwość wykonania szeregu importów danych na
pozycję. Do okna importowania można dostać się wybierając polecenie "Import" z menu "Pozycja", używając

skrótu klawiszowego <CTRL>+<I> lub ikony  z menu podręcznego.

Okno wyboru rodzaju importu:
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Na oknie, możliwe do wybrania są następujące opcje:

• Import z pliku TXT: System umożliwia wczytanie listy pozycji ze specjalnie sformatowanego pliku csv/txt.
Po wybraniu tej pozycji system wyświetli okno wyboru pliku. Format pliku do zaimportowania powinien mieć
następującą strukturę:

• Lp - pole numeryczne

• Indeks - pole tekstowe

• lość1 - pole numeryczne np. 2.00

• Cena1 - pole numeryczne 233.00

• Numer serii - pole tekstowe

• Data przydatności- np. 2009-11-25

Uwagi do struktury pliku txt:

• poszczególne pola pliku powinny być oddzielone przecinkami,

• pola tekstowe powinny być zapisane w cudzysłowach,

• w liczbach kropka dziesiętna,

• format pól data "RRRR-MM-DD",

• jeżeli brak któregoś z pół w jego miejsce w pozycji powinno wystąpić ""(dwa znaki " obok siebie).

Przykładowy wiersz z pliku TXT:

1,"00016",1.999 ,5.2,"","2020-05-01"

• Import z rozliczenia produkcji: Pobiera pozycje z dokonanego wcześniej rozliczenia produkcji.

• Import z pozycji dowodów: Istnieje możliwość pobrania do pozycji dokumentu magazynowego pozycji z
utworzonych w dniu wystawiania dokumentu magazynowego dowodów dostaw (patrz Sprzedaż. Dowody
dostaw). Czynność ta służy najczęściej uzgodnieniu stanów magazynowych z całodzienną sprzedażą prowad-
zoną na podstawie dowodów dostaw.
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• Import z pozycji zamówień: Istnieje możliwość pobrania pozycji z zamówień od odbiorców. W dokumen-
cie nie może być pozycji dodanych ręcznie. System pozwala pobrać pozycje ze wszystkich lub wybranego
zamówienia od odbiorcy, który musi być zgodny z kontrahentem wpisanym w nagłówku dokumentu maga-
zynowego.

Jeżeli naciśniemy "Tak" system pobierze pozycje ze wszystkich zamówień kontrahenta, które są w stanie "G".

Jeżeli naciśniemy "Nie" system wyświetli listę zamówień od tego odbiorcy, z której możemy wybrać jedno,
konkretne zamówienie, jak i zaznaczyć LPM wiele zamówień (tzw. "multiselect"). Po wybraniu jednego lub
kilku zamówień i naciśnięciu klawisza <Enter> system wczyta listę pozycji do dokumentu magazynowego.
Pojedyncze zamówienie możemy wybrać też za pomocą tzw. "dwukliku" LPM.

Istnieje możliwość ponownego uruchomienia importu pozycji z zamówień, system dobierze następne za-
mówienia będące zarejestrowane w systemie.

W pozycjach zaimportowanych z zamówień pole artykuł jest nieedytowalne. Powiązanie dokumentu maga-
zynowego z konkretnym zamówieniem jest usuwane w momencie usunięcia wszystkich pozycji dokumentu
magazynowego.

W trakcie importu pozycji z zamówień odbiorców pomijane są artykułu o typie "31" - usługa i typie "99" - inny.

Zamknięcie dokumentu magazynowego z pozycjami pobranymi z zamówień od odbiorców powoduje częściową
lub całkowitą realizację zamówienia - ilości z pozycji dokumentu zostaną wpisane w kolumnę "Dostarczono"
w odpowiednich pozycjach zamówienia. Jeżeli realizacja będzie całkowita - system automatycznie zmieni stan
zamówienia na 'Z'.

Uwaga! W przypadku pobierania pozycji sum zamówień uwzględnia się zastępstwa. Algorytm zastępstw oddzi-
ałów produkcyjnych opisany został w dokumentacji użytkownika w Rozdziałach: Dane podstawowe -> Boksy-
Dni oraz Artykuły - podtabele - producenci

• Pobierz wszystkie pozycje: W oknie "Edycja pozycji dokumentu magazynowego" istnieje również możliwość
pobrania wszystkich pozycji z danego magazynu. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku gdy na dokumen-
cie nie ma pozycji.

Po wybraniu tej funkcji system wyświetli okno z zapytaniem "co robić?":

Po wybraniu odpowiedzi 'Tak" system dopisze do wybranego dokumentu pozycje zawierające cały asortyment
magazynu.

W przypadku próby pobierania wszystkich pozycji w dokumencie przychodowym system wyświetli komunikat
o błędzie.
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• Import pozycji z sum zamówień: Opcja ta służy do pobierania wszystkich pozycji z sumy zamówień. Używana
głównie przy dokumentach typu MM.

Na podstawie numerów magazynów SKĄD i DOKĄD pobierane są informację z którego oddziału produku-
jącego i dla którego oddziału zamawiającego należy pobrać sumy.

Jeżeli dla oddziałów pobranych z magazynów skąd i dokąd zdefiniowany jest wiersz w tabeli Boksy - dni (Dane
podstawowe/Dane pomocnicze/Boksy/Boksy dni) oraz zaznaczona jest tam opcja "osobny przerzut" pozycje do
dokumentu MM pobrane zostaną z dowodów dostaw o kluczu zgodnym z wpisem w tej tabeli (trasa, tryb,data).
Jednocześnie podczas pobierania pozycji z sum zamówień, asortyment zaznaczony jako "osobny przerzut" nie
będzie pobierany.

Ważne! Zwrócić szczególną uwagę na magazyny skąd i dokąd wpisane w dokumencie typu MM, ponieważ ma
to znaczenie w wyborze odpowiednich pozycji z sum zamówień.

• Usuwanie pozycji: Możliwe jest zaznaczenie kilku pozycji do usunięcia. Funkcja uruchamiana skrótem klaw-

iszowym <NUM - >, poleceniem "Usuń" z menu "Dokument" lub ikoną  z podręcznego menu.

• Zmiana ceny:

Dla operatora o specjalnych uprawnieniach w menu dla grupy możliwa jest zmiana ceny na wybranej pozycji
dokumentu przychodowego w stanie Z lub K. W celu wykonania takiej operacji należy użyć skrótu klawis-

zowego <Ctrl+Z>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Zmiana ceny" z menu "Pozycja":

Po wprowadzeniu nowej ceny (jeżeli artykuł ma zdefiniowany dynamiczny przelicznik, cenę w 2 jm. musi
podać operator) i zatwierdzeniu przyciskiem "Przelicz", system wyświetli listę dokumentów, na których ceny
i wartości zostaną zmienione:
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Po zamknięciu okna system zażąda potwierdzenia zmiany ceny:

Po potwierdzeniu ceny i wartości dokumentów zostaną zmienione. Zmiany te będą widoczne po naciśnięciu
klawisza <F8> na wybranym dokumencie w oknie "Edycja dokumentów magazynowych".

Uwaga!  Cena zostanie zmieniona dla artykułu z tej pozycji we wszystkich tabelach magazynowych, w
których figuruje to przyjęcie ( dokumenty magazynowe, dokumenty magazynowe pozycje, obroty magazynowe,
obroty magazynowe sumy, obroty magazynowe sumy dni, artykuły przyjęcia oraz tabele generatora raportów:
rs_gr_sprzedaz_pozycje i rs_gr_obroty_magazynowe). Jeżeli ze zmienionego przyjęcia powstały dokumenty
rozchodowe lub korekty cena na nich dla tego artykułu również zostanie zmieniona ( w tym wypadku również
zmienione zostaną wszystkie powyższe tabele).

Po zmianie ceny pozycji zmianie ulegnie wartość całego dokumentu. Jeżeli zmieniany dokument przychodowy i
pochodzące od niego dokumenty rozchodowe były już zaksięgowane, utworzony zostanie automatycznie dowód
księgowy korygujący wartość dokumentu na kontach (dekret takiego dowodu pobrany zostanie ze wzoru dekre-
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tacji zmienianego dokumentu). Podczas zmiany cen jako data tworzonego dowodu księgowego brana jest na-
jmniejsza możliwa data w miesiącu dokumentu magazynowego, która pozwoli na dekretację dokumentu.

Wszelkie nieprawidłowości, które uniemożliwią zmianę ceny na dokumentach sygnalizowane będą odpowied-
nimi komunikatami.

LISTA KOMUNIKATÓW:

• Błąd pobierania danych pozycji pierwotnej dokumentu.....

• Brak dokumentu o podanych parametrach:...

• Błąd pobierania danych dokumentu:...

• Zmianę cen można wykonywać tylko na dokumentach w stanie "Z" lub "K" - dotyczy dokumentu:...

• Zmianę cen można wykonywać tylko na dokumentach przychodowych - dotyczy dokumentu:...

• Błąd pobierania danych o pobraniach z dokumentu: ...

• Błąd pobierania danych o korektach przychodowych dokumentu:

• Błąd blokady na wyłączność dokumentu:

• Błąd pobierania danych obrotu dokumentu:

• Brak obrotów dokumentu o podanych parametrach:

• Błąd zmiany danych pozycji dokumentu:

• Błąd zmiany artykułów przyjęcia dokumentu:

• Błąd zmiany obrotów dokumentu:

• Błąd zmiany obrotów dokąd dokumentu:

• Błąd zmiany sum obrotów - część przychodowa dla dokumentu:

• Błąd zmiany sum obrotów - część rozchodowa dla dokumentu:

• Błąd zmiany sum obrotów dni - część przychodowa dla dokumentu:

• Błąd zmiany sum obrotów dni - część rozchodowa dla dokumentu:

• Błąd zmiany dokumentu magazynowego:

• Błąd pobierania danych dla gr_sprzedaz_pozycje z dokumentu:

• Błąd zmiany gr_sprzedaz_pozycje dla faktury '+FWyzn+'/'+FData+'/'+FNr+' z dokumentu :

• Błąd zmiany gr_sprzedaz_pozycje dla korekty '+KWyzn+'/'+KData+'/'+KNr+' z dokumentu :

• Błąd zmiany obrotów w rs_gr_obroty_magazynowe dla dokumentu:

• Błąd zmiany obrotów dokąd w rs_gr_obroty_magazynowe dla dokumentu:

• Błąd stworzenia pozycji ze zmianami dla dokumentu:

• Błąd pobrania danych z nagłówka dokumentu:

• Brak dokumentu:

• Błąd zapisu o wykorzystaniu zmian pozycji dokumentu magazynowego
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• Błąd pobrania okresu obrachunkowego dla dokumentu

• Dla daty '+Data+' nie znaleziono okresu, który by ją zawierał

• Błąd pobrania miesięcy okresu obrachunkowego dla okresu:

• Dla daty '+Data+' nie znaleziono miesiąca okresu, który by ją zawierał

• Błąd pobrania numeru dokumentu na wydruk:

• Błąd pobrania dowodu księgowego dla dokumentu

• Błąd pobrania daty dowodu księgowego dla dokumentu

• Brak pozycji dla wzoru dekretacji '+Dowód+'/'+Nazwa+' w okresie:

• Niektóre pozycje wzoru dekretacji '+Dowód+'/'+Nazwa+' w okresie '+Okres+' nie mają * w części wn, mimo
że jest rozbicie na typy

• Niektóre pozycje wzoru dekretacji '+Dowód+'/'+Nazwa+' w okresie '+Okres+' nie mają * w części ma, mimo
że jest rozbicie na typy

• Błąd pobierania informacji o pozycjach wzoru dekretacji:

• Brak podziału na konta dla typów artykułów w okresie:

• Błąd pobierania informacji o podziale na konta dla typów artykułów w okresie:

• Brak korekty z dokumentu magazynowego:

• Brak pasującej pozycji ze wzoru dekretacji dla dokumentu:

• Nie można tworzyć dowodów - istnieją dowody z późniejszą datą:

• Błędy dekretacji dokumentu magazynowego:

• Błąd zapisu o wykorzystaniu zmian pozycji dokumentu magazynowego:

• Błąd sprawdzania projektów na dowodzie księgowym dla dokumentu magazynowego:

• Błąd przygotowania dowodu księgowego dla dokumentu magazynowego:

• Błąd zamykania dowodu księgowego dla dokumentu magazynowego:

• Błąd zapisu o dowodzie księgowym do zmian pozycji dokumentu magazynowego:

• Karta przyjęcia

Na liście pozycji należy zaznaczyć pozycję, której karta przyjęcia ma zostać wprowadzona lub zmieniona, a
następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Karta przyjęcia" lub nacisnąć klawisz <F9> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawia się okno zawierające pola zgodne z ustawieniami w Dane
podstawowe -> Artykuły -> Podtabele -> Karty przyjęcia:
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Pola zatytułowane są zgodnie ze słownikiem Karty przyjęcia, typ danych również definiowany jest w słowniku,
możliwości to tekst(do 100 znaków), data, wartość logiczna i liczba całkowita(do 9 znaków). W polu z datą
funkcjonuje kontrolka daty, a wartość logiczna domyślnie jest oznaczona.

Zmiany zatwierdzić można klawiszem <F5>, wybierając opcję "Zapisz" z menu "Karta Przyjęcia", lub z uży-
ciem przycisku "Zapisz". Po pierwszym zapisie w nawiasach przy wszystkich polach pojawi się użytkownik,
który zapisywał zmiany, pozwoli to też przygotować dokument(stan W->G). Podczas dalszych zmian login op-
eratora uzupełniany jest tylko w polach, które on edytował. W przypadku rezygnacji ze zmian można skorzystać
z przycisku "Anuluj", klawisza <Esc> bądź wybrać "Zamknij" z menu "Plik".

Uwaga: Po pierwszym zapisie pola na Karcie przyjęcia pozostaną te same nawet, jeśli w danych artykułu zmieni
się jakie dane mają zostać uzupełnione. Aby wyczyścić kartę przyjęcia należy usunąć pozycję/zmienić artykuł
na pozycji/rozbić lub scalić pozycję.

W oknie z listą pozycji dokumentu magazynowego istnieje możliwość wydrukowania certyfikatu (karty przyję-
cia) artykułu. W tym celu należy wybrać ikonę  lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <C>. W chwili obecnej dostępny
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jest wydruk certyfikatu w fiormacie PDF wyłącznie dla artykułów, które w swoich danych dodatkowych, w
polu plik certyfikatu wpisaną mają wartość "Porto1".

• Uzupełnij ujemne ilości

Funkcja uzupełniania ujemnych stanów magazynowych wykorzystywana jest wyłącznie w magazynach detal-
icznych, w których możliwe jest wydanie towaru, którego nie ma w magazynie co powoduje powstanie ujem-
nych stanów magazynowych.

Jej użycie powoduje pobranie do pozycji dokumentu tych artykułów, których ilość w tabeli artykuły - magazyny
jest ujemna. IIości wpisywane są w taki sposób, aby zerowały się po zamknięciu dokumentu magazynowego.
Jako cena pobierana jest cena ostatniego przyjęcia z daty <= daty dokumentu.

Warunki, które muszą być spełnione aby funkcja mogła być wykorzystana to:

• magazyn musi być oznaczony jako detaliczny
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• dokument magazynowy musi być przychodowy

• w dokumencie nie może być żadnej pozycji

• Operator musi mieć uprawnienia w grupie "Uzupełnianie ilości ujemnych"

2.8. Zmiany dokumentu
W przypadku kiedy w pozycjach dokumentu magazynowego została zmieniona cena ( opisane w rozdziale "Pozy-
cje dokumentu magazynowego") uzupełniana zostaje tabela pomocnicza zawierająca dane dotyczące tej zmiany.
Aby ją wyświetlić, w oknie "Edycja dokumentów magazynowych" należy zaznaczyć odpowiedni dokument, a

następnie nacisnąć klawisz <F8> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie Dokument ---> Zmiany doku-
mentu. System wyświetli okno:

Wpisując symbol artykułu i naciskając klawisz <F3> wyświetlimy zmiany dotyczące wyłącznie tego artykułu.
Pozostawiając pole Artykuł puste, wyświetlimy historię zmian wszystkich pozycji dokumentu, a przede wszystkim
stare i nowe ceny i wartości oraz czas i operatora, który wykonał zmianę ceny :

Chcąc wyświetlić powiązane dokumenty, które zostały zmienione należy na wybranym wierszu nacisnąć klawisz

<F4> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie Dane ---> Opis. System wyświetli okno:
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W oknie tym możliwe jest również wydrukowanie listy zmian oraz przejście do przeglądania zmian poprzedniego
i następnego dokumentu wyświetlonego na liści dokumentów magazynowych.

2.9. Korygowanie dokumentu magazynowego
W anakondzie istnieje możliwość korygowania wybranego dokumentu magazynowego.

Aby to zrobić należy zaznaczyć na liście dokument, który ma być korygowany, a następnie z Menu wybrać funkcję

'Koryguj dokument' lub nacisnąć klawisze <Ctrl + G> lub ikonę . System wyświetli okno dodawania doku-
mentu:

Warunkiem utworzenia korekty jest wybranie typu dokumentu, który w swojej definicji jest oznaczony jako ko-
rekta. Po zatwierdzeniu klawiszem <Enter> system utworzy korygujący dokument magazynowy. W kolumnie
'Dokument powiązany' zostanie wpisany symbol dokumentu korygowanego. Po dodaniu pozycji korygujących
dokument powinien zostać zamknięty tak jak każdy inny dokument magazynowy.
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Korygujące dokumenty magazynowe są automatycznie dekretowane na podstawie wzorów dekretacji dokumen-
tów pierwotnych.

2.10. Drukowanie listy dokumentów magazynowych
Aby wydrukować listę dokumentów magazynowych widniejącą w oknie "Edycja dokumentów magazynowych"
należy z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . W efekcie pojawi się standardowe dla funkcji drukowania okno.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji druku potwierdzamy wybierając "OK" lub rezygnujemy z druku naciskając
"Anuluj".

2.11. Drukowanie dokumentu magazynowego
Chcąc wydrukować konkretny dokument z Menu wybieramy polecenie "Dokument" ---> funkcję "Drukuj doku-

ment" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <D> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Podobnie jak przy
drukowaniu listy dokumentów pojawia się okno z opcjami druku. Zaznaczamy odpowiednie i potwierdzamy lub
anulujemy czynność.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

System umożliwia wydruk dokumentów magazynowych w trybie znakowym i w formacie pdf.

Jeżeli dokument magazynowy jest w stanie 'W' lub 'G', na wydruku będzie pojawiać się tekst "Wydruk testowy".
Wyjątek stanowi sytuacja kiedy do dokumentu magazynowego WZ jest już wystawiona faktura - wówczas tekst
ten nie będzie drukowany, mimo że dokument będzie w stanie 'G'.

Jeżeli definicja magazynu ( Magazyny --> Edycja magazynów ) ma odznaczony checkbox "Stosować ceny" wów-
czas dla wszystkich dokumentów magazynowych z tego magazynu nie drukowane są kolumny cena - wartość,
niezależnie od definicji dokumentu. Jeżeli magazyn ma zaznaczony checkbox "Stosować ceny" to w zależności od
checbox-u "Drukować ceny i wartość" występującego w definicji dokumentu magazynowego (Dane Podstawowe
--> Dane Pomocnicze --> Typy dokumentów magazynowych) , na dokumencie magazynowym drukowane są lub
nie kolumny cena-wartość.

Jeżeli definicja dokumentów magazynowych (Dane Podstawowe --> Dane Pomocnicze --> Typy dokumen-
tów magazynowych) zawiera 'Typ wydruku" =L, wówczas drukowana jest wersja dokumentów magazynowych
odpowiednia dla dokumentów magazynowych obsługujących lokacje, wraz ze zdefiniowaną stopką dokumentu
z miejscem na podpisy.

Jeżeli artykuły na pozycjach dokumentu magazynowego posiadają cechy, to opisy tych cech zostaną umieszczone
na wydruku.

2.12. Wyszukiwanie dokumentu magazynowego
Aby wyszukać konkretny dokument magazynowy należy z menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję

"Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawia się okno:

793



Magazyny

Wypełniamy pole lub pola wg których chcemy wyszukać konkretne dokumenty, a następnie z Menu wybieramy
polecenie "Dokument" ---> funkcję Filtruj lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę

.

Konieczne jest wypełnienie pola "magazyn" lub "typ".

2.13. Przygotowanie dokumentu
Kiedy dokument zostanie wprowadzony w kolumnie "S" (stan dokumentu) pojawia się automatycznie symbol
"W" (dokument wprowadzony). Aby go zamknąć (zapisać do magazynu) i przekazać do księgowości należy z
Menu wybrać polecenie Dokument ---> funkcję "Przygotuj dokument" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System sprawdza, czy dokument jest prawidłowo wprowadzony i jeżeli
nie wykryje żadnych błędów zmienia jego stan na "G" (sprawdzony i gotowy do zapisu). W tym momencie
sprawdzane jest również czy kontrahent wybrany do dokumentu jest aktywny. Jeżeli nie - system nie pozwoli
skontrolować dokumentu i wyświetli odpowiedni komunikat. Sprawdzane są również zdefiniowane przez oper-
atorów rezerwacje. Jeżeli stan magazynowy artykułów na tworzonych dokumentach rozchodowych pozwala za-
spokoić kontrahenta nie będącego wyszczególnionym na rezerwacji, system pozwoli zmienić stan dokumentu z 'W'
na 'G'. Dodatkowo kontrolowane jest, czy zostały uzupełnione karty przyjęcia w wymagających tego artykułach.

Należy pamiętać, że przy zmianie stanu dokumentów rozchodowych z W na G system bada czy stanach mag-
azynowych znajdują się wystarczające ilości artykułów do wydania. W szczególnych przypadkach badana jest
również data ważności artykułu. (patrz Dokumentacja użytkownika, Dane podstawowe artykułu oraz Dokumen-
tacja użytkownika, Magazyny-spis)

Przy zmianie stanu z 'W' na 'G' przy powiązaniu dokumentu magazynowego (WZ) z fakturą system nie kontroluje
stanów artykułów o typie '31' usługa i '99' inny. Natomiast kontroluje czy wartości cech artykułów na pozycjach
dokumentu magazynowego są zgodne z wartościami cech wprowadzonymi w kartoteką.

Przy zamykaniu dokumentów magazynowych ze stanu W do G badane są wartości cech artykułu na pozycjach
dokumentów magazynowych. Jeżeli wartość z dokumentu magazynowego jest na liście wartości dla cechy z
artykułu, wówczas dokument jest zamykany. Jeżeli zaś wartość cechy nie występuje w liście wartości dla cech
artykułów system nie pozwoli zamknąć takiego dokumentu magazynowego, chyba że nie jest wypełniona żadna
wartość cechy na liście wartości cech artykułów.

Jeżeli Kontrahent dla którego zamykamy dokument magazynowy ma przekroczoną wartość zaległości przyz-
nanego limitu (Dane Podstawowe --> Kontrahenci --> Dane do fakturowania --> Max wartość) system wyświetli
okno "Info" z informacją o fakcie wykorzystania limitu:
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W stanie 'G' można jeszcze dokonać zmian w dokumencie.

W przypadku dokumentów magazynowych rozchodowych (np. dokumentu 'WZ') wprowadzenie dokumentu w
stan "G" powoduje zarezerwowanie towaru w magazynie (system dopilnuje, aby ilość artykułu wprowadzona w
dokumencie w stanie "G" była dostępna w magazynie do momentu zamknięcia tego dokumentu lub jego usunię-
cia). Żeby uniknąć dublowania się rezerwacji systemowych z tymi wprowadzonymi przez operatora, Anakonda
porówna klucz rezerwacji z danymi z dokumentu rozchodowego ( pola: magazyn, kontrahent, artykuł). Jeżeli
wszystkie pola będą takie same, system uzna to za realizację wcześniej wprowadzonej rezerwacji lub jej części.

Stan "G" dokumentu rozchodowego wykorzystywany jest również w przypadku kiedy dla operatora wygodniejsze
jest wprowadzanie lub zmiana numerów seryjnych artykułów dopiero w momencie wydawania towaru z maga-
zynu.

Chcąc wprowadzać numery seryjne dopiero na etapie dokumentu rozchodowego, w dokumencie "PZ" przyjmują-
cym towar należy wprowadzić jedynie ilość i cenę artykułu. Wprowadzenie już na tym etapie numerów seryjnych
spowoduje, że każdy dokument rozchodowy pobierze ten artykuł z przypisanym numerem seryjnym.

Mając więc do dyspozycji w magazynie określoną ilość artykułu bez numerów seryjnych, dokument rozchodowy
pobierze jedynie wymaganą ilość jako jedną pozycję. Pozycję tę należy rozbić na podpozycje. Jeżeli artykuł został
przyjęty do magazynu z przypisanym mu numerem seryjnym, po rozbiciu na podpozycje każda sztuka będzie
mieć ten właśnie numer.

Następnym etapem jest wprowadzenie dokumentu w stan "G", co spowoduje uaktywnienie funkcji wprowadzania
lub modyfikacji numerów seryjnych w podpozycjach dokumentu.

Aby to zrobić należy zaznaczyć podpozycję, dla której chcemy wprowadzić numer seryjny, a następnie z Menu

wybrać polecenie "Pozycja" --->funkcję "Zmień numer serii" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <N> lub ikonę .
System wyświetli okno, w które należy wpisać numer serii lub zmodyfikować już istniejący i zatwierdzić naciska-
jąc klawisz <Enter>:

W ten sposób wczytany zostanie numer serii dla konkretnej sztuki artykułu.

System w przypadku gdy w definicji magazynu (Magazyny --> Edycja magazynów) nie zaznaczono pola
"Stosować ceny" zezwala żeby w pozycjach dokumentów ceny miały wartość zerową.

Jeżeli chcemy zamknąć dokument (zapisać do magazynu), należy będąc na etapie stanu dokumentu "G", ponownie
z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zamknij dokument" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . Stan dokumentu zmienia się na "Z" (zamknięty/zapisany do magazynu) i
jego dane nie mogą już być zmieniane. Po użyciu funkcji zamknięcia dokumentu magazynowego, system zapyta
czy zamknąć dokumenty grupowo. Użycie przycisku "TAK" spowoduje zamknięcie wszystkich dokumentów na
liście, natomiast użycie przycisku "NIE" spowoduje zamknięcie tylko wybranej wcześniej pozycji.
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Istnieje możliwość cofnięcia tego stanu. W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję

"Wróć do edycji" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Stan dokumen-
tu zmienia się automatycznie na "W" i dane stają się na powrót edytowalne. Jeżeli jednak chcemy "otworzyć"
dokument przychodowy, z którego towar został już wydany z magazynu system to zakomunikuje i uniemożliwi
otwarcie dokumentu.

Jeżeli system w danym magazynie obsługuje lokacje wówczas przy zmianie stanu dokumentu następują następu-
jące operacje:

1. Dla dokumentów przychodowych

• Przy zmianie stanu z "W" na "G" jeżeli istnieje tabela rozbicia pozycji na lokacje to pozycja 1/0 zmieniana
jest na 1/1, 1/2 itd. a tabelka rozbicia znika w kolumnie lokacja pojawiają się odpowiednie zapisy.

• Przy zmianie stanu z "G" na "W" następuje proces odwrotny - pozycje się scalają i pojawia się tabelka
rozbicia lokacji.

• Przy zmianie stanu z "G" na "Z" poszczególne lokacje przepisują się do tabeli rs_artykuly_przyjecia.

2. Dla dokumentów rozchodowych

• Przy zmianie stanu z "W" na "G" jeżeli istnieje tabela rozbicia pozycji na lokacje to pozycja 1/0 zmieniana
jest na 1/1, 1/2 itd. i znika tabelka rozbicia lokacji. Pozycja dodatkowo (oprócz podziału na ceny itp) jest
dzielona lokacjami

• Przy zmianie stanu z "G" na "W" następuje proces odwrotny - pozycje się scalają i pojawia się tabelka
rozbicia lokacji.

• Przy zmianie stanu z "G" na "Z" z definiowanej jednostki miary lokacji ilości pozycji zdejmowane są z danej
lokacji.

• Przy zmianie stanu z "Z" na "G" ilości są zwracane z powrotem na lokacje. System sprawdza czy zwracana
ilość mieści się w dostępnej pojemności lokacji.

Jeżeli dokument magazynowy ma podpiętą przesyłkę magazynową nie można cofnąć dokumentu magazynowego
ze stanu "G" na "W", system informuje o powiązaniu dokumentu z przesyłką magazynową. (ze stanu "Z" na "G"
dokument taki można otworzyć).

Jeżeli dokument magazynowy stworzony został z paragonu i ten paragon jest w stanie W, system pomija up-
rawnienia do otwierania dokumentów magazynowych.

System umożliwia otwieranie dokumentów magazynowych wystawionych w dniu spisu z natury, ale tylko doku-
mentów ze stanu "G" na "W".

System uniemożliwi otwarcie przychodowego dokumentu magazynowego do stanu W, jeżeli jego otwarcie może
uniemożliwić realizację rezerwacji. Innymi słowy, jeżeli na artykule dodanym przychodowym dokumentem mag-
azynowym istnieje rezerwacja, nie można otwierać takich dokumentów.

Dla operatora anakonda istnieje również możliwość wycofania (otwarcia) wszystkich dokumentów do konkretnej
daty. W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Otwórz dokumenty do dnia" lub

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <M> lub ikonę . System wyświetli okno, w którym należy podać datę do której
chcemy otworzyć dokumenty (data ta nie jest traktowana jako "włącznie"):

Jeżeli system z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł otworzyć określonego dokumentu, zostanie wyświetlony
odpowiedni komunikat.

796



Magazyny

Kolejny etap to zaksięgowanie dokumentu magazynowego (przekazanie do księgowości). Czynność ta została
opisana w dziale "Księgowość. Dowody księgowe. Dekretacja automatyczna". Po zadekretowaniu dokumentu
magazynowego jego stan zmienia się automatycznie na "K". Jakakolwiek zmiana tego stanu jest niemożliwa.

Zamykanie dokumentów magazynowych zawierających pozycje z artykułami z dynamicznym
przelicznikiem

Jeżeli na pozycji znajdzie się artykuł z dynamicznym przelicznikiem system umożliwia patologiczne zachowania
w postaci np. wydawania artykułu w którejś z jednostek miar ponad stan w magazynie. System w takim przypadku
wyzeruje przyjęcia a na dokumencie magazynowym umieści ilość wybraną przez operatora. Nie można wydawać
"ponad stan" artykułów w jednostce miary, która jest całkowita.

Jeżeli na zamykanym dokumencie rozchodowym istnieje artykuł z dynamicznym przelicznikiem i śledzeniem
dostaw, wówczas artykuł taki wydawany jest z pojedynczego przyjęcia. Jeżeli śledzenie dostaw przy artykule jest
wyłączone wówczas wszystkie przyjęcia są traktowane jak suma i ilości są zdejmowane liniowo.

Zamykanie i otwieranie dokumentów WZ utworzonych z paragonów w handlu

System automatycznie tworzy dokumenty WZ jako sumę artykułów z paragonów z dnia. Jeśli po utworzeniu WZ
w systemie powstaną nowe paragony, to będzie możliwe utworzenie kolejnego dokumentu WZ. Magazyn i data
utworzenia WZ jest zwrotnie zapisywana do paragonów, co powoduje powiązanie dokumentów. Dokumentów
utworzonych w ten sposób nie można usunąć. W przypadku gdy magazyn zostanie zdefiniowany jako "detaliczny",
to w razie braku towaru / surowca w magazynie dokument również będzie zamykany, a na magazynie pojawią
się stany ujemne. Wycena takiej pozycji będzie równa cenie ostatniej dostawy tej pozycji do magazynu, a w
przypadku jej braku w cenie ostatniej dostawy do firmy. Jeśli brak będzie jakiejkolwiek dostawy, to przyjmowana
będzie cena = 0.

Jeśli na dokumencie rozchodowym operator wpisze cenę i brak jest tego towaru w przyjęciach, to nie jest on
wydawany po cenie wpisanej w artykule, ale po cenie wpisanej przez operatora. Otwarcie takiego dokumentu nie
zapamiętuje informacji o wpisaniu ceny przez operatora i wydawany jest normalnie.

Zamykanie i otwieranie dokumentów magazynowych z kartą przyjęcia

• Dokumenty przychodowe

Jeżeli w magazynie dany typ dokumentu magazynowego jest zdefiniowany jako wymagajacy karty przyję-
cia, system podczas zamykania dokumentu będzie kontrolować czy karty dla poszczególnych pozycji są uzu-
pełnione ( zapisane w tabeli rs_dokumenty_magazynowe_karty_przyjecia). Jeżeli weryfikacja przebiegnie
poprawnie, dokument zostanie zamknięty do stanu Z, a dane z kart przyjęcia zostana zapisane w dodatkowej
tabeli rs_artykuly_przyjecia_karty_przyjecia. Otwarcie dokumentu spowoduje usunięcie z tej tabeli danych o
kartach przyjęcia artykułu.

• Dokumenty rozchodowe

Jeżeli do pozycji dokumentu rozchodowego zostanie pobrany artykuł posiadający kartę przyjęcia (patrz wyżej)
to dane z tej karty będą przypisane do tego dokumentu w tabeli rs_dokumenty_magazynowe_karty_przyjecia
co umożliwi ich wydruk przy wydawaniu towaru z magazynu.

2.14. Tworzenie dokumentów

Nacisnięcie ikony  spowoduje wyswietlenie okna z wyborem sposobu zamierzonego działania na dokumen-
tach:

797



Magazyny

2.14.1. Tworzenie faktury z dokumentów magazynowych

Istnieje możliwość utworzenia faktury z dokumentów magazynowych 'WZ' pod warunkiem, że dokument ten jest
w stanie 'G' lub 'Z'.

Jeżeli warunek ten jest spełniony, na liście w oknie "Edycja dokumentów magazynowych należy zaznaczyć doku-
ment magazynowy, z którego chcemy utworzyć fakturę, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokument" --->

funkcję "Utwórz fakturę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <F> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno:

Jeżeli z dokumentu ma zostać utworzona nowa faktura należy wpisać jej wyznacznik, datę oraz zaznaczyć opcję
"nowa faktura". Numer faktury zostanie przez system nadany automatycznie. Jeżeli w dokumencie istnieją pozycje
rozbite na podpozycje lub pozycje zawierające ten sam artykuł, ale np. w różnych cenach, a na fakturze nie chcemy
ich rozbicia wówczas należy odpowiednio zaznaczyć opcje "sklejać pozycje" i "sklejać podpozycje".

Jeżeli dokument ma być "podpięty" do istniejącej już faktury należy odznaczyć opcję "nowa faktura", wpisać
wyznacznik, datę i numer faktury, z którą chcemy połączyć dokument, a następnie zaznaczyć opcję "doklejać
pozycje" jeżeli pozycje z dokumentu mają być dołączone do faktury lub nie zaznaczać jej jeżeli nie chcemy aby
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pozycje z dokumentu znalazły się na fakturze. Opcje sklejania pozycji i podpozycji funkcjonują tak jak podczas
tworzenia nowej faktury.

Uwaga!!! System nie pozwoli utworzyć faktury dla kontrahenta zablokowanego.

Uwaga!!! Dokumenty WZ muszą się zawierać w jednym miesiącu, jeśli nie spełnią tego warunku wyświetli się
Komunikat:

"Faktura może być utworzona z dokumentów magazynowych powstałych w tym samym miesiącu"

Jeżeli artykuły na dokumencie WZ mają zdefiniowane przeliczniki dynamiczne, wówczas na faktury przeniosą
się ilości z pierwszej i drugiej jednostki miary identyczne jak na dokumentach WZ, a cena w drugiej jednostce
miary będzie domyślnie wyliczana na podstawie tej samej proporcji co na dokumencie WZ.

Jeżeli będziemy "podpinać" dokument magazynowy pod istniejącą fakturę, na której kontrahent jest różny od
kontahenta wpisanego w dokumencie magazynowym system zasygnalizuje błąd wyświetlając komunikat.

Jeżeli dokument nie jest poprawnie wprowadzony z punktu widzenia tworzenia faktury, system zasygnalizuje błąd
wyświetlając komunikat:

Jeżeli natomiast wszystkie wprowadzone do dokumentu dane są poprawne, program utworzy fakturę wyświetlając
komunikat:

Na liście dokumentów magazynowych dane podstawowe tej faktury będą widoczne w kolumnach dotyczących
faktury:
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Natomiast w dziale "Sprzedaż" ---> "Faktury" w oknie "Edycja faktur", faktura ta znajdzie się na liście faktur mając
stan 'W' (wprowadzona). Operator mający odpowiednie uprawnienia powinien ją zamknąć, czyli wprowadzić w
stan 'Z'.

Important
Należy pamiętać, że nie można otworzyć dokumentu WZ do którego wystawiona została faktura. Dopiero
usunięcie faktury umożliwi otworzenie dokumentu WZ. Jeżeli usunięcie faktury jest niemożliwe (np.
faktura nie jest ostatnia), wówczas należy się posługiwać dokumentami korygującymi.

Pozycje na fakturze będą ustawione w tej samej kolejności co na dokumencie magazynowym. Mogą
jednak wyniknąć różnice w ilości pozycji na dokumentach ze względu na użycie funkcji sklejania pozycji
lub podpozycji. I tak:

• Przy zaznaczonej opcji 'nowa faktura' i niezaznaczonych opcjach 'sklejać pozycje' i 'sklejać podpozycje'
na fakturze pozycje będą w takiej samej kolejności jak na dok. WZ

• Przy zaznaczonej opcji 'nowa faktura' i zaznaczonych opcjach 'sklejać pozycje' i 'sklejać podpozycje'
na fakturze pozycje będą w kolejności alfabetycznej wg indeksów artykułów

• Przy zaznaczonej opcji 'nowa faktura' i niezaznaczonej opcji 'sklejać pozycje' i zaznaczonej opcji 'skle-
jać podpozycje' na fakturze pozycje będą w takiej samej kolejności jak na dok. WZ

• Przy zaznaczonej opcji 'nowa faktura' i zaznaczonej opcji 'sklejać pozycje' i niezaznaczonej opcji 'skle-
jać podpozycje' na fakturze pozycje będą w kolejności alfabetycznej wg indeksów artykułów

2.14.2. Powiązanie dokumentów magazynowych
Wykorzystywane może być do powiązania kilku dokumentów magazynowych w grupę. Np. Dokument PW i
dokument RW wydające surowce na produkcję.
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Aby powiązać dokumenty należy zaznaczyć je (Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaznaczyć myszką wybrane
dokumenty) na liście dokumentów magazynowych w oknie "Edycja dokumentów magazynowych", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Tworzenie dokumentów", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> +

<W> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Pojawi się wówczas okno:

Wybieramy opcję 'powiąż dokumenty' i potwierdzamy OK, następnie akceptujemy wiązanie dokumentów klikając
"Tak".
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Informacja o numerze powiązanego dokumentu pojawia się w polu: Dokumenty związane:

Uwaga! Ponowne użycie funkcji na powiązanym już dokumencie magazynowym cofnie wszystkie powiązania
tego dokumentu z innymi. Oczywiście system wymaga potwierdzenia operacji.

2.14.3. Łączenie dokumentu magazynowego z fakturą korygującą

Aby połączyć dokument magazynowy z odpowiednią fakturą korygującą należy zaznaczyć go na liście w oknie
"Edycja dokumentów magazynowych", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Połącz

dokument z korektą" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <K> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświ-
etli okno "Wybór korekty":
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Po wybraniu odpowiedniej faktury korygującej, jej symbol pojawi się w kolumnie "Faktura/Korekta" w tabeli w
oknie "Edycja dokumentów magazynowych":

2.14.4. Tworzenie dokumentów magazynowych z dowodów dostaw

System Anakonda umożliwia bezpośredni dostęp do modułu "Dokumenty dostawy" wprost z dokumentów mag-
azynowych. Żeby skorzystać z tej funkcji należy z menu "Dokument" wybrać polecenie "Dokumenty dostawy".

Można również użyć skrótu klawiszowego <CTRL+N> lub ikony  z menu podręcznego.

Sposób działania okna "Dokumenty dostawy" został opisany w odpowiednim rozdziale dokumentacji.

2.14.5. Tworzenie WZ z paragonów i faktur

System pozwala również na grupowe utworzenie dokumentów magazynowych WZ z paragonów fiskalnych i
faktur za podany okres. W tym celu w oknie z wyborem tworzenia dokumentów należy zaznaczyć opcję "WZ z
paragonów i faktur". Kolejnym krokiem będzie podanie zakresu dat za jaki mają być pobrane paragony i faktury
w celu utworzenia dokumentow WZ:
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Po wyborze i podaniu zakresu dat tworzone są po kolei dniami dokumenty WZ z zamkniętych paragonów i faktur.
System próbuje zamykać utworzone dokumenty WZ. Jeżeli nie jest to możliwe proces tworzenia nie jest przery-
wany, ale kolejne dokumenty nie są już zamykane.

Na koniec system wyświetli komunikat o stanie wykonania funkcji - utworzonych dokumentach WZ i pominiętych
w tworzeniu fakturach lub paragonach.

Uwaga!

W sekcji filtrów musi być wpisany magazyn - dla niego są tworzone WZ, oraz WZ jako symbol dokumentu.

Ponieważ funkcja ma bardzo rozległe działanie - tworzy WZ dla paragonów i faktur z całej firmy, więc wymagane
są osobne uprawnienia w grupie: 'Tworzenie WZ z paragonów i faktur' w sekcji 'Opcje / uprawnienia różne'.
System w żaden sposób nie sprawdza podanych dat. Operator może pominąć jakiś dzień lub okres.

Nie są tworzone WZ dla faktur z pozycjami opisowymi oraz z artykułami z typami '31' i '99'.

Ewentualne błędy podczas tworzenia WZ oraz wynik wykonania funkcji sygnalizowane są odpowiednimi komu-
nikatami:

Brak uprawnień do dodawania.

Brak magazynu w sekcji filtrów lub typ dokumentu różny od WZ

Utworzono 999 WZ z paragonów i 999 WZ z faktur.

Wszystkie dokumenty WZ zamknięto.

Nie zamknięto 999 dokumentów WZ.

Brak podanej funkcji w kluczach

Uwaga : wywołanie funkcji fs_dokumenty_magazynowe_tworzenie_wz_z_paragonow_i_faktur z numerem
'+str(Funkcja)+' bez parametrów: '+Lista

Brak uprawnień do tworzenia WZ.'

Niepoprawna data.

Błąd sprawdzenia istnienia magazynu : ' + stat 'Brak podanego magazynu.'

Błąd sprawdzenia czy można dodawać dokumenty z datą ' + str(Data)

Błąd sprawdzania niezamkniętych paragonów ' + stat 'Nie wszystkie paragony z dnia ' + str(Data) + ' są zamknięte.'

Błąd sprawdzania niezamkniętych faktur ' + stat 'Nie wszystkie faktury z dnia ' + str(Data) + ' są zamknięte.'

Błąd pobierania listy paragonów ' + stat 'Błąd pobieranie listy pozycji paragonu ' + stat 'Błąd pobierania listy faktur
' + stat 'Błąd pobieranie listy pozycji faktury ' + stat 'Błąd wstawiania WZ ' + stat 'Błąd zapisu numeru WZ do
paragonu' + stat 'Błąd zapisu numeru faktury do WZ' + stat

2.15. Importy
Istnieje możliwość zaimportowania dokumentów magazynowych do systemu. Dokumenty te muszą być przy-
gotowane w odpowiednim formacie pliku. Aby je zaimportować należy w oknie "Edycja dokumentów maga-
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zynowych" wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Importuj dokument" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <I>

lub ikonę . System wyświetli okno z wyborem pliku do importu:

Import dokumentu magazynowego:

Po wybraniu pliku (jeżeli jego format będzie prawidłowy) system wczyta dokumenty magazynowe.

Prawidłowy format pliku powinien zawierać:

• Pola tekstowe w ""

• Pola muszą być oddzielone przecinkiem

• W zapisie liczb kropka oddziela wartości dziesiętne

• Pierwszy wiersz zawiera napis: dokument magazynowy

• Drugi wiersz zawiera dane z nagłówka dokumentu: oddzial_id,magazyn_id, dokument_id, nr dokumentu, datę
dokumentu, symbol kontrahenta, nr zlecenia, konto kosztów i numer faktury

• kolejne wiersze zawierają pozycje: nr pozycji, indeks towaru, ilość z 3 miejscami po kropce, cenę z dwoma
miejscami po kropce, numer serii, termin przydatności

• Ostatni wiersz zawiera napis: koniec dokumentu
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W przypadku niepowodzenia importu dokumentu magazynowego z pliku system zwraca błędy:

• Błąd wykonania polecenia SQL. Ponów próbę lub skontaktuj się z administratorem

• Błąd sprawdzania klucza dokumentu: (numer dokumentu)

• Błąd sprawdzania czy dokument zawiera pozycje: (numer pozycji)

• Błąd pobierania przelicznika

• Dokument zawiera pozycje. Import niemożliwy

• Dokument o podanym kluczu nie istnieje

• Błędny format daty terminu przydatności w wierszu: (numer wiersza)

• Błędny nr pozycji: (numer pozycji)

• W pliku występują kilkakrotnie nr pozycji: (numer pozycji)

• Błędny indeks artykułu w wierszu: (numer wiersza)

• Ilość w wierszu (numer wiersza) równa się 0

• Zły typ dokumentu. Nie można importować danych dla dokumentów typu MM

• Niezgodność kategorii artykułu o symbolu (symbol artykułu)

• Brak artykułu o symbolu (symbol artykułu) w bazie

• Brak zdefiniowanych cen dla artykułu o symbolu (symbol artykułu)

• Brak zdefiniowanej waluty dla dokumentu 806
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• Brak zdefiniowanej wersji cenowej dla dokumentu

• Zły format pliku TXT

• Podany plik ma niepoprawny format

• Wystąpiły błędy przy modyfikowaniu numeru serii

• Brak wystarczającej ilości pozycji artykułu (symbol artykułu)

• Wystąpiły błędy przy pobieraniu numeru pozycji do modyfikacji

• Wystąpiły błędy przy pobieraniu numeru pozycji do modyfikacji

• Artykuł (symbol) ma kilkakrotnie wpisany taki sam numer serii

• Artykuł (symbol) posiada niezgodną ilość numerów serii i numerów pozycji

• Przelicznik artykułu (symbol) wynosi 0

• Błąd dodania pozycji: (numer pozycji)

Import dokumentu z pliku TTX

W systemie Anakonda istnieje możliwość importu dokumentu z pliku TTX. Jest to mocno wyspecjalizowana
funkcja do importu dokumentów przychodowych oraz rozchodowych.

Użytkownik w następnej kolejności zobowiązany będzie wybrać rodzaj importowanego dokumentu: ZDPW
lub RWSO.

Po wybraniu odpowiedniego typu dokumentu, użytkownik będzie musiał wskazać plik do importu. Jeżeli system
podczas importowania pozycji dokumentu magazynowego trafi na symbol artykułu, którego nie ma w kartotece
artykułów, będzie starał się go dodać, o ile będzie to możliwe (jeżeli będą zdefiniowane odpowiednie typy,
jednostki miar, stawki VAT).

Udany lub nieudany import zostanie potwierdzony ekranem z informacją o sukcesie lub z listą błędów. Jeżeli
dodawany automatycznie artykuł nie będzie posiadał w systemie receptury, zostanie on dodany do systemu w
kategorii (artykułu) R.

Importnumerów serii z csv

Wybór tej opcji spowoduje zaimportowanie numerów serii dla artykułów z dokumentu z pliku o formacie csv.
Numery te przechowywane będą w dodatkowej, przeznaczonej do tego celu tabeli.

2.16. Eksport dokumentów magazynowych do SAFO
Program Anakonda daje możliwość eksportowania do pliku tekstowego zamkniętych dokumentów typu MM
wykorzystywanych przy elektronicznej wymianie zleceń wydań.

Aby wykonać eksport do pliku tekstowego należy zaznaczyć na liście dokumentów zamknięty dokument typu
MM.
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a następnie w oknie Edycja dokumentów magazynowych wybrać polecenie "Dokument"----funkcję "Eksportuj

dokument" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <E> lub ikonę .

System wyświetli zapytanie:

Akceptujemy eksportowanie dokumentu klikając "Tak".

System wyświetli okno, w którego pola należy wpisać dane niezbędne do właściwego wyeksportowania pliku:

gdzie:

• Data dostawy - RRRR-MM-DD

• Godzina dostawy - HH:MM

• Nasz symbol (6 znakowy) - nasz symbol w firmie realizującej zlecenie
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• Nr zamów. - numer zamówienia składanego przez odbiorcę - jest on wpisywany w komentarz pliku tekstowego.

UWAGA: data dostawy i godzina powinna być uzgodniona z firmą realziujacą zlecenia, do której wysyłany
jest plik txt.

Udany eksport system zasygnalizuje komunikatem:

Plik txt zgodny z formatem plików zleceń wydań zapisany zostaje w katalogu głównym anakondy w folderze
eksport.

Utworzony plik txt wygląda w następujący sposób:

2.17. Przesyłki magazynowe
System Anakonda umożliwia od strony dokumentów magazynowych obejrzeć dokument przesyłki magazynowej
(bez możliwości jej modyfikacji). W tym celu na oknie 'Edycja dokumentów magazynowych" należy zaznaczyć
wybrany dokument magazynowy L-kliknięciem na liście dokumentów magazynowych, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Przesyłki mag." lub nacisnąć klawisz <F7> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Pozycje przesyłki nr xx z dnia rrr-mm-dd":

Na liście dokumentów magazynowych możemy przeglądać listę dokumentów magazynowych z przesyłki po
dwukliku LPM w komórki "Data przesyłki" lub "Numer przesyłki"
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Ze strony listy dokumentów magazynowych możemy tylko przejrzeć pozycje przesyłki i pozycje dokumentów
magazynowych z nią związanych bez żadnych ich modyfikacji.

Szczegółowy opis funkcjonalności przesyłek magazynowych zawarty został w rozdziale "Magazyny ---> Kartote-
ka przesyłek".

Uwaga,

W przypadku wybrania dokumentu magazynowego nie mającego powiązania z przesyłką (kolumna "Data przesył-

ki" pusta i kolumna "Numer przesyłki" równa się 0 funkcja w Menu "Przesyłki mag F7" i ikona  są nieak-
tywne.

System Anakonda umożliwia od strony dokumentów magazynowych utworzyć dokument przesyłki magazynowej
z bieżącą datą i kolejnym jej numerem. W tym celu w oknie 'Edycja dokumentów magazynowych" należy zaz-
naczyć wybrany dokument magazynowy L-kliknięciem na liście dokumentów magazynowych, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Dokument" ---> funkcję "Utwórz przesyłkę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <L> lub z paska
skrótów wybrać ikonę . W wyniku utworzenia przesyłki w kolumnach "Data przesyłki" i "Numer przesyłki"
pojawią się zapisy identyfikujące utworzoną przesyłkę.

Funkcja tworzenia przesyłki jest aktywna tylko dla dokumentów rozchodowych będących w stanie "G", "Z" lub
"K" Dlatego też podczas wyboru dokumentu magazynowego do przesyłki zablokowane jest pole "Stan" w filtrze
wyboru dokumentów.

2.18. Tworzenie RW

Naciśnięcie klawiszy <Ctrl + R> lub ikony  spowoduje wyświetlenie okna z wyborem opcji tworzenia doku-
mentu magazynowego RW:

2.18.1. Tworzenie RW z PW

Tworzenie RW z PW za pomocą funkcji menu

Anakonda oferuje ułatwiony sposób tworzenia dokumentów magazynowych z produkcji. W tym przypadku
umożliwia tworzenie dokumentu RW zawierającego na pozycjach surowce, prosto z dokumentu PW z produkcji.
System automatycznie zlicza ilość potrzebnych surowców korzystając z danych zawartych w dokumencie PW
oraz tych z modułu "Receptury/Normy zużycia".
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Utworzenie dokumentu RW z PW obwarowane jest kilkoma warunkami:

• dla wszystkich produktów z PW muszą być zapisane receptury.

• dla wszystkich pozycji receptury musi być wpisany magazyn (zazwyczaj magazyn surowców)

Po skorzystaniu z opisywanej funkcji i po spełnieniu powyższych warunków, system utworzy dokumenty
RW(może być kilka) w magazynach zdefiniowanych w pozycjach receptur i pozostawi je w stanie W.

Żeby skorzystać z tej funkcji należy, mając znacznik ustawiony na odpowiednim dokumencie w oknie "Edyc-
ja dokumentów magazynowych", wybrać polecenie "Utwórz PW z RW" z kartoteki "Dokument", wybrać ikonę

 z paska poleceń lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL+R>. Następnie z okna należy wybrać typ dokumen-
tu, który powinien być utworzony.

Należy jeszcze potwierdzić żądanie.

Tworzenie RW z PW automatycznie

Istnieje drugi, zautomatyzowany sposób tworzenia dokumentów RW z dokumentów PW. Jeżeli w module "Pro-
dukcja" -> "Dokumenty magazyny" istnieje wpis łączący dokument PW z dokumentem RW, oraz gdy istnieje re-
ceptura dla produktu w odpowiednim oddziale, wówczas przy zamknięciu dokumentu PW do stanu Z, automaty-
cznie utworzy się dokument RW. Warunki:

• Istnieje połączenie dokument PW - dokument RW w Produkcja - Dokumenty magazyny

• Wszystkie produkty z PW mają recepturę w oddziale, w którym tworzony jest dokument PW

• Musi istnieć tylko jedno połączenie między PW a RW - w przypadku większej ilości dokumentów RW(mogą
być w różnych magazynach) system nie utworzy dokumentu RW i w odpowiedni sposób o tym zakomunikuje.

2.18.2. Tworzenie RW z receptury
Anakonda oferuje ułatwiony sposób tworzenia dokumentów magazynowych z produkcji. W tym przypadku
umożliwia tworzenie dokumentu RW zawierającego na pozycjach surowce według receptury. System automaty-
cznie zlicza ilość potrzebnych surowców korzystając z danych zawartych w oknie z parametrami.

Żeby skorzystać z funkcji należy w oknie "Edycja dokuementów magazynowych" wybrać z menu "Dokumenty"

polecenie "Utwórz RW z receptury", skrót klawiszowy <CTRL>+<Y> lub ikonę  z menu podręcznego.
Okno do wprowadzania parametrów:
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Po wypełnieniu wszystkich pól należy użyć klawisza "Twórz" w celu stworzenia dokumentów RW. Jeżeli w surow-
cach receptury nie są wpisane magazyny do tworzenia RW, wówczas operator wybiera magazyn sam. Jako artykuł
należy podać produkt lub element.

2.19. Tworzenie korygujących dokumentów magazynowych
W systemie Anakonda dodano możliwość tworzenia korekt dokumentów magazynowych.

Żeby przeprowadzić procedurę korekcji dokumentów wymagana jest wstępna konfiguracja systemu:

1. Należy utworzyć typy korygujących dokumentów magazynowych dla dokumentów rozchodowych i przy-
chodowych (tylko takie można korygować). Patrz: Dokumentacja Użytkownika -> Dane podstawowe -> Dane
pomocnicze -> Typy dokumentów magazynowych.

Funkcja "Koryguj dokument" dostępna jest w oknie "Edycja dokumentów magazynowych" w menu "Dokument".

Można również użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<G> lub ikony  z podręcznego menu. Po zaznacze-
niu dokumentu, który ma być korygowany i uruchomieniu funkcji, pojawi się okno z kluczem dokumentu mag-
azynowego:

W oknie nie jest możliwa zmiana symbolu magazynu. Istnieje również ograniczenie uniemożliwiające operatorowi
wybór typu dokumentu magazynowego innego niż korekta.

Po wypełnieniu kontrolek okna, operator klawiszem <ENTER> zatwierdza tworzenie korekty. Powstały dokument
magazynowy jest w pełni edytowalny i podlega takim samym zasadom jak każdy inny dokument magazynowy.

Zmiana klucza dokumentu magazynowego

Klucz korekty dokumentu magazynowego może być zmieniany ale w ramach tego samego magazynu oraz typu
dokumentu (korektę można zmieniać tylko na inną korektę).
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Uwagi:

1. Korekty dokumentów magazynowych można tworzyć tylko dla dokumentów w stanie Z lub K.

2. Data korekty dokumentu magazynowego nie może być mniejsza niż data korygowanego dokumentu.

3. Dokument może być korygowany więcej niż jedną korektą.

W tabeli z dokumentami magazynowymi, w przypadku typów korygujących, istnieje informacja o korygowanym
dokumencie magazynowym. Znajduje się ona w kolumnie "Dokum. korygowany"

Pozycje korygowanego dokumentu magazynowego

Istnieje możliwość wyświetlenia pozycji korygowanego dokumentu magazynowego wraz z pozycjami na korekcie
tegoż dokumentu. W tym celu w oknie "Edycja pozycji dokumentu..." należy wybrać polecenie "Pozycje doku-
mentu po korektorach" z menu "Pozycja". Można również skorzystać ze skrótu klawiszowego <F7> lub ikony

 z menu podręcznego.

Po wybraniu funkcji wyświetli się okno:

W tabeli pokazane są wszystkie artykuły z dokumentu korygowanego oraz korekty. Pozycje z ilościami kory-
gowanymi rozróżniane są odpowiednim kolorem oraz informacją o kierunku korekcji w kolumnie "Kor.". Jeżeli
artykuł korygowany był dokumentem przychodowym w kolumnie pojawi się znak "+" jeżeli artykuł korygowany
był dokumentem rozchodowym, w kolumnie pojawi się znak "-". Jeżeli dokument korygowany był kilkoma ko-
rektami możliwe jest pojawienie się w tej kolumnie obu znaków.

Na oknie dostępne są funkcje:

• Drukuj - drukowanie listy artykułów z tabeli. Polecenie "Drukuj listę" z menu "Pozycja", skrót klawiszowy

<CTRL>+<P> lub ikona  z menu podręcznego.

• Filtruj - okno umożliwia filtrowanie wierszy poprzez artykuł. Polecenie "Filtruj" z menu "Pozycja", skrót klaw-

iszowy <F3> lub ikona  z menu podręcznego.

• Korekty do pozycji - okno pokazuje wszystkie korekty dla pozycji, które pojawiły się na dokumentach ko-

rygujących. Polecenie "Korekty do pozycji" z menu "Pozycja", skrót klawiszowy <F6> lub ikona  z menu
podręcznego.
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Okno pokazuje w tabeli klucz korygującego dokumentu magazynowego oraz ilość artykułu na tym dokumencie.
W oknie istnieją kontrolki wskazujące na ilość artykułu przed korektą oraz po korekcie w obu jednostkach miary.

• Korekty do dokumentu - okno zawieraj wszystkie dokumenty korygujące utworzone do bieżącego dokumentu

magazynowego. Polecenie "Korekty do dokumentu" z menu "Pozycja", skrót klawiszowy <F7> lub ikona 
z menu podręcznego.

Uwaga! Przy zamykaniu korygującego dokumentu magazynowego system sprawdza czy w opisie dokumentu
wpisany został powód korekty.

Korygowanie dokumentów PW, z których powstały dokumenty RW

Jeżeli operator skoryguje dokument PW, automatycznie postaną dokumenty korygujące dokument RW. Może sie
zdarzyć, że operator na korekcie rozchodowej dokumentu PW wpisze ilość produktu większą niż jest na doku-
mencie PW. Jest to możliwe o ile wcześniej były przyjęcia tego produktu. W takim przypadku system nie będzie
w stanie zdjąć ze stanów magazynowych odnoszących się do dokumentu RW powstałego z PW wystarczającej
ilości surowców. W takim przypadku operator zobaczy komunikat: "Możliwe, że nastąpiła próba wydania artykułu
ilości większej niż występuje na PW."

2.20. Raporty
W systemie Anakonda możliwe jest wygenerowanie raportu porównawczego między pozycjami dowodów dostaw
a pozycjami dokumentów magazynowych. W przypadku chęci wykorzystania funkcji należy w oknie dokumentów
magazynowych wybrać polecenie "Raport porówn. dow. dost. i dok. mag" z menu "Dokumenty magazynowe".

Można również użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<A> lub ikony  z menu podręcznego.

Operator zostanie poproszony o wypełnienie:

• daty od - data początkowa okresu, dla którego ma być tworzony raport

• daty do - data końcowa okresu, dla którego ma być tworzony raport

• listy magazynów - lista, magazynów do analizy
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W raporcie znajdują się te artykuły, których ilość na dowodach dostaw różni się od ilości na pozycjach doku-
mentów magazynowych (w podanym zakresie dat). Analiza powstaje z dwóch stron, znaczy to, że na raporcie
wyszczególnione zostaną również te pozycje dokumentów magazynowych, które nie mają odzwierciedlenia w
pozycjach dowodów dostaw.

Raport tworzy się dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

2.21. Etykiety logistyczne
W systemie Anakonda możliwe jest drukowanie etykiet logistycznych według specyfikacji GS1-128, z automaty-
cznie wyliczaną cyfrą kontrolną, na podstawie algorytmu przypisanego do tej specyfikacji.

Żeby wywołać okno do podawania danych w oknie dokumentów magazynowych należy użyć skrótu klawis-

zowego <CTRL+J>, polecenia "Drukuj etykiety" z menu "Dokument" lub ikony  z menu podręcznego. Na
oknie należy najpierw wypełnić symbol artykułu:

Uzupełnienie artykułu spowoduje uaktywnienie kolejnych pól do wskazania:

• Kontrahent - symbol kontrahenta, jeżeli kontrahent uzupełniony to opakowania zbiorcze filtrowane są przez
kontrahenta. Wpisany kontrahent oznacza również, że na wydruk pobierana jest, jeżeli istnieje, obca nazwa
artykułu dla kontrahenta.

• Opakowanie, Paleta - kontrolki konieczne do wypełnienia, dozwolony jest tylko i wyłącznie wybór zestawu
paleta-opakowanie ze słownika.

• Ilość opak. - ilość opakowań na palecie.

• Termin ważności - termin ważności artykułu, jeżeli w artykule zdefiniowane są dni przydatności wówczas
kontrolka uzupełnia się wartością według zasady data_dzisiejsza + dni przydatności; kontrolka zawsze pozostaje
edytowalna.

• Numer serii - jeżeli uzupełniony termin ważności, numer serii uzupełnia się automatycznie odpowiednio prze-
formatowaną datą. Kontrolka pozostaje edytowalna, jednak jest to pole obowiązkowe.

• Ilość opakowań na palecie, Ilość w opakowaniu, Ilość palet - kontrolki nieedytowalne, informacyjne.

Zapis danych na oknie powoduje pobranie z zadeklarowanej w silniku bazy danych sekwencji kolejnego numeru
palety (albo kilku palet, jeżeli wpisana ilość na to pozwala) oraz zapis informacji do odpowiedniej tabeli bazy
danych. Operatorowi pokaże się wówczas otwarty plik pdf z zestawami (po dwie) etykiet na palety. Otwarty plik
pdf można zapisać lub wydrukować.
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Uwaga! Żeby dla artykułu powstała etykieta logistyczna w standardzie GS1, artykuł musi mieć wypełniony kod
EAN oraz zadeklarowane opakowania zbiorcze. Kod GLN zostanie pobrany z danych dodatkowych oddziału
zdefiniowanych w systemie.

Istnieje również możliwość wydrukowania duplikatów gotowych już etykiet. W tym celu należy użyć skrótu klaw-
iszowego <Ctrl+P>, ikony z menu podręcznego lub funkcji "Drukuj duplikat" z menu "Paleta". Użycie funkcji
spowoduje wyświetlenie pola, gdzie należy podać numer duplikowanej palety:

Naciśnięcie przycisku "Enter" pozwoli na wybranie liczby kopii do wydrukowania. Kolejne użycie klawisza "En-
ter" utworzy plik pdf, gotowy do wydruku.

Przykładowa etykieta logistyczna:
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3. Spis z natury
Aby utworzyć spis z natury należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Magazyny" lub nacisnąć klawisz
<F4>:

W następnej kolejności w oknie, które się pojawi wybieramy przycisk "Spis z natury" lub naciskamy klawisz <F3>:

817



Magazyny

Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja spisów z natury":
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Wypełniając przynajmniej jedno z pól (symbol magazynu, kategoria, data od lub do kiedy chcemy edytować spisy
z natury - naciśnięcie klawisza <F1> pozwala skorzystać z wprowadzonych wcześniej danych lub z kalendarza),
a następnie z Menu wybierając polecenie "Spisy z natury" funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z

paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy wyświetlenie się listy spisów z natury wyszukanych przez
program według wprowadzonego filtra:
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Pozostawiając wszystkie pola puste i naciskając klawisz <F3> spowodujemy wyświetlenie się listy wszystkich
spisów z natury, co w przypadku, gdy jest ich wiele może okazać się długotrwałym procesem.

3.1. Tworzenie nowego spisu z natury
Aby utworzyć nowy spis z natury, w oknie "Edycja spisów z natury" z Menu wybieramy polecenie "Spisy z natury"

---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Program
wyświetli okno "Nowy spis z natury":

Wypełniamy kolejne pola:

• Magazyn - wpisujemy symbol magazynu, w którym ma być wykonany spis z natury

• Kategoria - naciskając <F1> lub ikonę wybieramy kategorię artykułów, której ma dotyczyć spis. W przypadku,
gdy chcemy zrobić spis z natury dla całego magazynu to pole należy zostawić niewypełnione. Możliwe jest
wpisanie kategorii częściowej

• Data - wpisujemy datę wykonania spisu z natury

• tylko aktywne artykuły - zaznaczamy, jeżeli spis ma dotyczyć tylko artykułów zdefiniowanych w systemie jako
aktywne

• tylko ilości >0 - zaznaczamy jeżeli spis ma dotyczyć artykułów, których stan ilościowy w systemie jest większy
od zera

• Tylko młodsze niż - wpisujemy datę ograniczającą pobranie artykułów do spisu

Zatwierdzamy wprowadzone parametry naciskając klawisz <Enter>. Program automatycznie pobierze z bazy dane
niezbędne do utworzenia spisu

Przy tworzeniu nowego spisu z natury system kontroluje, czy są w danym magazynie zamknięte dokumenty z datą
późniejszą. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat informacyjny:

Należy zaznaczyć, że po utworzeniu spisu z natury wszelkie zamykanie lub otwieranie dokumentów maga-
zynowych z tego magazynu będzie mieć wpływ na ilości księgowe pozycji spisu, aż do momentu jego zamknięcia.
Nie będzie również możliwe zamykanie dokumentów magazynowych z datą późniejszą niż data niezamkniętego
spisu z natury.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych warunków nowy spis pojawia się na liście w oknie "Edycja spisów z natury".
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3.2. Pozycje spisu z natury
Aby edytować pozycje spisu z natury należy zaznaczyć konkretny spis L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja
spisów z natury", a następnie z Menu wybrać polecenie 'Spisy z natury" ---> funkcję "Pozycje" lub nacisnąć

klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program wyświetli okno "Edycja pozycji spisu z natury"
z listą artykułów objętych spisem z natury - symbolem, nazwą i ilością w obu jednostkach miary zdefiniowanych
dla danego artykułu:

W oknie tym możliwe jest:

•

dodanie do spisu kolejnej pozycji (Menu ---> Pozycje ---> Dodaj lub klawisz <Num +> lub ikona )

Przy ręcznym dodawaniu pozycji dla artykułu już występującego w spisie, to przy podaniu go po raz kolejny -
system przechodzi od razu do tej pozycji i otwiera okno edycji wprowadzanej ilości.

UWAGA! pozycje z artykułami o typie 31, oraz 99 nie mogą zostać dodane ręcznie
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•

edycja danych pozycji (Menu ---> Pozycje ----> Edytuj lub klawisz <F4> lub ikona ), w pola ilość wpisuje-
my stan faktyczny artykułu w magazynie. Zapisujemy dane z Menu wybierając polecenie "Pozycje" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę . Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy

polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Pozycje---> Poprzednia pozycja lub

klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji (Menu ---> Pozycje ---> Następna pozycja lub klawisz

<F12> lub ikona ).

•

usunięcie pozycji spisu (Menu ---> Pozycje ---> Usuń lub klawisz <Num -> lub ikona ) - można usunąć
tylko te pozycje, które nie zostały wygenerowane przez system,

• edycja pozycji przyjęć - funkcja wywoływana poprzez użycie skrótu klawiszowego <F6>, dwukliku na pozycji

lub ikony  z menu podręcznego - wymaga dodatkowych uprawnień w grupie przypisanej operatorowi.

edycja pozycji wynikających z dostępnych dla artykułu przyjęć uzupełnianych domyślnie przez system w ilości
stwierdzonej podczas spisu wg metody wydań zdefiniowanej dla firmy (fifo, lifo, etc.):
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Ilości w tabeli są modyfikowalne dla operatora, który może sam zdecydować jaką ilość artykułu z danego
przyjęcia stwierdzono podczas spisu z natury. Jeżeli suma ilości stwierdzonej jest większa niż ta wynikająca
ze stanów magazynowych, utworzona zostanie nowa pozycja z domyślnie wstawioną ceną ostatniego przyjęcia
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(zakupu) artykułu. Kolumny "Lokacja" i "Numer palety" występują wyłącznie w spisach z natury stworzonych
dla magazynów z lokacjami.

Każda modyfikacja sumy ilości w pozycjach spisu z natury skutkować będzie ponownym wyliczeniem domyśl-
nych ilości w pozycjach wynikających z przyjęć.

Na oknie dostępne są standardowe funkcje:

•

Usuwanie pozycji - skrót klawiszowi <NUM>+<->, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Usuń"
z menu "Przyjęcie" - funkcja usuwa zaznaczony wiersz

•

Zapis zmian - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Zapisz" z menu
"Przyjęcie" - funkcja zapisująca zmiany dodane przez operatora

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <CTRL> + <P>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Drukuj
listę" z menu "Przyjęcie" - funkcja drukuje listę widoczną na ekranie

•

Następna/poprzednia pozycja - skróty klawiszowe <F11>/<F12>, ikony   z menu podręcznego
lub polecenie "Następna/poprzednia pozycja" z menu pozycja - funkcja zmieniająca pozycję spisu z natury

•

edycja pozycji poprzedniego (Menu --->Spis ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

spisu z natury (Menu ---> Spis ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamknięcie okna następuje po wybraniu z Menu polecenia "Plik" ---> funkcji "Zamknij" lub naciśnięciu klawisza
<Esc>.

UWAGA!

Zamykanie i otwieranie dokumentów magazynowych ma wpływ na pozycje otwartych spisów z natury:

1. Dokumenty przychodowe i MM przychodowe:

• zamykanie dokumentów:

• system dodaje pozycję w przyjęciach w spisie z natury

• system zwiększa ilość księgową w spisie z natury

• jeżeli wpisana byłą już stwierdzona, system przelicza ponownie pozycje

• system sprawdza czy na pozycjach - przyjęciach dodanych ręcznie nie powinna nastąpić zmiana cech

• otwieranie dokumentów:

• system usuwa wiersz w przyjęciach w spisie z natury

• system zdejmuje wartości z ilości księgowej

• system przelicza ponownie pozycje, jeżeli była na nich wpisana ilość stwierdzona

2. Dokumenty rozchodowe i MM rozchodowe:

• zamykanie dokumentów:
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• system wyszukuje w spisie z natury (w przyjęciach) odpowiedni wiersz i robi korektę ilości - jeżeli korekta
jest do 0, pozycja zostaje usunięta

• system odejmuje ilości od sumy księgowej

• jeśli była wpisana ilość stwierdzona, pozycje przeliczają się ponownie

• otwieranie dokumentów:

• system wyszukuje odpowiednią pozycję (w przyjęciach) i robi korektę - jeżeli pozycja nie istnieje, jest
dodawana

• dodawana jest ilość do ilości księgowej

• przeliczane są pozycje, jeżeli była już wpisana ilość księgowa

3. Dokumenty zmieniające cechy:

• przy zamykaniu takich dokumentów następuje zmiana cech w przyjęciach w spisie z natury

•

Importuj pozycje z kolektora/pliku -skrót klawiszowy <Ctrl+I>, ikona  z menu podręcznego lub
funkcja "Importuj pozycje z kolektora/pliku" z menu "Pozycje" pozwala na pobranie danych pozycji z pliku
wygnerowanego przez kolektor inwentaryzacyjny. Plik ten może zostać wybrany z miejsca docelowego, bądź
przesłany bezpośrednio przy użyciu systemu Anakonda.

System Anakonda pozwala na zdefiniowanie kolejności kolumn, wraz z informacją która z kolumn zawiera jaką
informację, oraz ustalenie separatora. Sprawia to, że cała procedura jest w pełni możliwa do dostosowania do
każdego kolektora inwentaryzacyjnego na rynku.

Więcej na temat konfiguracji formatu danych znajdą Państwo w dokumentacji użytkownika w dziale
Wprowadzenie -> Konfiguracja.

Po zatwierdzeniu wykonania importu, system spróbuje uruchomić program wysyłający zdefiniowany w kon-
figuracji systemu.

WIęcej na temat konfiguracji programów wysyłających i odbierający znajdą Państwo w dokumentacji
użytkownika w dziale Wprowadzenie -> Konfiguracja.

To jaki program zostanie zdefiniowany zależne jest od modelu i oprogramowani dostarczonego z kolektorem
inwentaryzacyjnym. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami programu odbierającego. Kiedy pro-
ces przesyłania z urządzenia się zakończy można zamknąć program odbierający. System Anakonda poinformu-
je odpowiednim komunikatem o zakończeniu importu.

W przypadku problemów z uruchomieniem programu odbierającego system zapyta użytkownika czy chce kon-
tynuować import mimo to. Jeśli użytkownik potwierdzi, system wyświetli okno wyboru pliku do zaimportowa-
nia. Należy wybrać odpowiedni plik i zatwierdzić przyciskiem "OK". Po zakończeniu importu system poinfor-
muje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem.

W przypadku wykonania kolejnego importu w tym samym spisie z natury, pozycje z pliku importowanego
zostaną zsumowane z aktualnie uzupełnionymi ilościami na pozycjach spisu z natury

•

Eksportuj pozycje do kolektora/pliku - skrót klawiszowy <Ctrl + K>, ikona  z menu podręcznego, lub
funkcja "Eksportuj pozycje do kolektora/pliku" z menu "Pozycje" oferuje możliwość wygenerowania i wysłania
pozycji spisu z natury jako baza towarowa do kolektora inwentaryzacyjnego. System Anakonda pozwala na
zdefiniowanie kolejności kolumn, wraz z informacją która z kolumn zawiera jaką informację, oraz ustalenie
separatora. Sprawia to, że cała procedura jest w pełni możliwa do dostosowania do każdego kolektora inwen-
taryzacyjnego na rynku.
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Więcej na temat konfiguracji formatu danych znajdą Państwo w dokumentacji użytkownika w dziale
Wprowadzenie -> Konfiguracja.

Po wywołaniu wykonania eksportu, system spróbuje uruchomić program wysyłający zdefiniowany w konfig-
uracji systemu.

WIęcej na temat konfiguracji programów wysyłających i odbierający znajdą Państwo w dokumentacji
użytkownika w dziale Wprowadzenie -> Konfiguracja.

To jaki program zostanie zdefiniowany zależne jest od modelu i oprogramowani dostarczonego z kolektorem
inwentaryzacyjnym. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami programu wysyłającego. Kiedy pro-
ces przesyłania na urządzenie się zakończy można zamknąć program wysyłający. System Anakonda poinfor-
muje odpowiednim komunikatem o zakończeniu eksportu.

W przypadku gdy pozycja posiada kod/y EAN, w pliku eksportu pojawi się osobny wiersz dla każdego z kodów
EAN, oraz dodatkowo pozycja która zamiast kodu EAN posiadała będzie identyfikator artykułu. W przypadku
gdy artykuł nie posiada zdefiniowanego żadnego kodu EAN, w pliku znajdzie się wyłącznie pozycja z identy-
fikatorem artykułu

3.3. Zamykanie spisu z natury
Aby zamknąć spis z natury, należy zaznaczyć go L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja spisów z natury", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Spisy z natury" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <

+> lub ikonę . Zamknięcie spisu z natury powoduje automatyczne utworzenie i zamknięcie dokumentów
magazynowych wynikających z niedoborów i nadwyżek remanentowych. W celu ich utworzenia system wyświetli
okno, w którym należy wprowadzić dane niezbędne do utworzenia tych dokumentów:

W kolejne pola należy wpisać:

• Typ RW - typ rozchodowego dokumentu magazynowego dla niedoborów remanentowych

• Typ PW - typ dokumentu przychodowego dla nadwyżek remanentowych

• Kontrahent - symbol kontrahenta jeżeli powinien figurować w dokumentach magazynowych

• Konto kosztów - kod konta kosztów jeżeli powinno być uzupełnione w dokumencie magazynowym

Jeżeli z ilości wpisanych spisu z natury wynika, że powinien tworzyć się dokument magazynowy (przychodowy
lub rozchodowy), obowiązkowym staje się wypełnienie kontroli z symbolem wymaganego dokumentu maga-
zynowego.

Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter> po czym program zażąda potwierdzenia chęci
zamknięcia spisu wyświetlając okno:
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Jeżeli potwierdzimy naciskając "tak" (klawisz <T>), system zamknie spis z natury i wyświetli komunikat:

Uwaga: W magazynach detalicznych najpierw wyszukiwana jest ostatnia cena artykułu w magazynie, jeśli jej
nie będzie, wykorzystana zostanie cena z przyjęcia pozycji w spisie z natury. Gdyby tam również nie było cen,
użytkownik otrzyma komunikat a spis nie zostanie zamknięty.

Jeżeli zamykanie spisu połączone było z automatycznym utworzeniem dokumentów magazynowych, symbole
tych dokumentów pojawią się na liście spisów z natury w kolumnach "dokument niedobór" i "dokument nadwyż-
ka".

Po zamknięciu, spis z natury nie może podlegać żadnym modyfikacjom. Jeżeli jednak zaistnieje konieczność
wprowadzenia zmian, należy go otworzyć z Menu wybierając polecenie "Spisy z natury" ---> funkcję "Otwórz"

lub naciskając klawisze <Ctrl> + <-> lub ikonę .

Jeżeli spis powiązany jest z utworzonymi z niego dokumentami magazynowymi, jego otwarcie spowoduje usunię-
cie tych dokumentów o ile będzie to możliwe. System uniemożliwi otwarcie spisu np. w sytuacji kiedy z doku-
mentu przychodowego powiązanego ze spisem jest już w systemie udokumentowany rozchód artykułów.

Należy zaznaczyć, że do momentu zamknięcia spisu z natury w danym magazynie wszelkie zamykanie lub
otwieranie dokumentów magazynowych będzie mieć wpływ na ilości księgowe w spisie, co system komunikuje
podczas ich zamykania.

Nie można również usuwać dokumentów magazynowych w momencie, kiedy istnieje niezamknięty spis z natury
dotyczący dokumentu.

Spisu z natury nie można zamknąć ani otworzyć, jeżeli w magazynie istnieją jakiekolwiek dokumenty z późniejszą,
niż posiada spis z natury, datą.

Należy pamiętać, że zamknięty spis z natury blokuje otwieranie zamkniętych dokumentów magazynowych z datą
identyczną, jak w spisie z natury.

3.4. Usuwanie spisu z natury
Aby usunąć spis z natury, należy zaznaczyć go L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja spisów z natury", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Spisy z natury" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia spisu wyświetlając okno:
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Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usunięcia wybierając "Nie" (klawisz <N>).

Należy pamiętać, że nie można usunąć spisu z natury, który jest zamknięty.

3.5. Filtrowanie spisów z natury
Aby wyszukać konkretny spis z natury należy z Menu wybrać polecenie "Spisy z natury" ---> funkcję "Filtruj"

lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja spisów z
natury", w którego pola należy wpisać warunki według których mają być wyszukane spisy z natury.

Następnie z Menu ponownie wybieramy polecenie "Spisy z natury" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz

<F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli listę wyszukiwanych spisów z natury.

3.6. Raporty i wydruki wynikające ze spisu z natury
W oknie "Edycja spisów z natury" możliwe jest również wykonanie i wydrukowanie raportów niezbędnych do
udokumentowania spisu. Aby wybrać raport, który ma być wykonany należy nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub
ikonę lub z Menu wybrać polecenie Spisy z natury ---> Raporty. System wyświetli okno z listą wydruków możli-
wych do wykonania:

828



Magazyny

Po wybraniu odpowiedniego raportu i ewentualnym uzupełnieniu pól dotyczących nazwisk osób obecnych przy
spisie i odpowiedzialnych materialnie zatwierdzamy wydruk naciskając klawisz <Drukuj> lub rezygnujemy z
niego zamykając okno. Po zatwierdzeniu drukowania raportu system wyświetli okno, w którym należy wybrać
format wydruku:

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając przycisk "Anuluj".
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4. Przeceny
Aby rozpocząć pracę w module "Przeceny" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Magazyny" -
klawisz <F4>,

a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Przeceny" - ponownie klawisz <F4>.
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System wyświetli okno przygotowane do wyszukiwania przecen według symbolu magazynu i daty.

W puste pola należy wpisać odpowiednie dane, a następnie z Menu wybrać polecenie "Przeceny"--->funkcję "Fil-

truj" lub z paska skrótów ikonę .

Wykonując te same czynności bez wypełnienia pól spowodujemy, że program pokaże nam listę wszystkich prze-
cen zdefiniowanych w systemie, należy jednak pamiętać, że jeżeli w firmie zdefiniowanych jest dużo przecen,
proces ten może być długotrwały.

System wyświetli okno "Edycja przecen" z listą wyszukiwanych przecen:
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Poszczególne kolumny tabeli zawierają następujące informacje:

• Stan - stan przeceny: 'W' - wprowadzona, 'Z' - zamknięta,

• Magazyn - symbol i nazwę magazynu, w którym zrobiona jest przecena,

• Data - data przeceny

• Nr - numer przeceny

• Kwota - różnica w kwocie po dokonaniu przeceny

Na oknie dostępna jest funkcja sumowania kolumn numerycznych grida. Żeby z niej skorzystać należy z menu

"Przeceny" wybrać polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego
<CTRL>+<S>.

Okno "Edycja przecen" udostępnia następujące funkcje:

4.1. Dodawanie nowej przeceny
Aby dodać nową przecenę należy z Menu wybrać przycisk "Przeceny"---> funkcję "Dodaj" lub klawisz <Num+>

lub ikonę . Spowoduje to wyświetlenie okna "Nowa przecena":

Wpisujemy nazwę magazynu (lub wyszukujemy go za pomocą funkcji wyszukiwania  lub klawisza <F1>),
datę, numer przeceny zostanie nadany automatycznie, a następnie za pomocą klawisza <Enter> zatwierdzamy
zmiany, co spowoduje dodanie nowej przeceny do listy przecen w oknie "Edycja przecen".

4.2. Usuwanie przeceny
Aby usunąć przecenę należy zaznaczyć ją na liście przecen, a następnie z Menu wybrać polecenie "Przece-

ny"--->funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to
wyświetlenie komunikatu:
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Potwierdzamy usunięcie przeceny wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz
<N>).

Należy zaznaczyć, że usunięcie przeceny jest możliwe tylko wtedy, kiedy przecena nie jest zamknięta (pozostaje
w stanie 'W'). Usunięcie zamkniętej przeceny (stan 'Z') jest niemożliwe.

4.3. Pozycje przeceny
Aby edytować pozycje danej przeceny należy z Menu wybrać polecenie "Przeceny"--->funkcję "Pozycje" lub

nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:

Tabela ta zawiera następujące informacje o pozycjach dokumentu przeceny:

• Art. - symbol artykułu,

• Nazwa - nazwa artykułu,

• Nazwa cechy - nazwa cechy artykułu

• Cecha wartość - wartość cechy artykułu

• N. cena - nowa cena artykułu (po przecenie),

• Cena wal. - aktualna cena w walucie,

• N. cena wal. - nowa cena w walucie (po przecenie),

• Ilość - ilość danego artykułu,

• Jm1/Jm2 - jednostki miary,

• Nr serii - numer serii (wymagany jest, jeżeli w danych podstawowych artykułu zaznaczona jest opcja wymagany
numer serii),

• Data - data dokumentu, którym przyjęty został artykuł,

• Dok - typ dokumentu, którym przyjęty został artykuł,
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• Nr - numer dokumentu, którym przyjęty został artykuł,

• Poz. - numer pozycji artykułu w dokumencie magazynowym,

• Ppoz. - numer podpozycji artykułu w dokumencie magazynowym.

Jeśli kolumny Cena, N.Cena, N. cena wal., Ilość występują dwukrotnie, to te po prawej dotyczą cen w 2 jednostce
miary.

Okno to pozwala na wykonanie następujących czynności:

1. Dodawanie nowej pozycji przeceny

Aby dodać pozycję przeceny (artykuł, który chcemy przecenić) z Menu wybieramy polecenie "Pozyc-

je"--->funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System
wyświetli okno:

Wypełniamy poszczególne pola poruszając się po nich za pomocą klawisza <Enter>.

Po wpisaniu przynajmniej jednego z parametrów danego artykułu z Menu wybieramy polecenie "Artykuł" ---

> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Chcąc wyświetlić listę wszystkich dostępnych artykułów wykonujemy te same czynności pozostawiając wszys-
tkie pola puste. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji kiedy zdefiniowana jest duża ilość artykułów proces
ten będzie długotrwały.

W oknie, które sie pojawi wybieramy artykuł, którego cenę chcemy zmienić i zatwierdzamy naciskając klawisz
<Enter>.

W oknie "Edycja pozycji przecen" pojawią się pozycje zawierające dane dotyczące przyjęć (przychodowych
dokumentów magazynowych) wybranego artykułu do magazynu. System automatycznie wybiera tylko te pozy-
cje z przyjęć artykułu, które spełniają następujące warunki:

• data przyjęcia jest większa lub równa dacie dokonywanej przeceny,

• ilość artykułu jest większa od zera,

• rezerwacja artykułu jest równa zeru.

Jednocześnie wybrany do przeceny artykuł jest rezerwowany i jego wydanie z magazynu innym dokumentem
magazynowym jest niemożliwe. Usunięcie tego artykułu z pozycji przeceny powoduje uwolnienie rezerwacji.
W przypadku gdy wybranego artykułu nie będzie na stanie w magazynie, system wyświetli odpowiedni ko-
munikat.

2. Edycja danych pozycji przeceny
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Aby zmienić cenę danego artykułu (przecenić go), w oknie "Edycja pozycji przecen" zaznaczamy go na liście
L-kliknięciem i z Menu wybieramy polecenie "Pozycje"--->funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub

ikonę . W efekcie pojawi się okno:

W oknie tym mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny artykułu. Zmiana ceny w jednym polu np. "Cena 1"
spowoduje automatyczne wyliczenie przez system pozostałych cen.

Wprowadzone zmiany należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub wybierając ikonę .

Cofamy zmiany z Menu wybierając "Pozycje" ---> "Cofnij" lub naciskając <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji przecen" możemy edytować dane poprzedniej (Menu --->

"Pozycje" ---> "Poprzednia" lub ikona  lub klawisz <F11>) lub następnej ceny (Menu ---> "Pozycje" ---

>Następna" lub ikona  lub klawisz <F12>). Nie można przeceniać pozycji na 'zerową' .

3. Usuwanie pozycji przeceny

Chcąc usunąć wybraną pozycję przeceny (np. jeżeli do danego artykułu system wyświetlił kilka przyjęć, a
dokonujemy przeceny tylko w jednym), zaznaczamy ją L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja pozycji prze-
cen", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Pozycje"---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -

> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pozycja zostanie usunięta.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja przecen" możemy przejść do edycji pozycji poprzedniej (Menu ---

> Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej przeceny (Menu ---> Następna lub klawisz

<F12> lub ikona ).
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4.4. Zamykanie przeceny
Dodana przecena automatycznie uzyskuje stan 'W'. Na tym etapie jej pozycje są modyfikowalne - można je zmieni-
ać, usuwać i dodawać.

Aby ostatecznie zamknąć przecenę zaznaczamy ją na liście w oknie "Edycja przecen", a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Przecena" ---> funkcję "Zamknij przecenę" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <+> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .

Przecena zostaje zamknięta i nie ma możliwości jej modyfikowania.

Przy okazji zamykania przeceny, kolejny raz sprawdzana jest ilość artykułu na dokumencie z ilością widniejącą w
tabeli bazy danych, rs_artykuly_przyjecia. Zapobiega to problemom wynikającym z modyfikacji ilości artykułów
w magazynie w czasie między utworzeniem przeceny a jej zamknięciem.

5. Dostawy
W systemie możliwe jest wprowadzanie dostaw, na podstawie których generować można zarówno deklaracje
INTRASTAT, jak i dokumenty magazynowe PZ.

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym wybrać przycisk "Magazyny", a następnie
"Dostawy":
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W efekcie system wyświetli okno "Przeglądanie dostaw" w postaci przystosowanej do filtrowania.
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Po wypełnieniu pól wg których chcemy odfiltrować dostawy należy nacisnąć klawisz <F3>, aby w efekcie uzyskać
okno, w którym dostępne są kolejne funkcje:

Tabela zawiera następujące kolumny:

• Data - data dostawy,

• Nr - numer dostawy,

• St. - stan dostawy (W - wprowadzona, Z - zamknięta),

• Kontrahent - symbol i nazwa dostawcy,

• Kraj wysyłki - kraj wysyłki towaru,

• Kwota netto - wartość netto dostawy,

• Kwota VAT - wartość VAT dostawy,

• Magazyn - magazyn dostawy,

• Dok. mag. - dokument magazynowy wystawiony na podstawie dostawy (zwykle dokument PZ),

• Wart. opakowań - wartość opakowań towaru,

• Do zapłaty - wartość brutto dostawy,

• Wyznacznik zamówienia do dostawcy,

• Data zamówienia do dostawcy,

• Numer zamówienia do dostawcy,

• Czy pobrane - czy pozycje dostawy pobrane są z zamówienia do dostawcy.

UWAGA: Kwota VAT dostawy wyliczana jest jako suma wartości netto pozycji przemnożona przez stawkę VAT,
z powodu zaokrągleń może się ona różnić od sumy wartości VAT wszystkich pozycji.

Na oknie dostępna jest funkcja sumowania numerycznych kolumn tabeli. Żeby z niej skorzystać należy wybrać

z menu "Dostawy" polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego
<CTRL>+<S>.

W chwili edycji przez operatora nagłówka i pozycji dostawy oraz podczas jej zamykania, dokument blokowany
jest do edycji przez innego operatora.
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5.1. Wprowadzanie nowej dostawy
Aby wprowadzić nową dostawę należy w oknie "Przeglądanie dostaw" z menu "Dostawy" wybrać funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +>, bądź ikonę . System wyświetli okno:

Po wpisaniu daty dostawy naciskamy klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie okna z jej danymi podsta-
wowymi. Jeżeli kontrahent w swoich danych podstawowych ma przypisany kraj inny niż Polska, to okno nagłówka
zawiera wygląda następująco:

* - Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
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Dostępne na oknie pola:

• Kontrahent - symbol dostawcy, jeżeli wpiszemy lub wybierzemy z listy nieaktywnego kontrahenta system
wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.

• Kraj wysyłki - kraj wysyłki towaru

• Transport proc. - procent transportu

• Narzut

• Waluta - waluta i jej kurs dla dostawy wraz z numerem i datą tabeli (kurs wybieramy naciskając klawisz <F1>
w polu waluta)

• Waluta2 - waluta i jej kurs na potrzeby wprowadzenia towaru do magazynu wraz z numerem i datą tabeli (kurs
wybieramy naciskając klawisz <F1> w polu waluta2)

Uwaga! Jeżeli kontrahent w swoich danych posiada zdefiniowany kraj PL to waluta automatycznie zostanie
ustawiona na PLN, a kurs na 1.0000.

Można "ręcznie" zmienić walutę1 i walutę2 oraz wprowadzić (wybrać) prawidłowy kurs.

• Wersja - wersja cenowa towaru (opcjonalnie)

• Rodzaj transportu - symbol rodzaju transportu przenoszony do deklaracji INTRASTAT generowanej z dostawy
(naciśnięcie <F1> pozwoli skorzystać z pomocy słownika)

• Warunki dostawy - symbol warunków dostawy przenoszony do deklaracji INTRASTAT generowanej z dostawy
(naciśnięcie <F1> pozwoli skorzystać z pomocy słownika)

• Numer faktury - numer faktury, którą jest realizowana dostawa

• Magazyn - magazyn w którym zostaną utworzone dokumenty magazynowe z dostawy

• Lokacja - lokacja magazynowa, na której ma być umiejscowiona dostawa. Pole staje się aktywne tylko wtedy
jeżeli wpisany wcześniej magazyn posiada lokacje.

• Data wystawienia - data wystawienia faktury dostawy (na potrzeby dekretacji)

• Data wpływu - data wpływu faktury dostawy (na potrzeby dekretacji)

• Termin płatności - termin płatności faktury dostawy (na potrzeby dekretacji)

• Miejsc po przecinku - ustalamy z dokładnością do ilu miejsc po przecinku mają być przeliczane ceny na doku-
mencie PZ

• Ozn, transakcji - oznaczenie rodzaju transakcji, możliwe w stanie W

• Ozn. dow. nabycia - oznaczenie dowodu nabycia, możliwe w stanie W

• Import - czy dostawa jest importowana

System wymaga wypełnienia pól Waluta i Waluta2. Kontroluje również, aby pola Waluta i Waluta2 były takie
same.

Poniższe pola są nieedytowalne - kwoty są wczytywane automatycznie na podstawie wprowadzonych pozycji
dostawy:

• Kwota netto,

• Kwota VAT,

• Wartość opakowań,
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• Do zapłaty,

• Kwota netto PZ.

Jeżeli krajem kontrahenta jest Polska, to ilość pól do wypełnienia w nagłówku dostawy jest ograniczona:

Po uzupełnieniu pól należy zapisać dokument wybierając z menu "Dokument" funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5>, bądź ikonę  i wyjść z okna naciskając klawisz <Esc>.

Jeżeli w polu "Numer faktury" znajdą się niedozwolone znaki: ' oraz \ zostaną one automatycznie zmienione na
` oraz /.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie pozycji dostawy.
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5.2. Pozycje dostawy
Aby edytować pozycje należy zaznaczyć dostawę na liście w oknie "Przeglądanie dostaw", a następnie z menu

"Dostawy" wybrać funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6>, lub ikonę . System wyświetli okno:

Uwaga! Jeśli wybrana dostawa będzie edytowana przez innego operatora, wejście w pozycje będzie niemożliwe.
System wyświetli odpowiedni komunikat.

Okno udostępnia następujące funkcjonalności:

• Dodaj pozycję - aby dodać pozycję należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +>, lub ikonę .

Dla kontrahenta zagranicznego system wyświetli okno:
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Do wypełnienia są następujące pola:

• Kraj pochodz. - symbol kraju pochodzenia towaru.

• Kod transakcji - symbol kodu transakcji.

• Artykuł - symbol artykułu, po opuszczenia pola z miejscem na artykuł Anakonda spróbuje odczytać stawkę
VAT z podtabeli 'Stawki VAT' w danych artykułu. Jeśli w nagłówku dostawy podano wersję cenową, a walutą
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jest PLN, będzie to stawka standardowa, jeśli wybrana została inna waluta, pobrana zostanie stawka VAT
import.

• Ilość dost.1 - ilość towaru dostarczona w 1 jednostce miary.

• Ilość dost.2 - ilość towaru dostarczona w 2 jednostce miary.

•

Stawka VAT - wartość obowiązującej stawki VAT. Operator może użyć klawisza <F1> lub ikony , aby
otrzymać tabele wyboru stawki VAT na wybrany okres.

• Upust - procent upustu na dany towar.

• Cena walutowa 1 - cena w walucie w 1 jednostce miary.

• Cena walutowa 2 - cena w walucie w 2 jednostce miary.

Dla polskiego kontrahenta ilość pól w pozycji jest ograniczona (podobnie jak w nagłówku dostawy):

844



Magazyny

Pola nieedytowalne są wypełniane automatycznie na podstawie wprowadzonych danych.

Wprowadzone zmiany należy zapisać naciskając <F5> lub ikonę .

W ten sam sposób operator może dodać kolejne pozycje dostawy.

Jeżeli artykuł ma przypisaną cechę, wówczas na oknie pojawia sie kontrolka z wartością cechy artykułu. Jeżeli
cecha ma wartości domyślne, zostaną one automatycznie pobrane na pozycję dostawy.

Uwaga! Jeżeli artykuł jest detaliczny to nie można go dodać w magazynach niedetalicznych, a jeśli artykuł jest
niedetaliczny to nie można go dodać w magazynach detalicznych.
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Wartość cechy jest edytowalna. Można wpisać wartość ręcznie, ale zdecydowanie wygodniejsze jest użycie

słownika, który znajduje się pod skrótem klawiszowym <F1> lub pod ikoną .

Jeżeli wybrany w pozycji artykuł ma w swoich danych zaznaczoną opcję 'dynamiczny przelicznik' wówczas
możliwe jest wpisanie dowolnej ilości w drugiej jednostce miary. Aby w takim wypadku odpowiednio zadzi-
ałało wyliczenie cen należy wpisać obie ilości tak, by program był w stanie wyliczyć lokalny przelicznik. Wów-
czas podczas wpisania ilości program uwzględnia jednostkę kalkulacyjną artykułu i przelicza cenę z jednost-
ki kalkulacyjnej na niekalkulacyjną. Potem wpisanie dowolnej z cen przelicza na tę drugą. Jeśli ilości nie są
wpisane to można wpisać dowolne ceny, ale potem po podaniu ilości i tak zostaną przeliczone i zsynchroni-
zowane.
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• Edytuj pozycję - aby edytować pozycję należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4>, lub ikonę . Edycja działa tak samo jak dodawanie, tylko modyfikuje istniejące już pozycje.

• Transporty - aby przeglądać transporty dla pozycji należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Transporty" lub

nacisnąć klawisz <F6>, lub ikonę . System wyświetli okno:

Na oknie dostępne są następujące funkcje:

• Import - aby importować transporty należy z menu "Transporty" wybrać funkcję "Import" lub nacisnąć

klawisz <F4>, lub ikonę .

Uwaga! W celu zaimportowania transportu należy najpierw dla dostawy uzupełnić sekcję "Samochody"
opisaną w rozdziale o takiej nazwie.

Import odbywa się poprzez odczyt danych z katalogu 'katalog_wagi' z pliku konfiguracyjnego klienta. W
katalogu tworzone są podkatalogi o nazwach zawierających datę/czas transportu (rrrr-mm-dd_gg-mm). Za-
wierają jeden plik z rozszerzeniem txt, w którym znajdują się dwa wiersze:

Samochody (lista numerów rejestracyjnych typu samochód i naczepa)

Ilość (cyfry rozdzielone ewentualnie kropką).

Jeśli w katalogu nie będzie pliku tekstowego albo zawartość nie będzie odpowiadać oczekiwaniom wyświ-
etlany jest błąd importu.

Pozostałe pliki w podkatalogu są traktowane jako zdjęcia i wczytywane jako binarne.

Przed wczytaniem sprawdzane jest, czy numery rejestracyjne dotyczą aktualnej dostawy. Po wczytaniu cały
podkatalog przenoszony jest do katalogu 'katalog_wagi'+'\'+'wczytane'. Jeśli występują katalogi z innymi
numerami rejestracyjnymi użytkownik jest o tym informowany podczas uruchomienia funkcji 'Importuj'.
Dodatkowo na oknie automatycznie wykonywany jest import co 60 sekund, a informacje dopisywane są do
rs_dostawy_pozycje_transporty, pliki do rs_dostawy_pozycje_transporty_pliki, na pozycji ilość zwiększana
jest o to ile zostało zaimportowane.

Uwaga! Dostawa musi mieć dokładnie 1 pozycję.

• Pliki - aby wyświetlić pliki dołączone do danego transportu (przechowywane w podkatalogach katalogu 'kat-

alog_wagi') należy z menu "Transporty" wybrać funkcję "Pliki" lub nacisnąć klawisz <F6>, lub ikonę 
. System wyświetli okno Pliki transportu, w którym możliwe jest podejrzenie przypisanych do transportu
plików binarnych:
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• Drukuj listę - aby wydrukować listę transportów dla danej pozycji dostawy należy z menu "Transporty"

wybrać funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P>, lub ikonę  .

•

Poprzednia/Następna pozycja - klawisze <F11>/<F12> lub ikony   pozwalają na wyświetlenie
transportów dla poprzedniej lub następnej pozycji dostawy.

5.3. Zmiana kraju pochodzenia i symbolu transakcji
System Anakonda oferuje operatorowi możliwość zmiany kraju pochodzenia oraz symbolu transakcji w pozycjach
dostawy.

W tym celu w oknie "Edycja pozycji dostawy"

należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Zmiana kraju pochodzenia i transakcji" lub ikonę . System wyświ-
etli okno:
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gdzie należy zaznaczyć kraj, a następnie system wyświetli okno:
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gdzie należy wybrać właściwy kod transakcji. System zmieni zarówno kraj pochodzenia jak i kod transakcji.

5.4. Samochody
System Anakonda oferuje operatorowi możliwość przypisania pojazdów do dostawy. Funkcjonalność ta służy
do współpracy z programem obsługującym wagę. W przypadku posiadania wielu otwartych dostaw w systemie,
gdy pojazdy wjeżdżają na wagę i dostarczają towar, ilości dopisywane są w odpowiednie miejsce w oparciu o
rejestrację pojazdu.

'Samochody' można otworzyć z poziomu okna 'Przeglądanie dostaw' z użyciem klawisza <F7>, przycisku 
lub wybierając 'Samochody' z menu 'Dostawy'.

Pojawi się okno:

Tabela odzwierciedla zawartość słownika 'Samochody', umożliwia modyfikację danych jedynie w kolumnie
'Samochód', również z użyciem <F1>.

Na oknie dostępne są funkcje zapisu zmian, usuwania wierszy, drukowania listy i przechodzenia między dostawa-
mi. Dodawanie kolejnych wierszy do uzupełnienia odbywa się automatycznie po wypełnieniu obecnych.

Podczas zamykania okna pojawi się zapytanie:

Jeśli użytkownik odpowie twierdząco, w lokalizacji ustawionej w konfiguracji jako 'Katalog z plikami z wa-
gi :' w podkatalogu 'dostawy' (zostanie utworzony jeśli nie istnieje) wygenerowany zostanie plik o nazwie <da-
ta_dostawy>_<nr_dostawy>.txt np. 2022-10-18_1.txt dla dostawy nr. 1 z 2022-10-18. Zawartość to:
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<lokalizacja> - <opis_lokalizacji>

<samochod1>,<samochod2>(...)

<symbol_artykulu> - <opis_artykulu>

na przykład

13P - Magazyn 13 parter

02,01,03

10010 - ARTYKUŁ 5

Jest to plik pomocniczy dla oprogramowania wagi. Należy jednak pamiętać, że tylko dostawy z 1 pozycją mogą
być w ten sposób obsługiwane.

Uzupełnienie kartoteki "Samochody" dla dostawy umożliwia operatorowi zarejestrowanie transportu dla pozycji
dostawy.

5.5. Usuwanie dostawy
Jedynie dostawa w stanie "W" jest możliwa do usunięcia. Aby to zrobić, należy w oknie "Przeglądanie dowodów
dostaw" zaznaczyć kliknięciem dostawę, którą chcemy usunąć, a następnie z menu "Dostawy" wybrać funkcję

"Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num ->, lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się
komunikatu:

Potwierdzamy usunięcie dostawy wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz
<N>).

Przy próbie usuwania dostaw w innym stanie niż "W", Anakonda zwróci stosowny komunikat, np: "Nie można
usuwać dostaw w stanie K."

5.6. Import
Istnieje również możliwość importu dostaw z plików xml w formacie ECOD.

Aby zaimportować dostawę należy z menu "Dostawy" wybrać funkcję "Import" lub nacisnąć ikonę . System
wyświetli okno wyboru daty:

Następnie pojawi się okno wyboru lokalizacji pliku .xml. Po wyborze zostaje zaimportowana dostawa z pozycjami.
Uwagi:

• Kontrahent wyszukiwany jest po numerze NIP lub GLN.
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• Artykuły odnajdywane są wg. kodów EAN.

• Dla niedopasowanych artykułów dodaje się usługę 'TOWAR DO WPROWADZENIA' na pozycje dostawy, aby
nie dało się jej zamknąć.

• Dla zdublowanych numerów NIP zostanie sprawdzone czy kontrahent jest aktywny, czy jest dostawcą oraz, czy
kod pocztowy zgadza się z zamówieniem. Jeśli to nie pozwoli wybrać operatorowi zostanie wyświetlony błąd.

• Dostawy tworzone są bez wprowadzonego magazynu.

5.7. Import pozycji z zamówień do dostawcy
Istnieje również możliwość importu pozycji dostawy z zamówień do dostawcy pod warunkiem, że nie wprowad-
zono ręcznie żadnej pozycji dostawy.

Aby zaimportować pozycje należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Pobierz pozycje z zamówień" lub nacisnąć

ikonę . System wyświetli komunikat:

Jeżeli wybrana zostanie odpowiedź "Tak" system wyświetli pytanie "Po pobraniu ze wszystkich zamówień, nie
będzie możliwe otworzenie dostawy, kontynuować?"

Jeśli operacja zostanie potwierdzona system zaimportuje pozycje ze wszystkich zamówień do dostawcy zdefin-
iowanego w danych podstawowych dostawy. Jeżeli wybierzemy "Nie" zostanie wyświetlone okno z listą za-
mówień do tego dostawcy do wyboru:

Należy pamiętać, że system pobierze pozycje jedynie z niezrealizowanych zamówień. Musi być więc spełniony
warunek, że ilość zamówiona – ilość dostarczona – ilość anulowana > 0, natomiast stan zamówienia musi być
różny od 'Z' (zrealizowane).
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Po pobraniu dane w pozycjach dostawy można dowolnie modyfikować.

Do danych podstawowych dostawy przepisywane będą identyfikatory zamówienia, z którego zostały pobrane
dane: wyznacznik, data i numer zamówienia. W ostatniej kolumnie "Czy pobrane" zaznaczone będzie czy pozycje
są pobrane z zamówień czy też wprowadzone ręcznie.

Zamknięcie dostawy z pozycjami pobranymi z zamówień oprócz utworzenia dokumentu PZ zapisuje zwrotnie
ilości dostarczone do zamówień do dostawców. Jeżeli pozycje są pobrane ze wszystkich zamówień do danego
dostawcy, to ilości dostarczone są uzupełniane chronologicznie począwszy od najstarszych zamówień. Jeśli suma
ilości dostarczonej dla danego artykułu przekroczy sumę ilości zamówionej, to w ostatnią (najmłodszą) pozycję
zamówienia zapisana będzie nadwyżka.

Jeżeli natomiast pozycje są pobrane z jednego, wybranego zamówienia, to ilości dostarczone wpisywane są do
tego właśnie zamówienia.

Jeżeli pozycje zamówień do dostawców będą posiadały cechę, przeniesie się ona również na pozycje dostaw.

Całkowite zrealizowanie zamówienia do dostawcy poprzez dostawę skutkuje automatyczną zmianą stanu tego
zamówienia na 'Z'.

5.8. Zamykanie dostawy i tworzenie dokumentu PZ
Kiedy dostawa jest już wprowadzona uzyskuje stan "W" (wprowadzona). W następnej kolejności należy ją
zamknąć (zmienić jej stan na "Z") co jest równoznaczne z utworzeniem z niej dokumentu magazynowego "PZ".

Aby to zrobić należy w oknie "Przeglądanie dostaw" zaznaczyć konkretną dostawę, a następnie z menu "Dostawa"

wybrać funkcję 'Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub ikonę . System wyświetli okno:

Wpisujemy magazyn, do którego ma być przyjęty towar z dostawy oraz datę przyjęcia i naciskamy klawisz <En-
ter>. System utworzy dokument "PZ", który można edytować i zamknąć w dziale "Magazyny ---> Dokumenty
magazynowe" oraz zmieni stan dostawy z "W" na "Z" (zamknięta). W kolumnie "Dokument magazynowy" pojawi
się numer utworzonego dokumentu "PZ". Jeżeli w nagłówku dostawy wypełniony jest numer faktury, podczas
tworzenia dokumentu magazynowego system sprawdza powtarzalność pary kontrahent/faktura w dokumentach
magazynowych z danego miesiąca.

System w danych podstawowych dokumentu magazynowego, w kontrolce "Zamówienie" wstawia symbol za-
mówienia, z którego powstała dostawa.

System umożliwia otwieranie zamkniętej dostawy. Jeżeli dostawa tworzona była ze wszystkich zamówień: system
wyświetla informację, że nie można jej otworzyć. Natomiast jeżeli dostawa tworzona była z jednego zamówienia,
przy otwieraniu system wycofuje pozycje z zamówienia i usuwa dokument magazynowy z niej utworzony.

Jeżeli pozycje na dostawie zawierają wartości cechy, przeniosą się one na pozycje dokumentów magazynowych.

UWAGA! Nie jest możliwe otwarcie dostawy w stanie K.

Jeżeli usunięcie dokumentu magazynowego jest niemożliwe (jest nieostatnim dokumentem przy numeracji ciągłej
lub jest w stanie innym niż 'W') system wyświetli odpowiedni komunikat o niemożności otwarcia dostawy.
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5.9. Dekretacja dostaw
Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania dowodów księgowych (faktur zakupu) na podstawie
wprowadzonych dostaw.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować odpowiedni wzór dekretacji w module Księgowość/Dane podsta-
wowe/Wzory dekretacji zaznaczając i uzupełniając pola, których wypełnienie jest niezbędne do zaksięgowania
faktury zakupu towaru (typ wzoru "D" - Dostawy). Na podstawie tego szablonu tworzone będą z dostaw dowody
księgowe.

Automatyczna dekretacja wykonywana jest wg standardowego procesu opisanego w dokumentacji modułu "Księ-
gowość", rozdział "Dekretacja automatyczna".

Aby móc zadekretować dostawę musi być ona w stanie 'Z', natomiast wszystkie poprzednie (z datą wcześniejszą
niż ta wybrana do dekretacji) muszą być już zadekretowane (w stanie 'K').

Po uruchomieniu procesu automatycznej dekretacji w module Księgowość/Dowody księgowe utworzone zostaną
dowody księgowe w stanie 'W', które należy zamknąć do stanu 'Z'. Natomiast stan zadekretowanych dostaw w
module Magazyny/Dostawy zmieni się na 'K'.

Należy pamiętać, że w stanie 'K' dostawy są nieedytowalne oraz niemożliwe do otwarcia.

Uwaga! Wartość z pola "nr. faktury" przy dekretacji redukowana jest do 30 znaków.

6. INTRASTAT
System przystosowany jest do wprowadzania lub generowania z dostaw deklaracji intrastat, umożliwiając jed-
nocześnie jej przekaz w formie elektronicznej. Aby skorzystać z tej możliwości należy w oknie głównym progra-
mu wybrać przycisk "Magazyny", a następnie "Intrastat":
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Naciśnięcie przycisku spowoduje pojawienie się okna "Deklaracje Intrastat" przystosowanego do filtrowania:

Chcąc wyświetlić deklaracje za konkretny rok i miesiąc należy wypełnić odpowiednio pola do filtrowania, a
następnie nacisnąć klawisz <F3>. Chcąc wyświetlić wszystkie do tej pory wprowadzone deklaracje, pola do fil-
trowania należy zostawić niewypełnione i nacisnąć klawisz <F3>. Naciśnięcie <F3> spowoduje wyświetlenie ok-
na "Deklaracje Intrastat" w formie przystosowanej do wykorzystania dostępnych w nim funkcji:
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Tabela zawiera następujące kolumny:

• Rok - rok, w którym wprowadzana jest deklaracja

• Miesiąc - miesiąc, którego dotyczy deklaracja

• Nr zgłoszenia - numer zgłoszenia deklaracji w danym okresie sprawozdawczym

• Nr wersji - numer wersji w danym okresie sprawozdawczym

• Rodzaj deklaracji - rodzaj deklaracji ( zgłoszenie, zmiana zgłoszenia, korekta zgłoszenia)

• Wywóz/Przywóz - czy deklaracja dotyczy przywozu (P) czy wywozu towarów (W)

• Izba celna, Nazwa - kod i nazwa Izby celnej, do której adresowana jest deklaracja

6.1. Wprowadzanie deklaracji
Aby wprowadzić nową deklarację należy z Menu wybrać polecenie "Intrastat" ---> funkcje "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub ikonę . System wyświetli okno:

Uwaga! Wszystkie pola muszą być wypełnione poprawnie. W przeciwnym razie system wyświetli odpowiedni
komunikat.

Okno "Nowa deklaracji intrastat" wymaga wypełnienia następujących pól:

• Rok - rok, w którym wprowadzana jest deklaracja w postaci RR

• Miesiąc - miesiąc, którego dotyczy deklaracja w postaci MM

• Nr zgłoszenia - numer zgłoszenia deklaracji w danym okresie sprawozdawczym

• Nr wersji - numer wersji w danym okresie sprawozdawczym
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• Rodzaj deklaracji - rodzaj deklaracji(zgłoszenie, zmiana zgłoszenia, korekta zgłoszenia). możemy wybrać
poprzez naciśnięcie klawisza <F1>

• Rodzaj wydruku - należy wpisać P jeżeli deklaracja dotyczy przywozu towarów (P) oraz W jeżeli deklaracja
dotyczy wywozu towarów (W).

Po wypełnieniu poszczególnych pól należy nacisnąć klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie następnego
okna zawierającego kolejne dane do uzupełnienia:

Należy wypełnić kod izby celnej, do której kierowana jest deklaracja, zaznaczyć czy na deklaracji ma być uwzględ-
niana wartość statystyczna oraz wypełnić dane operatora odpowiedzialnego za składanie deklaracji INTRASTAT.
Wartość fakturowa i statystyczna są przez system wyliczane automatycznie na podstawie wprowadzonych pozycji
deklaracji.

Wprowadzone zmiany można zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub ikonę . W tym samym oknie można dodać kolejną deklarację (klawisz <Num

+> lub ikona ) lub edytować poprzednią (klawisz <F11> lub ikona ) lub następną pozycję (klawisz

<F12> lub ikona ).

Aby wyjść z okna należy nacisnąć klawisz <Esc>.

6.2. Pozycje deklaracji
Pozycje deklaracji INTRASTAT można wygenerować bezpośrednio z dostaw lub wprowadzić ręcznie.

Aby wygenerować pozycje automatycznie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację na liście w oknie "Deklaracje
Intrastat", a następnie z Menu wybrać polecenie "Intrastat" ---> funkcję "Pobierz z dostaw" lub nacisnąć ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci utworzenia pozycji z dostaw. Po potwierdzeniu nastąpi wczytanie
pozycji do deklaracji INTRASTAT, oczywiście pod warunkiem, że istnieją poprawnie wprowadzone dostawy w
wybranym miesiącu.
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Aby je obejrzeć należy z Menu wybrać polecenie "Intrastat" ---> funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6>

lub ikonę . Wyświetlone zostanie okno z listą pozycji pobraną z dostaw:

Dane w poszczególnych kolumnach pobierane są z danych wprowadzonych w dostawach za wybrany miesiąc
i powiązane są z danymi do importu przypisanymi do artykułów (patrz: Dane Podstawowe. Artykuły. Dane do
importu).

Każdą pozycję można edytować i modyfikować. W tym celu należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno zawierające wszystkie dane pozycji:

Wszelkie wprowadzone zmiany można zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcje "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba można również dodać pozycję deklaracji ręcznie. Aby to zrobić, w oknie z listą
pozycji z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub ikonę

. System wyświetli okno "Dodawanie nowej pozycji deklaracji intrastat":
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Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy zmiany naciskając <F5> lub ikonę .

W tym samym miejscu można dodać kolejną pozycję deklaracji z menu wybierając polecenie "Pozycja" --->

"Dodaj" lub naciskając klawisz <Num +> lub ikonę .

Aby wrócić do listy pozycji należy nacisnąć klawisz <Esc>.

Aby usunąć pozycję, należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja pozycji deklaracji intrastat", a następnie z

Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę .

Aby wydrukować listę pozycji należy w tym samym oknie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę .

6.3. Usuwanie deklaracji
Aby usunąć deklarację INTRASTAT należy zaznaczyć ją na liście deklaracji w oknie "Deklaracje INTRASTAT",
a następnie z menu wybrać polecenie "Intrastat" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę

. System wyświetli okno:

Po potwierdzeniu system usunie wybraną deklarację z listy.
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6.4. Eksport deklaracji
Istnieje możliwość wyeksportowania deklaracji do formatu wymaganego podczas elektronicznego przesyłania
deklaracji INTRASTAT.

W tym celu wybraną deklaracje należy zaznaczyć na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Intrastat" --->

funkcję "Eksportuj deklarację" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <E> lub ikonę . System zażąda potwierdzenia
wyświetlając okno:

Po potwierdzeniu system utworzy odpowiedni plik, pod warunkiem, że deklaracja została poprawnie wypełniona.

Istnieje możliwość eksportu zerowej deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ. Jest ona niezbędna w przypadku, gdy
firma zobowiązana do składania deklaracji nie dokonała przywozu w okresie sprawozdawczym. W tym celu należy
przygotować deklarację intrastat nie zawierającą żadnych pozycji. System wyświetli ostrzeżenie o fakcie eksportu
deklaracji nie zawierającej pozycji. Po potwierdzeniu chęci eksportu, plik zapisze się na dysku.

6.5. Drukowanie listy deklaracji
Aby wydrukować listę deklaracji wyświetloną w oknie "Deklaracje INTRASTAT" należy z Menu wybrać polece-

nie "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę . System wyświetli okno z parametrami
wydruku do wyboru.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po potwierdzeniu rozpocznie się wydruk listy deklaracji.

7. Zamówienia dostawcy
Aby skorzystać z działu "Zamówienia dostawcy" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Magazyny"
lub nacisnąć klawisz <F4>, a następnie wybrać przycisk "Zamówienia dostawcy" lub nacisnąć klawisz <F7>.
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Można również w oknie głównym z Menu wybrać polecenie "Magazyny" ---> funkcję "Zamówienia dostawcy".
System wyświetli okno "Edycja zamówień dostawców":

Wypełniając odpowiednie pola, a następnie naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybierając
polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Filtruj" spowodujemy wyświetlenie listy zamówień dostawców wg filtra,
który wprowadziliśmy. W polach do filtrowania możemy skorzystać z okien wyboru naciskając klawisz <F1>.

Wypełnienie pola 'artykuł' spowoduje wyświetlenie listy zamówień, które jako jedną z pozycji zawierają wpisany
artykuł.

Jeżeli operator wprowadzający zamówienie ma uprawnienia do jednego wyznacznika o typie ZD (specjalnego
dla zamówień do dostawców), wyznacznik ten będzie pojawiać się domyślnie w filtrze w polu "Wyznacznik" jak
również podczas wprowadzania nowego zamówienia.
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W oknie "Edycja zamówień dostawców" udostępnione są następujące funkcje:

7.1. Tworzenie zamówienia
Aby wprowadzić do systemu nowe zamówienie należy w oknie "Edycja zamówień dostawców" z Menu wybrać
polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno "Nowe zamówienie dostawcy":

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polach 'Dostawca' i 'Wyznacznik' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru,
z listy kontrahentów i listy wyznaczników (system wyświetli listę tych wyznaczników, do których operator
wprowadzający zamówienie ma uprawnienia). Należy pamiętać, że dla zamówień dostawców muszą być zdefin-
iowane oddzielne niż dla faktur wyznaczniki, które jako typ mają zdefiniowane "ZD" (zamówienia dostawców).
W polu data, naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza.

Jeżeli w polu Dostawca wpiszemy lub wybierzemy z listy nieaktywnego dostawcę system wyświetli komunikat
o błędzie:
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Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu klawiszem <Enter> system wyświetli okno "Zamówienie ..". W oknie tym
należy wprowadzić wszystkie informacje niezbędne do wprowadzenia zamówienia.

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

•

Dostawca - symbol dostawcy, do którego kierowane jest zamówienie (klawisz <F1> lub ikona  pozwoli
skorzystać z wyboru z kartoteki kontrahentów)

• Sprzedawca - uzupełniany domyślnie z danych kontrahenta (dostawca) z pola płatnik. W przypadku jeśli nie
ma zdefiniowanego płatnika to pole uzupełnia się danymi kontrahenta

• Miejsce dostawy - symbol kontrahenta, do którego ma być dostarczony zamówiony towar (klawisz <F1>

lub ikona  pozwoli skorzystać z wyboru z kartoteki kontrahentów). Jeżeli w definicji wyznacznika za-
mówienia wpisane zostanie miejsce dostawy to zostanie ono pobrane automatycznie do nagłówka zamówienia
do dostawcy.

• Status - status zamówienia

• Numer zamówienia - wprowadzany ręcznie numer zamówienia wg zasad obowiązujących w firmie
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• Dostawy od/do - daty przewidywanych dostaw

•

Waluta - domyślnie wstawiany jest PLN (klawisz <F1> lub ikona  pozwoli skorzystać z wyboru ze słown-
ika).

• Wersja - można wprowadzić wersje cenową wg której będą pobierane ceny do pozycji zamówienia (klawisz

<F1> lub ikona  pozwoli skorzystać z wyboru ze słownika). Wersja cenowa zostanie wpisana do za-
mówienia automatycznie, jeżeli jest ona wypełniona w danych fakturowych kontrahenta.

• Sposób zapłaty, sposób odbioru, sposób dostawy - pobierane sa z danych do fakturowania dostawcy, jeżeli

są one dla niego zdefiniowane (klawisz <F1> lub ikona  pozwoli skorzystać z wyboru ze słowników).
Sposób zapłaty zostanie wpisany do zamówienia automatycznie, jeżeli jest on wypełniony w danych faktur-
owych kontrahenta.

•

Typ - typ zamówienia zdefiniowany w słowniku "Typy zamówień" (klawisz <F1> lub ikona  pozwoli
skorzystać z wyboru ze słownika)

• Handlowiec - symbol handlowca. Jeżeli handlowiec wprowadzony jest w definicji wyznacznika zamówienia
lub jest wpisany w danych fakturowych kontrahenta, zostanie uzupełniony automatycznie.

• Projekt - zostanie wpisany do zamówienia automatycznie, jeżeli jest on wypełniony w danych fakturowych
kontrahenta.

Jeżeli w pola Dostawca lub Miejsce dostawy wpiszemy lub wybierzemy z listy nieaktywnego kontrahenta system
wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub
z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz zmiany".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony  lub wybranie z Menu
polecenia "Dokument" ---> funkcji "Cofnij zmiany".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona

 lub klawisz <F11>) lub następnego zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub ikona

 lub klawisz <F12>).

Wprowadzone zamówienie pojawia się na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień dostawców".

7.2. Pozostałe dane zamówienia
Kolejnym krokiem we wprowadzaniu zamówienia do dostawcy jest wprowadzenie jego pozycji.

Aby to zrobić, w oknie "Edycja zamówień dostawców" zaznaczamy na liście konkretne zamówienie, a następnie
z Menu wybieramy polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub naciskamy klawisz <F6> lub z

paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Podtabele zamówień dostawców":
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7.2.1. Pozycje jednorazowe

Chcąc wprowadzić pozycje jednorazowe zamówienia dostawcy należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę
"Pozycje jednorazowe". System wyświetli okno "Edycja pozycji zamówienia...":

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Aby dodać pozycję zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowej pozycji
zamówienia dostawcy":
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Wprowadzenie symbolu artykułu spowoduje uaktywnienie pola ilość. Jeżeli w danych podstawowych za-
mówienia została zdefiniowana wersja cenowa, ceny wybranego artykułu pojawią się automatycznie pod
warunkiem oczywiście, że dany artykuł ma tę wersję cenową zdefiniowaną. Jeżeli natomiast wersja cenowa
pozostanie niezdefiniowana - pola z cenami będą edytowalne i cena artykułu powinna być wprowadzona przez
operatora ręcznie. System automatycznie wyliczy cenę brutto zgodnie z wybraną stawką VAT, natomiast cenę
walutową zgodnie z walutą i kursem wybranymi przez operatora podczas wprowadzania zamówienia.

Jeżeli artykuł ma wpisaną cechę, wówczas przy dodawaniu pojawi się kontrolka do uzupełnienia cechy. Jeżeli
istnieją domyślne wartości cechy zostaną one automatycznie pobrane na pozycje.

Istnieje możliwość podglądu stanów magazynowych wybieranego artykułu. Aby to zrobić należy ustawić kur-
sor w polu "Ilość", a następnie nacisnąć klawisz <F1>. System pokaże stan artykułu w magazynach, do których
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operator ma uprawnienia. Jeżeli operator nie ma uprawnień do żadnego magazynu system wyświetli stany
artykułu dla całej firmy.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany w danych z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji zamówienia..." możemy dodać kolejną pozycję. W tym
celu z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę .

2. Edytowanie pozycji zamówienia

Aby edytować pozycję zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Edytuj" lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli dane wcześniej zapisanej pozycji:

Naciskając w polu "Artykuł" klawisz <F1> przechodzimy do wyboru artykułu, gdzie możemy wybrać lub
dodać jego zamiennik (opisano w rozdziale Dane podstawowe. Artykuły. Tworzenie zamiennika).
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W przypadku kiedy okaże się, że dostawca nie dysponuje zamówionym artykułem, a jedynie jego zamiennikiem
można go wprowadzić w pozycji zamówienia naciskając klawisz <F1> w polu artykuł. Wyświetlona zostanie
wtedy kartoteka artykułów, skąd można wybrać zamiennik jeżeli jest on już wcześniej wprowadzony do bazy
lub też dodać nowy do listy artykułów.

Wprowadzanie zamienników opisano w rozdziale Dane podstawowe. Artykuły.

Jeżeli artykuł na pozycji ma wpisaną cechę, wówczas możliwa jest jego edycja. Do tego celu warto użyć słown-

ika znajdującego się pod ikoną  lub pod skrótem klawiszowym <F1>.

3. Usuwanie pozycji zamówienia

Aby usunąć pozycję zamówienia należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji zamówienia...", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

4. Anulowanie

W chwili kiedy zamówienie jest już w stanie "G" nie ma możliwości modyfikowania czy usuwania jego pozycji.
Można natomiast zmienić ilość zamawianego towaru poprzez wykorzystanie funkcji anulowania.

Aby to zrobić należy zaznaczyć na liście artykuł, którego ilość chcemy zmniejszyć, a następnie z Menu wybrać

polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Anulowanie" lub nacisnąć klawisz <F7> lub ikonę . W polu, które
zostanie wyświetlone należy wpisać ilość o jaką chcemy zmniejszyć zamówienie tego towaru, a następnie
nacisnąć klawisz <Enter>. Należy pamiętać, że ilość anulowana nie może być większa niż ilość zamówiona
minus ilość dostarczona.

Anulowanie ilości jest możliwe zarówno przed jak i po dostawie towaru (jeżeli np. dostawa tylko częściowo
zrealizowała zamówienie). Jeżeli ilość pozostająca do całkowitej realizacji zamówienia zostanie anulowana,
stan zamówienia automatycznie zmienia się na 'Z' (zrealizowane).

5. Drukowanie pozycji zamówienia

Aby wydrukować listę pozycji zamówienia widoczną w oknie "Edycja pozycji zamówienia..." należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień dostawców" możemy tu również edytować pozycje

poprzedniego (Menu ---> Zamówienie ---> Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

zamówienia (Menu ---> Zamówienie ---> Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

Pozycje z zamówienia mogą być importowane do pozycji dostaw, co zostało opisane w rozdziale "Magazyny.
Dostawy. Import pozycji z zamówień do dostawcy".

Po zamknięciu dostawy z pozycjami pobranymi z zamówień ilość z pozycji dostawy jest wpisywana automatycznie
w kolumnę "Dostarczono". Jeżeli dostawa całkowicie realizuje zamówioną ilość towaru- zamówienie automaty-
cznie zostaje zamknięte, co powoduje, że ponowne pobranie pozycji z tego zamówienia staje sie niemożliwe.

7.2.2. Pozycje opisowe

Chcąc wprowadzić pozycje opisowe do zamówienia należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Pozycje
opisowe" System wyświetli okno: "Edycja pozycji opisowych zamówienia dostawcy":

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie pozycji opisowej

Aby dodać pozycję opisową zamówienia należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
pozycji opisowej zamówienia dostawcy":
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Wypełniamy poszczególne pola.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edytowanie pozycji opisowej

Aby edytować pozycję opisową należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli dane wcześniej zapisanej pozycji:
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Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji opisowych zamówienia dostawcy..." możemy edytować

poprzednią pozycję zamówienia (Menu ---> Pozycja ---> Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub

następną pozycję zamówienia (Menu ---> Pozycja ---> Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Usuwanie pozycji opisowej

Aby usunąć pozycję opisową należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja pozycji opisowych zamówień
odbiorcy..", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).
Pozycja zostaje usunięta z zamówienia.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień dostawcy" możemy tu również edytować pozycje
poprzedniego zamówienia (Menu ---> Zamówienia dostawcy ---> Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona

) lub następnego zamówienia (Menu ---> Zamówienia dostawcy---> Następna pozycja lub klawisz <F12>

lub ikona ).
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Aby zamknąć okno z Menu wybieramy "Plik" ---> "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

7.2.3. Pliki

Podtabela "Pliki" pozwala na dodawanie plików do zamówień dostawców. Po jej wybraniu system wyświetli
następujące okno:

Okno zawiera następujące funkcje:

• Dodaj plik/dokument:

Skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj Plik" z menu "Plik/Doku-
ment" pozwala na dodanie pliku do wybranego zamówienia. Po użyciu tej funkcji system wyświetli okno
wyboru kategorii pliku który chcemy dodać:

Słownik ten posiada następujące funkcje:

1.

Zapisz pozycję: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz pozycję" z
menu "Słownik" pozwala na zapisanie pozycji

2.

Dodaj pozycję: skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj pozycję"
z menu "Słownik" pozwala na dodanie nowej pozycji do słownika

3.

Zmiana klucza: skrót klawiszowy <F7>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zmień klucz" z
menu "Słownik" pozwala na zmianę kodu pozycji słownika
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4.

Usuń pozycję: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń pozycję" z
menu "Słownik" pozwala na usunięcie wybranej pozycji ze słownika

5.

Drukuj listę pozycji: skrót klawiszowy <Ctrl+P<>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj
listę" z menu "Słownik" pozwala na wydrukowanie listy pozycji słownika

Po wybraniu danej pozycji pojawi się okno wyboru pliku do załączenia.

• Pobierz plik/dokument:

Skrót klawiszowy <Ctrl+S>, ikona z menu podręcznego lub funkcja "Pobierz plik/dokument:" z menu "Plik/
dokument" pozwala na pobranie plików dołączonych do zamówień i ich zapis w wybranym folderze na dysku
komputera. W oknie, które zostanie wyświetlone należy wybrać folder, w którym docelowo zapisany zostanie
plik,

a następnie zatwierdzić wybór naciskając OK lub zrezygnować z zapisu wybierając Anuluj

• Edycja danych pliku

Aby wprowadzić opis do załączonego pliku należy zaznaczyć go na liście plików, a następnie nacisnąć klawisz

<F4> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Edytuj dane pliku". System wyświetli okno:

Po wprowadzeniu opisu należy zapisać zmiany naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając
polecenie "Zapisz zmiany". W oknie tym możliwa jest również edycja opisu poprzedniego (klawisz <F11>) i
następnego pliku (klawisz <F12>).

• Usuwanie pliku
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Naciskając klawisz <Num -> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie "Usuń" spowodujemy usunięcie
załączonego pliku z zamówienia

• Drukowanie listy plików

Naciśnięcie klawiszy <Ctrl + P> lub ikony lub wybór polecenia "Drukuj listę plików" z Menu pozwala
na wydruk listy plików załączonych do zamówienia. Opcje wydruków opisane są w rozdziale Wprowadze-
nie/Samouczek/Opcje drukowania.

• Edycja plików załączonych do poprzedniego i następnego zamówienia

Naciśnięcie klawisza <F11> lub ikony  spowoduje wyświetlenie listy plików załączonych do poprzed-
niego, wyświetlonego na liście zamówienia

Naciśnięcie klawisza <F12> lub ikony spowoduje wyświetlenie listy plików załączonych do następnego, wyświ-
etlonego na liście zamówienia.

7.3. Edycja zamówienia
Aby edytować dane wprowadzonego zamówienia należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja zamówień
dostawców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone
wcześniej dane podstawowe zamówienia:
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* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

UWAGA!!!! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!!!

Jeżeli w pola Dostawca lub Miejsce dostawy wpiszemy lub wybierzemy z listy nieaktywnego kontrahenta system
wyświetli komunikat o błędzie związanym z nieaktywnym kontrahentem.

Wszelkie wprowadzone zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Dokument" ---> funkcję "Zapisz"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Dokument" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
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Bez konieczności powrotu do okna "Edycja zamówień dostawców" możemy tu edytować dane podstawowe

poprzedniego (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego

zamówienia (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub klawisz <F12> lub ikona ).

Aby zamknąć okno z Menu wybieramy "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisz <Esc>.

7.4. Usuwanie zamówienia
Aby usunąć zamówienie dostawcy należy zaznaczyć go LPM na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień
dostawców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia zamówienia:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>), lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

Możliwe jest usunięcie zamówienia jedynie w stanie 'W'.

7.5. Zmiana symbolu zamówienia
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany symbolu zamówienia należy zaznaczyć dane zamówienie na liście w oknie
"Edycja zamówień dostawcy", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Zmiana sym-

bolu" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Zmiana klucza
zamówienia dostawcy":

W kluczu niemożliwy do zmiany jest jedynie symbol dostawcy. Pozostałe elementy są edytowalne. Ich zmianę
zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>.

Uwaga: Po zmianie klucza data zamówienia zostanie też ustawiona jako data 'Dostawy od'.

7.6. Kopiowanie zamówienia
Aby skopiować zamówienie należy zaznaczyć go LPM na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień dostaw-
ców", a następnie z Menu wybrać polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Kopiuj" lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno:
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Po wprowadzeniu danych akceptujemy klawiszem <Enter>. Do listy zamówień zostaje dodane nowe zamówie-
nie posiadające wszelkie dane podstawowe (klawisz <F4>) i pozycje kopiowanego zamówienia (klawisz <F6>).
Oczywiście wartości w kolumnach "Anulowano" i "Dostarczono" są zerowane.

Po dokonaniu niezbędnych zmian (np. w ilości zamawianych artykułów lub dacie czy numerze zamówienia) za-
pisujemy zmiany i przechodzimy do tworzenia kolejnego zamówienia.

7.7. Wydruki
1. Drukowanie listy zamówień dostawców

Aby wydrukować listę zamówień dostawców widoczną w oknie "Edycja zamówień dostawców" należy z Menu
wybrać polecenie "Zamówienie"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

2. Wydruki dokumentów

Istnieje możliwość wydruku dokumentów zamówień do dostawców. W tym celu należy z Menu wybrać polece-
nie "Zamówienie"--->funkcję "Drukuj dokument" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<F> lub z paska skrótów

wybrać ikonę .

System wyświetli okno zawierające wydruku możliwe do wykonania z zaznaczonego zamówienia:

877



Magazyny

Po wybraniu rodzaju wydruku, który ma być wykonany należy nacisnąć "OK" aby rozpocząć drukowanie lub
"Anuluj", aby zrezygnować.

Jeżeli na wydrukach dokumentów zamówień mają być umieszczone dodatkowe teksty, można je wprowadzić
w odpowiednie miejsca w danych podstawowych wyznacznika (Sprzedaż ---> Wyznaczniki---> Edytuj dane
wyznacznika). System pobierze je podczas wydruku.

Jeżeli artykuły na pozycjach zamówień dostawców mają przypisane cechy, to na wydruku zostanie zamieszc-
zony opis tych cech.

Wydruk zamówienia - xls zawiera te same dane co wydruk zamówienia - skrót w formacie xls, gdzie pozycje
zamówienia ujęte są w osobne kolumny arkusza kalkulacyjnego, co ułatwia ich dostosowanie do importu do
innego systemu.

7.8. Zamykanie zamówienia
Wprowadzenie danych podstawowych zamówienia spowoduje pojawienie się go na liście zamówień i oznaczenie
go symbolem 'W' (wprowadzone).

Aby wprowadzone zamówienie było gotowe należy zmienić jego stan na 'G' (gotowe do wysłania do dostawcy). W
tym celu zaznaczamy interesujące nas zamówienie na liście w oknie "Edycja zamówień dostawców", a następnie
z Menu wybieramy polecenie "Zamówienie" ---> funkcję "Zamknij" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <+> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę .

Powtórzenie funkcji "Zamknij" zmieni stan zamówienia na 'A' (zaakceptowane przez dostawcę).

Zamykając zamówienie zmieniamy jego stan. Możliwe wartości to:

• W - wprowadzone

• G - Gotowe (wysłane do dostawcy)

• A - Akceptowany (zaakceptowane przez dostawcę - zamówienie "w drodze" - ilości z zamówienia w stanie 'A'
widoczne są po wyświetleniu tabeli "Analiza stanów" dla danego artykułu)

• Z - Zrealizowane (zrealizowane w całości - stan nadawany automatycznie na podstawie wprowadzonych
dostaw)

W zależności od stanu zamówienia:

• w stanie W - możliwe jest usuwanie zamówienia, dodawanie/usuwanie pozycji, edycja pozycji, do-
dawanie/usuwanie pozycji opisowych, edycja pozycji opisowych.

• w stanie G - możliwe jest anulowanie pozycji, zmiana artykułu (dodawanie zamienników), zmiana klucza za-
mówienia. Nie jest możliwe dodawanie/usuwanie pozycji, dodawanie/usuwanie pozycji opisowych.

• w stanie A - możliwe jest anulowanie pozycji. Nie jest możliwe dodawanie/usuwanie pozycji, do-
dawanie/usuwanie pozycji opisowych.

• w stanie Z - możliwe jest wyłącznie przeglądanie zamówienia.

Uwaga: Należy pamiętać, że nie można otworzyć zamówienia ze stanów: 'Z', 'A', 'G'. Można jedynie mody-
fikować zamówione ilości poprzez funkcję anulowania.

Zamówienie w stanie 'Z' (zamknięte) jest niemożliwe do usunięcia, a jego pozycje nie mogą być pobierane do
pozycji dostaw.

W przypadku nieprawidłowości w danych stwierdzonych podczas zamykania zamówienia system wyświetli
odpowiedni komunikat:
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Data poza zakresem

Błąd w pobieraniu danych klucza.

Nie podano waluty.

Kontrahent na zamówieniu jest nieaktywny.

Sprzedawca na zamówieniu jest nieaktywny.

Podczas weryfikacji danych kontrahenta wystąpił błąd. Jeśli problem będzie się powtarzać prosimy skontaktować
się z administratorem systemu.

Podczas weryfikacji danych sprzedawcy wystąpił błąd. Jeśli problem będzie się powtarzać prosimy skontaktować
się z administratorem systemu.

Podczas weryfikacji danych wyznacznika wystąpił błąd. Jeśli problem będzie się powtarzać prosimy skontaktować
się z administratorem systemu.

Numer zamówienia jest niepoprawny.

Brak oddziału w danych zamówienia.

Oddział zamówienia niezgodny z oddziałem zalogowania.

Podczas weryfikacji miejsca dostawy wystąpił błąd. Jeśli problem będzie się powtarzać prosimy skontaktować
się z administratorem systemu.

Kontrahent do którego ma zostać dostarczone zamówienie jest nieaktywny.

Nie podano waluty na zamówieniu.

Brak sposobu zapłaty na zamówieniu.

7.9. Otwieranie zamówienia
Otwieranie zamówienia do dostawcy możliwe jest wyłącznie ze stanu 'G' na 'W' kiedy zamówienie nie jest jeszcze
zaakceptowane lub zrealizowane.

Aby otworzyć zamówienie należy nacisnąć klawisze <Ctrl> + <-> lub ikonę  lub z menu wybrać polecenie
Zamówienie ---> Otwórz.

Jeżeli otwarcie dokumentu bedzie możliwe stan zamówienia zmieni się na W, co spowoduje edytowalność
nagłówka i pozycji.

W przeciwnym wypadku system wyświetli stosowny komunikat:

Nie można otworzyć zamówienia - zostało już coś dostarczone.

Błąd pobierania danych zamówienia. Jeśli problem będzie się powtarzać prosimy skontaktować się z administra-
torem systemu.

Błąd zmiany stanu zamówienia

Błąd pobrania danych pozycji zamówienia

8. Analiza stanów
Aby skorzystać z działu Analiza stanów należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Magazyny" lub
nacisnąć klawisz <F4>:
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W następnej kolejności w oknie, które się pojawi wybieramy przycisk "Analiza stanów" lub naciskamy klawisz
<F8>:
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Spowoduje to pojawienie się okna "Analiza stanów magazynowych":

Wypełniając przynajmniej jedno z pól:

• symbol magazynu - należy podać pełny numer magazynu. Operator mający uprawnienia do 1 magazynu nie
będzie miał możliwości edycji tego pola, zostanie ono wypełnione numerem magazynu do którego ma dostęp.
Dane można wyświetlić dla magazynów do których zalogowany operator posiada uprawnienia, lub w przypadku
gdy nie posiada uprawnień do żadnego magazynu, dla wszystkich.
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• kategoria - można podać niepełny symbol

• artykuł - można podać niepełny symbol

• nazwa - można podać niepełną

• czy zamienniki:

• Jeśli włączona zostanie opcja "czy zamienniki", to w tabeli będą uwzględniane zamienniki, nawet jeśli nie
będą spełniać warunków podanego kryterium.

• sumowanie zamienników:

• Jeśli włączona zostanie opcja "sumować zamienniki" oraz podany będzie pełny numer magazynu, to będzie
możliwa edycja stanów minimalnych i maksymalnych. W tym wypadku stany te zostaną w całości przypisane
do artykułu o głównym indeksie, nawet jeśli wcześniej były przypisane do zamienników.

• Jeśli włączona zostanie opcja "sumować zamienniki", to wyświetlany będzie jedynie jeden wiersz zawiera-
jący symbol główny, a dane z pozostałych kolumn będą zawierać sumy dla wszystkich zamienników.

• dni zużycia - liczba dni, na podstawie których będzie liczone zużycie (wpisanie zera powoduje, że zużycie nie
będzie liczone)

• dni do stanu min. - liczba dni do których będzie osiągnięty stan minimalny wg zużycia

• % stanu pow. stanu min - procent sztuk powyżej stanu minimalnego wg zużycia

• szt. pow. min - liczba sztuk powyżej stanu minimalnego

• zamówienia bez pokrycia - artykuły zamówione bez pokrycia w magazynach i zamówieniach do dostawców

• Jeśli włączona zostanie opcja "zamówienia bez pokrycia", to system pominie wszystkie pozostałe kryteria i
wyświetli żądane artykuły. Jako sumy w kolumnach będą wyświetlane wartości dla całej firmy. Jednocześnie
zostaną włączone automatycznie opcje "czy z zamiennikami" oraz "sumować zamienniki".

• dokumenty dodatkowe - lista typów dokumentów uwzględnianych podczas obliczania zużycia (innych niż
domyślne)

• poniżej min. - pokazuje listę artykułów, których stan jest poniżej minimalnego

• powyżej max. - pokazuje listę artykułów, których stan jest powyżej maksymalnego

• zamówione - pokazuje listę zamówionych artykułów przez odbiorów, lista artykułów niezrealizowana z za-
mówień od odbiorców

• Dostawca - pokazuje listę artykułów przypisanych wybranemu dostawcy

• Handlowiec - pokazuje listę artykułów z zamówień dostawców i odbiorców przypisanych wybranemu hand-
lowcowi

• Zamówienia młodsze niż - pokazuje listę zamówionych artykułów z zamówień młodszych od wybranej daty

• średnie zużycie - pokazuje odfiltrowaną listę artykułów z wyliczonym średnim zużyciem, bez tego zaznaczenia
pokazuje sumę zużycia.

• stan min/max>0 - pokazuje listę artykułów, które mają zdefiniowany stan minimalny lub maksymalny większy
od 0 (kolumny stan min/max mogą być modyfikowane jedynie dla artykułów bez zdefiniowanej cechy).

• zużycie 1/3 - jeżeli zaznaczone powoduje wyświetlenie analizy stanów magazynowych obliczanych na pod-
stawie spisów z natury (dokładny opis znajduje się w rozdziale Sprzedaż ---> Zamówienia odbiorców ---> Anal-
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iza stanów z poziomu zamówienia od odbiorcy). Po zaznaczeniu tej opcji działają również wszystkie inne, użyte
filtry. Jeżeli w magazynie nie będzie żadnego spisu z natury, o który system może oprzeć obliczenia zużycia,
wyświetli się stosowny komunikat.

Wartości w kolumnie 'sugerowane zamówienie' wyświetlane są na podstawie algorytmów:

1. Jeżeli spis z natury ZA POPRZEDNI MIESIĄC w stosunku do daty bieżącej jest zamknięty to do wyliczenia
sugerowanego zamówienia stosowany jest wzór: SUGEROWANE ZAMÓWIENIE = [ŚREDNIE miesięczne
ZUŻYCIE Z 3 MCY X WSPÓŁCZYNNIK (1,2)] – [(STAN MAGAZYNOWY + ZAMÓWIENIE OCZEKU-
JĄCE) – (ŚREDNIE ZUŻYCIE z 3 miesięcy X ((DZIEŃ+6)/30))].

2. Jeżeli spis z natury ZA POPRZEDNI MIESIĄC jest otwarty lub go brak, to stosowany jest wzór:
SUGEROWANE ZAMÓWIENIE = [ŚREDNIE miesięczne ZUŻYCIE Z 3 MCY X WSPÓŁCZYNNIK (1,2)]
– [(STAN MAGAZYNOWY + ZAMÓWIENIE OCZEKUJĄCE) – (ŚREDNIE 3MIESIĘCZNE ZUŻYCIE X
(1+((DZIEŃ+6)/30)))]

• Cecha - jeżeli wypełniona wraz z wartościami artykuły są filtrowane ze względu na dopisane do nich cechy.

Istnieje możliwość filtrowania dostępnych ilości względem całej wartości cechy lub jej części. Aby to zrobić, w
polu cecha należy nacisnąć klawisz <F1>, co spowoduje wyświetlenie okna wyboru wartości pierwszej sekcji
cechy i kolejnych. Wyjście z kolejnych okien bez wyboru konkretnej wartości (klawisz <ESC>) powoduje
zastąpienie danej sekcji maską '__' , co pozwala wyszukać dane po wybranej sekcji wartości cechy.

a następnie z Menu wybierając polecenie "Pozycja" funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z pas-

ka skrótów wybierając ikonę  spowodujemy wyświetlenie się listy artykułów wyszukanych przez program
według wprowadzonego filtra:

Okno "Analiza stanów" wyświetla zawsze wszystkie zdefiniowane w firmie, aktywne artykuły (o ile filtry na
to pozawalają). Wpisanie w filtrach symbolu magazynu sprawi, że "Analiza stanów" wyświetli dane wszystkich
artykułów wraz z informacją na temat stanów magazynowych dla magazynu z filtra. Może się okazać, że w tabeli
pojawi się artykuł, którego nigdy w magazynie nie było.

Do Analizy stanów nie są pobierane artykuły w typie 99 oraz 31.

Jeżeli w filtrze wyszukiwania podany jest magazyn to kolumna "Zamówić" jest liczona od stanu minimalnego z
tego magazynu.

Jeżeli zaznaczona jest opcja "Zużycie 1/3" okno wygląda następująco:
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Ze względów technologicznych (czas reakcji systemu) system blokuje możliwość wyświetlania powyżej 5000 ak-
tywnych artykułów. W takim przypadku należy zawęzić dane podanego filtru, aby zmniejszyć ilość wyświetlanych
artykułów. Przy pobieraniu listy aktywnych artykułów nie brane są pod uwagę te artykuły, które mają wpisany
typ '31 - usługa" ' lub '99 - inny'.

W oknie "Analiza stanów magazynowych" udostępnione są również następujące funkcje:

1. Zapisywanie zmian

W tym celu z Menu należy wybrać polecenie "Pozycja" ---> opcję "Zapisz" lub użyć klawisza <F5> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . Każdorazowa zmiana stanów minimalnych lub maksymalnych wymaga
zapisania zmian.

2. Drukowanie

Aby wydrukować listę pozycji zamówienia widoczną w oknie "Analiza stanów magazynowych" należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

3. Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretną pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna
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gdzie wypełniając odpowiednie pole możemy wyszukać interesującą nas pozycję. Po wypełnieniu kryterium

wyszukiwania ponownie naciskamy klawisz <F3> lub wybieramy ikonę  i wyszukiwane pozycje pojaw-
iają się w kolejnym oknie. Jeżeli wykonamy tą samą czynność nie wypełniając żadnego z pól, spowodujemy
pojawienie się listy wszystkich pozycji.

Jeżeli operator zamierza wyszukiwać dane korzystając z ich cech, zobowiązany jest do wpisania symbolu cechy
oraz wartości cech od - do. W kontrolkach wartości cechy, jak i symbolu cechy dozwolone jest użycie pod-
powiedzi pod postacią skrótu klawiszowego <F1>

4. Kopiuj ilości zamówione przez odbiorców

Program Anakonda umożliwia kopiowanie ilości zamówionych artykułów z Zamówień Odbiorców. W tym celu
należy w oknie "Analiza stanów magazynowych" z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ----> funkcję "Kopiuj

ilości zamówione przez odbiorców" lub nacisnąć klawisz <Ctrl+K> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
Po skopiowaniu ilości system wyświetli okno:

Po wykonaniu tej operacji w edytowalnej kolumnie "Zamówić" pojawi się przepisana ilość z zamówień danego
artykułu, aby następnie utworzyć zamówienie dostawcy.

5. Twórz zamówienia

Program Anakonda oferuje możliwość tworzenia zamówień dostawcy. Aby utworzyć zamówienia dostawcy
należy w oknie "Analiza stanów magazynowych" z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Twórz

zamówienie" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+Z> lub z paska skrótów wybrać lewą ikonę . System wyświetli
okno:
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Potwierdzamy chęć utworzenia zamówienia wybierając "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy - wybieramy
"Nie" (klawisz <N>)

Po wybraniu "Tak" (klawisz<T>) system wyświetli okno:

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polu 'Wyznacznik' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru, z listy wyz-
naczników. Należy pamiętać, że dla zamówień dostawców muszą być zdefiniowane oddzielne niż dla faktur
wyznaczniki, które jako typ mają zdefiniowane "ZD" (zamówienia dostawców). W polu data, naciśnięcie klaw-
isza <F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza.

W ten sposób utworzone zamówienie pojawia się na liście zamówień w oknie "Edycja zamówień dostawców".

Jeżeli na liście wyświetlone zostaną artykuły od różnych dostawców, to przy spełnieniu warunku, że ilość "Za-
mówić" jest większa od zera, system będzie proponować utworzenie zamówienia do wszystkich tych dostaw-
ców po kolei. Oczywiście istnieje możliwość rezygnacji z tworzenia zamówienia do danego dostawcy poprzez
naciśnięcie klawisza <Esc>.

Po utworzeniu zamówienia ilości w kolumnie "Zamówić" są zerowane.

System nie proponuje utworzenia zamówienia dla artykułów, które nie mają wypełnionego pola "Dostawca".

Przy automatycznym tworzeniu zamówień do dostawców z poziomu analizy stanów, nagłówek zamówienia
zostanie automatycznie uzupełniony o dane z danych do fakturowania kontrahenta (dostawcy) oraz o dane z
definicji wyznacznika zamówienia. Jeżeli w danych do fakturowania dla dostawcy zostanie wpisana wersja
cenowa, wówczas na pozycje zamówienia pobiorą się ceny z owej wersji cenowej.

6. Twórz MM

Program Anakonda oferuje możliwość szybkiego tworzenia dokumentów MM z poziomu okna analizy stanów.
Przed skorzystaniem z funkcji niezbędne jest uzupełnienie filtru "Magazyn" oraz kolumny 'Zamówić', na pod-
stawie której wypełnione zostaną pozycje dokumentu MM. Aby utworzyć dokument MM należy w oknie
"Analiza stanów magazynowych" z Menu wybrać polecenie "Pozycja" --> funkcję "Twórz MM" lub nacisnąć

klawisze <Ctrl+M> lub z paska skrótów wybrać prawą ikonę . System wyświetli okno wyboru magazynu
skąd(magazynem dokąd jest magazyn w którym sprawdzane były stany):
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Magazyn można wybrać klikając na niego dwukrotnie na gridzie lub naciskając <Enter> gdy jest on zaznac-
zony. Domyślnie wybór magazynu odfiltrowany jest według oddziału w którym w tym momencie pracuje op-
erator. Następnym krokiem jest wybór typu dokumentu:

Na gridzie pokażą się dokumentów magazynowych z rodzaju 'M', wyboru można dokonać w ten sam sposób
co w poprzednim oknie. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, ukaże się komunikat:

Dokument powstaje w stanie 'W', z datą na dzień utworzenia(można ewentualnie potem zmienić jego klucz).

9. Rezerwacje
Aby skorzystać z działu "Rezerwacje" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Magazyny" lub nacis-
nąć klawisz <F4>, a następnie wybrać przycisk "Rezerwacje" lub nacisnąć klawisz <F9>.
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Spowoduje to wyświetlenie okna "Rezerwacje":

W poszczególne pola należy wpisać odpowiednie dane, a następnie z Menu wybrać polecenie "Rezerwac-

ja"--->funkcję "Filtruj" lub z paska skrótów ikonę .

Wykonując te same czynności bez wypełnienia pól spowodujemy, że program pokaże nam listę wszystkich rez-
erwacji zdefiniowanych w systemie, należy jednak pamiętać, że jeżeli w firmie zdefiniowanych jest dużo rez-
erwacji, proces ten może być długotrwały.
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Pole "Aktywne" umożliwia wybór tylko aktywnych lub nie czyli zamkniętych rezerwacji.

Jeżeli operator jest zdefiniowany jako handlowiec, to w systemie widzi tylko swoje rezerwacje i przy wprowadza-
niu nowej rezerwacji automatycznie wpisywany jest jego symbol. Jeżeli nie, to symbol handlowca powinien być
wpisywany przez operatora ręcznie.

System wyświetli okno "Rezerwacje" z listą wyszukiwanych rezerwacji

Poszczególne kolumny tabeli zawierają następujące informacje:

• Kontrahent - identyfikator kontrahenta dla którego dokonano rezerwacji

• Artykuł - identyfikator artykułu podlegający rezerwacji

• Handl - identyfikator handlowca wprowadzającego rezerwację

• Magaz - symbol magazynu, w którym dokonano rezerwacji

• Zarezerwowano - ilość zarezerwowanego artykułu

• Zrealizowano - ilość zrealizowana z danej rezerwacji

• Na kiedy - moment, do którego rezerwacja obowiązuje

• Wprowadzono - data i godzina dokonania wpisu rezerwacji

• Czas zrealizowania - data i godzina do której obowiązuje rezerwacja

• Zamk - znacznik zamknięcia rezerwacji

• Rezerw. id. - unikalny identyfikator rezerwacji

Okno "Rezerwacje" udostępnia następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej rezerwacji.

Aby utworzyć nową rezerwację, należy z Menu wybrać polecenie Rezerwacja ---> opcję Dodaj, lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie nowej
rezerwacji":
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W oknie tym należy wprowadzić następujące informacje:

• Do kiedy - data obowiązywania rezerwacji, można skorzystać z klawisza <F1>

• Artykuł - symbol artykułu podlegającego rezerwacji

• Magazyn - symbol magazynu, w którym dokonujemy rezerwacji, wybranego artykułu.

• Kontrahent - symbol kontrahenta dla którego jest rezerwowany materiał

• Handlowiec - identyfikator Handlowca, który dokonuje rezerwacji

• Rezerwacja - ilość rezerwowanego artykułu, zawsze musi być większa od zera

• Opis - pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie informacji opisowej dotyczącej danej rezerwacji.

Zapisujemy zmiany z Menu wybierając polecenie "Rezerwacja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz

<F5> lub ikonę  i wychodzimy z okna naciskając <Esc>. Możemy również użyć klawisza <Esc> lub
"krzyżyka" wówaczas system zapyta nas, czy zapisać dane "tak" lub "nie".

System w trakcie wprowadzania rezerwacji, gdy nie ma w magazynie podstawowego materiału, proponuje
rezerwację ewentualnego zamiennika.

System w trakcie zapisu rezerwacji sprawdza dostępność materiału w danym magazynie, w przypadku wys-
tąpienia braku materiału, wyświetlany jest komunikat o błędzie:
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2. Edycja rezerwacji.

Funkcja edytuj Rezerwację  służy do modyfikowania wprowadzonych wcześniej danych o rezerwacji.
Aby rozpocząć edycję danej rezerwacji należy ją uprzednio zaznaczyć jednym L-kliknięciem myszy spośród
dostępnej listy rezerwacji.

Następnie należy nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę Edytuj Rezerwacje  z Menu paska górnego. Pojawia
się okno zawierające wprowadzone wcześniej dane dotyczące zaznaczonej rezerwacji.

W oknie "Edycja danych rezerwacji" możliwe jest edytowanie wybranych pól, a mianowicie:

• Do kiedy - do kiedy obowiązuje rezerwacja

• Rezerwacja - ilość rezerwowanego materiału

Po dokonanych zmianach należy je zapisać  ( F4, Esc ) lub cofnąć zmiany  jeżeli chcemy zrezyg-
nować z ostatnich poprawek.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna, możemy edytować dane poprzedniej  lub następnej

rezerwacji .

Jeżeli operator zmieni ilość zarezerwowanego artykułu na większą niż jest w magazynie, system na to nie
pozwoli i wyświetli komunikat o braku artykułu w magazynie.

3. Zamykanie rezerwacji.
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System umożliwia zamykanie rezerwacji. Aby zamknąć wybraną rezerwację, należy z Menu wybrać polece-
nie Rezerwacja ---> funkcję "Zamknij rezerwację", lub nacisnąć klawisz <CTRL> i <+> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Co robić?":

Po odpowiedzi twierdzącej wybrana rezerwacja otrzyma znacznik w kolumnie "Zamknięta".

Należy zwrócić uwagę, że system nie umożliwia usuwania rezerwacji, alternatywą do usunięcia rezerwacji jest
jej zamknięcie. Dzięki temu w systemie przechowywana jest pełna historia zmian w rezerwacji materiału.

4. Drukowanie listy rezerwacji.

Aby wydrukować listę rezerwacji widniejącą w oknie "Rezerwacje" należy z Menu wybrać polecenie "Rez-
erwacja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. W efekcie pojawi się standardowe dla funkcji drukowania okno.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji druku potwierdzamy wybierając "OK" lub rezygnujemy z druku naciskając
"Anuluj".

10. Obroty/wyszukiwanie
Aby rozpocząć pracę w części "Obroty/wyszukiwanie", należy w oknie głównym programu wybrać przycisk
"Magazyny" - klawisz <F4>,a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Obroty/wyszukiwanie" - klawisz
<F10>.
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Po wybraniu funkcji "Obroty/wyszukiwanie" pojawi się ekran "Obroty magazynowe/wyszukiwanie":

Funkcjonalność okna "Obroty magazynowe/wyszukiwanie" rozwiązana została przez tzw. radiobuttony. Przed
rozpoczęciem filtrowania (wyszukiwania) danych należy zaznaczyć jedną z możliwych dwóch ścieżek "Obroty"
lub "Wyszukiwanie". Zaznaczenie pierwszej spowoduje pokazanie sum obrotów w zadanym okresie, zaznaczenie
drugiej spowoduje wyszukanie artykułów aktualnych.

Przełączanie (zaznaczanie) odpowiednich radiobuttonów możliwe jest albo przy użyciu kombinacji klawiszy
<ALT> i odpowiednio <O> dla "Obrotów" i <ALT+W> dla wyszukiwania lub kliknięciem myszką w wybrany
radiobutton.
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Pola tekstowe Magazyn, Kategoria, Artykuł i Lokacja umożliwiają podanie tylko początku odpowiedniego sym-
bolu celem wyświetlenia danych. W polach tych możliwe jest skorzystanie z klawisza <F1> celem wyboru ele-
mentu z listy dostępnych wartości. Możliwe jest podawanie zakresu filtrów. Umożliwia to na przykład wyświetle-
nie obrotów z magazynów od 1 do 4.

Jeżeli wymaga tego sytuacja, możliwe jest filtrowanie po cechach artykułu. W tym celu należy zaznaczyć pole
kontrolne przy odpowiedniej cesze i podać jej zakres.

W poszczególne pola należy wpisać odpowiednie dane, a następnie z Menu wybrać polecenie "Zestawie-

nie"--->funkcję "Filtruj" lub z paska skrótów ikonę  lub nacisnąć klawisz <F3>.

Obroty - w przypadku zaznaczenia opcji "Obroty" system wymaga wprowadzenia zakresu dat w postaci
wypełnienia pól "Data od i do". W "Obrotach" dostępny jest dodatkowe pole: "Produkt". Po wypełnieniu, pole
to filtruje wartość "Produkt wiodący" w pozycjach dokumentu magazynowego. Po wypełnieniu i akceptacji pól
filtrowania system wyświetli okno:

Okno zawiera następujące kolumny:

Kategoria - kategoria artykułu

Artykuł - symbol artykułu

Ilość i wartość początkowa, Ilość i wartość w okresie, Ilość i wartość końcowa - wybranego artykułu lub wybranej
listy artykułów w obu jednostkach miary.

Cecha, term. przyd., nr serii - jeżeli pojawiły się w filtrze.

Zaznaczenie checkbox-u "Niezerowe" spowoduje wyświetlenie tylko żądanych artykułów dla których chociaż
jedna z kolumny ilościowych lub wartościowych jest <> 0. W przeciwnym przypadku wyświetlone zostaną wszys-
tkie artykuły, również te zerowe.

Jeżeli w oknie z obrotami magazynowymi nie jest zaznaczona opcja "Dokument" możliwe jest wyświetlenie grida
z sumami poszczególnych kolumn. W tym celu należy wybrać polecenie "Sumy obrotów" z menu "Zestawienie",

użyć skrótu klawiszowego <F2> lub wybrać ikonę  z menu podręcznego.

Obroty z zaznaczoną opcją "Dokument"

Przy wyborze "Obrotów" i z zaznaczonym polem kontrolnym "Dokument" (niezależnie od tego czy pole jest
wypełnione), zmienia się wygląd prezentowanych na gridzie danych. W sytuacji opisanej wyżej prezentowane
będą kolumny: Data - data dokumentu; Symbol - dokument_id; Nr - numer dokumentu; Kontrahent - kontrahen-
t_id; Ident. dok. - nr faktury; nr poz. - numer pozycji dokumentu; cena - cena w 1 j.m. ; j.m. - jednostka miary;
przychody ilość; wartość; rozchody ilość; wartość.
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Wyszukiwanie - w przypadku zaznaczenia opcji "Wyszukiwanie" system wyświetli okno:

Okno to zawiera następujące kolumny:

Magazyn - symbol magazynu

Lokacja - Symbol lokacji, w przypadku nie obsługiwania lokacji w danym magazynie kolumna ta jest pusta.

Artykuł - Symbol artykułu

Rezerw., Dostęp., Ilość (w obu jednostkach miary) - informacje na temat ilości towaru zarezerwowanego i dostęp-
nego oraz sumarycznej ilości artykułu.

Cecha, term. przyd., nr serii - jeżeli pojawiły się w filtrze.

Jeżeli zaznaczona jest opcja nr serii i zarówno nr serii od jak i nr serii do są wypełnione identycznie, wyświetlone
zostaną obroty wyłącznie z tym numerem serii i takich danych będą dotyczyły wydruki.

Jeżeli zaznaczymy checkbox "Tylko dostępne" to na liście wyświetlanych artykułów będą tylko te dla których
kolumny "Ilość" - "Rezerwacja" są większe od 0.

Drukuj listę - istnieje możliwość wydrukowania przefiltrowanej listy widocznej na gridzie okna "Obroty/
wyszukiwanie". W tym przypadku należy użyć polecenia Drukuj listę" znajdującego się w kartotece "Zestawienie"
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w menu okna. Dozwolone jest również użycie skrótu klawiszowego <CTRL + P> oraz ikony  znajdującej
się w toolbarze okna.

Wydrukowana lista zawierać będzie wszystkie najważniejsze, widoczne na ekranie monitora informacje.

Drukuj zestawienie - w zależności od okna które wybierzemy, możliwe jest wydrukowanie:

• Z okna "Obroty" (zaznaczony radiobutton - Obroty) możliwe jest wykonanie zestawienie "Obroty magazynowe
za okres ....". Raport ten umożliwia filtrowanie wybranych pozycji poprzez określenie w filtrze okna możliwych
następujących danych podawanych w zakresie od do:

• Symbol magazynu

• Kategoria artykułu

• Symbol artykułu

• Daty obrotów

• Z okna "Wyszukiwanie" (zaznaczony radiobutton - Wyszukiwanie) możliwe jest wykonanie raportu "Zestaw-
ienia stanów magazynowych" Raport ten umożliwia filtrowanie wybranych pozycji poprzez określenie w filtrze
okna możliwych następujących danych podawanych w zakresie od do:

• Symbol magazynu

• Kategoria artykułu

• Symbol artykułu

• Termin przydatności / Data kompletacji

• Numer serii

• Cecha artykułu - opis i wartość

• Symbol lokacji

W celu uruchomienia zestawienia należy z Menu wybrać polecenie "Zestawienie" --> funkcję "Drukuj zestawie-

nie" lub nacisnąć klawisze <CTRL+R> lub też nacisnąć ikonę .

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Uwaga:

W obydwu oknach, zarówno w "Obrotach" i "Wyszukiwaniu" możliwa jest zmiana sortowania wyświetlanych
wierszy. W tym celu należy kliknąć myszką w nagłówek kolumny według której chcemy mieć posortowane
artykuły i po tej operacji automatycznie zmieni się kolejność wyświetlanych artykułów.

Drukuj zestawienie (CSV) - funkcja uruchamia raport "Zestawienie stanów magazynowych" w formacie
CSV z oddzielnymi kolumnami zawierającymi symbol artykułu i jego nazwę. W celu uruchomienia zestaw-
ienia należy z Menu wybrać polecenie "Zestawienie" --> funkcję "Drukuj zest. (CSV)" lub nacisnąć klaw-

isze <CTRL+L> lub też nacisnąć ikonę  i zaznaczyć rodzaj raportu CSV.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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11. Kartoteka przesyłek
Aby rozpocząć pracę w części "Kartoteka przesyłek", należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Mag-
azyny" - klawisz <F4>, a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Kartoteka przesyłek" - klawisz <F11>.

Po wybraniu funkcji "Kartoteka przesyłek" pojawią się pola filtru danych w ekranie "Przeglądanie przesyłek mag-
azynowych":

Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Przesyłki ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3> lub na

pasku skrótów wybierając ikonę  możemy wyświetlić interesujące nas kartoteki przesyłek. Pozostawienie
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wszystkich pól pustych i użycie funkcji "Filtruj" spowoduje wyświetlenie wszystkich kartotek przesyłek zareje-
strowanych w systemie.

Lista przesyłek wyświetlana jest od najświeższej do najstarszej przesyłki.

Okno "Przeglądanie przesyłek magazynowych" udostępnia następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej przesyłki.

Aby utworzyć nową przesyłkę, należy z Menu wybrać polecenie Przesyłki ---> opcję "Dodaj", lub nacisnąć

klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie nowej
przesyłki":

W oknie tym należy wprowadzić następujące informacje:

• Data przesyłki - data utworzenia przesyłki magazynowej

• Liczba paczek / palet - liczba paczek lub palet, liczba całkowita maksymalna wartość to 99999.

• Firma przewozowa  - symbol firmy przewozowej (kontrahenta), możliwość użycia klawisza F1 lub ikony

 celem wyboru z Kartoteki Kontrahentów.

• List przewozowy - pole tekstowe długości 50 znaków, zawierające opis związany z listem przewozowym.
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Zapisujemy zmiany naciskając klawisz <Enter> z aktywnego ostatniego pola "List przewozowy" lub wybier-

ając z Menu polecenie "Przesyłka" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę  i
wychodzimy z okna naciskając <Esc>. Możemy również użyć klawisza <Esc> lub "krzyżyka" wówczas system
zapyta nas, czy zapisać dane "tak" lub "nie".

W oknie możliwe jest cofnięcie wprowadzonych zmian, w tym celu z Menu należy wybrać polecenie "Przesył-

ka" ---> opcję "Cofnij zmiany" lub użyć klawisza <F8> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Cofnięcie
zmian jest możliwe do momentu zapisania ich klawiszem <F5>.

2. Edycja przesyłki.

Funkcja edytuj Przesyłkę  służy do modyfikowania wprowadzonych wcześniej danych o przesyłce. Aby
rozpocząć edycję danej przesyłki należy wybrać ją z dostępnej listy przesyłek.

Następnie należy nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę Edytuj Przesyłkę  z Menu paska górnego. Pojawi się
okno zawierające wprowadzone wcześniej dane dotyczące wybranej przesyłki. Modyfikowalne pola to "Firma
przewozowa" i "List przewozowy".

Jeżeli zmieniamy dane, należy pamiętać, aby je zapisać naciskając klawisz <F5> lub wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany naciskamy <F8> lub wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzednią (ikona , klawisz <F11>)

lub następną przesyłkę (ikona  klawisz <F12>).

Z okna tego możemy również dodać kolejną przesyłkę naciskając klawisz <Num+> lub wybierając ikonę .

3. Usuwanie przesyłki.
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Aby usunąć przesyłkę, należy zaznaczyć ją L-kliknięciem na liście w oknie "Przeglądanie przesyłek maga-
zynowych", a następnie z Menu wybrać polecenie "Przesyłki" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num-

> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia przesyłki wyświet-
lając okno:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usunięcia wybierając "Nie" (klawisz <N>).

Możliwe jest usunięcie przesyłki wyłącznie w stanie 'W'.

4. Zamykanie przesyłki.

System umożliwia zamykanie przesyłki magazynowej. Aby zamknąć wybraną przesyłkę, należy z Menu
wybrać polecenie Przesyłki ---> funkcję "Zamknij", lub nacisnąć klawisz <CTRL> i <Z> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Co robić?":

Po odpowiedzi twierdzącej wybrana przesyłka otrzyma znacznik "Z" w kolumnie "Stan". Natomiast jej numer
zostanie przypisany dokumentom magazynowym wybranym do jej pozycji. Dokumenty magazynowe z takim
powiązaniem nie będą możliwe do otwarcia.

5. Otwieranie przesyłki.

System umożliwia otwieranie przesyłki magazynowej. Aby otworzyć wybraną przesyłkę, należy z Menu
wybrać polecenie Przesyłki ---> funkcję "Otwórz", lub nacisnąć klawisz <CTRL> i <O> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Co robić?":

Po odpowiedzitwierdzącej wybrana przesyłka otrzyma znacznik "W" w kolumnie "Stan", jednocześnie zniknie
jej powiązanie z dokumentami magazynowymi umieszczonymi w pozycjach.

6. Drukowanie listy przesyłek.
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Aby wydrukować listę przesyłek widniejącą w oknie "Przeglądanie listy przesyłek" należy z Menu wybrać
polecenie "Przesyłka" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . W efekcie pojawi się standardowe dla funkcji drukowania okno.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji druku potwierdzamy wybierając "OK" lub rezygnujemy z druku naciskając
"Anuluj".

7. Przeglądanie pozycji przesyłki.

Aby otworzyć okno z pozycjami przesyłki należy z Menu wybrać polecenie "Przesyłki" ---> opcję "Pozycje"

lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji
przesyłki nr ...".

Okno "Edycja pozycji przesyłki nr ..." udostępnia następujące funkcje:

• Dodanie nowej pozycji przesyłki.

W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +>

lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawia się okno "Wybór dokumentów magazynowych":

W oknie tym zaznaczamy jeden - klawiszem <ENTER> lub dwuklikiem, lub zaznaczamy wiele za po-
mocą myszki i klawiszy <SHIFT> i <CTRL> dla zaznaczenia grupy lub pojedynczych dokumentów mag-
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azynowych. Naciśnięcie klawisza <ENTER> spowoduje, że wybrane dokumenty magazynowe zostaną do-
dane jako pozycje wybranej przesyłki.

Do pozycji przesyłki jako jej pozycje możemy dodać tylko dokumenty magazynowe rozchodowe. ( rodzaj
"W"). Przy wyborze dokumentów pojawiają się wyłącznie dokumenty rozchodowe w stanie "G","Z" lub "K".

• Usuwanie pozycji przesyłki.

Aby usunąć pozycję przesyłki, należy zaznaczyć ją L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja pozycji przesyłki
nr ...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -
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> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji przesyłki
wyświetlając okno:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usunięcia wybierając "Nie" (klawisz <N>).

• Podgląd pozycji przesyłki.

Funkcja Podgląd Pozycji Przesyłki  służy do podglądu pozycji wybranego dokumentu magazynowego.
Aby rozpocząć edycję pozycji przesyłki należy wybrać ją z dostępnej listy pozycji przesyłek.

Następnie należy nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę Edytuj Przesyłkę  z Menu paska górnego. Pojawi się
okno zawierające pozycje dokumentu magazynowego dotyczące wybranej pozycji przesyłki - okno "Edycja
pozycji dokumentu magazynowego ..." Poniżej przykładowe okno z pozycjami dokumentu magazynowego.

• Drukuj listę pozycji.

Aby wydrukować listę pozycji przesyłki widniejącą w oknie "Edycja pozycji przesyłki ..." należy z Menu
wybrać polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub wybrać ikonę

. W efekcie pojawi się standardowe dla funkcji drukowania okno.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji druku potwierdzamy wybierając "OK" lub rezygnujemy z druku naciska-
jąc "Anuluj".

• Drukuj dokument magazynowy
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System pozwala drukować poszczególne dokumenty magazynowe wprost z okna "Edycja pozycji przesył-
ki nr: ...". Żeby użyć tej funkcji należy zaznaczyć interesujący operatora dokument a następnie z zakład-
ki "Pozycja" wybrać polecenie "Drukuj dokument". Można również skorzystać ze skrótu klawiszowego

<CTRL+D> lub ikony  umieszczonej na pasku narzędzi.

• Drukuj dokument.

System umożliwia dla każdej przesyłki wydrukowanie jednego z dwóch, albo obu naraz dokumentów zaty-
tułowanych "Protokół odbioru" i "Protokół załadunku". W tym celu w oknie "Przeglądanie przesyłek mag-
azynowych" należy wybrać żądaną przesyłkę i z Menu wybrać polecenie "Przesyłki" --> funkcję "Drukuj

dokument" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> i <D> lub wybrać ikonę . System wyświetli okno "Wybór
wydruku":

W oknie tym mamy możliwość wybrania jednego z dwóch wydruków lub obu naraz i dodatkowo określenia
ich typu - checkbox "Uproszczony". Po wybraniu "OK" system przejdzie do opcji drukowania dokumentów
w formacie PDF.

Dokumenty w wersji uproszczonej drukowane są bez wiersza zawierającego wagę, kubaturę i ilości
opakowań danego artykułu.

Jeżeli w wybranej przesyłce nie ma wpisanego listu przewozowego na wydrukach protokołów w tym miejscu
drukują się miejsca wykropkowane.

Jeżeli system automatycznie nie może uzupełnić Odbiorcy (różne ich wystąpienia lub ich brak w dokumen-
tach przesyłki) w drukowanych protokołach w miejsce Odbiorca/Customer i Adres Dostawcy drukują się
miejsca wykropkowane.

Jeżeli artykuł ma zaznaczony obowiązek występowania numeru serii, a w pozycjach przesyłki występuje ich
brak, to w drukowanych protokołach przesyłki w miejsce brakujących numerów serii drukowane są miejsca
wykropkowane do ręcznego ich uzupełnienia. Drukowane są dwa numery serii w jednym wierszu.

Na drukowanych obu protokołach możliwe jest umieszczenie loga firmowego, w tym celu jego wzór (plik o
nazwie logo) należy umieścić w katalogu "grafika" znajdującym się w strukturach Klienta Anakondy.

• Poprzednia - Następna Przesyłka.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzednią (ikona , klawisz

<F11>) lub następną przesyłkę (ikona  klawisz <F12>).
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12. Rotacja opakowań
Aby rozpocząć pracę w module "Rotacja opakowań" należy wybrać przycisk "Rotacja opakowań" - klawisz
<F12>. Anakonda wyświetli następujące okno:

opakowania można filtrować ze względu na następujące pola:

• Oddział - symbol oddziału do którego przypisane są opakowania

• Kierowca - symbol kierowcy u którego są opakowania

• Opakowanie - symbol artykułu

• Dni od/do - zakres dat za jaki wykonać podsumowanie, domyślnie daty wypełniane są tak, by wyświetlić dzień
bieżący. Uzupełnione w filtrze daty nie ulegają wyczyszczeniu aż do ponownego uruchomienia programu

• Godziny od/do - zakres godzin za jaki wykonać podsumowanie

• Analityka/Syntetyka - wybór formy wyświetlenia danych

• Przewoźnik - symbol przewoźnika

• Tylko wprowadzone ręcznie - tylko zmiany wprowadzane ręcznie

• Ujemne - tylko wiersze z ujemnym stanem końcowym

• Kompensaty kierowców/tras - tylko wiersze z kompensatami między kierowcami/trasami

Uwaga: jeśli operator ma uprawnienia do tylko 1 oddziału, to zostanie on automatycznie wypełniony, a pole będzie
niemodyfikowalne.

Analityka pokaże następujący widok:

kolumny to odpowiednio:

• Oddział - oddział do którego przypisane są opakowania

• Kierowca - kierowca którego tyczy rotacja

• Opakowanie - symbol i nazwa artykułu

906



Magazyny

• Stan pocz. - stan początkowy opakowań u kierowcy

• Pobrano - ilość wydanych kierowcy opakowań

• Zdano - ilość przyjętych od kierowcy opakowań

• Stan końcowy - ilość opakowań kierowcy po wydaniu i przyjęciu

• Czas zapisu - dokładna data zapisu rotacji

• Operator - login operatora który wprowadził rotację

z kolei w syntetyce w zależności od filtrów:

• z wypełnionym co najwyżej oddziałem zostaną wyświetlone sumy wartości w podziale na opakowania z po-
minięciem kierowców:

"poza zakresem dat" oznacza, że w wybranym okresie nie było żadnych rotacji dla danego artykułu i pola Stan
pocz. i Stan końcowy zostały wypełnione wartościami z ostatniego wpisu dla danego artykułu

• z wypełnionym kierowcą zostaną wyświetlone sumy dla opakowań danego kierowcy

UWAGA!: Kierowca musi mieć ustawionego przewoźnika.

• z wypełnionym opakowaniem zostaną wyświetlone sumy dla kierowców posiadających dane opakowanie
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• z wypełnionym kierowcą oraz opakowaniem wyświetlona zostanie ilość danego opakowania dla wybranego
kierowcy

Okno udostępnia następujące funkcje:

1. Dodaj rotacje

dodawanie rotacji dostępne jest pod klawiszem <Num+>, ikoną , bądź w menu "Rotacja" jako "Dodaj".

jeśli w oknie "Rotacja opakowań" uzupełniony był symbol kierowcy, to zostanie on automatycznie przepisany,
w przeciwnym razie należy go uzupełnić.

Uwaga: Kierowca musi mieć ustawionego przewoźnika.

Pokazuje się tabela zawierająca artykuły w których oznaczono pole 'Rotacja" oraz edytowalne kolumny "Po-
brano" i "Zwrócono". W oknie można w jednym momencie wprowadzać tylko wydania lub przyjęcia, po wpisa-
niu liczby w jednej kolumnie druga stanie się nieaktywna. Po uzupełnieniu ilości należy zapisać zmiany z uży-

ciem <F5>, ikony , bądź wybierając "Zapisz" z menu "Rotacja". Data rotacji zostanie automatycznie uzu-
pełniona przez system. Dodana w takie sposób rotacja zawiera cechę "wprowadzona ręcznie". Wartości w po-
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lach nie powinny przyjmować wartości ujemnych. W przypadku gdy operatorowi uda się wpisać takie wartości,
będą one traktowane jako 0 i rotacja nie doda się. System poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

Uwaga: Okno nie zamyka się po zapisie by pozwolić na wprowadzenie wielu rotacji na raz, aby sprawdzić czy
zmiany zostały zapisane należy podejrzeć ostatnie zmiany w Rotacji opakowań.

2. Dodaj rotację EMS

funkcja dostępna pod <Ctrl+'Num+'>, ikoną , oraz z menu "Rotacja" jako "Dodaj EMS" wyświetla okno
przeznaczone dla panelu dotykowego do dodawania rotacji opakowań:

Okno składa się z trzech części:

a. Część górna zawiera informację o aktualnie wykorzystywanym czytniku kart(sieciowy lub USB), oraz dwa
przyciski:

• Pobrano - ilość wydanych kierowcy opakowań(okno w kolorze czerwonym)

• Zdano - ilość przyjętych od kierowcy opakowań(okno w kolorze zielonym)

b. Część środkowa zawiera informacje na temat opakowań(aktywnych artykułów z zaznaczonym polem "ro-
tacja opakowań" w danych podstawowych) zdefiniowanych w firmie. Obok każdej z nazw znajduje się pole
gdzie operator może uzupełnić liczbę pobranych/zdanych opakowań. Po pierwszym kliknięciu na wybrane
pole, uzyska ono kolor fioletowy. Wpisanie danych w tej sytuacji nadpisze poprzednią wartość., Drugie
kliknięcie na już aktywne pole, zmieni kolor na niebieski, co oznacza że wpisywane dane będą dopisy-
wane do aktualnie w nim występujących. W przypadku zmiany typu rotacji pomiędzy pobrano/zdano, dane
wcześniej uzupełnione pozostaną bez zmian. Dane można wprowadzać zarówno przy użyciu klawiatury
wirtualnej, jak i fizycznej

c. Część dolna składa się z następujących przycisków:

• cyfry 1-0 - wirtualna klawiatura, w celu ułatwienia wprowadzania danych

• C- czyści aktualnie zaznaczone pole
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• CE - czyści wszystkie pola

• Akceptuj - okno przechodzi w tryb oczekiwania na zatwierdzenie rotacji przy użyciu karty zbliżeniowej

• X - zamyka okno

Po uzupełnieniu danych, należy użyć funkcji "Akceptuj" co spowoduje przejście okna w tryb oczekiwania na
akceptację rotacji z użyciem karty. Okno prezentuje się następująco:

Jak widać większość funkcji zostaje wyszarzona. System czeka w tym momencie na akceptacje kartą. W przy-
padku gdy operator musi zmienić uzupełnione dane wystarczy że użyje funkcji "Wróć", co spowoduje powrót
do edycji, a system zaprzestanie oczekiwania na przyłożenie karty. Jeśli wykorzystywany jest czytnik USB,
zmienia się dolna część okna podczas oczekiwania na zbliżenie karty:

Ponieważ czytnik kart USB naśladuje działanie klawiatury, w pole na kod można też wpisać zawartość z jej
użyciem, ale zawartość zamieniana jest w *.

Uwaga!

Aby akceptacja przebiegła pomyślnie, pole na kod musi być puste oraz aktywne.

3. Drukuj dla czasu

funkcja dostępna pod <Ctrl+D>, ikoną , oraz z menu "Rotacja" jako "Drukuj" przy wybranej Analityce,
generuje protokół przyjęcia/wydania opakowań z zaznaczonego wiersza. W przypadku kompensaty między
pracownikami przygotowany jest specjalny wydruk na którym znajdą się dane obu pracowników.
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4. Drukuj listę

funkcja dostępna pod <Ctrl+P>, ikoną , oraz z menu "Rotacja" jako "Drukuj" wyświetla standardowe
okno wydruku tabeli systemu Anakonda.

5. Kompensata

funkcja dostępna pod <Ctrl+K>, ikoną , oraz z menu "Rotacja" jako "Kompensata".

Jeśli filtr 'Kierowca' nie był uzupełniony, należy wybrać kierowcę do kompensaty, po odfiltrowaniu na gridzie
pokazują się następujące kolumny:

• Opakowanie i opis - dane opakowania

• Oddział - oddział z ujemnym stanem dla danego kierowcy, w przypadku wielu, wyświetlany jest ten, który
ma największą wartość bezwzględną

• Stan - Stan opakowań w wybranym oddziale dla kierowcy

• Oddział - oddział z dodatnim stanem dla danego kierowcy, w przypadku wielu wybrany ten o największej
liczbie opakowań

• Stan - stan opakowań w wybranym oddziale dla kierowcy

• Kompensata - Ilość opakowań do kompensaty, domyślnie system sugeruje maksymalną możliwą ilość dla
wybranej pary oddziałów

Naciskając <F5>, ikonę , lub wybierając "zapisz" z menu "Rotacja" wprowadza się kompensatę do sys-
temu. Anakonda automatycznie odświeża grid zgodnie z wprowadzonymi zmianami, co pozwala od razu kom-
pensować opakowania w kolejnym oddziale. Nie chcąc kompensować danego opakowania należy w kolumnie
"Kompensata" wpisać 0.

6. Definicje dokumentów magazynowych
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Dostęp do tego okna ma jedynie użytkownik 'anakonda', można je otworzyć skrótem <Ctrl+M>, wybierając

"Definicje dokumentów magazynowych" z menu "Rotacja", bądź naciskając drugą z ikon .

Kolumny to:

• Oddział - oddział dla którego definiujemy dokumenty

• Magazyn - magazyn dla którego definiujemy dokumenty

• Dok. przyj - symbol dokumentu przyjęcia

• Dok. Wyd - symbol dokumentu wydania

• Wersja - Wersja cenowa

Wszystkie pola umożliwiają wybór wartości z użyciem <F1>. W dokumentach przyjęcia będą do wyboru tylko
typy dokumentów magazynowych rodzaju 'P', a w dokumentach wydania rodzaju 'W'.

Naciskając <F5>, ikonę , lub wybierając "zapisz" z menu "Definiuj" można zapisać dane.

7. Twórz dokumenty magazynowe

Funkcja dostępna pod ikoną , skrótem <Ctrl+T>, bądź jako "Twórz dokumenty magazynowe" w menu "Rotac-
ja". Wygeneruje ona dokumenty magazynowe zgodnie z konfiguracją z okna "Definicje dokumentów maga-
zynowych". Dla każdego dnia, w którym były wydawane/przyjmowane opakowania powstanie oddzielny doku-
ment przyjęcia/wydania. Dokumenty magazynowe tworzone są dla oddziału sprecyzowanego w filtrze.

8. Kompensuj między kierowcami/trasami

funkcja dostępna pod <Ctrl+W>, ikoną , oraz z menu "Rotacja" jako "Kompensuj między kierowca-
mi/trasami". Kompensata odbywa się w ramach oddziału wybranego w oknie "Rotacja opakowań"
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Należy wybrać kierowców do kompensaty, po odfiltrowaniu na gridzie pokazują się następujące kolumny:

• Opakowanie i opis - dane opakowania

• Stan kier. A - stan opakowań w wybranym oddziale dla kierowcy A

• Do kierowcy B - ilość opakowań do przekazania kierowcy B od kierowcy A

• Stan - stan opakowań w wybranym oddziale dla kierowcy B

• Do kierowcy A - ilość opakowań do przekazania kierowcy A od kierowcy B

Naciskając <F5>, ikonę , lub wybierając "zapisz" z menu "Rotacja" wprowadza się kompensatę do sys-
temu. Anakonda automatycznie odświeża grid zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

UWAGA:

1. Jeśli kierowcy nie pracują u tego samego przewoźnika, zostanie wyświetlony komunikat:

Nie uniemożliwia to jednak wprowadzenia kompensaty.

2. Jednocześnie dla 1 opakowania uzupełniona może być tylko jedna z kolumn do Kierowcy A/B, ale można
w tym samym czasie kompensować opakowanie X do kierowcy A i opakowanie Y do kierowcy B.

12.1. EMS
Aplikacja mobilna EMS to narzędzie z pakietu Anakonda Enterprise, które pozwala na zdalne uzupełnianie danych
przyjęć i zwrotów opakowań na urządzeniach z systemem Android. Program ten w celach identyfikacji kierow-
ców wykorzystuje technologię NFC, co umożliwia sprawne akceptowanie przez kierowcę danych, które uzupełnił
ekspedytor.

W aplikacji dostępne są aktywne artykuły z oznaczonym checkboxem 'rotacja'.
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Przed zalogowaniem z aplikacji mobilnej na smartfonie zostanie sprawdzone czy czas (data, godzina, minuta) na
smartfonie nie różni się od czasu na serwerze (plus minus jedna minuta). W przypadku, kiedy czas ten jest różny
wyświetli się komunikat: "Czas na serwerze: YYYY-MM-DD HH:MM - ustaw czas na smartfonie".

1. Ekran logowania

Uruchomienie aplikacji spowoduje wyświetlenie okna menu głównego:

Znajdują się na nim następujące elementy:

1. Login - Jest to pole na login do konta w systemie Anakonda, które służy do obsługi rotacji opakowań przez
ekspedytora

2. Hasło - Hasło do konta ekspedytora

3. Zaloguj - Przycisk ten spowoduje połączenie się z serwerem systemu Anakonda po ówczesnym wpisaniu
odpowiedniego loginu i hasła i umożliwi rozpoczęcie pracy z systemem

4. Ustawienia - Okno konfiguracyjne, gdzie definiowany jest adres, oraz port serwera EMS:
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5. Wyjdź z programu - Przycisk powoduje zamknięcie aplikacji EMS

Uwagi:

1. Informacje o kierowcach i opakowaniach są pobierane w aplikacji podczas logowania, po dokonaniu zmian w
systemie Anakonda należy wylogować i zalogować ponownie aplikację EMS.

2. W przypadku starego hasła należy je zmienić za pomocą klienta Anakonda na komput-
er, logując się na 7 lub mniej dni przed wygaśnięciem hasła operator otrzymuje komunikat:

,

gdy termin minie, podczas logowania pokaże się informacja:
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.

3. Aplikacja EMS wymaga 200MB wolnej przestrzeni w pamięci telefonu by zapewnić sobie możliwość zapisu
plików tymczasowych z rotacji. Gdy na telefonie pozostanie mniej miejsca, pokaże się ekran:

W takim przypadku można zwolnić miejsce i wybrać 'OK' lub zamknąć aplikację.

2. Menu główne

Na oknie znajdują się podstawowe informacje o zalogowanym ekspedytorze, firmie, oraz oddziale. W tym miejscu
można wybrać funkcję z której ma się zamiar korzystać. Okno to prezentuje się następująco:
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Znajdują się tutaj dwie ikony statusu - połączenie z siecią, oraz synchronizacja.

•
Status połączenia z siecią  - system sprawdza czy jest połączenie z siecią (wifi, lub internet mobilny
w przypadku gdy serwer jest w sieci globalnej), a następnie wyświetla dynamicznie status połączenia przy
pomocy ikony . W przypadku gdy sieć będzie niedostępna, ikona zmieni swój kolor na czerwony

•
Status synchronizacji  - system sprawdza czy wszystkie dane uzupełnione w aplikacji zostały
przesłane do bazy danych Anakondy - jeśli tak, to ikona ma kolor zielony. W przypadku gdy niektóre dane nie
zostały przesłane do systemu ikona zmieni kolor na czerwony. Sytuacja ta może być spowodowana np. brakiem
zasięgu wifi i powinna rozwiązać się samoistnie po ponownym podłączeniu do sieci

Okno zawiera następujące funkcje:

• Pobrania

Okno to zawiera listę opakowań z możliwością uzupełniania jedynie kolumny 'Pobrano':
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Po uzupełnieniu pożądanych ilości, kierowca przy użyciu karty NFC zatwierdza dodanie danych, co powoduje
wysłanie ich do bazy systemu Anakonda. Po akceptacji ilości, aplikacja powróci do menu głównego. Przycisk
'Czyść' spowoduje wyzerowanie wprowadzonych ilości, a 'Anuluj' wróci do menu głównego bez zapisywania.

• Zdania

Okno to zawiera listę opakowań z możliwością uzupełniania jedynie kolumny 'Zdano':
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Po uzupełnieniu pożądanych ilości, kierowca przy użyciu karty NFC zatwierdza dodanie danych, co powoduje
wysłanie ich do bazy systemu Anakonda. Po akceptacji ilości, aplikacja powróci do menu głównego. Przycisk
'Czyść' spowoduje wyzerowanie wprowadzonych ilości, a 'Anuluj' wróci do menu głównego bez zapisywania.

• Pobrania/Zdania

Okno to składa się z dwóch elementów - listy opakowań, oraz danych kierowcy:
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Pierwsze zbliżenie karty powoduje zaczytanie informacji o kierowcy. Na liście opakowań znajdują się dwie
kolumny - "Przyjęto", oraz "Zdano". Uzupełnienie ilości w jednej z kolumn w dowolnym opakowaniu,
spowoduje całkowite zablokowanie drugiej kolumny, jeśli korzystając z funkcji Boksy uzupełniono wcześniej
dane, to zostaną one odczytane. Po uzupełnieniu pożądanych ilości, kierowca przy użyciu karty NFC zatwierdza
dodanie danych, co powoduje wysłanie ich do bazy systemu Anakonda. Po akceptacji ilości, aplikacja powróci
do menu głównego.

• Boksy

Okno to składa się z dwóch elementów - listy opakowań, oraz listy kierowców:
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W pierwszej kolejności należy wybrać kierowcę dla którego chce się przygotować wydanie/zwrot, następnie
można przejść do uzupełniania danych. Na liście opakowań znajdują się dwie kolumny - "Przyjęto", oraz
"Zdano". Uzupełnienie ilości w jednej z kolumn w dowolnym opakowaniu, spowoduje całkowite zablokowanie
drugiej kolumny, jeśli korzystając z funkcji Boksy uzupełniono wcześniej dane, to zostaną one odczytane.
Po uzupełnieniu pożądanych ilości należy wcisnąć przycisk 'Zapisz'. Po zapisie aplikacja powróci do menu
głównego.

• Wyloguj

Przycisk służy do powrotu do okna logowania.

13. WMS
Uwaga! Aplikacja WMS dostępna jest w wersji Enterprise systemu!

13.1. Konfiguracja
Klient dla WMS do połączeń z serwerem Anakondy używa protokołu SOAP, który wymaga dodatkowej konfig-
uracji. Konfiguracja klienta SOAP odbywa się przez edycję pliku konfiguracyjnego, którego nazwa składa się z
nazwy hosta i rozszerzenia .conf. Przed pierwszym uruchomieniem klienta SOAP nazwa pliku konfiguracyjnego
to rs-and.conf.

Połączenie do serwera:

• soaphost=127.0.0.1 - adres serwera SOAP

• soapport=7789 - numer portu, na którym nasłuchuje serwer SOAP.

Istnieje możliwość automatycznego logowania się do systemu za pomocą zdefiniowanego loginu i hasła. Należy
wówczas w pliku konfiguracyjnym dodać linie:
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• loginterm = login - login operatora

• hasloterm = haslo - hasło dla operatora z poprzedniej lini

Należy pamiętać, że w przypadku przechowywania hasła i loginu jako tekst w pliku konfiguracyjnym istnieje
konieczność zastosowania mechanizmów blokujących przejęcie hasła i loginu.

13.2. Przyjęcia magazynowe
Aby utworzyć dokument przyjęcia należy wybrać przycisk "Przyjęcie" lub użyć skrótu klawiszowego <1> na
klawiaturze numerycznej urządzenia. Zostaną wyświetlone dwie opcje przyjęcia do wyboru:

1. Przyjęcie zewnętrzne

Przycisk "Z zewnątrz" lub skrót klawiszowy <1> na klawiaturze numerycznej urządzenia spowodują przejście
do okna wyboru typu dokumentu przychodowego. Aplikacja WMS oferuje możliwość generowania różnych
typów dokumentów przychodowych w zależności od danych zdefiniowanych dla operatora systemu Anakonda.
Wybór niektórych typów może spowodować wyświetlenie pola "kontrahent:" w którym należy wpisać sym-
bol kontrahenta który podany będzie w nagłówku dokumentu magazynowego. Wpisany symbol kontrahenta
zatwierdzamy przyciskiem "Enter" na klawiaturze urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie okna dodawania
pozycji dokumentu magazynowego przychodowego:
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Na oknie znajdują się następujące pola do uzupełnienia:

• Lokacja - symbol lokacji zdefiniowanej w systemie Anakonda, na którą ma zostać przyjęta paleta. Symbol
ten powinien być przyklejony na wybranej lokacji w postaci kodu kreskowego do zeskanowania

• Paleta - unikalny numer palety, która zostaje przyjęta. Numer ten powinien być przyklejony na wybranej
palecie po każdej jej stronie w postaci kodu kreskowego do zeskanowania

• Artykuł - symbol artykułu znajdującego się na palecie. Pole to zostanie uzupełnione automatycznie po
zeskanowaniu kodu kreskowego palety, jednak istnieje możliwość ręcznej edycji poprzez klawiaturę nu-
meryczną urządzenia

• Ilość - ilość sztuk artykułu znajdującego się na palecie. Pole to zostanie uzupełnione automatycznie po
zeskanowaniu kodu kreskowego palety, jednak istnieje możliwość ręcznej edycji poprzez klawiaturę nu-
meryczną urządzenia

• Opak. - symbol opakowań w jakich znajdują się artykuły na palecie. Pole to zostanie uzupełnione automaty-
cznie po zeskanowaniu kodu kreskowego palety, jednak istnieje możliwość ręcznej edycji poprzez klaw-
iaturę numeryczną urządzenia

• Typ - symbol typu palety która zostaje przyjęta, np. europaleta. Pole to zostanie uzupełnione automatycznie
po zeskanowaniu kodu kreskowego palety, jednak istnieje możliwość ręcznej edycji poprzez klawiaturę nu-
meryczną urządzenia

• Waga - waga podanej palety w kg

• Termin - termin przydatności do spożycia artykułów znajdujących się na palecie. Pole to zostanie uzu-
pełnione automatycznie po zeskanowaniu kodu kreskowego palety, jednak istnieje możliwość ręcznej edycji
poprzez klawiaturę numeryczną urządzenia

• Seria - numer seryjny artykułów znajdujących się na palecie. Pole to zostanie uzupełnione automatycznie
po zeskanowaniu kodu kreskowego palety, jednak istnieje możliwość ręcznej edycji poprzez klawiaturę nu-
meryczną urządzenia

Dodatkowo na oknie znajduje się przycisk  który pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji na
temat artykułu który znajduje się na palecie której numer został podany:
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Po uzupełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć przycisk "Dodaj pozycję" lub użyć skrótu klawiszowego <F2>
na klawiaturze numerycznej urządzenia. Spowoduje to dodanie pozycji dokumentu magazynowego

Uwaga! Każda paleta to jedna pozycja dokumentu magazynowego!

Po zakończeniu dodawania palet do aplikacji, należy wybrać przycisk "Zamknij dokument" lub uzyć skrótu
klawiszowego <F4> co spowoduje zamknięcie dokumentu magazynowego i wyświetlenie odpowiedniego ko-
munikatu:

W przypadku braku receptury dla artykułu system wyświetli informację na temat odpowiedniej pozycji:

Uwaga! Dopóki dokument nie zostanie zamknięty, system nie pozwoli na utworzenie kolejnego dokumentu
przychodowego! Operator zostanie o tym poinformowany przez odpowiedni komunikat:
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2. Przyjęcie z lokacji przejściowej

Aby utworzyć dokument przyjęcia z lokacji przejściowej należy użyć skrótu klawiszowego <2> lub nacisnąć
przycisk "Z lokacji przejściowej" na oknie przyjęć. Przyjęcia na wybrane lokacje z lokacji przejściowej zostają
zaksięgowane poprzez dokument magazynowy ML - międzylokacyjny. Użycie funkcji powoduje wyświetlenie
następującego okna:

Na oknie znajdują się następujące pola:

• Paleta - unikalny numer palety, która zostaje przyjęta na lokację. Numer ten powinien być przyklejony na
wybranej palecie po każdej jej stronie w postaci kodu kreskowego do zeskanowania

• Lokacja - symbol lokacji zdefiniowanej w systemie Anakonda, na którą ma zostać przyjęta paleta. Sym-
bol ten powinien być przyklejony na wybranej lokacji w postaci kodu kreskowego do zeskanowania. Pole
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zostanie uzupełnione automatycznie symbolem wolnej lokacji po wprowadzeniu numeru palety. Operator
może swobodnie zmienić lokację docelową

Wprowadzenie numeru palety spowoduje uzupełnienie pola "Lokacja" i wyświetlenie danych proponowanych
przez system:

Dodatkowo na oknie znajduje się przycisk  który pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji na
temat artykułu który znajduje się na palecie której numer został podany:

Po przeniesieniu palety na lokację, należy użyć skrótu klawiszowego <F2> lub przycisku "Wykonano", aby
utworzyć pozycję dokumentu ML

Uwaga! Każda paleta to osobna pozycja dokumentu!
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Aby zakończyć przyjmowanie palet z lokacji przejściowej należy użyć skrótu klawiszowego <F4> lub przy-
cisku "Zamknij dokument". Spowoduje to zamknięcie dokumentu ML. System wyświetli stosowną informację:

3. Zwroty

Aby utworzyć dokument zwrotu należy użyć skrótu klawiszowego <2> lub nacisnąć przycisk "Zwroty" na
oknie przyjęć. Zwrotów dokonywać można na dwa sposoby. Przyjęcie pełnych palet, lub ich części. Użycie
funkcji powoduje wyświetlenie następującego zapytania:

a. Pełne Palety - Wybierając "Yes", rozpocznie się proces przyjmowania zwrotów pełnych palet. W tym celu
należy podać lokację na jaką ma zostać przyjęta paleta, a potem podawać numery palet do przyjęcia.Po
podaniu każdego numeru palety, system zapyta czy kontynuować:

Wybranie "Yes" pozwoli na podanie danych następnej palety. Po wybraniu "No" system przyjmie zwroty
na stan i poinformuje o tym operatora stosownym komunikatem:
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Uwaga! Lokacja na która przyjmujemy zwroty pełnych palet musi posiadać pojemność 0 (nieograniczoną).

b. Niepełne Palety - Wybierając "No" rozpocznie się proces przyjmowania zwrotów niepełnych palet, czyli
pojedynczych opakowań. Funkcjonalność ta jest w trakcie realizacji.

Algorytm przyjęcia artykułu:

13.3. Wydania magazynowe
Aplikacja WMS obsługuje również wydania magazynowe: wewnętrzne i zewnętrzne. Po wyborze w oknie
głównym przycisku 'Wydania' wyświetlone zostanie okno z wyborem rodzaju wydania:
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Wydanie wewnętrzne - Na produkcję

Wybierając wydanie wewnętrzne na produkcję, w następnej kolejności należy wybrać rodzaj dokumentu maga-
zynowego, który ma zostać utworzony. Do wyboru będą wyświetlone typy dokumentów do których operator ma
uprawnienia w danym magazynie np:

Po wyborze typu dokumentu system przechodzi do tworzenia jego pozycji ( w Anakondzie nagłówek dokumentu
jest już utworzony) gdzie należy podać symbol wydawanego artykułu i jego ilość:
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Na oknie znajduje się przycisk  który pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji na temat
wydawanego artykułu.

Jeżeli w dokumencie mają sie znaleźć jeszcze inne artykuły należy zatwierdzić pozycję naciskając przycisk
'Wydaj'. System wyświetli informację z jakich lokacji należy pobrać artykuł do wydania w jakiej ilości:
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Wydanie wybranej pozycji można anulować poprzez użycie przycisku "Anuluj" lub skrótu klawiszowego <F6> .
System wyświetli informacje ile danego artykułu zostało już wydane (w przypadku wydawania pełnymi paletami).

Jeżeli chcemy zakończyć tworzenie dokumentu należy wybrać przycisk 'Zamknij DM'. Dokument magazynowy
zostanie w Anakondzie automatycznie zamknięty do stanu 'Z', wymienione w pozycjach artykuły zostaną zdjęte
ze stanu magazynowego, a lokacje na których były umiejscowione zostaną zwolnione. Jeżeli dokument nie może
zostać zamknięty system wyświetli komunikaty jakie są tego przyczyny np.:
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Wydanie wewnętrzne - Przesunięcie MM

Po wybraniu funkcji wydania wewnętrznego poprzez przesunięcie MM należy wybrać typ dokumentu rodzaju M:
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Po wyborze typu dokumentu należy podać magazyn docelowy przesuwanych artykułów. Następnie system prze-
jdzie do tworzenia pozycji dokumentu (w Anakondzie nagłówek dokumentu jest już utworzony) gdzie należy po-
dać symbol wydawanego artykułu i jego ilość:

Jeżeli w dokumencie mają sie znaleźć jeszcze inne artykuły należy zatwierdzić pozycję naciskając przycisk
'Wydaj'. System wyświetli informację z jakich lokacji należy pobrać artykuł do wydania w jakiej ilości:
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Wydanie wybranej pozycji można anulować poprzez użycie przycisku "Anuluj" lub skrótu klawiszowego <F6> .
System wyświetli informacje ile danego artykułu zostało już wydane (w przypadku wydawania pełnymi paletami).

Jeżeli chcemy zakończyć tworzenie dokumentu należy wybrać przycisk 'Zamknij DM'. Dokument magazynowy
zostanie w Anakondzie automatycznie zamknięty do stanu 'Z', wymienione w pozycjach artykuły zostaną zdjęte
ze stanu magazynowego, a lokacje na których były umiejscowione zostaną zwolnione.

Wydanie zewnętrzne

Wydania zewnętrzne tworzone są na podstawie dowodów dostaw dla podanej daty, trasy i trybu. System analizu-
je pozycje wyszukanych dowodów dostaw i bierze pod uwagę tylko te, w których wszystkie artykuły bądź ich
zamienniki są na stanie magazynowym magazynu mroźni. Pozostałe dowody dostaw będą ignorowane.

Z dowodów dostaw

Funkcja ta pozwala na utworzenie wydania z konkretnie podanego dowodu dostawy. Po wybraniu przycisku
'Z dowodów dost.' system wyświetli pole, w które należy wpisać datę dowodów z których mają być tworzone
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dokumenty rozchodowe (rodzaj dokumentów zdefiniowany jest podobnie jak przy tworzeniu dokumentów mag-
azynowych z dowodów dostaw w Anakondzie).

Po podaniu daty należy podać trasę:

a następnie tryb dostawy:
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Jeżeli operator chce utworzyć dokumenty magazynowe dla jednego kontrahenta, podaje go w kolejno wyświet-
lonym polu:

Jeżeli pole 'Kontrahent' pozostanie puste, system utworzy dokumenty magazynowe dla dowodów dostaw wszys-
tkich kontrahentów, dla których nie zostały one jeszcze utworzone. Jeżeli nie zostaną znalezione dowody dostaw,
z których można utworzyć dokumenty magazynowe system wyświetli komunikat:
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W każdym dowodzie dostawy, z którego utworzony zostanie dokument magazynowy zostaną uzupełnione pola,
które go identyfikują.

System automatycznie znajdzie miejsce z którego powinien zostać pobrany towar do wydania. Po przeniesieniu
operator zatwierdza dodanie pozycji dokumentu magazynowego poprzez przycisk <F2> Wykonano:

Uwaga! Towar nie składający się na pełną paletę zostanie wydany z lokacji kompletacyjnej, o ile nie znajduje się
on na lokacji zawierającej towar zwrócony.

Na oknie znajduje się przycisk  który pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji na temat
wydawanego artykułu.
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Jeżeli wszystkie pozycje z dowodu dostawy zostaną wydane w całości, system wyświetli następujący komunikat:

Z sum dowodów dostaw

Funkcja ta pozwala na utworzenie rozchodowego dokumentu magazynowego z sum dowodów dostaw wg tras i
trybów, czyli tzw. "krzyżówki". Po wybraniu przycisku 'Z sum dowodów' system wyświetli pole, w które należy
wpisać symbol trasy lub kod sumy dowodów dostaw(kod znajduje się na zestawieniu zbiorczym dowodów dostaw
wydrukowanym z Anakondy) z których mają być tworzone dokumenty rozchodowe (rodzaj dokumentów zdefin-
iowany jest podobnie jak przy tworzeniu dokumentów magazynowych z dowodów dostaw w Anakondzie). Każdy
dowód dostawy otrzyma osobny dokument rozchodowy przypisany do siebie.
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W przypadku gdy podany zostanie symbol trasy, a nie kod sumy dowodów dostaw. System poprosi o podanie
pozostałych danych, począwszy od daty:

a następnie trybu dostawy:
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Jeżeli nie zostaną znalezione dowody dostaw, z których można utworzyć dokumenty magazynowe system wyświ-
etli komunikat:

W każdym dowodzie dostawy, z którego utworzony zostanie dokument magazynowy zostaną uzupełnione pola,
które go identyfikują.

System automatycznie znajdzie miejsce z którego powinien zostać pobrany towar do wydania. Po przeniesieniu
operator zatwierdza dodanie pozycji dokumentu magazynowego poprzez przycisk <F2> Wykonano:
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Przy próbie dodania pierwszej pozycji, system poprosi o podanie symbolu kontrahenta jaki ma się znaleźć w
nagłówku dokumentu magazynowego WZ.

Na oknie znajduje się przycisk  który pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji na temat
wydawanego artykułu.

W przypadku gdy na magazynie znajdować się będzie niewystarczająca ilość towaru, system poinformuje o tym
jakich artykułów, w jakiej ilości brakuje, oraz zapyta czy zakończyć wydawanie z pominięciem brakującego to-
waru:
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Wybór 'No' pozostawia wydanie niezakończone do momentu ponownej próby, po uzupełnieniu towaru bądź
wyboru 'Yes'. Wybór 'Yes' spowoduje zakończenie wydawania wybranej sumy dowodów z pominięciem braku-
jącego towaru.

Pełne palety

Funkcja ta pozwala na utworzenie rozchodowego dokumentu magazynowego dla wyłącznie pełnych palet znaj-
dujących się na magazynie na podstawie planu wydania tworzonego w dowodach dostaw.

Uwaga! W przypadku gdy w danych sumy dowodów dostaw pojawią się ilości nieodpowiadające pełnym paletom,
system zignoruje te pozycje i stworzy plan wydania na wyłącznie tyle towaru ile można wydać w pełnych paletach.

Aby skorzystać z funkcji należy wybrać z menu "Wydanie zewnętrzne" pozycję "Pełne palety":

System wyświetli okno, gdzie należy podać dane planu wydania:
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Po podaniu danych planu wydania i wybraniu <F3> Filtruj, system wyświetli informacje o paletach do pobrania
przez magazyniera. Na oknie znajduje się informacja o numerze palety, jej lokacji, oraz lokalizacji w magazynie,
a także dane artykułu który ma zostać wydany i komu:

Okno zawiera pole na numer palety, w celach identyfikacji czy na pewno odpowiednia paleta została wybrana
przez magazyniera. Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• <F2> Wykonaj - wybranie tej funkcji spowoduje oznaczenie palety w planie wydania jako wydanej

• <F3> Filtruj - funkcja pozwala na powrót do okna filtrów, w celu przejścia do innego planu wydania

• <F4> Pomiń - funkcja pozwala na pominięcie wybranej palety w procesie wydania z powodu nie występowania
jej fizycznie w magazynie. Nie zostanie ona zawarta w dokumentach rozchodowych

• <F6> Zamknij - funkcja pozwala na zamknięcie aktualnie otwartego okna i powrót do menu "Wydanie
zewnętrzne"
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W momencie kiedy wszystkie pozycje z planu wydania zostaną wzięte system utworzy dokumenty rozchodowe
i poinformuje o tym operatora odpowiednim komunikatem:

W przypadku gdy jakakolwiek paleta z planu wydania została pominięta, system zapyta operatora czy tworzyć
dokumenty rozchodowe.

Po utworzeniu dokumentów system powróci do okna filtrowania planów wydania.

13.4. Porządkowanie magazynu
Aplikacja WMS umożliwia półautomatyczne porządkowanie magazynu. Algorytm systemu może zaproponować
przeniesienie wybranej palety w inne miejsce, jednak ostateczna decyzja należy do operatora. Na oknie porząd-
kowania do wyboru są dwie funkcje:

1. Przesunięcia - skrót klawiszowy <1> lub przycisk "Przesunięcia" służy do porządkowania magazynu wzglę-
dem przeciążeń regałów. Algorytm sprawdza w których gniazdach znajdują się palety i proponuje lokacje które
zapewnią większą stabilność regału. W przypadku gdy algorytm nie znajdzie żadnych lokacji które wydają się
być "lepsze" dla przyjętych palet system wyświetli odpowiedni komunikat:
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Jeżeli w magazynie znajdują się lepsze i puste miejsca dla palet znajdujących się na magazynie system wyświetli
następujące okno:

Na oknie znajduje się indywidualny numer palety którą system sugeruje przesunąć, oraz lokacja na której się
ona aktualnie znajduje. Poniżej znajduje się pole "Lokacja". Jest to lokacja docelowa, na jaką paleta powinna
zostać przeniesiona. Symbol lokacji docelowej może być dowolnie zmieniony przez operatora, jednak algorytm
podpowiada najlepsze miejsce pod względem obciążeń regałów.

Po wybraniu lokacji docelowej należy użyć skrótu klawiszowego <F2> lub przycisku "Wykonano", co
spowoduje dodanie pozycji dokumentu ML. Dokument ten można zamknąć przy użyciu skrótu klawiszowego
<F4> lub naciskając przycisk "Zamknij dokument". W przypadku gdy system nie znajdzie więcej palet do
przesunięcia, dokument zostanie zamknięty automatycznie, a system wyświetli odpowiedni komunikat

Uwaga! Każda przeniesiona paleta to osobna pozycja dokumentu magazynowego ML!

2. Uzupełnianie - skrót klawiszowy <2> lub przycisk "Uzupełnianie" służy do porządkowania magazynu w celu
uzupełnienia lokacji ze stanem minimalnym zdefiniowanym w systemie Anakonda. Algorytm sprawdza stany
na wybranych lokacjach i porównuje je ze stanami minimalnymi tych lokacji. W przypadku jeśli nie ma żad-
nej lokacji do uzupełnienia, lub nie ma palety spełniającej wymagania lokacji, system wyświetli następujący
komunikat:
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Jeśli system znajdzie lokację ze stanem poniżej stanu minimalnego i paletę zgodną z danymi zdefiniowanymi
dla lokacji(artykuł, kontrahent) to wyświetli następujące okno:

Na oknie znajdują się następujące informacje dla operatora:

• Paleta - unikalny identyfikator palety która ma zostać przeniesiona

• Lokacja skąd - identyfikator lokacji z które operator ma pobrać paletę

• Lokalizacja skąd - identyfikator lokalizacji na jakiej znajduje się podana wyżej lokacja

• Lokacja dokąd - identyfikator lokacji na która operator powinien przenieść podaną paletę

• Lokalizacja dokąd - identyfikator lokalizacji na jakiej znajduje się podana wyżej lokacja

Po przeniesieniu podanej palety na podaną lokację należy użyć skrótu klawiszowego <F2> lub przycisku
"Wykonano". Spowoduje to dodanie pozycji do dokumentu magazynowego ML. W momencie gdy nie będzie
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już więcej lokacji do uzupełnienia, bądź palet spełniających wszystkie wymogi system automatycznie zamknie
dokument ML i poinformuje o tym operatora poprzez odpowiedni komunikat.

Autouzupełnianie można zakończyć w każdej chwili, poprzez zamknięcie dokumentu magazynowego. Aby
zamknąć dokument, należy użyć skrótu klawiszowego <F4> lub przycisku "Zamknij dokument". Po zamknię-
ciu dokumentu system wyświetli odpowiedni komunikat

Uwaga! Każda przeniesiona paleta to osobna pozycja dokumentu magazynowego.

3. Zmiana etykiet - skrót klawiszowy <3> lub przycisk "Zmiana etykiet" służy do zmiany numeru palety na
inny. Po uzupełnieniu starego i nowego numeru palety zostanie on skorygowany we wszystkich miejscach w
systemie dzięki czemu można poprawić błędnie wydrukowaną etykietę. Na początek należy podać paletę dla
której zmieniamy etykietę:

Jeśli wprowadzimy błędny numer palety, zostaniemy o tym poinformowani komunikatem:
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W przypadku gdy wybrana paleta jest w trakcie wydawania, to zmiana etykiety nie będzie możliwa. System
poinformuje o tym operatora odpowiednim komunikatem:

Następnie należy podać nowy numer etykiety:

Jeśli operacja zakończy się sukcesem, ujrzymy komunikat:
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4. Spis z natury - skrót klawiszowy <4> lub przycisk "Spis z natury" służy do przeprowadzenia remanentu fakty-
cznego stanu towaru na magazynie. Aby sporządzić spis z natury przy użyciu aplikacji WMS, najpierw należy
utworzyć w systemie Anakonda dokumentu spisu z natury na odpowiednim magazynie. W przypadku gdy
dokument nie będzie utworzony, operator nie jest w stanie sporządzić spisu. Zostanie o tym odpowiednio poin-
formowany przy próbie użycia funkcji:

Jeżeli spis został wcześniej utworzony, wybranie funkcji spowoduje wyświetlenie okna służącego do podawa-
nia numerów palet. Operator ma za zadanie wczytywać kolejno wszystkie numery palet na magazynie. Pozy-
cje które występują na ówcześnie utworzonym dokumencie spisu z natury zostaną automatycznie uzupełnione
ilościami z palety, a te które nie znajdują się na dokumencie zostaną do niego dopisane, wraz z informacją o
numerze palety i lokacji na której się ona znajduje. Okno prezentuje się następująco:
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Aby wprowadzić pozycję, po zeskanowaniu numeru palety należy użyć funkcji <F2> - Wykonano. System
wyczyści pole na numer palety i operator może przejść do skanowania następnej.

Kiedy wszystkie palety zostaną już zeskanowane, należy użyć funkcji <Esc> Zakończ spis, co spowoduje wyjś-
cie z okna spisu z natury.

Uwaga! Dokument będzie dostępny dla operatora WMS tak długo, jak spis z natury nie zostanie zamknięty
w systemie Anakonda.

13.5. Diagramy
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14. Jak to zrobić?
14.1. Jak nadać/sprawdzić uprawnienia operatora do magazynów
Aby nadać lub sprawdzić uprawnienia operatora do magazynów należy w oknie głównym programu wybrać dział
"Administracja. Operatorzy",a następnie:

1. Wybrać z listy interesującego nas operatora

2. Edytować jego dane dotyczące uprawnień do magazynów - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy.
Pozostałe dane operatora. Uprawnienia do magazynów".

Należy pamiętać, że uprawnienia do magazynów może nadawać tylko administrator systemu.

14.2. Jak nadać/sprawdzić uprawnienia do dokumentów maga-
zynowych
Aby nadać lub sprawdzić uprawnienia operatora do dokumentów magazynowych należy w oknie głównym pro-
gramu wybrać dział "Administracja. Operatorzy",a następnie:

1. Wybrać z listy interesującego nas operatora

2. Edytować jego uprawnienia do magazynów - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane
operatora. Uprawnienia do magazynów"

3. Edytować jego uprawnienia do dokumentów magazynowych - opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy.
Uprawnienia do dokumentów magazynowych".

Należy pamiętać, że uprawnienia do dokumentów magazynowych może nadawać tylko administrator systemu,
natomiast aby tworzyć dokumenty magazynowe operator musi mieć dodatkowo udostępnione funkcje w dziale
"Dane podstawowe" (Kontrahenci, Artykuły, Słowniki: Numery zleceń, Konta kosztów, Waluty, Wersje cenowe".
Udostępnianie funkcji dla operatora opisano w rozdziale "Administracja. Grupy. Definiowanie uprawnień dla
grupy ".

14.3. Jak przyjąć towar do magazynu
Warunkiem przyjęcia towaru do magazynu, a tym samym uwidocznienia go w stanach magazynowych jest
wystawienie przychodowego dokumentu magazynowego określającego np. przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne,
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zwroty, korekty przychodowe, superaty, etc. Niektóre standardowe typy dokumentów magazynowych są od
początku zdefiniowane w systemie, inne - może zdefiniować operator, który ma uprawnienia do dokumentów
magazynowych (nadawanie uprawnień opisano w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane operato-
ra. Uprawnienia do dokumentów magazynowych").

Aby utworzyć taki dokument musimy w oknie głównym programu wybrać dział "Magazyny" ---> "Dokumenty
magazynowe". Następnie:

1. Tworzymy nowy dokument magazynowy - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe.
Tworzenie nowego dokumentu".

2. Tworzymy kolejne pozycje dokumentu magazynowego - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty maga-
zynowe. Edycja pozycji dokumentu magazynowego".

Po wprowadzeniu wszystkich danych dokument zostaje zapisany i opatrzony symbolem "W" (wprowadzony).
Na tym etapie przyjęty towar nie jest jeszcze ujęty w stanach magazynowych. Aby do tego doprowadzić, należy
go zapisać (zamknąć).

3. Zamykamy dokument - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe. Przygotowanie dokumen-
tu".

Zamknięcie dokumentu powoduje automatyczne zapisanie przyjmowanego towaru w wybranym magazynie. Stan
magazynowy tego towaru można sprawdzić w dziale "Dane podstawowe. Artykuły, Stany magazynowe".

14.4. Jak wydać towar z magazynu
Wydanie towaru z magazynu wiąże się z wystawieniem dokumentów rozchodowych, np. wydań zewnętrznych i
wewnętrznych, rozchodów wewnętrznych, niedoborów remanentowych, poprawek.

Aby to zrobić należy w oknie głównym wejść do działu "Magazyny. Dokumenty magazynowe", a następnie:

1. Utworzyć nowy dokument magazynowy - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe. Tworze-
nie nowego dokumentu".

2. Utworzyć kolejne pozycje dokumentu magazynowego - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty maga-
zynowe. Edycja pozycji dokumentu magazynowego".

Zapisanie danych powoduje, że dokument uzyskuje status wprowadzonego ( "W"). Aby w stanach maga-
zynowych zostało uwzględnione wydanie towaru wprowadzony dokument musi zostać zamknięty (zapisany).

3. Zamknąć dokument - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe. Przygotowanie dokumentu".

Zamknięcie dokumentu powoduje zmniejszenie stanu magazynowego wydanego towaru, co można sprawdzić w
dziale "Dane podstawowe. Artykuły. Stany magazynowe" (opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły.
Podtabele artykułów. Stany magazynowe").

14.5. Jak dokonać przesunięcia międzymagazynowego
Przesunięcie międzymagazynowe nie wpływa na sumaryczną ilość towaru we wszystkich magazynach, a jedynie
na ilość towaru w poszczególnych magazynach powiązanych tym dokumentem. Jak w poprzednich przypadkach
przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, niezbędne jest utworzenie odpowiedniego typu dokumentu
magazynowego np. MM (przesunięcie międzymagazynowe).

W tym celu w programie należy wybrać dział "Magazyny. Dokumenty magazynowe", a następnie:

1. Utworzyć nowy dokument magazynowy - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe. Tworze-
nie nowego dokumentu".

2. Utworzyć pozycje dokumentu magazynowego - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe.
Edycja pozycji dokumentu".
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Zapisanie danych spowoduje, że dokument uzyska status wprowadzonego ("W"), przemieszczenie towaru nie
będzie jednak jeszcze widoczne w stanach magazynowych. Aby to uzyskać należy zamknąć (zapisać) doku-
ment.

3. Zamknąć dokument - opisano w rozdziale "Magazyny. Dokumenty magazynowe. Przygotowanie dokumentu".

Zamknięcie dokumentu spowoduje, że w magazynie, z którego wydano towar zmniejszy się jego stan, natomiast
zwiększy się on w magazynie, do którego towar został przeniesiony. Stany magazynowe można sprawdzić w dziale
"Dane podstawowe. Artykuły. Stany magazynowe" (opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły. Podtabele
artykułów. Stany magazynowe").

14.6. Jak wykonać spis z natury
Operator mający za zadanie wykonać spis z natury musi mieć nadane uprawnienia do działów "Magazyny" oraz
"Dane podstawowe. Artykuły". Aby wykonać spis należy:

1. W oknie głównym programu wejść do działu "Magazyny", a następnie wybrać "Spis z natury".

2. Utworzyć nowy spis z natury - opisano w rozdziale "Magazyny. Spis z natury. Tworzenie nowego spisu z
natury".

3. Jeżeli zaistnieje taka konieczność - dodać nowe pozycje do spisu - opisano w rozdziale "Magazyny. Spis z
natury. Pozycje spisu z natury".

4. Zamknąć spis z natury - opisano w rozdziale "Magazyny. Spis z natury. Zamykanie spisu z natury".

14.7. Jak dodać nową przecenę
Operator, który chce dodać nową przecenę musi mieć nadane uprawnienia do działów "Magazyny", "Przeceny",
Dane podstawowe. Artykuły".

Aby dodać przecenę należy:

1. W oknie głównym programu wejść do działu "Magazyny", a następnie wybrać "Przeceny".

2. Dodać nową przecenę - opisano w dziale "Magazyny. Przeceny. Dodawanie nowej przeceny".

14.8. Jak sprawdzić stany magazynowe, przyjęcia i obroty
artykułu
Operator, który chce sprawdzić stany magazynowe, przyjęcia i obroty artykułu musi mieć uprawnienia do działów
"Dane podstawowe" ---> "Artykuły" i "Kontrahenci" oraz "Magazyny" i "Dokumenty magazynowe".

Aby sprawdzić stany magazynowe należy:

1. W dziale "Dane podstawowe" ---> "Artykuły" przejść do okna "Podtabele artykułów"

2. Wybrać tabelę "Stany magazynowe" - przeglądanie stanów magazynowych, przyjęć artykułu i jego obrotów
magazynowych opisano w rozdziale "Dane podstawowe. Artykuły. Podtabele artykułów. Stany magazynowe".

14.9. Jak sprawdzić uprawnienia operatora do analizy stanów
Aby nadać lub sprawdzić uprawnienia operatora do umów należy w oknie głównym programu wybrać dział "Ad-
ministracja. Operatorzy",a następnie:

1. Wybrać z listy interesującego nas operatora.
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2. Edytować jego dane dotyczące przydziału do grup i oddziałów - opisano w rozdziale "Administracja. Opera-
torzy. Pozostałe dane operatora. Przydział grup i oddziałów.

3. Grupie udostępnić odpowiednie funkcje (Analiza stanów) - opisano w rozdziale "Administracja. Definiowanie
uprawnień dla grupy".

14.10. Jak zdefiniować i wykorzystać cechy artykułów
1. Wprowadzanie cech:

Definiowanie rodzajów cech i ich wartości odbywa się w module Dane podstawowe/Cechy artykułów:
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W oknie, które zostanie wyświetlone wprowadzić należy rodzaj cechy np. blachy i rury, kątowniki:

966



Magazyny

Dane należy wprowadzać bezpośrednio w polach tabeli, a następnie zapisać zmiany naciskając klawisz <F5>.

Następnym etapem jest zdefiniowanie sekcji dla poszczególnych rodzajów cech. Aby to zrobić należy zaz-
naczyć wiersz z rodzajem cechy, dla której sekcje będą definiowane, a następnie nacisnąć klawisz <F6>. Sys-
tem wyświetli okno:

Poszczególne pola oznaczają:

• Lp - numer sekcji w kolejności

• Opis - opis sekcji

• Długość - ilość znaków w sekcji

Dane należy wprowadzać bezpośrednio w polach tabeli, a następnie zapisać zmiany naciskając klawisz <F5>.

967



Magazyny

UWAGA! Niezdefiniowanie sekcji i wartości dla wprowadzonego rodzaju cechy spowoduje, że w doku-
mentach możliwe będzie dowolne wypełnianie wartości cechy bez kontroli jej poprawności.

W ostatniej kolejności należy wprowadzić wartości cech dla poszczególnych sekcji. Aby to zrobić należy
zaznaczyć wybraną sekcję, a następnie nacisnąć klawisz <F6>. System wyświetli okno:

Dane należy wprowadzać bezpośrednio w polach tabeli pamiętając, że ilość znaków w polu 'Wartość' musi
odpowiadać ilości znaków w polu 'Długość' w poprzedniej tabeli. Następnie należy zapisać zmiany naciska-
jąc klawisz <F5>.

UWAGA! Zaznaczenie pola 'Domyślna' spowoduje, że ta właśnie wartość będzie pojawiać się w pozyc-
jach dokumentów magazynowych, faktur, faktur korygujących, zamówień do dostawców i dostaw. Opcję tę
należy zaznaczać jeżeli zdecydowana większość artykułów wprowadzanych w tych dokumentach posiadać
będzie taką wartość cechy. W przeciwnym wypadku opcję należy pozostawić niezaznaczoną. Po uzupełnie-
niu danych cech należy przejść do kolejnego etapu.

2. Zdefiniowanie rodzaju cechy dla artykułu:

Przypisanie rodzaju cechy do wybranego artykułu możliwe jest w oknie z danymi podstawowymi artykułu
(moduł Dane podstawowe/Artykuły):
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W polu cecha należy wprowadzić rodzaj cechy lub wybrać ją z uzupełnionej wcześniej kartoteki cech naciskając
klawisz <F1> (zalecane):
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Wypełnienie rodzaju cechy w danych podstawowych artykułu spowoduje, że po wprowadzeniu tego artykułu
w pozycji dokumentu wyświetlone zostanie pole umożliwiające wybór odpowiedniej wartości cechy. Jed-
nocześnie przy zapisie pozycji dokumentu system kontroluje czy wartość cechy została uzupełniona i czy jest
ona poprawna (zgodna z danymi wprowadzonymi w kartotece cech).

Po uzupełnieniu powyższych danych można już przejść do wprowadzania artykułów i ich cech do poszczegól-
nych dokumentów. W Anakondzie wprowadzanie artykułów z ich cechami możliwe jest w dokumentach mag-
azynowych, zamówieniach do dostawców, dostawach, fakturach i fakturach korygujących (tu cecha pobierana
jest z faktury, która jest korygowana). Sposób wprowadzania lub wyboru wartości cechy w każdym z tych
dokumentów jest identyczny. W tym dokumencie opisany został na przykładzie wprowadzania pozycji doku-
mentu magazynowego.

3. Wprowadzanie pozycji dokumentu magazynowego:

Po dodaniu nowego dokumentu magazynowego w module Magazyny/Dokumenty magazynowe należy
wprowadzić jego pozycje, w których należy uzupełnić:
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W przypadku dokumentu przychodowego pole wskazane na ilustracji należy uzupełnić wartością cechy
artykułu wprowadzanego do magazynu. Można to zrobić na dwa sposoby:

• wprowadzić ręcznie (przy zapisie pozycji system skontroluje poprawność wprowadzonej wartości z danymi
wprowadzonymi w kartotece cech)

• wybrać wartość z kartoteki cech naciskając klawisz <F1>. Jeżeli podczas naciśnięcia <F1> pole jest puste
system wyświetli najpierw tabelę z wartościami dla pierwszej sekcji. Po wybraniu odpowiedniej wartości
dwuklikiem wyświetlona zostanie tabela z wartościami dla drugiej sekcji, a po wybraniu z niej wartości -
tabela dla następnej sekcji. Po zakończeniu wyboru system uzupełni pole z wartością cechy "składając" w
jedno wartości i ich opis z trzech wybranych sekcji tak, jak to widać na ilustracji. Jeżeli w to samo pole
wpiszemy wartość pierwszej sekcji (np.PO) a następnie naciśniemy klawisz <F1>, system wyświetli tabelę
z wartościami do wyboru z drugiej sekcji (np. format), a następnie z trzeciej (rodzaj folii). Analogicznie, po
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wpisaniu wartości dla pierwszych dwóch sekcji i naciśnięciu <F1> wyświetlone zostanie okno z wyborem
wartości dla trzeciej sekcji.

W przypadku dokumentu rozchodowego możliwy jest wybór artykułu z dostępnych w magazynie ilości
poprzez naciśnięcie klawisza <F1> w polu ilość:

W oknie "Wybór przyjęcia artykułu" istnieje możliwość filtrowania dostępnych ilości względem całej
wartości cechy lub jej części. Aby to zrobić, w polu cecha należy nacisnąć F1 co spowoduje wyświetle-
nie okna wyboru wartości pierwszej sekcji cechy i kolejnych podobnie jak w pozycjach dokumentu maga-
zynowego. Wyjście z kolejnych okien bez wyboru konkretnej wartości (klawisz <ESC>) powoduje zastąpi-
enie danej sekcji maską '__' co pozwala wyszukać dane po wybranej sekcji wartości cechy (co widać na
ilustracji).

Nie wybierając do pozycji dokumentu konkretnego przyjęcia (wpisując tylko artykuł i ilość, która ma być
wydana) spowodujemy, że artykuł wydany zostanie z magazynu zgodnie z metodą wybraną dla firmy lub
magazynu (domyślne ustawienie to FIFO).

4. 4. Analiza obrotów magazynowych ze względu na cechę artykułu:

Jednym z narzędzi służących do analizowania obrotów i stanów magazynowych jest w Anakondzie moduł
Magazyny/Obroty/Wyszukiwanie:

W zależności od wypełnionych filtrów moduł ten umożliwia wyświetlenie obrotów i stanów magazynowych
w określonej konfiguracji. Jak widać na ilustracji istnieje również możliwość wyszukania obrotów ze względu
na określoną wartość cechy (całej lub jej części). Sposób wprowadzania wartości cechy wg której mają być
przefiltrowane dane jest analogiczny jak w oknie "Wybór przyjęcia artykułu" opisanym powyżej.

UWAGA! Jeśli nie ograniczymy spektrum przeszukiwanych danych, a posiadamy dużą bazę danych, to zapy-
tanie może wykonywać się dużo czasu.
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Chapter 6. Produkcja
1. Receptury
Ten dział programu zawiera informacje dotyczące receptur (norm zużycia) dla poszczególnych produktów i
półproduktów/elementów zdefiniowanych w systemie. Dla każdego produktu można zdefiniować osobną recep-
turę dla poszczególnych oddziałów. Aby z nich korzystać operator musi być zalogowany w oddziale, dla którego
stworzona została receptura. Chcąc zdefiniować jedną recepturę dla wszystkich oddziałów należy jako identyfika-
tor oddziału wprowadzić '**'. Dla danego produktu mogą również istnieć różne receptury w różnych okresach. Aby
skorzystać z tego działu należy w oknie głównym programu z Menu wybrać polecenie "Produkcja" ---> funkcję
"Receptury" lub nacisnąć klawisz <F5> lub przycisk "Produkcja":

W następnym oknie wybieramy przycisk "Receptury" lub naciskamy klawisz <F1>:
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W efekcie pojawia się okno "Edycja receptur":
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Wypełniając Id artykułu (pomocne jest naciśnięcie ikony  lub klawisza <F1> co powoduje otwarcie się
okna "Wybór artykułu"), spowodujemy wyświetlenie się wszystkich receptur dla danego artykułu (produktu lub
półproduktu/elementu). Pozostawiając pole "Id Artykułu" puste i z Menu wybierając polecenie "Receptury" --->

funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy pojaw-
ienie się wszystkich receptur zdefiniowanych w systemie. Wypełnienie pola Składnik ID spowoduje wyświetle-
nie się wszystkich receptur, w skład których wchodzi wpisany artykuł. Dopuszcza się wpisywanie początkowego
fragmentu symbolu składnika.

W górnej części okna uwzględniony jest identyfikator artykułu i jego opis, a także dla jakiej jego ilości w pierwszej
i drugiej jednostce miary został on wykorzystany.

W lewej części okna uwidocznione są w postaci drzewa receptury dla danych oddziałów konkretnej firmy. Każda
receptura ma tu przypisane dwa atrybuty:

• datę od której obowiązuje

• stan receptury - 'W' - wprowadzona, 'Z' - zamknięta (tylko receptury zamknięte są uwzględniane w rozliczeniach
produkcji)

Zaznaczając L-kliknięciem konkretną recepturę powodujemy pojawienie się w lewej części okna składników
wchodzących w skład tej receptury ich ilości w pierwszej i drugiej jednostce miary, oraz ich ilości przeliczeniowej
w pierwszej i drugiej jednostce miary zużytej dla wcześniej zdefiniowanej ilości produktu.

1.1. Tworzenie nowej receptury
Aby zdefiniować nową recepturę należy w Oknie "Edycja receptur" zaznaczyć oddział dla którego chcemy zdefin-
iować recepturę, a następnie z Menu wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno "Nowa receptura":

975



Produkcja

Wprowadzamy identyfikator artykułu, dla którego chcemy wprowadzić recepturę (naciskając ikonę  lub
klawisz <F1> możemy skorzystać z okna "Wybór artykułu"), a następnie określić dla jakiej jego ilości w pier-
wszej i drugiej jednostce miary ma być ustalona receptura. W oknie "Data od" wpisujemy datę, od której ma
obowiązywać receptura (naciskając klawisz <F1> możemy skorzystać z kalendarza), 'Data do' jest polem opcjon-
alnym i oznacza termin ważności receptury, gdy minie, zablokowana zostaje możliwość tworzenia PW dla tego
artykułu, w harmonogramie znajduje się funkcja, która informuje zdefiniowane osoby o nadchodzącym końcu
terminu ważności receptury. Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Zapisanie zmian spowoduje pojawienie się okna "Nowa pozycja dla...":
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Wpisujemy identyfikator składnika receptury (naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać z
okna "Wybór artykułu") a następnie jego ilości w pierwszej i drugiej jednostce miary zużyte dla ilości produktu,
którą określiliśmy w poprzednim oknie. Wpisujemy również magazyn, z którego pobierane są składniki (magazyn
surowców). Jest to konieczne do późniejszego automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych typu RW
ze składnikami na pozycjach. Zapisujemy wprowadzone dane z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Po zapisaniu zmian program "wyczyści" poszczególne pola umożliwiając nam tym samym wprowadzenie kole-
jnego składnika. Można to również zrobić z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Nowy" lub naciskając

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Jeżeli chcemy zakończyć dodawanie składników do receptury należy zamknąć okno z Menu wybierając polecenie
"Plik" funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

Nowa receptura pojawi się w oknie "Edycja receptur" wraz ze zdefiniowanymi dla niej składnikami, datą od której
obowiązuje i symbolem stanu 'W' (wprowadzona).

1.2. Edycja receptur
Jeżeli zajdzie konieczność edytowania konkretnej receptury, należy zaznaczyć ją w oknie "Edycja receptur", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno "Edycja receptury", które zawiera informacje na temat produktu
dla którego zdefiniowana jest receptura.

W oknie tym możliwa jest jedynie zmiana ilości produktu, dla której definiujemy recepturę. Należy również pamię-
tać, że edytowalne są tylko receptury jeszcze niezamknięte (posiadające symbol 'W' - wprowadzone).

Wprowadzenie zmian należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
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1.3. Usuwanie receptury
Istnieje możliwość usunięcia receptury pod warunkiem, że nie jest ona zamknięta. W tym celu należy ją zaznaczyć
L-kliknięciem w oknie "Edycja receptur", a następnie z Menu wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Usuń"

lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .System zażąda potwierdzenia usunięcia
receptury wyświetlając pytanie:

Aby potwierdzić wybieramy "Tak" (klawisz <T>), aby zrezygnować naciskamy "Nie" (klawisz <N>). Receptura
zostaje usunięta z listy receptur zdefiniowanych w systemie.

1.4. Kopiowanie receptury
Istnieje możliwość skopiowania zdefiniowanej wcześniej receptury (zarówno wprowadzonej jak i zamkniętej)
wraz z możliwością wprowadzenia daty od której receptura ma obowiązywać. Aby to zrobić należy w oknie
"Edycja receptur" z Menu wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Kopiuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> +

<K> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się okno "Kopiowanie receptur":
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Każdorazowe wprowadzenie zmian w recepturze należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję

"Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Po zapisaniu zmian skopi-
owana receptura pojawi się w oknie "Edycja receptur".

1.5. Tworzenie pozycji w recepturze
W recepturach jedynie wprowadzonych, a nie zamkniętych istnieje możliwość dodania pozycji (składnika). W
tym celu w oknie "Edycja receptur" należy zaznaczyć recepturę, do której ma być dołączona pozycja, a następnie
z Menu wybrać polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . W efekcie pojawi się okno "Nowa pozycja dla":

Dalej należy postępować jak w przypadku dodawania pozycji do nowej receptury, co zostało opisane w rozdziale
"Produkcja. Receptury. Tworzenie nowej receptury".
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1.6. Edycja pozycji receptury
Edytowanie pozycji receptury i wprowadzanie zmian jest możliwe tylko w przypadku receptur jedynie wprowad-
zonych. Aby edytować pozycje receptury należy w oknie "Edycja receptur" zaznaczyć interesującą nas recep-
turę, a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycje" funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . W efekcie pojawi się okno "Edycja pozycji dla...", w którym zawarte będą wcześniej
wprowadzone dane dotyczące składnika receptury.

W oknie tym możemy zmienić ilość składnika wykorzystywanego w recepturze w obu jednostkach miary.
Wprowadzone zmiany należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Plik" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja receptur" możemy dodać nowy składnik do receptury. W tym celu
z Menu wybieramy polecenie "Plik" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę . Dalsze czynności opisano w rozdziale "Produkcja. Receptury. Tworzenie nowej recep-
tury".

1.7. Usuwanie pozycji receptury
Usunięcie składnika/pozycji z receptury jest możliwe również tylko w przypadku receptury wprowadzonej ('W').
Aby to zrobić należy w oknie "Edycja receptur", w części wyszczególniającej pozycje receptury, zaznaczyć L-
kliknięciem składnik, który chcemy usunąć, a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Usuń"

lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci
usunięcia pozycji wyświetlając pytanie:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).
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Składnik zostaje usunięty z receptury.

1.8. Zamykanie receptury
Po wprowadzeniu nowa receptura uzyskuje automatycznie status "W" (wprowadzona). Operator wprowadzający
powinien zmienić jej status z "W" na "G" (gotowa). Aby to zrobić należy w oknie "Edycja receptur" zaznaczyć
wprowadzoną recepturę L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Zamknij"
lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+>. Następuje zmiana stanu receptury z "W" na "G". Na tym etapie nie można
już usunąć ani modyfikować receptury.

Aby receptura była uwzględniana w rozliczeniach produkcji musi być zamknięta. Może to zrobić tylko operator
mający uprawnienia do zamykania receptur. Zamknięcie receptury (zmiana jej stanu na "Z") jest równoznaczne
z jej zatwierdzeniem i udostępnieniem do produkcji. Zamknięcie receptury następuje po wykonaniu tych samych
czynności, co podczas zmiany stanu receptury z "W" na "G".

Kiedy receptura zostaje zamknięta i oznaczona symbolem 'Z' część funkcji staje się niedostępna, ale należy pamię-
tać, że jest to stan odwracalny. Aby ponownie mieć dostęp do wszystkich funkcji w recepturze (możliwości jej
modyfikacji) należy z Menu wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Otwórz" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>
+ < - >. Receptura ponownie staje się edytowalna i zostaje oznaczona symbolem 'W'. Funkcja ta jest dostępna
jedynie dla operatora mającego uprawnienia do otwierania receptur. Po ponownym otwarciu receptury (zmiany
jej stanu z "Z" na "G" i na "W") możliwa jest jej modyfikacja.

1.9. Zmiana klucza receptury
W skład klucza receptury wchodzi identyfikator produktu (artykułu) i data, od której obowiązuje dana recep-
tura. Zmiana klucza receptury jest możliwa jedynie w dokumentach wprowadzonych ('W'). Jeżeli zaistnieje taka
konieczność należy zaznaczyć recepturę L-kliknięciem na liście w oknie "Edycja receptur", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub nacisnąć klawisze <F5>. System wyświetli okno
"Zmiana klucza receptury":

Po wprowadzeniu koniecznych zmian zatwierdzamy je naciskając klawisz <Enter>, co powoduje komunikat sys-
temu:

Aby potwierdzić naciskamy "Tak" (klawisz <T>), aby zrezygnować wybieramy "Nie" (klawisz <N>).

W przypadku potwierdzenia - klucz receptury zostaje zmieniony.

1.10. Zmiana klucza pozycji
Klucz pozycji receptury stanowi identyfikator artykułu (składnika). Zmiana klucza pozycji jest możliwa jedynie
w recepturach niezamkniętych ('W'). Aby to zrobić należy zaznaczyć daną pozycję L-kliknięciem, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub nacisnąć klawisz <F5>. W efekcie pojawi
się okno "Zmiana klucza pozycji":
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Wybierając inny identyfikator składnika możemy skorzystać z okna "Wybór artykułu" naciskając klawisz <F1> lub

ikonę . Wprowadzone zmiany zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>. Klucz pozycji zostaje zmieniony.

1.11. Drukowanie receptur
Aby wydrukować recepturę należy zaznaczyć ją na liście receptur w oknie "Edycja receptur", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Receptury" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <CTRL> + <P> ub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając 'Anuluj".

1.12. Edycja pozycji procesu
Będąc w module "Produkcja" --> "Receptury" możemy dodać i edytować pozycje procesu dla wybranego artykułu.
W oknie "Edycja receptur" możemy edytować pozycje procesu, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie

"Receptury" funkcję --> "Edytuj pozycję procesu" lub nacisnąć klawisz <F6> lub wybrać ikonę  - edytuj
pozycję procesu. System wyświetli okno "Pozycje procesów wg. artykułu"

W oknie tym mamy dostępną następującą funkcjonalność:

1. Dodawanie nowej pozycji procesu.

Aby dodać nową pozycję procesu dla wybranego artykułu należy w Oknie "Pozycje procesów wg. artykułu" z
Menu "Pozycje procesu" wybrać funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +t> lub z paska skrótów wybrać

ikonę .Pojawi się okno "Dodawanie nowej pozycji procesu":
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W oknie tym należy wprowadzić następujące informacje (kontrolki mogą się zmieniać w zależności od typu
artykuły - inne są dla produkcji ciągłej a inne dla nieciągłej):

•

Proces - symbol procesu, możliwość skorzystania z podpowiedzi za pomocą klawisza F1 lub ikony 

• Kolejność - liczba określająca kolejność pozycji w procesie. maksymalna wartość 9999,

• Artykuł i nazwa - symbol i nazwa produkowanego artykułu

• Start następnej partii - ilość minut do wystartowania kolejnej partii

• Urządzenie - symbol urządzenia, możliwość skorzystania z podpowiedzi za pomocą klawisza F1 lub ikony

,

• Czas - czas trwania pozycji procesu w minutach

• Stanowisko pocz. - symbol stanowiska rozpoczynającego wykonanie pozycji procesu - możliwość wyboru

za pomocą klawisza <F1> lub ikony ,

• Stanowisko konc.- symbol stanowiska kończącego wykonanie pozycji procesu - możliwość wyboru za po-

mocą klawisza <F1> lub ikony ,`

• Maksymalna ilość- maksymalna ilość produkowanego artykułu; w przypadku dodawania pozycji dla
artykułu produkowanego w sposób nieciągły, kontrolka zmienia nazwę na Wydajność/godz
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• Startować następny proces - pole typu checkbox umożliwiające zaznaczenie czy automatycznie startować
następny proces. (wykorzystywane we współpracy z PAN).

• Cecha zmiany - wyróżnik zmiany produkcyjnej

• Czas zmiany - czas pracy zmiany produkcyjnej

• Uwagi - pole tekstowe przeznaczone na uwagi, które drukować się będą na przewodniku produkcji

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowa pozycja procesu pojawi się na liście w oknie
"Pozycje procesów wg artykułu"

Jeżeli chcemy wycofać wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij"

lub naciskamy klawisz <F8> lub wybieramy ikonę .

2. Edycja pozycji procesu - aby edytować daną pozycję procesu, należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Pozycje
procesów wg artykułu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja procesu" ---> funkcję "Edytuj" lub

nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja pozycji":

Okno zawiera wszystkie wprowadzone wcześniej dane pozycji procesu. Jeżeli dokonamy w nich jakichkolwiek

zmian, należy pamiętać o ich zapisaniu (Menu--->Pozycja--->Zapisz, lub klawisz <F5> lub ikona ).
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Cofamy wprowadzone zmiany wybierając z Menu polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskając

<F8> lub wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane poprzedniego urządzenia (Menu---

>Pozycja--->Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji (Menu--->Pozyc-

ja--->Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" --->funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Powoduje to powrót do okna "Pozycje procesu".

3. Usuwanie pozycji procesu- aby usunąć dane wybranej pozycji procesu należy zaznaczyć ją na liście w oknie
"Pozycje procesów wg artykułu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub

nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci
usunięcia wszystkich danych pozycji procesu wyświetlając pytanie:

4. Drukowanie listy pozycji procesu- aby wydrukować listę pozycji procesu widoczną w oknie "Pozycje proce-
su" należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+P> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

5. Filtrowanie - istnieje możliwość filtrowanie pozycji procesu, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie

"Pozycja" --> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno:

System umożliwia wybór pozycji procesu poprzez podanie symbolu urządzenia i/lub symbolu procesu dla
wybranego artykułu.

985



Produkcja

2. Dokumenty/magazyny
Aby możliwe było rozliczenie produkcji niezbędne jest zdefiniowanie dla każdego magazynu odpowiednich typów
dokumentów magazynowych. Dokonuje się tego w dziale "Produkcja. Dokumenty/magazyny".

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym wybrać polecenie "Produkcja" ---> funkcję "Doku-
menty/magazyny" lub nacisnąć klawisz <F5> lub przycisk "Produkcja":

W następnym oknie wybieramy przycisk "Dokumenty/magazyny" lub naciskamy klawisz <F2>:
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W ten sposób spowodujemy wejście do działu dokumentów dla magazynów i pojawienie się okna "Edycja doku-
mentów magazynów:
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W oknie tym widoczna jest lista magazynów, które mają swój udział w produkcji (ich identyfikator i opis), typy
dokumentów magazynowych z tych magazynów (typy dokumentów magazynowych zostały opisane w rozdziale
"Dane podstawowe), oraz miejsce zdefiniowania magazynu dla automatycznego tworzenia RW z PW. Dane po-
mocnicze. Typy dokumentów magazynowych".

2.1. Dodawanie dokumentów magazynów
Aby przypisać typ dokumentu do konkretnego magazynu należy w oknie "Edycja dokumentów magazynów" z
Menu wybrać polecenie "Dokumenty" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . W efekcie pojawi się okno "Wybór magazynu":

Po wybraniu interesującego nas magazynu automatycznie pojawia się okno "Wybór typu dokumentu maga-
zynowego":
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Zarówno w przypadku wyboru magazynu jak i typu dokumentu magazynowego wybór następuje poprzez
dwukrotne kliknięcie na wers z interesującymi nas danymi jak też poprzez naciśnięcie klawisza <Enter>.

Po wybraniu typu dokumentu magazynowego następuje powrót do okna "Edycja dokumentów magazynów", gdzie
na liście pojawiają się wprowadzone dane.

W celu dodania magazynu RW wystarczy na oknie "Edycja dokumentów magazynów" wybrać polecenie "Edytuj

magazyn RW" z menu "Dokument", skrót klawiszowy <F4> lub ikonę z menu podręcznego. Po uruchomie-
niu funkcji należy w wyświetlonym oknie wybrać magazyn, w którym, na podstawie receptur, będzie się tworzył
dokument RW. Należy pamiętać, że dokument RW będzie powiązany z dokumentem PW, z którego powstał i
wszystkie korekty dokumentu PW będą miały swoje odzwierciedlenie w korektach dokumentów RW.

Algorytm tworzenie dokumentów RW na podstawie dokumentów PW przedstawiają poniższe diagramy:
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2.2. Usuwanie dokumentu magazynu
Aby usunąć dokument zdefiniowany dla danego magazynu należy w oknie "Edycja dokumentów magazynu" za-
znaczyć go na liście L-kliknięciem, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dokumenty" ---> funkcję "Usuń" lub

nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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System zażąda potwierdzenia usuwania typu dokumentu dla magazynu:

Potwierdzamy naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy z usuwania wybierając "Nie" (klawisz <N>).

3. Rozliczenie produkcji
Moduł "Rozliczenie produkcji" umożliwia uzyskanie informacji o kosztach wytwarzania wyrobów i elementów,
zużywanych surowcach i opakowaniach. Jest ściśle związany z innymi działami systemu (przede wszystkim Dany-
mi podstawowymi i Magazynami), z których pobiera dane niezbędne do rozliczenia produkcji. Aby rozpocząć
pracę w tym dziale należy w oknie głównym programu wybrać polecenie "Produkcja" ---> funkcję "Rozliczenie
produkcji" lub nacisnąć klawisz <F5> lub przycisk "Produkcja":

W oknie, które się pojawi należy użyć klawisza <F3> lub przycisku "Rozliczenie produkcji":

991



Produkcja

W ten sposób spowodujemy pojawienie się okna "Edycja rozliczeń produkcji":

3.1. Edycja rozliczeń produkcji
Pierwotna forma okna "Edycja rozliczeń produkcji" służy przede wszystkim do wyszukiwania konkretnych ro-
zliczeń produkcji. Wpisanie w odpowiednie pola parametrów wg których chcemy uzyskać informacje dotyczące
danego rozliczenia (naciśnięcie klawisza <F1> daje możliwość wyboru oddziału lub daty), a następnie wybranie
z Menu polecenia "Rozliczenia" ---> funkcji "Filtruj" lub naciśnięcie klawisza <F3> lub ikony spowoduje pojaw-
ienie się okna "Edycja rozliczeń produkcji" zawierającego wyszukiwane informacje:
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Nie wypełniając żadnego z pól powodujemy pojawienie się listy wszystkich rozliczeń produkcji dokonanych w
firmie dla oddziałów do których operator ma uprawnienia.

Tabela zawiera następujące informacje:

• Oddz. - identyfikator oddziału

• Data od - data początku okresu rozliczenia

• Data do - data końca okresu rozliczenia

• Artyk. - artykuł z rozliczenia

• Obl. - data dokonania rozliczenia

Wartości pochodzące z dokumentów magazynowych:

• Wart. prod. - wartość wyprodukowanych artykułów

• Wart. sur. - wartość zużytych surowców

• Wart. elem. - wartość zużytych elementów

• Wart. opak.- wartość zużytych opakowań

• Wer. - wersja cenowa, wg której dokonano rozliczenia

Wartości kalkulacyjne biorące pod uwagę ilości z dokumentów magazynowych i cenę artykułu wg
określonej wersji cenowej:

• Kalk. prod. - wartość kalkulacyjna produktów

• Kalk. sur. - wartość kalkulacyjna surowców

• Kalk. elem. - wartość kalkulacyjna elementów

• Kalk.opak. - wartość kalkulacyjna opakowań
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3.2. Tworzenie rozliczenia
Aby utworzyć nowe rozliczenie należy w oknie :Edycja rozliczeń produkcji" z Menu wybrać polecenie "Ro-

zliczenia" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrac ikonę . Spowodu-
je to pojawienie się okna "Klucz rozliczenia", na który składają się: identyfikator oddziału, data początku rozlicza-
nia, data końca rozliczania i wersja cenowa, wg której ma nastąpić rozliczenie.

Po wypełnieniu kolejnych pól zatwierdzamy wprowadzone dane naciskając klawisz <Enter>. W tabeli w oknie
"Edycja rozliczeń produkcji" pojawi się wiersz z nowym rozliczeniem. Na tym etapie wypełnione są jedynie
kolumny zawierające identyfikator oddziału oraz daty początku i końca okresu rozliczenia. Aby ostatecznie
zamknąć rozliczenie należy z Menu wybrać polecenie "Rozliczenia" ---> funkcję "Oblicz" lub nacisnąć klawisze

<Ctrl> + <O> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Po dokonaniu rozliczenia system wyświetli komunikat:

a pozostałe kolumny tabeli zostaną uzupełnione otrzymanymi wynikami.

W przypadku, gdy zażądamy ponownego obliczenia rozliczenia, które było wcześniej dokonane system wyświetli
informację:

Jeżeli chcemy ponownie rozliczyć produkcję naciskamy "Tak" (klawisz <T>), w przeciwnym wypadku wybieramy
"Nie" (klawisz <N>).

3.3. Usuwanie rozliczenia
Aby usunąć konkretne rozliczenie produkcji należy zaznaczyć je w oknie "Edycja rozliczeń produkcji", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Rozliczenia" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia usunięcia:
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Aby potwierdzić naciskamy "Tak" (klawisz <T>), aby zrezygnować wybieramy "Nie" (klawisz <N>).

3.4. Pozycje rozliczenia
Aby edytować pozycje rozliczenia produkcji należy w oknie "Edycja rozliczeń produkcji" z Menu wybrać polece-

nie "Rozliczenia" ---> funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

W kolejne pola wpisujemy numer zlecenia i symbol artykułu (używając klawisza <F1> możemy dokonać wyboru
ze słownika "Numery zleceń" i listy artykułów), a następnie zaznaczamy czy interesuje nas ilość i wartość zuży-
tych wyrobów lub zestawów, surowców, elementów czy opakowań. Należy pamiętać, że system Anakonda do
rozliczenia produkcji pozwoli dodać tylko artykuły o typie 02,03,11. Następnie z Menu wybieramy polecenie

"Pozycje" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .W efek-
cie pojawi się okno "Rozliczenie produkcji" zawierające szczegółowe dane dotyczących poszczególnych pozycji
ujętych w rozliczeniu: (ilość w obu jednostkach miary, wartość i wartość kalkulacyjna).
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Nie wypełniając pól 'Numer' i 'Symbol' spowodujemy pojawienie się wszystkich wyrobów lub surowców lub
elementów lub opakowań ujętych w rozliczeniu.

Istnieje możliwość wydruku pozycji rozliczenia. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Pozycje" ---> funkcję

"Drukuj listę" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Pojawi się
okno, w którym zaznaczamy interesujące nas opcje wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy drukowanie wybierając "OK" lub rezygnujemy naciskając "Anuluj".

W tym samym oknie możemy edytować pozycje poprzedniego (Menu ---> Rozliczenia ---> Poprzedni lub klawisz

<F11> lub ikona ) lub następnego rozliczenia (Menu ---> Rozliczenia ---> Następny lub klawisz <F12> lub

ikona ).

Aby zakończyć pracę przy rozliczeniach produkcji zamykamy okna z Menu wybierając polecenie "Plik" --->
funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.

3.5. Filtrowanie rozliczeń
Aby wyszukać konkretne rozliczenie produkcji należy w oknie "Edycja rozliczeń produkcji" z Menu wybrać

polecenie "Rozliczenia" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
W efekcie pojawi się okno "Edycja rozliczeń produkcji" zawierające pola, w które wpisujemy parametry, wg
których system ma przefiltrować rozliczenia:

Dalsze postępowanie zostało opisane w rozdziale "Produkcja. Rozliczenie produkcji. Edycja rozliczenia pro-
dukcji".

4. Oddziały - zmiany
Aby rozpocząć pracę w części "Oddziały - Zmiany", należy w Menu głónym programu wybrać przycisk "Pro-
dukcja" - klawisz <F5>,a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Oddziały - Zmiany" - klawisz <F5>.
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System wyświetli okno:
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Okno "Oddziały - zmiany" służy do wprowadzania parametrów niezbędnych do funkcjonowania modułu Produkcji
i jej rozliczania.

W oknie tym wprowadzane są następujące informacje:

Oddział Id - numer oddziału, w którym wprowadzane są parametry, dostępny klawisz wyboru <F1>

Zmiana - numer zmiany występującej w danym oddziale

Tryby - tryby dostawy występujące w danym oddziale i na danej zmianie.

W oknie tym dostępna jest następująca funkcjonalność:

• Zapisz zmiany.

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Oddziały" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowy wiersz pojawi się w trybie edycji.

• Usuń.
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W celu usunięcia wybranej pozycji z ekranu "Oddziały - zmiany" należy ustawić się kursorem na wybranej
pozycji, a następnie z Menu wybrać polecenie "Oddziały" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - >

lub z paska skrótów wybrać ikonę .Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji wyświetlając
pytanie:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub klawisz <T>. Wszystkie dane wybranej pozycji zostają usunięte z systemu.
Rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" lub naciskając klawisz <N> - wtedy lista pozycji pozostaje
bez zmian.

• Drukowanie listy.

System umożliwia wydrukowanie. Chcąc wydrukować listę wszystkich pozycji należy w oknie "Oddziały -
zmiany" z menu wybrać polecenie "Oddziały" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . W oknie , które się pojawi zaznaczamy interesujące nas opcje.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając "Anuluj".

5. Zamówienia produkcji
Aby rozpocząć pracę w części "Zamówienia produkcji", należy w Menu głównym programu wybrać przycisk
"Produkcja" - klawisz <F5>, a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Zamówienia Produkcji" - klawisz
<F5>.
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System wyświetli okno:
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w celu wyświetlenia zamówień należy uzupełnić co najmniej filtry "Oddział" i "Data", następnie wybrać opcję

"Filtruj" z menu "Pozycja", nacisnąć klawisz <F3> lub na pasku skrótów wybrać ikonę , załaduje się grid:

Uwaga! Zaznaczenie filtru "tylko prod." (tylko produkty) sprawi, że wyświetlane zostaną tylko artykuły o typie
02, 03, 11 i 12

Uwaga! W przypadku wypełnienia pola "Data por - Data porównawcza" system porównuje ilości zamówień z tą
datą i w przypadku gdy różnica jest większa >5%, to komórka wyświetlana jest na czerwono.
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W oknie "Zamówienia produkcji" są dostępne następujące funkcje:

1. Dodawanie nowego artykułu

aby dodać nowy artykuł do pozycji zamówienia należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Dodaj nowy

artykuł" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Dodawanie pozycji zamówienia produkcji".

W oknie tym do uzupełnienia są informacje o Oddziale zamawiającym i produkującym, Zmianie produkującej
i sprzedającej, Symbolu artykułu, Typie odbiorcy, Opakowaniu i Ilości zamawianej danego artykułu.

W oknie tym pola wypełnione wcześniej w filtrze są wyszarzone i nie ma możliwości ich edycji. Jeżeli istnieje
konieczność ich modyfikacji należy zmienić wypełnienie pól w filtrze. (Pozycja --> Filtruj F3).

2. Edycja pozycji

aby wyświetlić pozycje zamówienia należy wybrać z menu funkcję "Podpozycje - F6" lub wcisnąć klawisz

<F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę , pojawi się okno "Edycja pozycji sumy zamówień":

grid zawiera kolumny:

• Stan - stan pozycji

• Oddz. - oddział pozycji

• Typ odb. - typ odbiorcy pozycji

• Il. zamów. 1/2 - ilość zamówiona w 1/2 jednostce miary

• Wyprod. 1/2 - ilość wyprodukowana w 1/2 jednostce miary

• Braki 1/2 - braki w 1/2 jednostce miary

• Czas Wprow. - czas wprowadzenia pozycji, nie zmienia się przy modyfikacji

• Operator - operator który jako ostatni modyfikował pozycję
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• Opis - opis pozycji

w oknie tym dostępne są następujące funkcje:

• Dodaj pozycję - aby dodać nową pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
pozycji zamówienia produkcji":

• Edytuj opis - aby edytować opis pozycji należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj

opis" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno " Podaj
opis pozycji":

Nowy opis należy potwierdzić klawiszem <Enter>.

• Drukuj listę pozycji - aby wydrukować listę pozycji zamówienia widoczną w oknie "Edycja pozycji sumy
zamówień" należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze

<Ctrl+P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Bez konieczności powrotu do okna "Zamówienia produkcji" istnieje możliwość przejścia do edycji pozycji

poprzedniego zamówienia naciskając klawisz <F11> lub ikonę  lub wybrać następnego zamówienia

naciskając klawisz <F12> lub ikonę .

3. Edycja zmiany

aby edytować zmiany zamówienia produkcji należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Edytuj zmiany" lub

nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja zmiany pro-
dukcji":
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W oknie tym można zmienić symbol zmiany produkcji wpisując w pole "Zmiana produkcji" nowy symbol
zmiany.

4. Zamykanie zamówienia - aby zamknąć zamówienie należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" --> funkcję

"Zamknij" lub naciskając kombinację klawiszy <CTRL + Z> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Przy
zamknięciu zamówienia wszystkie pozycje otrzymają stan = "Z": Istnieje możliwość zamykania zamówień z
dokładnością do hali produkcyjnej jeżeli uzupełnimy filtr na halę produkcyjną.

5. Otwieranie zamówienia - aby otworzyć zamówienie należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" --> funkcję

"Otwórz" lub naciskając kombinację klawiszy <CTRL + O> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Przy
otwarciu zamówienia wszystkie pozycje otrzymają z powrotem stan = "W":

6. Drukuj - aby otworzyć okno z wyborem rodzaju wydruku należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" -->

"Drukuj" lub użyć skrót klawiszowy <CTRL + P>. Dozwolone jest użycie ikony  z menu podręcznego.
Do wyboru mamy:

• lista pozycji

Lista sum widocznych w tabeli
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• zestawienie

Zestawienie sum produkcji

• sumy produkcji dla oddziału

Zestawienie sum produkcji według oddziałów zamawiających

• sumy ekspedycji dla oddziału

Zestawienie artykułów ekspediowanych z oddziału produkcyjnego; nagłówek raportu zmienia się w za-
leżności od tego czy zamówienie na produkcje jest zamknięte czy nie

• sumy opakowań

Raport zawiera kolumny: ilość opakowań zbiorczych, ilość sztuk w opakowaniu. Do raportu należy
przekazać parametry. Dla każdego z parametrów otwierać sie będzie osobna kartoteka

• zestawienie opakowań

Raport zawiera kolumny: artykuł, symbol opakowania, nazwa opakowania, liczba opakowań. Warunkiem
wykonania zestawienia jest zdefiniowanie opakowań zbiorczych dla artykułów

7. Drukuj sprawdzenie produkcji

aby otworzyć okno wydruku sprawdzenia produkcji należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" --> "Drukuj

sprawdzenie produkcji" lub użyć skrót klawiszowy <CTRL + S>. Dozwolone jest użycie ikony  z menu
podręcznego. Do wypełnienia są pola:

Raport zawiera kolumny:

• artykuł - artykuł,nazwa

• PRODUKCJA (ŁĄCZNIE Z BRAKAMI) - Z RS_OBROTY_MAGAZYNOWE

• POZOSTAŁOŚCI - Z RS_OBROTY_MAGAZYNOWE

• BRAKI Z RS_OBROTY_MAGAZYNOWE

• % pozostałości w stosunku do produkcji - kolumna 3/kolumna 2

• % braków w stosunku do produkcji - kolumna 4/kolumna 2

• SPRZEDAŻ DOSTARCZONA - sumy ilości dostarczonych dla podanego w parametrach oddziału za po-
dany okres w jednostce miary podanej w parametrach - z RS_DOWODY_DOSTAW_POZYCJE

• ZWROTY - sumy ilości zwróconych dla podanego w parametrach oddziału, za podany okres - z
RS_DOWODY_DOSTAW_POZYCJE

• % zwrotów w stosunku do sprzedaży - kolumna 8/kolumna 7

• przerzut między zakładami z RS_OBROTY_MAGAZYNOWE1005
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Parametry: oddział,data od, data do,magazyn PW,kontrahent produkcja,kontrahent braki,magazyn ZW,maga-
zyn RW,kontrahent RW, magazyn skąd przerzuty, magazyn dokąd przerzuty, j.m.

Zasada działania systemu uwzględniająca wpisy w tabeli artykuły-producenci i boksy-trasy-dni

1. W tabeli artykuły-producenci dla artykułu 30158 zdefiniowano następujące dane:

2. W tabeli boksy-trasy-dni zdefiniowano następujące dane:

3. Analiza danych:

• Z punktu 1. wynika że w dniu 25.11.2012 oddziałem produkującym artykuł 30158 dla oddziału 04 jest oddział
02
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• Z punktu 2. wynika, że wszystkie trasy oddziału 04 dla których utworzono dowody dostaw obsługuje odd-
ział 02 (na wszystkich trasach występuje artykuł 30158) co oznacza, że oddział 02 będzie traktowany jako
oddział zamawiający i dla tego właśnie oddziału (02) jako oddziału zamawiającego system wyszuka ewen-
tualne wpisy w tabeli artykuły-producenci. Dla artykułu 30158 i oddziału 02 jako oddziału zamawiającego
zdefiniowany jest bezterminowo oddział 04 jako oddział produkujący:

• 3. Efektem tak zdefiniowanych danych jest uwidocznienie oddziału 04 jako oddziału produkującego artykuł
30158 w sumach zamówień na dzień 25.11.2012. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu
dla oddziału zamawiającego 03 oddziałem produkującym pozostaje oddział 04

4. Zalecane zdefiniowanie danych:

Aby w tym wypadku, przy tak zdefiniowanych danych w tabeli boksy-trasy-dni oddziałem produkującym dla
tras 04... był oddział 02, wpisy w tabeli artykuły-producenci powinny wyglądać następująco:
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6. Urządzenia
Aby rozpocząć pracę w części "Urządzenia", należy w Menu głównym programu wybrać przycisk "Produkcja" -
klawisz <F5>,a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Urządzenia" - klawisz <F6>.
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System wyświetli okno:

Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Urządzenie ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3> lub

na pasku skrótów wybierając ikonę  otrzymamy ekran "Edycja danych urządzenia".
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W oknie "Edycja danych urządzenia" mamy dostępne następujące funkcje:

1. Dodaj urządzenie - aby dodać nowe urządzenie należy z Menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Dodawanie nowego urządzenia":
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Symbol - wprowadzamy symbol nowego urządzenia.

Nazwa - wprowadzamy nazwę nowego urządzenia

Oddział - wprowadzamy identyfikator oddziału - możliwość wyboru klawiszem <F1>

Nast.przegląd - wprowadzamy datę następnego przeglądu

Koszt 1 godziny - wprowadzamy koszt jednej roboczogodziny urządzenia

Koszt 1 roboczogodziny - wprowadzamy koszt jednej roboczogodziny

Liczba urząrzeń - ilość urządzeń mogących jednocześnie brać udział w procesie produkcji. Jeżeli 0 to liczba
urządzeń jest nieograniczona

Grupa urządzeń - wprowadzamy symbol grupy urządzeń - możliwość wyboru klawiszem <F1>

Kod EAN - kod urządzenia, który drukuje się w formie kodu kreskowego na przewodniku produkcji.

Linia produkcyjna - linia, do której przypisane jest urządzenie

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowe urządzenie pojawi się na liście w oknie
"Edycja danych urządzenia".

Jeżeli chcemy wycofać wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Cofnij"

lub naciskamy klawisz <F8> lub wybieramy ikonę .

2. Edycja danych urządzenia - aby edytować dane urządzenia, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja
danych urządzenia", a następnie z Menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub
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nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja danych
urządzenia":

Okno zawiera wszystkie wprowadzone wcześniej dane urządzenia. Jeżeli dokonamy w nich jakichkolwiek

zmian, należy pamiętać o ich zapisaniu (Menu--->Urządzenie--->Zapisz, lub klawisz <F5> lub ikona ).

Cofamy wprowadzone zmiany wybierając z Menu polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskając

<F8> lub wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane poprzedniego urządzenia (Menu---

>Urządzenie--->Poprzednie lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego urządzenia (Menu---

>Urządzenie--->Następne lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" --->funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Powoduje to powrót do okna "Edycja danych urządzenia".

3. Zmiana symbolu urządzania - aby zmienić symbol urządzenia, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja
danych urządzenia", a następnie z Menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub

nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno w którym należy
podać nowy symbol:
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Po jego wprowadzeniu zatwierdzamy wpis naciskając <Enter>. Proces zmiany symbolu może być długotr-
wały, ponieważ wprowadzona zmiana musi być zaktualizowana w całym systemie. W związku z tym zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:

Jeżeli decydujemy się kontynuować zmianę, wybieramy "Tak" (klawisz <T>) - urządzenie pojawi się na liś-
cie ze zmienionym symbolem, jeżeli rezygnujemy - naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - symbol urządzenia po-
zostanie niezmieniony.

4. Usuń urządzenie - aby usunąć dane wybranego urządzenia należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja
danych urządzenia", a następnie z Menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć

klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia
wszystkich danych urządzenia wyświetlając pytanie:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub klawisz <T>. Wszystkie dane urządzenia zostają usunięte z systemu.
Rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" lub naciskając klawisz <N> - wtedy lista urządzeń pozosta-
je bez zmian.

5. Drukowanie listy urządzeń - chcąc wydrukować listę wszystkich urządzeń firmy należy w oknie "Edycja
danych urządzenia" z menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze

<Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W oknie , które się pojawi zaznaczamy interesujące
nas opcje.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając "Anuluj".

7. Procesy
Aby rozpocząć pracę w części "Procesy", należy w Menu głównym programu wybrać przycisk "Produkcja" -
klawisz <F5>,a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Procesy" - klawisz <F7>.
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System wyświetli okno:

Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Proces ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3> lub na

pasku skrótów wybierając ikonę  otrzymamy ekran "Edycja danych procesu":
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W oknie "Edycja danych procesu" mamy dostępne następujące funkcje:

1. Dodaj proces- aby dodać nowy proces należy z Menu wybrać polecenie "Proces" ---> funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
nowego procesu":

Symbol- wprowadzamy symbol nowego procesu.

Nazwa - wprowadzamy nazwę nowego procesu.

Proporcjonalny czasowo - czy proces jest proporcjonalny czasowo

Nieobecność - proces jest nieobecnością

Kod EAN - cyfrowy zapis kodu kreskowego, który będzie drukowany na przewodniku produkcyjnym

Obrazek - identyfikator obrazu, drukowanego na przewodniku. Obraz przechowywany jest w bazie danych i

można go usunąć lub dodać do procesu korzystając z ikon  oraz .

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Proces" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowy proces pojawi się na liście w oknie "Edycja
danych procesu".
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Jeżeli chcemy wycofać wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Proces" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub wybieramy ikonę .

2. Edycja danych procesu- aby edytować dane procesu, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja danych
procesu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Proces" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja danych urządzenia":

Okno zawiera wprowadzone wcześniej dane procesu. Jeżeli dokonamy w nich jakichkolwiek zmian, należy

pamiętać o ich zapisaniu (Menu--->Proces--->Zapisz, lub klawisz <F5> lub ikona ).

Cofamy wprowadzone zmiany wybierając z Menu polecenie "Proces" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskając

<F8> lub wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane poprzedniego Procesu (Menu--->Pro-

ces--->Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego Procesu (Menu--->Proces--->Następny

lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" --->funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Powoduje to powrót do okna "Edycja danych procesu".

3. Zmiana symbolu procesu - aby zmienić symbol procesu, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja
danych procesu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Proces" ---> funkcję "Zmiana klucza" lub nacisnąć

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno w którym należy podać
nowy symbol:

Po jego wprowadzeniu zatwierdzamy wpis naciskając <Enter>. Proces zmiany symbolu może być długotr-
wały, ponieważ wprowadzona zmiana musi być zaktualizowana w całym systemie. W związku z tym zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:
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Jeżeli decydujemy się kontynuować zmianę, wybieramy "Tak" (klawisz <T>) - proces pojawi się na liście ze
zmienionym symbolem, jeżeli rezygnujemy - naciskamy "Nie" (klawisz <N>) - symbol procesu pozostanie
niezmieniony.

4. Pozycje procesu - aby wejść do okna "Pozycje procesu" należy zaznaczyć wybrany proces na liście w oknie
"Edycja danych procesu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Proces" --> funkcję "Pozycje" lub nacisnąć

klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Pozycje procesu".

W oknie "Pozycje procesu" mamy dostępne następujące funkcje:

• Dodawanie nowej pozycji procesu, aby dodać nową pozycję należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja

procesu" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno "Dodawanie nowej pozycji procesu":
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W oknie tym wprowadzamy następujące informacje:

Proces - symbol procesu, możliwość skorzystania z podpowiedzi za pomocą klawisza F1 lub ikony 

Kolejność - liczba określająca kolejność pozycji w procesie. maksymalna wartość 9999

Artykuł - symbol artykułu - możliwość wyboru za pomocą klawisza <F1> lub ikony 

Start następnej partii - ilość minut do wystartowania kolejnej partii

Urządzenie - symbol urządzenia - możliwość wyboru za pomocą klawisza <F1> lub ikony 

Czas - czas trwania procesu w minutach

Start następnej partii - odstęp czasu do startu następnej partii

Stanowisko pocz. - symbol stanowiska rozpoczynającego wykonanie pozycji procesu - możliwość wyboru

za pomocą klawisza <F1> lub ikony 

Stanowisko końc. - symbol stanowiska kończącego wykonanie pozycji procesu - możliwość wyboru za

pomocą klawisza <F1> lub ikony 
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Maksymalna ilość/Wydajność na godzinę - w zależności od rodzaju artykułu - wydajność urządzenia w
godzinie lub ilość możliwych do wyprodukowania w procesie jednostek artykułu

Cecha zmiany - dodatkowa informacja określająca zmianę

Czas zmiany - czas zmiany

Uwagi - pole tekstowe przeznaczone na uwagi, które drukować się będą na przewodniku produkcji

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Nowa pozycja procesu pojawi się na liście w
oknie "Pozycje procesu".

Jeżeli chcemy wycofać wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Urządzenie" ---> funkcję

"Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8> lub wybieramy ikonę .

Jeśli proces ma być wykonywany w ramach jednego stanowiska, dopuszcza się wypełnienie pól "Stanowisko
pocz." i "Stanowisko końc." tą samą wartością.

System umożliwia wprowadzenie tej samej kolejności procesów dla różnych urządzeń.

• Edycja pozycji procesu - aby edytować daną pozycję procesu, należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Pozy-
cje procesu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja procesu" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja pozycji procesu":

1019



Produkcja

Okno zawiera wszystkie wprowadzone wcześniej dane pozycji procesu. Jeżeli dokonamy w nich jakichkol-
wiek zmian, należy pamiętać o ich zapisaniu (Menu--->Pozycja--->Zapisz, lub klawisz <F5> lub ikona

).

Cofamy wprowadzone zmiany wybierając z Menu polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskając

<F8> lub wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane poprzedniego urządzenia (Menu---

>Pozycja--->Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji (Menu--->Pozyc-

ja--->Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik" --->funkcję "Zamknij" lub naciskając klawisz <Esc>.
Powoduje to powrót do okna "Pozycje procesu".

• Usuwanie pozycji procesu - aby usunąć dane wybranej pozycji procesu należy zaznaczyć ją na liście w
oknie "Pozycje procesu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć

klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia
wszystkich danych pozycji procesu wyświetlając pytanie:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub klawisz <T>. Wszystkie dane pozycji zostają usunięte z systemu.
Rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" lub naciskając klawisz <N> - wtedy lista pozycji procesu
pozostaje bez zmian.

• Drukowanie listy pozycji procesu - aby wydrukować listę pozycji procesu widoczną w oknie "Pozycje
procesu" należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze ,Ctrl>

+ <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

5. Usuń proces- aby usunąć dane wybranego procesu należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja danych
procesu", a następnie z Menu wybrać polecenie "Proces" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - >

lub z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wszystkich danych
procesu wyświetlając pytanie:
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Potwierdzamy naciskając "Tak" lub klawisz <T>. Wszystkie dane procesu zostają usunięte z systemu. Rezygnu-
jemy z usuwania danych wybierając "Nie" lub naciskając klawisz <N> - wtedy lista procesów pozostaje bez
zmian.

6. Drukowanie listy urządzeń - chcąc wydrukować listę wszystkich urządzeń firmy należy w oknie "Edycja
danych urządzenia" z menu wybrać polecenie "Urządzenie" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze

<Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W oknie , które się pojawi zaznaczamy interesujące
nas opcje.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając "Anuluj".

8. Plan produkcji
Aby rozpocząć pracę w części "Plan produkcji", należy w Menu głównym programu wybrać przycisk "Produkcja"
- klawisz <F5>, a następnie w oknie, które się pojawi - przycisk "Produkcja Plan" - klawisz <F8>.
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System wyświetli okno:
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Wymagane pole do wypełnienia to Oddział, w którym wpisujemy symbol Oddziału. Jeżeli operator ma up-
rawnienia tylko do jednego oddziału, kontrolka zostanie wypełniona automatycznie bez możliwości jej późniejszej
edycji. Wypełniając żądane pozostałe pola i wybierając z Menu ---> Plan ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3>

lub na pasku skrótów wybierając ikonę  otrzymamy ekran "Edycja planu produkcji".

W oknie dostępnych jest kilka rodzajów gridów do wyświetlenia w zależności od potrzeb operatora można wyświ-
etlić gridy:

• analityka - grid ze zbiorczymi danymi planu produkcji ciągłej; dostępne kolumny:

• Artykuł - indeks produkowanego artykułu

• Nazwa artykułu

• Zmiana - zmiana produkcyjna

• Proces - indeks procesu

• Opis procesu

• Urządzenie - indeks urządzenia

• Opis urządzenia

• Start plan - zaplanowany start procesu

• Uwagi - uwagi do produkcji

• Zamów. - ilość z zamówienia produkcji

• Dostępne - ilość dostępna do produkcji w danym procesie (ilość wyprodukowana w procesie poprzednim)

• Produk. - ilość do produkcji (zaplanowana)

• Zrealiz. - ilość zrealizowana w procesie produkcji

• Braki - ilość braków zrealizowana w procesie produkcji

• Na kiedy - planowana data zakończenia procesu produkcji

• Godz. wykon. - godzina wykonania procesu z planu produkcji

• Godz. zost

• Ile urz. - ilość urządzeń z tego samego rodzaju dostępne w konkretnym procesie produkcji

• Priorytet - priorytet produkcji (ustalany w czasie planowania produkcji)

• Eksp. data - data ekspedycji

• Eksp. zm. - zmiana ekspedycyjna 1023
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• Czas pocz. - godzina rozpoczęcia prac nad procesem

• Czas koniec - godzina zakończenia prac nad procesem

• Czas przekaz - godzina przekazania produktów do działu ekspedycji

• Przekaz. - ilość produktu przekazana do działu ekspedycji

• Odebr - ilość produktu odebrana przez dział ekspedycji

• Koniec plan. - planowany czas zakończenia procesu

• KL - kolumna (odpowiedzialna za kolorowanie grida)

• Partia - partia produkcyjna

• Kolej. - kolejność procesu w planie

• LP - kolumna techniczna

• półsyntetyka - grid z częściowo zagregowanymi danymi produkcji: dostępne kolumny:

• Artykuł - indeks produkowanego artykułu

• Nazwa artykułu

• Start plan - zaplanowany start procesu

• Zamów. - ilość z zamówienia produkcji

• Produk. - ilość do produkcji (zaplanowana)

• Zrealiz. - ilość zrealizowana w procesie produkcji

• Braki - ilość braków zrealizowana w procesie produkcji

• Na kiedy - planowana data zakończenia procesu produkcji

• Czas pocz. - godzina rozpoczęcia prac nad procesem

• Czas koniec - godzina zakończenia prac nad procesem

• Przekaz. - ilość produktu przekazana do działu ekspedycji

• Odebr - ilość produktu odebrana przez dział ekspedycji

• Koniec plan. - planowany czas zakończenia procesu

• KL - kolumna (odpowiedzialna za kolorowanie grida)

• LP - kolumna techniczna

• syntetyka - pełna agregacja danych z planu produkcji; dostępne kolumny:

• Artykuł - indeks produkowanego artykułu

• Nazwa artykułu

• Zamów. - ilość z zamówienia produkcji

• Produk. - ilość do produkcji (zaplanowana) 1024
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• Zrealiz. - ilość zrealizowana w procesie produkcji

• Braki - ilość braków zrealizowana w procesie produkcji

• Przekaz. - ilość produktu przekazana do działu ekspedycji

• Odebr - ilość produktu odebrana przez dział ekspedycji

• produkcja nieciągła - grid przygotowany dla nieciągłego trybu produkcji; dostępne kolumny;

• Artykuł - indeks produkowanego artykułu

• Nazwa artykułu

• Nr zamówienia - numer zamówienia produkcyjnego

• Przewodnik - numer przewodnika produkcji

• Na kiedy - data, na kiedy produkcja winna zostać zakończona (według planu)

• Proces - indeks procesu

• Opis procesu

• Urządzenie - indeks urządzenia

• Opis urządzenia

• Kolejność - kolejność procesu w planie produkcji

• Start plan - zaplanowany czas startu procesu

• Koniec plan - zaplanowany czas końca procesu

• Zamów. - ilość z zamówienia produkcji

• Dostępne - ilość dostępna do produkcji w danym procesie (ilość wyprodukowana w procesie poprzednim)

• Produk. - ilość do produkcji (zaplanowana)

• Zrealiz. - ilość zrealizowana w procesie produkcji

• Braki - ilość braków zrealizowana w procesie produkcji

• Czas procesu - czas trwania procesu

• Start procesu - rzeczywisty czas startu procesu

• Koniec procesu - rzeczywisty czas końca procesu

• Uwagi - uwagi do produkcji

• Partia - numer partii produkcyjnej

• KL - kolumna (odpowiedzialna za kolorowanie grida)

• LP - kolumna techniczna

• Zmiana - zmiana produkcyjna

W oknie "Edycja planu produkcji" mamy dostępne następujące funkcje:1025
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1. Dodawanie nowego planu -aby dodać nowy plan należy z menu "Plan" wybrać funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno Wyboru artykułu do pro-
dukcji. Jest to w zasadzie okno kartoteki artykułu ze wszystkimi dostępnymi filtrami:

Po wybraniu artykułu do produkcji operator powinien określić ilość artykułu do wyprodukowania. W tabeli
mogą pojawić się inne niż wybrany indeks artykułu. Uwarunkowane jest to deklaracją produktu wiodącego w
kartotece artykułu.

W oknie należy wypełnić ilość w każdej pozycji lub tylko w jednej. Następnie należy zapisać pozycje (skrót

klawiszowy <F5>, ikona  lub polecenie "Zapisz" z menu "Ilości").

Kolejny krok dodawania planu produkcji uzależniony jest od rodzaju produkowanego artykułu. Możliwe opcje
to "produkcja ciągła" oraz "produkcja nieciągła". Patrz: Dokumentacja użytkownika -> Dane podstawowe -
> Artykuły.

• Produkcja nieciągła

Po wybraniu artykułu do wyprodukowania należy uzupełnić dane w oknie "Dane do nowego planu pro-
dukcji".
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W oknie do wypełnienia pozostają kontrolki:

• Nr zamówienia - numer zamówienia produkcji. Zawartość kontrolki jest dowolna

• Przewodnik - numer przewodnika - dokumentu produkcyjnego. Zawartość kontrolki jest dowolna

• Na kiedy - data, do której produkcja powinna zostać wykonana (informacja potrzebna dla algorytmu
rozstawiania produkcji na urządzeniach)

• Priorytet - priorytet produkcji (wartości w zakresie 0-9). Informacja potrzebna dla algorytmu rozstawiania
produkcji na urządzeniach

• Start produkcji - data i godzina, w której produkcja powinna zostać wystartowana

• Kalendarz - wybór kalendarza, z którego algorytm pobiera informacje o czasach zmian pracy w zakładzie
produkcyjnym

• Technologia produkcji - wybór ze słownika edytowalnego. Kontrolka może zostać pusta.

Kolejnym krokiem jest wybór urządzenia, dla każdego z procesów produkcji. Do każdego z procesu może
być dołączonych wiele urządzeń. W tabeli jest informacja o dostępności urządzenia oraz o jego wydajności

Można rozstawić dowolną ilość do produkowania w każdym z urządzeń. Ważne jest, żeby suma ilości
wpisanej w tabeli była równa z tą do wyprodukowania. Pomocne w ustaleniu odpowiedniej ilości mogą być
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nieedytowalne kontrolki w górnej części okna. Widać w nich ilość konieczną do dalszego przydzielenia do
urządzeń, ilość już przydzieloną oraz ilość zaplanowaną do produkcji.

Jeżeli system nie może jednoznacznie określić wydajności urządzenia np z powodu niespójności danych
wprowadzonych przez operatora, komunikuje o tym.

Dane w oknie należy zapisać stosując skrót klawiszowy <F5> lub polecenie "Zapisz" z menu.

Tę operację należy powtórzyć tyle razy ile procesów produkcji jest zadeklarowanych dla artykułu.

• Produkcja ciągła

Po wybraniu artykułu do wyprodukowania należy uzupełnić dane w oknie "Dane do nowego planu pro-
dukcji".

Po wyborze artykułu, należy wybrać datę końca ostatniego procesu w linii produkcyjnej

W następnej kolejności należy uzupełnić dane w oknie "Edycja partii produkcyjnych

Kolumny do wypełnienia to:

• Data przekazania - data, kiedy produkcje przekaże wyprodukowane artykuły do dalszego procedowania

• Zmiana przekazania - numer zmiany pracowniczej, która przekaże wyprodukowane artykuły do dalszego
procesowania.

• Ilość - ilość artykułu do wyprodukowania w partii - wartość modyfikowalne np. w przypadku rozbicia
produkcji na więcej niż w oknie partii produkcyjnych.

Dostępne na oknie funkcje:

•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, ikona  lub polecenie "Zapisz" z menu "Pozycja"

•

Zobacz ilości - skrót klawiszowy <CTRL>+<I>, ikona  lub polecenie "Zobacz ilości" z menu "Pozy-
cja". System wyświetli sumę ilości dla każdego artykułu

1028



Produkcja

•

Rozbij partię - skrót klawiszowy <CTRL>+<R>, ikona  lub polecenie "Rozbij partię" z menu "Pozy-
cja" - system dodaje dodatkowy wiersz, w którym można edytować ilość dodatkowej partii

•

Partia w górę/dół - skróty klawiszowe <CTRL>+<G>/<CTRL>+<D>, ikony   lub polecenia
"Partia w górę/dół" z menu "Pozycja" - system przesuwa względem siebie partie produkcyjne

Ostatnim etapem dodawania planu produkcji jest określenie, która zmiana produkcyjna winna produkować

Uwaga! Operator zobowiązany jest do zbadania procesów-artykułów w recepturach, w celu wyeliminowa-
nia produkowania artykułu na wielu liniach produkcyjnych. Innymi słowy, operator odpowiedzialny jest za
spójności danych.

2. Edycja pozycji planu - aby edytować daną pozycję planu, należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja planu
produkcji", a następnie z Menu wybrać polecenie "Plan" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja danych pozycji":
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Okno zawiera wszystkie wprowadzone wcześniej dane pozycji planu. Jeżeli dokonamy w nich jakichkolwiek

zmian, należy pamiętać o ich zapisaniu (klawisz <F5> lub ikona ).

Cofamy wprowadzone zmiany naciskając <F8> lub wybierając ikonę .

W tym samym oknie możemy również edytować i modyfikować dane poprzedniej pozycji planu (klawisz

<F11> lub ikona ) lub następnej pozycji (klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno naciskając klawisz <Esc>. Powoduje to powrót do okna "Edycja plan produkcji".

Edytować proces można tylko dla artykułów, które produkowane są w sposób nieciągły. Jeżeli w procesie
spowodują konflikt dostępności urządzeń wynikający z zajętości urządzenia przez następny proces operator
zostanie o tym poinformowany, ale system pozwoli zapisać zmiany.

3. Usuwanie planu- aby usunąć dane wybranego planu należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja planu
produkcji", a następnie z Menu wybrać polecenie "Plan" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub

z paska skrótów wybrać ikonę . Program zażąda potwierdzenia chęci usunięcia całej partii produkcyjnej
o wybranym numerze partii wyświetlając pytanie:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub klawisz <T>. Wszystkie pozycje o wybranym numerze partii zostają
usunięte z systemu. Rezygnujemy z usuwania danych wybierając "Nie" lub naciskając klawisz <N> - wtedy
lista pozycji planu pozostaje bez zmian.

Nie można usuwać pozycji planu produkcji z przypisanymi czynnościami.

4. Drukowanie listy pozycji planu - aby wydrukować listę pozycji planu widoczną w oknie "Edycja planu pro-
dukcji" należy z Menu wybrać polecenie "Plan" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze,Ctrl> + <P> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

5. Pozostałe wydruki - aby wydrukować pozostałe zdefiniowane szablony należy z menu "Plan" wybrać polece-

nie "Pozostałe wydruki", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<E> lub ikony  z menu podręcznego.

• wydruk harmonogramu - jeden proces: drukuje harmonogram dla wybranej pozycji

• wydruk harmonogramu - sumaryczna produkcja: drukuje harmonogram dla wszystkich pozycji z danego
oddziału i wybranej daty
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Kolumny na raporcie: indeks artykułu, nazwa artykułu, ilość do produkcji, początek procesu produkcji,
koniec procesu, ilość ciasta (ilość do produkcji podzielona przez ilość partii). Raport grupowany po procesie
i urządzeniu.

• wydruk przewodnika produkcji - przewodnik się nie wydrukuje, jeżeli dołączone do niego obrazy mają
przekroczoną dopuszczalną wielkość lub nie ma w nich zachowanych odpowiednich proporcji (proporcja
x:y powinna wynosić 0,74 gdzie x to szerokość, a y to wysokość obrazka)

• wydruk zestawienia produkcji

Wydruki te zostały przygotowane tylko w wersji graficznej, także możliwe opcje do wyboru to wydruk
graficzny - drukarka i wydruk graficzny - podgląd wydruku.

Wydruk ten drukuje artykuły bez podziału na kategorie, z uwzględnieniem danych za pomocą filtrowanych pól.

6. Pobierz z zamówień - istniej możliwość pobrania informacji z zamówień do planu produkcji. W tym celu
należy z Menu wybrać polecenie "Plan" ---> funkcję "Pobierz z zamówień" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> i

<Z> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System dla wybranego oddziału i daty dokona importu danych
i zaimportowane pozycje pojawią się na ekranie "Edycja planu produkcji", a system wyświetli komunikat -
Pobrano dane z zamówień.

Uwagi:

• Możliwe jest ponowne pobranie zamówień i jeżeli będzie brakowało jakiegoś wiersza to zostanie on uzu-
pełniony.

• Każdy proces zapisywany jest oddzielnie

• W części Produkcja --> Procesy muszą być uzupełnione odpowiednie dane tak, by system wiedział jakie
urządzenie i proces może przypisać danemu artykułowi do produkcji.

• Artykuł może mieć przypisaną więcej niż jedną parę proces/urządzenie, ale musi mieć przynajmniej jedną.
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• Należy pamiętać o tym, że urządzenie ma wpisany oddział w którym jest dostępne (może być '**') i mimo,
że jest niby wpisane to nie jest uwzględniane przez część sprawdzającą algorytm.

• System pomija sytuacje, gdy wpiszemy w plan produkcji inne urządzenie niż to, które jest wpisane w proce-
sach. Wówczas tworzona jest dodatkowa pozycja z informacją ile zamówiono.

• W przypadku, gdy produkcja zakłada, że wyprodukujemy mniej niż z zamówień to powstają dodatkowe
pozycje z zamówieniem. Dostają odpowiedni artykuł, proces i urządzenie oraz kolejno godziny 0:00, 0:01,
0:02 itd ( w zależności od tego ile rzutów trzeba będzie wrzucić do maszyny).

System w przypadku napotkania sytuacji błędnych wyświetla stosowny komunikat i nie kontynuuje procesu
pobierania danych z zamówień. Po poprawieniu danych możliwe jest ponowne uruchomienie procesu pobiera-
nia danych.

7. Kopiuj plan produkcji - istnieje możliwość skopiowania wcześniej już zdefiniowanego planu produkcji na

inny dzień. W tym celu należy użyć skrótu klawiszowego <CTRL+K>, ikony  z menu podręcznego lub
funkcji "Kopiuj plan produkcji" z menu "Plan". System wyświetli następujące okno:

Do uzupełnienia są następujące pola:

• Kopiować z daty "Na kiedy": należy podać datę pierwotnego planu produkcji

• Kopiować "Na kiedy": należy podać datę na jaką ma zostać skopiowany plan produkcji

• Zmiana produkcyjna: zmiana produkcyjna planu produkcji

Po uzupełnieniu następujących pól, zatwierdzamy kopiowanie planu produkcji przyciskiem "Kopiuj". Sys-
tem poprosi o potwierdzenie decyzji:

Po potwierdzeniu, system wyświetli liczbę zaimportowanych pozycji.

Uwaga! System kopiuje procesy do wykonania w danym planie produkcji, dlatego niektóre dane muszą
zostać wypełnione ręcznie

8. Zestawienie ilościowe surowców - istnieje możliwość wydrukowania zestawienia surowców koniecznych do
wykonania danego planu produkcji. W tym celu należy wybrać żądany wiersz planu produkcji i następnie z
Menu wybrać polecenie "Plan" --> funkcję "Drukuj zestawienie" lub nacisnąć klawisze <CTRL> i <R> lub z

1032



Produkcja

paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się ekran z wyborem "Rodzaju raportu / wydruku" i po wyborze
odpowiedniej opcji i naciśnięciu OK uruchomi się zestawienie. Parametry wykonania (data wykonania, artykuł,
ilość) zczytywana jest z wybranego wiersza planu produkcji. Zestawienie to drukowane jest dla oddziału,
którego symbol podamy w filtrze planu produkcji, nie zależnie od oddziału w którym operator jest zalogowany.

9. Wykonaj produkcję - istnieje możliwość ręcznego zapisania, w poszczególnych wierszach planu produkcji,
ilości wyprodukowanej oraz braków. W tym celu należy użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<W>, ikony

 lub polecenia "Wykonaj produkcję" z menu "Plan". Dopuszcza się wartości ujemne w celu korygowania
ilości wyprodukowanych oraz braków.

10.Czynności - skrót klawiszowy <F6>, ikona z menu podręcznego lub funkcja "Czynności" z menu "Karty pracy"
pozwala na dodanie czynności danym pracownikom przy wybranej produkcji?

11.Zakończ produkcję - istnieje możliwość zakończenia procesu produkcyjnego bez konieczności wpisywania
ilości wyprodukowanej (jeżeli operator rezygnuje z produkcji). Wówczas w kontrolkę "koniec procesu" wstaw-
ia się wybrana przez operatora godzina i data. Żeby skorzystać z funkcji należy w oknie "Plan produkcji" wybrać

z menu "Plan" polecenie "Zakończ produkcję", wybrać ikonę lub użyć skrótu klawiszowego <CTRL>
+<O>.

12.Diagramy dla tworzenia planu produkcji:

Elementy niezbędne do wprowadzenia planu produkcji:

Planowanie produkcji:
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8.1. Rejestracja czasu pracy
W systemie Anakonda istnieje możliwość rejestrowania czasu pracy pracowników. Rejestracja czasu pracy możli-
wa jest z poziomu planu produkcji lub modułu do rejestracji czasu pracy.

Rejestracja z poziomu planu produkcji

W oknie "Plan produkcji" należy ustawić się na odpowiedniej pozycji i wybrać z menu "Karty pracy" polecenie

"Czynności". Można również użyć skrótu klawiszowego "F6" lub ikony  z menu podręcznego. Operator
zobaczy okno:
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Okno zawiera listę czynności wykonanych przez pracownika. Do sekcji filtrów automatycznie wpisuje się data
bieżąca. Okno zawiera dodatki w postaci sumy godzin, którą przepracował pracownik oraz imię i nazwisko pra-
cownika, którego numer został wpisany do filtra.

Okno zawiera następujące funkcje:

•

Dodawanie - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Dodaj" z menu
"Czynność".

Wybór tej funkcji otworzy okno dodawania nowej czynności.

Do wypełnienia są kontrolki:

• Numer pracownika - symbol pracownika z kartoteki pracowników (możliwe użycie podpowiedzi w postaci
<F1>) - wymagane

• Proces - symbol procesu (możliwe użycie podpowiedzi w postaci <F1>) - wymagane

• Urządzenie - symbol urządzenia (możliwe użycie podpowiedzi w postaci <F1>) - wymagane

• Artykuł - symbol artykułu (możliwe użycie podpowiedzi w postaci <F1>) - wymagane

• Nr zamówienia - wymagane

• Przewodnik - wymagane

• Ilość godzin produkcji - czas pracy nad elementem - niewymagane

• Ilość godzin przygotowania - czas niezbędny do przygotowania produkcji - niewymagane

• Ilość zrealizowana - niewymagane

• Ilość braków - niewymagane

Na oknie dostępne są następujące funkcje:
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•

Dodawanie - ikona , skrót klawiszowy <NUM+> lub polecenie "Dodaj" z menu "Czynność" - do-
dawanie kolejnej czynności bez zamykania okna dodawania

•

Zapisz - ikona  ,skrót klawiszowy <F5> lub polecenie "Zapisz" z menu "Czynność" - zapisanie danych

•

Cofnij zmiany - ikona ,skrót klawiszowy <F8> lub polecenie "Cofnij zmiany" z menu "Czynność" -
przywrócenie okna do stanu początkowego

•

Poprzednia/następna czynność - ikony   ,skróty klawiszowe <F11> oraz <F12> lub polecenie
"Następne"/"Poprzednie" z menu "Czynność" - możliwość przejścia do następnego procesu bez konieczności
zamykania okna dodawania czynności i okna z listą czynności

•

Pobierz dane z grida - ikona , skrót klawiszowy <F2> lub polecenie "Pobierz dane z grida" z menu
"Czynność" - funkcja umożliwia automatyczne wypełnienie kontrolek danymi procesu z okna "Produkcja
plan"

•

Wyczyść dane - ikona ,skrót klawiszowy <F7> lub "Wyczyść dane" z menu "Czynność" - polecenie
czyści wszystkie kontrolki niezależnie od trybu, w którym jest okno (edycja/dodawanie)

Jeżeli na podstawie wpisanych w kontrolki danych system jest w stanie rozpoznać proces z planu produkcji,
dokłada opisaną czynność do rozpoznanego procesu.

•

Przeglądaj dane - ikona , skrót klawiszowy <F4> lub polecenie "Edytuj" z menu "Plan" - funkcja pozwala
podejrzeć zapisaną czynność. Okno czynności w tym trybie jest nieedytowalne

•

Drukuj listę czynności - ikona ,skrót klawiszowy <CTRL>+<P> lub polecnie "Drukuj" z menu "Plan"

•

Filtruj - ikona , skrót klawiszowy <F3> lub polecenie "Filtruj" z menu "Plan" - włączanie/wyłącznie trybu
filtra

Jeżeli w kontrolkę procesów zostanie wpisany proces, który jest nieobecnością, wówczas na oknie zniknie więk-
szość kontrolek. Pozostaną jedynie kontrolki z czasem procesu. Wpisany czas procesu zostanie zapisany w bazie
danych jako nieobecność właśnie.

Rejestracja z poziomu aplikacji do rejestracji czasu pracy

Żeby korzystać z modułu do rejestracji czasu pracy operator musi mieć w odpowiedni sposób skonfigurowane
uprawnienia w danych dodatkowych
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Jeżeli operator będzie miał zaznaczone pole kontrolne jak to zostało pokazane na powyższej grafice, klient sys-
temu Anakonda uruchomi się dla takiego operatora w trybie rejestracji czasu pracy. Tryb rejestracji czasu pracy
jest identyczny z tym od strony planu produkcji z tą różnicą, że został przygotowany do obsługi skanera kodów
kreskowych.

Znaczy to, że filtrowanie pracowników odbywa się poprzez skanowanie kodów pracowników z listy:
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Natomiast dodawanie czynności odbywa się za pomocą skanowania kodów zawartych w przewodniku pro-
dukcji:

Przy rejestracji czasu pracy w opisywanym module nie można zmienić daty w filtrze o więcej niż o jeden tydzień
od daty bieżącej.

Moduł do rejestracji czasu pracy zaprojektowany jest tak, żeby móc w nim pracować tylko z klawiaturą nu-
meryczną. Zastosowano szereg skrótów klawiszowych. Wszystkie one na bieżąco wyświetlają się w oknie modułu.

Uwaga! W trybie rejestracji czasu pracy, po dodaniu czynności, system wraca do sekcji filtrów, a w kontrolkę
operatora wstawia wartość 0 (administrator). W celu dodania kolejnej czynności należy zeskanować numer pra-
cownika, w przeciwnym przypadku okno pozostanie nieaktywne. Po zeskanowaniu symbolu pracownika w sekcji
filtrów automatycznie wstawi się identyfikator pracownika.

Kody kreskowe pracowników niezbędne do pracy z modułem do rejestracji czynności można wydrukować z
poziomu kartoteki osobowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Dokumentacji Użytkownika
systemu Anakonda, w dziale Kartoteka Osobowa.

9. Rozstawienie asortymentu
Żeby skorzystać z funkcjonalności rozstawiania asortymentu należy w oknie głównym programu Anakonda wcis-
nąć klawisz "Produkcja", użyć klawisza <F5> .
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Następnie należy użyć przycisku "Rozstawienie asort." lub skrótu klawiszowego <F9>. Możliwe jest również
wybranie polecenia "Rozstawienie asortymentu" z kartoteki Produkcja z menu głównego systemu Anakonda.
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Po wykonaniu powyższych operacji, użytkownik zobaczy sekcję filtrów okna "Rozstawienie asortymentu na
dowody dostaw". Wypełnienie poszczególnych pól ograniczy wynik wyszukiwania pozycji.

Można wypełnić następujące pola:

• Rzut (pole wymagane) - pole związane z trybem dostawy z dowodów dostaw,

• Data (pole wymagane) - data dowodu dostawy,

• Trasa - trasa z dowodów dostaw,

• Kateg. art. - kategoria artykułu.

• Pomieszczenie (pole wymagane) - numer hali ekspedycji
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Okno zawiera również informacje o czasie, jaki upłynął od ostatniego pobrania danych, co jest szczególnie przy-
datne w warunkach ciągłej pracy.

Po wypełnieniu odpowiednich pól, proces filtrowania rozpocznie się po użyciu skrótu klawiszowego <F3>, wybra-

niu polecenie "Filtruj" z menu "Asortyment" lub poprzez użycie ikony  znajdującej się w belce narzędziowej
okna.

Wyświetlone okno zawiera grida z artykułami do rozstawienia. Wszystkie ilości pobierane są z dowodów dostaw
z kolumny "ilość pobrana".

Dozwolone na tym oknie operacje to:

•

Drukowanie grida - wywoływane poprzez naciśnięcie ikony , wybranie polecenia "Drukuj" z menu
"Asortyment" lub użycie skrótu klawiszowego <CTRL+P>

•

Powrót do sekcji filtrów - ikona , skrót klawiszowy <F3> lub polecenie "Filtruj" z menu "Asortyment",

•

Rozstaw asortyment - ikona , skrót klawiszowy <NUM +> lub polecenie "Rozstaw na wyświetlacze" z
menu "Asortyment"

9.1. Rozstawienie na wyświetlacz
Żeby ilość rozstawionego asortymentu pokazała się na wyświetlaczu, konieczne jest spełnienie następujących
warunków:

• W podanej w filtrze dacie i trybie muszą istnieć dowody dostaw,

• Artykuły z dowodów dostaw muszą mieć zdefiniowane opakowania zbiorcze,

• Musi istnieć poprawna definicja boksów w module "Dane podstawowe", łącznie z przypisaniem do niej adresu
IP wyświetlacza.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione należy, będąc kursorem na wybranym z grida artykule, użyć funkcji
"Rozstaw asortyment" lub nacisnąć klawisz <Num +>. Operator zobaczy okno "Rozstawienie asortymentów na
wyświetlaczach".
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Okno posiada cztery sekcje po dwa wiersze (tyle ile znajduje się sekcji na wyświetlaczach). Pierwszy element
każdej sekcji to wiersz zawierający informacje o ilości artykułu w pierwszej jednostce miary. Ilość (zazwyczaj
sztuki lub kilogramy) wpisywana może być zamiennie z ilością opakowań zbiorczych przygotowanych dla asorty-
mentu (drugi wiersz każdej z sekcji. Opakowania zbiorcze dla artykułu definiowane są w danych dodatkowych
artykułu (patrz: Dokumentacja Użytkownika -> Dane Podstawowe -> Artykuły - Opakowania zbiorcze).

Na oknie słownikowane są kontrolki z indeksem artykułu oraz opakowaniami zbiorczymi. Oznacza to możliwość
wyświetlenia kartoteki artykułu lub, po wyborze artykułu, dostępnych dla niego opakowań zbiorczych. Funkcje
podpowiedzi wywoływane są poprzez użycie skrótu klawiszowego <CTRL>+<F1> (będąc kursorem w odpowied-

niej kontrolce) lub poprzez użycie ikony . Jeżeli operator nie wybierze żadnego artykułu, wówczas kontrolka
z opakowaniem zbiorczym pozostanie nieaktywna.

W kolumnę z ilością do rozstawienia w przypadku pierwszej jednostki miary wpisywana jest domyślnie całkowita
liczba gotowa do rozstawienia.

Jeżeli operator wybierze rozstawianie według ilości opakowań zbiorczych i wybierze opakowanie, na które nie
ma zapotrzebowania (według dowodów dostaw), dostanie stosowny komunikat.

Przyciśnięcie ikony  i potwierdzenie operacji powoduje rozstawienie artykułu na wyświetlaczu i pokazanie
się raportu z rozstawienia. Możliwe jest wydrukowanie zestawienia ilościowego artykułów zbiorczych i artykułów

luzem. Wystarczy skorzystać z ikony 

Ikony  oraz  zatwierdzają lub anulują rozstawienie. Zatwierdzonego rozstawienie nie można już an-
ulować.

UWAGA: Jeżeli przy którejkolwiek z powyższych operacji (rozstawianie, anulowanie, zatwierdzanie) pojawi się
komunikat: "Ilości zmieniły się" znaczy to, że wyświetlone wcześniej wartości uległy zmianie i konieczne jest
odświeżenie danych za pomocą klawisza "Odśwież dane".

Wiersz, w którym rozstawia się asortyment odpowiada wierszowi na wyświetlaczu. Po rozstawieniu dodatkowo
na oknie "Rozstawienie asortymentu na dowody dostaw", poszczególne rozstawienia pokolorowane są barwami
odpowiadającymi ich barwom na wyświetlaczu.
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Również na tym oknie dopuszcza się anulowanie bądź zatwierdzanie rozstawienie na wyświetlacz. Wystarczy
skorzystać z opisanej wcześniej funkcji Zatwierdź (lub anuluj) rozstawienie.

Jeżeli rozstawiany artykuł w swojej jednostce miary ma wpisany symbol "kg" (niezależnie od wielkości liter), sys-
tem na wyświetlaczu na trzech pierwszych cyfrach wyświetli ilość całkowitą artykułu a na dwóch ostatnich, część
ułamkową. Pojawiająca się na wyświetlaczach ilość artykułu w kilogramach poprzedzona będzie, dla rozróżnienia,
literą A..

UWAGA: Można rozstawiać tylko pełną ilość artykułu w kilogramach.

UWAGA: Jeżeli asortyment znajdujący się na liście do rozstawienia znajduje się na edytowanym przez innego
operatora dowodzie dostawy system Anakonda wyświetli komunikat "Błąd pobrania pozycji z dowodów dostaw.
Możliwe, że jakieś dowody dostaw są zablokowane przez innego operatora lub proces. Spróbuj jeszcze raz.". Po
chwili należy spróbować rozstawić asortyment jeszcze raz.

10. Obsługa PAN-a
W celu poprawienia obsługi procesów produkcyjnych stworzono program PAN będący immanentną częścią sys-
temu Anakonda. Żeby aplikacja działała poprawnie należy:

• Użytkownikom korzystającym z PAN zadeklarować kody dostępu w danych dodatkowych użytkownika w sys-
temie Anakonda (patrz: dokumentacja użytkownika; pozostałe dane operatora). Jeżeli pracownik ma już zdefin-
iowanego operatora do obsługi systemu Anakonda, do obsługi panelu musi mieć zdefiniowanego osobnego
operatora (wtedy kod dostępu wpisywany jest w operatora do obsługi PAN-a).
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• Uprawnić użytkownika do wystawiania dokumentów magazynowych przez PAN'a dodając mu w uprawnieniach
dostęp do magazynu (zdefiniowanego dla produkcji) i edycji oraz tworzenia dokumentów magazynowych typu
MM i PW.

• Uzupełnić słownik: Stanowiska pracy. Oraz zadeklarować jedno dla użytkownika w danych dodatkowych
użytkownika (patrz: dokumentacja użytkownika; pozostałe dane operatora).

• Należy pamiętać by w danych dodatkowych operatora wpisany był identyfikator oddziału w którym, operator
działa,
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• Przypisać użytkownikowi korzystającemu z PAN odpowiednią grupę i oddział (Administracja --> Operatorzy
--> Pozostałe dane --> Przydział grup i oddziałów).

System Anakonda w zakresie obsługi panelu dotykowego udostępnia uprawnienia przedstawione na poniższym
ekranie "Edycja menu dla firmy:02 dla grupy: pa - panel".

• Należy odpowiednio zdefiniować hasło dla operatora PAN: Hasło dla operatora PAN musi mieć specyficzny
format: czterocyfrowy numer operatora + kod dostępu Jeżeli numery operatorów mają mniej niż 4 cyfry, numer
taki należy uzupełniać zerami z przodu. I tak dla operatora 299 (kod dostępu 301003), hasło dostępu powinno
wyglądać tak: 0299301003

LOGOWANIE

W celu zalogowania się do PAN'a należy nacisnąć klawisz „zaloguj operatora” w oknie głównym panelu. Pojawi
się ekran logowania. Następnie przy pomocy wyświetlonej na ekranie klawiatury wprowadzić zdefiniowany dla
operatora kod dostępu i zatwierdzić go klawiszem”OK”.
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Na kod logujący składa się 4-cyfrowy numer pracownika dopełniany "0" i pierwsze 6 cyfr z "kodu dostępu"
w danych dodatkowych operatora (kod dostępu generowany jest tylko i wyłącznie przez administratora). Dla
przykładu:

numer operatora - 23

kod dostępu - 99234932

Kod logowania do Panelu będzie wówczas miał postać: 0023992349.

Operator logując się do PAN-a wpisuje wyłącznie kod dostępu, który ma zdefiniowany w swoich danych - w tym
przypadku 99234932

Jeżeli w czasie wprowadzania kodu nastąpiła pomyłka, możliwe jest kasowanie ostatnio wprowadzonych cyfr lub
całego ciągu za pomocą klawiszy „strzałki w lewo” (usuwa ostatnie cyfry), "KAS" (cały dotychczas wprowad-
zony ciąg cyfr) lub powrót do ekranu głównego PAN za pomocą klawisza "COF". Potwierdzenie niepoprawnego
kodu spowoduje wyświetlenie błędu logowania w prawym górnym rogu panelu.

Jeżeli operator ma uprawnienia do produkcji (w grupie uprawnień dla operatora są uprawnienia do produkcji) i
jeżeli w produkcji istnieje kilka linii produkcyjnych, wówczas operator będzie miał możliwość wyboru odpowied-
niej linii produkcyjnej. Wówczas procesy produkcyjne będą filtrowane przez linię produkcyjną. Innymi słowy,
operator będzie widział procesy tylko i wyłącznie z jednej linii.
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Praca z PAN

Domyślnie po zalogowaniu, PAN, aplikacja ustawiona jest w tryb „ZADANIA”. Na ekranie głównym znajdują
się kontrolni w postaci trzech liter „A”, które zwiększają i zmniejszają czcionkę wyświetlaną na ekranie. Ma to
szczególne znaczenie w zadymionych lub zapylonych halach produkcyjnych, gdzie widoczność jest nikła.
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Ekran główny PANa składa się z następujących elementów:

• Klawisza Wybierz, za pomocą którego operator wybiera działanie, które chce wykonać:

• "Zadania",

• "Tworzenie dokumentu magazynowego typu MM",

• "Tworzenie dokumentu magazynowego typu PW",

• "Odbieranie" - ilości artykułów z produkcji

• "Przekazywanie" - przekazywanie ilości artykułów na ekspedycję

• Klawisz "Przełącz operatora" umożliwiający szybkie przelogowanie na innego użytkownika,

• Klawisz "Wyloguj" umożliwiający wylogowywanie się z systemu,

• Pole "Operator", w którym wyświetla się imię i nazwisko zalogowanego operatora,

• Pole "Status" wyświetlające obecny status PAN (ok, w trakcie aktualizacji itd.),

• Pole "Godzina od" zawierające informacje na temat rozpoczęcia procesu,

• Pole "Godzina do" zawierające informacje na temat zakończenia procesu,

• Pole "Urz" wyświetlające numer urządzenia produkcyjnego,

• Pole "Art." pokazujące numer artykułu,

• Pole "Kat. art." pokazujące kategorię artykułu,
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• klawisz "Zawieś" - operator może skorzystać z tego klawisza w momencie, gdy chce zawiesić sesję PAN.
Przy ponownym logowaniu, na ekranie PAN zostaną wyświetlone dane z takimi filtrami, jakie były przed zalo-
gowaniem. Należy pamiętać, że 3 razy na dobę, w godzinach ustalonych przez administratora systemu, połącze-
nie do PAN zostaje zresetowane, co sprawia, że funkcja zawieszania przestaje działać.

• Klawisze obsługujące zadania:

• "Start" - rozpoczęcie procesu,

• "Oczekujące" - wyświetlenie wszystkich oczekujących, nierozpoczętych zadań,

• "Koniec" - zakończenie trwającego procesu,

• "W toku" - pokazuje wszystkie rozpoczęte, ale jeszcze nie zakończone procesy,

• "Wstrzymaj" - opcja służąca do chwilowego wstrzymania zadania

• "Przerwij" - natychmiastowe przerwanie zadania.

• "Oczekujące" - wyświetla tylko procesy gotowe do wystartowania dla zalogowanego operatora (pierwszy
operator-stanowisko w procesie zawsze widzi wszystkie procesy)

Zadania.

W celu rozpoczęcia zadania, konieczne jest jego zdefiniowanie w systemie Anakonda w dziale "Produkcja - plan"
modułu "Produkcja" (patrz: dokumentacja użytkownika)

Żeby rozpocząć kolejny proces produkcyjny należy z okna głównego panelu wybrać klawisz „Start”, co dla
systemu będzie informacją, że zadanie będące elementem procesu zostało uruchomione. Trwające zadania można
podejrzeć używając klawisza „W toku”. Bieżące zadanie można również zatrzymać zakończyć lub wznowić.
Do tego celu służą klawisze, opisane powyżej. Możliwe jest przerwanie procesu klawiszem przerwij. Nie będzie
możliwe wtedy rozpoczęcie kolejnego zadania.

W przypadku uruchamiania procesu, na panelu wyświetli się okno informacyjne:
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Użycie klawisza "START ZADANIA" rozpocznie zadanie.

W celu zakończenia zadania należy zaznaczyć poprzez dotyk panelu odpowiedni proces i następnie użyć klawisza
"Koniec" w oknie głównym PAN a potem potwierdzić klawiszem "KONIEC ZADANIA" w otwartym oknie
informacyjnym. Istotny jest fakt, że trwające zadania, czyli jedyne, które mogą być zakończone, wyświetlane są
po użyciu klawisza "W toku" w oknie głównym PANa..

W zależności jak zdefiniowano zadanie w module "Receptury/normy zużycia" systemu Anakonda, czynność star-
towania i stopowania zadań będzie musiała zostać przeprowadzone przez wszystkie stanowiska pracy uwzględ-
nione w recepturach. Istnieje możliwość automatycznego startowania zadań. (patrz: dokumentacja użytkownika,
Rozdział "Produkcja"). Nie da się rozpocząć kolejnego zadania, jeżeli poprzednie (zdefiniowane w recepturach)
nie zostało zakończone.

Operator na ostatnim stanowisku pracy ma obowiązek w oknie informacyjnym zakończenia zadania, podać wypro-
dukowaną ilość artykułów oraz ilość artykułu przeznaczonego na braki (może być 0).

Tworzenie dokumentów magazynowych PW.

PAN daje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych typu PW ale tylko w przypadku, gdy zalogowany
operator posiada przydzielone odpowiednie uprawnienia (patrz: dokumentacja użytkownika). W przeciwnym razie
wyświetli się podobny komunikat:
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Z PAN można utworzyć dokumenty magazynowe PW dotyczące wyprodukowanych w zamkniętych procesach
artykułów. Jeżeli w systemie nie ma artykułów, które mogą stanowić pozycje dokumentów magazynowych PAN
zwraca komunikat:
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Jeżeli operator ma odpowiednie uprawnienia i istnieją zakończone procesy, można z okna głównego PAN wybrać
opcję "Tworzenie PW". W takim przypadku PAN wyświetli okno

Istnieje kilka możliwości działania w tym obszarze:

• Sumy ilości - pokazuje zsumowane ilości wyprodukowanego artykułu,

• Pokaż pozycje - pokazuje pozycje, które pojawią się na dokumencie magazynowym,

• Rezygnuj - rezygnuje z tworzenia dokumentu,

• Twórz dokument - tworzy i zamyka dokument magazynowy.

Z pozycji PAN nie da się określić magazynów na dokumentach magazynowych. Jest to ustalane w systemie
Anakonda.

Jeżeli w systemie Anakonda zdefiniowany jest magazyn dla dokumentów RW w module Produkcja -> Dokumen-
ty/Magazyny, wówczas, na podstawie odpowiedniego wpisu oraz receptury na produkt, automatycznie utworzy
się dokument RW. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Dokumentacji Użytkownika w rozdziale
"Produkcja".

Dokumenty magazynowe tworzone przez PAN zawierają wyprodukowane sprawne artykuły oraz braki.

Tworzenie dokumentów MM

Dokumenty magazynowe typu MM tworzy się analogicznie do dokumentów typu PW. Należy pamiętać o
odpowiednich uprawnieniach i poprawnym wypełnieniu tabeli w oknie "produkcja - magazyny" w module "Dane
Podstawowe" systemu Anakonda. (patrz: dokumentacja użytkownika)

Dokumentów magazynowych utworzonych za pomocą PAN nie można otwierać, ponieważ zawarte w nich ilości
powiązane są z planem produkcji.

Przekazanie na ekspedycję
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Jeżeli operator panelu ma zdefiniowane odpowiednie uprawnienia, możliwe jest przekazanie artykułów na ek-
spedycję. Do tego celu służy opcja "Przekaż" z menu "Wybierz". Po wybraniu tego polecenia operatorowi pokarze
się ekran:

Odpowiednie pola odpowiadają za:

• Artykuł, Nazwa - symbol i nazwa artykułu do przekazania (po dotknięciu pola wyświetla się wirtualna klaw-
iatura),

• Pozostało - pozostała ilość artykułu do przekazania,

• Ilość do przekazania - edytowalne pole zawierające ilość do przekazania na ekspedycję.

Przekazanie należy potwierdzić klawiszem "Przekaż" lub zrezygnować z przekazania artykułów na ekspedycję za
pomocą klawisza "Rezygnuj"

Odbieranie z produkcji

Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku przekazywania na ekspedycję, operator z odpowiednio przydzielony-
mi uprawnieniami może odebrać artykuły z produkcji. Służy do tego klawisz "Odbierz" z menu "Wybierz", po
użyciu którego wyświetli się okno:
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Odpowiednie pola odpowiadają za:

• Artykuł, Nazwa - symbol i nazwa artykułu do odebrania (po dotknięciu pola wyświetla się wirtualna klawiatura),

• Pozostało - pozostała ilość artykułu do odebrania,

• Ilość do odebrania - edytowalne pole zawierające ilość do odebrania z produkcji.

Odebranie należy potwierdzić klawiszem "Odbierz" lub zrezygnować z przekazania artykułów na ekspedycję za
pomocą klawisza "Rezygnuj"

Odświeżanie

"Odśwież" pobiera z rs_boksy informację o wpisanych rozstawieniach dla podanej daty i rzutu. Pobrane dane
dla poszczególnych wierszy są wyświetlane na ekranie. Jeśli pojawią się jakieś rozstawienia, to blokowana jest
możliwość zmiany filtru tak, aby operator, zmieniając filtr nie uzyskał możliwości wyjścia z okna, jeśli są akty-
wne rozstawienia. To dotyczy tylko panelu, bo w Anakondzie, na ekranie rozstawienia nie ma możliwości zmiany
filtru. Jeśli inny operator rozstawi artykuł w wybranej przez nas dacie i rzucie, to na naszym ekranie, po wykona-
niu 'Odśwież' pojawi się informacja o wykonanym rozstawieniu. Ta sama sytuacja dotyczy zakończenia rozstaw-
ienia (zatwierdzenia lub anulowania). Ogólnie mówiąc, wielokrotne używanie 'Odśwież' pozwala monitorować
z dowolnego stanowiska bieżące rozstawienia dla podanej daty i rzutu. Należy tylko pamiętać, że trafienie na
aktywne rozstawienie nie pozwala wyjść z okna. Dotyczy to panelu i rozstawienia z Anakondy.

Rozstawianie asortymentu

W celu łatwego i szybkiego rozstawiania asortymentu do ekspedycji w warunkach produkcyjnych stwor-
zony został moduł do rozstawiania dedykowany panelowi dotykowemu PAN.

Żeby skorzystać z tej funkcjonalności na PAN należy wybrać opcję: "Rozstawienie"
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Po wybraniu opcji Rozstawienie, użytkownikowi pokaże się ekran filtrów, w których konieczne jest uzupełnienie
kontrolek z datą, rzutem oraz pomieszczeniem.
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Po dotknięciu pierwszej kontroli w którymkolwiek z rzędów operator zobaczy wirtualną klawiaturę. Operator
może wybrać rozstawienie albo dla pierwszej jednostki miary artykułu lub dla opakowania zbiorczego zdefin-
iowanego w danych podstawowych artykułu (patrz: Dokumentacja Użytkownika -> Dane dodatkowe artykułu -
> Opakowania zbiorcze)

Po wciśnięciu symbolu trzech kropek, będzie można zobaczyć artykuły gotowe do rozstawienia. Wybór rzędu jest
równoznaczny z wyborem rzędu (i koloru) do wyświetlenia na wyświetlaczach.
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Operator w takim przypadku ma do wyboru wybrać zaznaczony przez siebie asortyment do rozstawienia lub
zrezygnować z rozstawiania i cofnąć się do poprzedniego ekranu. Służą do tego dwa klawisze: "Wybierz" oraz
"Cofnij". W przypadku pierwszej opcji operator zmuszony będzie do wybrania odpowiedniej ilości z dostępnego
do rozstawienia asortymentu. Domyślnie w kontrolkę ilości asortymentu do rozstawienia wstawiana jest maksy-
malna ilość przeznaczona do tej operacji. Ilość do rozstawienia jest całkowicie edytowalna. Po wpisaniu ilości do

rozstawienia należy użyć klawisza  w celu wyświetlenia ilości na wyświetlaczach. Rząd, w którym wyświ-
etlono asortyment do rozstawienia zmieni kolor na tożsamy z tym na wyświetlaczu. Operatorowi pozostaje jedynie

zatwierdzić lub anulować rozstawienie kolejno klawiszami oraz . Należy pamiętać, że po wyborze
zatwierdzenia rozstawienia, ilość rozstawiona nie będzie już dostępna do rozstawienia.

1057



Produkcja

Uwaga: Jeżeli asortyment znajdujący się na liście do rozstawienia znajduje się na edytowanym przez innego op-
eratora dowodzie dostawy system Anakonda wyświetli komunikat "Błąd pobrania pozycji z dowodów dostaw.
Możliwe, że jakieś dowody dostaw są zablokowane przez innego operatora lub proces. Spróbuj jeszcze raz.".

Po chwili należy spróbować rozstawić asortyment jeszcze raz.

11. Jak to zrobić
11.1. Jak dodać recepturę
Operator, który ma dodać do bazy nową recepturę musi mieć uprawnienia do działu 'Dane podstawowe" --->
"Artykuły" i "Produkcja" ---> "Receptury" (definiowanie tych uprawnień opisano w dziale "Administracja. Grupy.
Definiowanie uprawnień dla grupy").

Aby dodać nową recepturę należy:

1. W oknie głównym programu wejść w dział "Produkcja" ---> "Receptury"

2. Dodać nową recepturę - opisano w rozdziale "Produkcja. Receptury. Tworzenie nowej receptury"

3. Dodać pozycje receptury - opisano w rozdziale "Produkcja. Receptury. Tworzenie pozycji w recepturze".

Po utworzeniu nowej receptury uzyskuje ona status wprowadzonej (symbol "W") i na tym etapie nie jest brana
pod uwagę w rozliczeniach produkcji. Aby to osiągnąć należy ją zamknąć (Symbol "Z").

4. Zamknąć recepturę - opisano w rozdziale "Produkcja. Receptury. Zamykanie receptury".
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11.2. Jak dodać pozycję do receptury
Operator, który ma dodać pozycję do receptury musi mieć uprawnienia do działów "Dane podstawowe" --->
"Artykuły" i "Produkcja" ---> "Receptury".

Aby dodać pozycję należy:

1. W dziale "Produkcja" ---> "Receptury" otworzyć recepturę, do której ma być dodana pozycja

2. Dodać pozycję - opisano w rozdziale "Produkcja. Receptury. Tworzenie pozycji w recepturze"

3. Zamknąć recepturę jeżeli ma być brana pod uwagę w rozliczeniach produkcji - opisano w rozdziale "Produkcja.
receptury. Zamykanie receptury".

11.3. Jak zdefiniować dokumenty dla magazynów biorących udzi-
ał w produkcji
Operator, który ma za zadanie zdefiniować dokumenty dla magazynów musi mieć uprawnienia do przeglądania
magazynów i dokumentów magazynowych oraz do działu "Produkcja" --->"Dokumenty/magazyny". Nadawanie
takich uprawnień zostało opisane w dziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane operatora. Uprawnienia
do magazynów" i "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane operatora. Uprawnienia do dokumentów maga-
zynowych".

Aby zdefiniować dokumenty dla magazynów biorących udział w produkcji należy:

1. W dziale "Produkcja" ---> "Dokumenty/magazyny" przejść do okna "Edycja dokumentów magazynów"

2. Dodać dokumenty dla magazynów - opisano w rozdziale "Produkcja. Dokumenty/magazyny. Dodawanie doku-
mentów magazynów".

11.4. Jak rozliczyć produkcję
Operator, który ma dokonać rozliczenia produkcji musi mieć uprawnienia do działów: "Administracja" --->
"Oddziały", "Dane podstawowe" ---> "Artykuły" i "Słowniki":'Wersje cenowe' i 'Numery zleceń' oraz do dzi-
ału "Produkcja"---> "Rozliczenie produkcji". Nadawanie uprawnień opisano w rozdziale "Administracja. Grupy.
Nadawanie uprawnień dla grupy."

Aby rozliczyć produkcję należy:

1. W dziale "Produkcja" ---> "Rozliczenie produkcji" przejść do okna "Edycja rozliczeń produkcji"

2. Utworzyć rozliczenie - opisano w rozdziale "Produkcja. Rozliczenie produkcji. Tworzenie rozliczenia"

11.5. Jak przejrzeć pozycje rozliczenia produkcji
Aby przejrzeć pozycje rozliczenia produkcji operator musi mieć uprawnienia do przeglądania pozycji rozliczenia
produkcji.

Jeżeli ten warunek jest spełniony należy:

1. W dziale "Produkcja" ---> "Rozliczenie produkcji" przejść do okna "Edycja rozliczeń produkcji"

2. Zaznaczyć na liście rozliczenie, którego pozycje należy przejrzeć

3. Edytować pozycje - opisano w rozdziale "Produkcja. Rozliczenie produkcji. Pozycje rozliczenia".
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Chapter 7. Kadry/Płace
Aby otworzyć moduł "Kadry/Płace" należy w oknie głównym wybrać przycisk "Kadry/Płace" lub nacisnąć klawisz
<F6>:

1. Dane podstawowe
Dane podstawowe modułu Kadry to informacje niezbędne do parametryzacji i konfiguracji modułu. Aby skorzys-
tać z działu "Dane podstawowe" należy w module "Kadry/Płace" wybrać przycisk "Dane podstawowe" lub nacis-
nąć klawisz <F1>:
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1.1. Rodzaje absencji
Aby skorzystać z działu "Rodzaje absencji" należy w oknie "Dane podstawowe" modułu "Kadry/Płace" wybrać
przycisk "Rodzaje absencji" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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System wyświetli okno "Edycja rodzajów absencji":

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowego rodzaju absencji
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Aby dodać nowy rodzaj absencji należy z Menu wybrać polecenie "Rodzaje absencji" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
rodzaju absencji":

Okno umożliwia wprowadzenie rodzaju absencji poprzez określenie jego typu, nazwy. Dodatkowo można za-
znaczyć czy rodzaj absencji jest zwolnieniem lekarskim lub inną nieobecnością (np wszystkie zasiłki) i czy
jest płatny przez ZUS oraz określić procent zapłaty za zwolnienie - w przypadku pozostawienia nieodznac-
zonego checkbox-a "Zwolnienie" nieaktywne będzie pole "% zwolnienia". Jeżeli niewybrany zostanie check-
box "Zwolnienie", to powinniśmy określić "Nieobecność" bądź "Zawieszenie" lub "Nieobecność inna" oraz
czy absencja ma być zaliczana do stażu pracy, poprzez odznaczenie odpowiednich checkbox-ów.

UWAGA: W firmach wykorzystujących funkcjonalność Grafików typu '1'(Okno główne --> F6 Kadry/Płace
--> F4 Grafiki --> F1/F3 Grafik Planowany/Rzeczywisty), ze względu na błąd w obsłudze zdarzenia CharHook
w bibliotece wx.Python, podczas edycji zawartości komórki klawisz <Alt> jest traktowany jak klawisz <Ctrl>,
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oznacza to, że wpisanie ręcznie 'UŻ' wypełni pole tekstem przypisanym pod skrót <Ctrl> + <Z>. Aby uniknąć
problemów należy nie używać polskich znaków w symbolach absencji, albo dla tych liter nie tworzyć skrótów.

Jeżeli absencja ma być systemowo dzielona na podabsencje wg wprowadzonych w niej algorytmów, w absencji
nadrzędnej należy zaznaczyć opcję "Główna".

Jeżeli absencja jest zwolnieniem możemy wprowadzić w niej kod ZUS lub zaznaczyć opcję "Wymagany" jeżeli
jego uzupełnienie w absencji jest obowiązkowe.

Jeżeli obowiązkowo wprowadzane mają być również daty dostarczenia lub wystawienia absencji (np. zwol-
nienia lekarskiego) należy zaznaczyć opcje "Dostarczono" lub/i "Wystawiono.

W dolnej części okna możemy wprowadzić limity dla liczby dni przysługującego pracownikowi urlopu np.:
Do 2 lat - 20 dni urlopu.

Jeżeli niewykorzystany urlop ma przechodzić na następny rok - nalezy zaznaczyć opcję "Przechodzi na następ-
ny rok.

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Absencja" ---> funkcję "Zapisz zmiany"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Absencja" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 

2. Edycja rodzaju absencji.

Aby edytować nagłówek absencji należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja rodzaju absencji", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Absencja" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzone uprzednio dane absencji:
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Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Absencja" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez menu "Absencja" ---> "Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub

ikony 

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej absencji (Menu ---> "Absencja" ---> "Poprzedni

rodzaj" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej absencji (Menu ---> "Absencja" ---> "Następny

rodzaj" lub klawisz <F12> lub ikona )

UWAGA: można edytować tylko niewykorzystane w systemie rodzaje absencji

3. Usuwanie rodzaju absencji
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Aby usunąć rodzaj absencji należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja rodzaju absencji", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Absencja" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia absencji:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy rodzajów absencji

Aby wydrukować listę kalendarzy widoczną w oknie "Edycja rodzajów absencji" należy z Menu wybrać polece-
nie "Absencje" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

5. Filtrowanie rodzajów absencji

Żeby filtrować rodzaje absencji należy użyć polecenia "Filtruj" z menu "Absencje", skrótu klawiszowego <F3>

lub ikony  z menu podręcznego

Do użytku mamy następujące filtry:

• Nieobecności

• Zwolnienia

• Zawieszenia

• Płaci ZUS

• Nieobecności inne

1.1.1. Zalecana konfiguracja dla zwolnień lekarskich

if $$abs.wieklata$$<50: wart = ['6A','6B','6S','6T','6W','6Z',33,33,80,33,100] else: wart =
['6A','6B','6S','6T','6W','6Z',14,33,80,14,100]

1.1.2. Zalecana konfiguracja dla urlopów

1.2. Zmiany pracy
Aby skorzystać z działu "Zmiany pracy" należy w oknie "Dane podstawowe" modułu "Kadry/Płace" wybrać przy-
cisk "Zmiany pracy" lub nacisnąć klawisz <F2>:
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System wyświetli okno "Zmiany pracy"

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowej zmiany pracy.
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Aby dodać nową zmianę pracy należy z Menu wybrać polecenie "Zmiana pracy" ---> funkcję "Dodaj zmianę"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
zmiany pracy":

Okno to umożliwia zarejestrowanie trzech okresów czasu pracy "Początek" i "Koniec" udostępniając tym
samym informację o dwóch przerwach w pracy. System wymaga wypełnienia tylko pierwszej pary Początek -
Koniec, pozostałe dwie pary czasu pracy mogą pozostać puste.

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Zmiana pracy" ---> funkcję "Zapisz zmi-

any" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Zmiany pracy" ---> funkcję "Cofnij zmiany"

lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę ..

2. Edycja zmiany pracy.

Aby edytować dane o zmianie pracy należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Zmiany pracy", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Zmiana pracy" ---> funkcję "Edytuj zmianę" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z pas-

ka skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzone uprzednio dane o zmianie
pracy:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Zmiana pracy" ---> funkcję

"Zapisz zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Zmiana pracy ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza

<F8> lub ikony .

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej zmiany (Menu ---> Zmiana pracy ---> Poprzednia

lub klawisz <F11> lub ikona )lub następnej zmiany (Menu ---> Zmiana pracy ---> Następna lub klawisz

<F12> lub ikona ).

3. Usuwanie zmiany pracy.

Aby usunąć zapis o zmianie pracy należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Zmiany pracy.", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Zmiana pracy" ---> funkcję "Usuń zmianę" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia zmiany pracy:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

4. Drukowanie listy zmian pracy.

Aby wydrukować listę zmian pracy widoczną w oknie "Zmiany pracy." należy z Menu wybrać polecenie "Zmi-
ana pracy" ---> funkcję "Drukuj listę zmian" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

1.3. Kalendarze
Aby skorzystać z działu "Kalendarze" należy w oknie "Dane podstawowe" modułu "Kadry/Płace" wybrać przycisk
"Kalendarze" lub nacisnąć klawisz <F3>:
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System wyświetli okno "Edycja kalendarzy":
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Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowego kalendarza

Aby dodać nowy kalendarz należy z Menu wybrać polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie kalendarza":

Okno umożliwia zarejestrowanie nagłówka kalendarza poprzez podanie jego identyfikatora i nazwy. Do-
datkowo można zaznaczyć czy kalendarz jest kalendarzem wzorcowym i czy obsługuje pracowników pracu-
jących w ruchu ciągłym. Dostępna jest również kontrolka z typem kalendarza. Jeżeli wybrany zostanie typ
"P" (istnieje możliwość użycia słownika) wówczas kalendarz będzie stosowany w planie produkcji

Liczba dni cyklu

W przypadku wpisania 0(wartość domyślna to 7) ustawienie to zostanie zignorowane, w przeciwnym przypad-
ku kalendarz dla kolejnych miesięcy będzie generowany cofając się o wpisaną ilość dni, a więc przy cyklu
7 pierwszy czerwca miałby te same zmiany, co 25 maja, 2 czerwca z 26 maja itd. Jeśli w ostatnie 7 dni obej-
mowałoby dzień świąteczny, to Anakonda cofnęłaby się o kolejny cykl, aż znajdzie odpowiednią ilość dni bez
świąt, stąd też zaleca się cykl nie przekraczający zbyt dużo 2 tygodni

UWAGA: Można dodać więcej niż jeden kalendarz wzorcowy
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Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Zapisz zmiany"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 

2. Edycja kalendarza.

Aby edytować nagłówek kalendarza należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja kalendarzy", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów

wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzone uprzednio dane kalendarza:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Kalendarz ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8>

lub ikony 

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego kalendarza (Menu ---> Kalendarz ---> Poprzedni

kalendarz lub klawisz <F11> lub ikona )lub następnego kalendarza (Menu ---> Kalendarz ---> Następny

kalendarz lub klawisz <F12> lub ikona )

3. Usuwanie kalendarza.

Aby usunąć kalendarz należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja kalendarzy", a następnie z Menu wybrać
polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia kalendarza:
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Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy kalendarzy

Aby wydrukować listę kalendarzy widoczną w oknie "Edycja kalendarzy." należy z Menu wybrać polecenie
"Kalendarz" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

5. Edycja dni kalendarza

Aby edytować dni kalendarza należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja kalendarzy", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Kalendarz" ---> funkcję "Kalendarz - dni" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno z możliwością podania roku i miesiąca edytowanych dni miesiąca

Po podaniu roku i miesiąca otrzymamy okno "Edycja dni kalendarza ...":

1073



Kadry/Płace

W oknie tym mamy możliwość definicji czasu pracy w danym dniu z możliwością zarejestrowania maksy-
malnie dwóch przerw w pracy. Czas pracy możemy zdefiniować poprzez podpięcie w danym dniu wcześniej
zdefiniowanej zmiany czasu pracy (istnieje możliwość określenia zmiany trwającej na przełomie dni np od
13:00 do 02:00 dnia następnego)

Każdy z dni może przybierać jeden z trzech możliwych statusów dnia: R - roboczy, W - wolny, S - niedziela
i święto

Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Dzień" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Istnieje możliwość inicjowania dni całego miesiąca. W tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dzień" ---

> funkcję "Inicjowanie miesiąca" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno "Inicjowanie miesiąca":

Po wpisaniu jednego, dwóch lub trzech przedziałów czasowych system zapisze informacje o czasie pracy we
wszystkie dni robocze w okresie od podanego dnia do dnia

Uwaga!!! Jeżeli inicjujemy kalendarz dla ruchu ciągłego, wówczas w kolumnie St. w kalendarzu, dla wszyst-
kich dni zostanie wpisany typ R

Istnieje możliwość z poziomu okna przejść do następnego kalendarza z użyciem <F12>, ikony , bądź
przez wybór opcji "Następny kalendarz" z menu "Dzień", oraz do poprzedniego kalendarza z użyciem <F12>,

ikony , bądź przez wybór opcji "Poprzedni kalendarz" z menu "Dzień"

Dodatkowo można zmieniać miesiąc który przeglądamy na następny przy użyciu <F8>, ikony , bądź

przez wybór opcji "Następny miesiąc" z menu "Dzień", oraz na poprzedni z użyciem <F7>, ikony , bądź
przez wybór opcji "Poprzedni miesiąc" z menu "Dzień"

6. Kopiowanie kalendarza
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Aby skopiować wybrany kalendarz należy zaznaczyć go LPM a następnie z Menu wybrać polecenie "Kalen-

darz" ---> funkcję "Kopiuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <K> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Sys-
tem wyświetli okno "Podaj nazwę nowego kalendarza":

7. Filtrowanie kalendarzy

Żeby filtrować kalendarze należy użyć polecenia "Filtruj" z menu "Kalendarz", skrótu klawiszowego <F3> lub

ikony  z menu podręcznego

Do użytku mamy następujące filtry:

• Kalendarz id - identyfikator kalendarza

• Nazwa

• Typ kalendarza

• Czy kalendarz jest wzorcowy

1.4. Typy informacji
W systemie Anakonda wprowadzono możliwość definiowania typów informacji stosowanych w Kadrach i Pła-
cach. Moduł za to odpowiedzialny znajduje sie w obszarze Kadry/Płace -> Dane Podstawowe -> Typy Informacji.
Okno podstawowe to edytowalny grid:

Uwaga: moduł dostępny jest jedynie z poziomu konta administratora

Na oknie dostępne są dwie kolumny Typ i nazwa. Obie kolumny są edytowane z tą różnicą, że wartość w kolumnie
typ jest kluczem główny i jako taka nie może się powtarzać

Dostępne funkcje:

•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz" z menu "Typ" lub ikona  z menu podręcznego -
Zapisuje dane z tabeli
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•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM->, polecenie "Usuń" z menu "Typ" lub ikona  z menu podręcznego -
Usuwa wiersz z tabeli

•

Drukuj - klawiszowy <CTRL>+<P>, polecenie "Drukuj" z menu "Typ" lub ikona  z menu podręcznego
- Drukuje to, co widać w tabeli

•

Pozycje - skrót klawiszowy <F6>, polecenie "Pozycje" z menu "Typ" lub ikona  z menu podręcznego -
Przejście na pozycję typów informacji

W pozycjach typów informacji deklaruje się kolumny (stałe) i ich atrybuty takie jak rodzaj danych, długość i
długość po przecinku

Kolumna Lp. numerowana jest automatycznie. Kolumna "Opis" przyjmuje wartości dowolne. Kolumna Typ
korzysta ze stałego słownika typów. W tej kolumnie możliwe jest użycie skrótu klawiszowego <F1>. Długość
określa długość stringa (wartości tekstowej) lub liczby. Poniżej dostępne wartości typów:
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Na oknie pozycji typów informacji dostępne są funkcje:

•

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM+>, polecenie "Dodaj wartość" z menu "Wartość" lub ikona  z menu
podręcznego; dodaje wiersz i automatycznie go numeruje

•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz" z menu "Wartość" lub ikona  z menu podręcznego;
zapisuje wartości w tabeli

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM->, polecenie "Usuń" z menu "Wartość" lub ikona  z menu po-
dręcznego; usuwa wiersz z tabeli

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, polecenie "Drukuj" z menu "Wartość" lub ikony  z menu
podręcznego; drukuje dane widoczne w tabeli

•

Poprzedni/Następny typ - skróty klawiszowe <F11>/<F12>, polecenie "Następny/Poprzedni" z ,
menu "Wartość" lub ikony z menu podręcznego; zmienia typ informacji bez konieczności zamykania okna
z pozycjami

W oknie zastosowano szereg zabezpieczeń przed błędnie wypełnionymi danymi:

• Jeżeli zostanie wybrany typ DATE lub BOOLEAN wówczas nie można wypełniać danych w kolumnach "Po
przecinku" oraz "Długość"

• Jeżeli zostanie wybrany typ INT blokuje się kolumna "Po przecinku"

• Kolumna LP numeruje się automatycznie po dodaniu pozycji jak i jej usunięciu

• Zablokowana jest możliwość edytowania kolumn "Długość" oraz "Po przecinku" przed wybraniem typu stałej
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1.5. Wartości stałe

1.5.1. Stałe - typy

System Anakonda umożliwia definiowanie typów stałych kadrowych. Narzędzie do tego znajduje się w module
"Kadry/Płace" -> "Dane podstawowe" -> "Wartości stałe" - "Stałe typy". Okno prezentuje się następująco:

Okno posiada sekcję filtrów z polami:

• Stała - można wpisać tylko początek symbolu stałej

• Grupa - grupa typów stałej; istnieje możliwość wyboru danych ze słownika za pomocą <F1>

• Typ - typ danych; istnieje możliwość wyboru ze słownika za pomocą <F1>

W okno wczytują się stałe zdefiniowane w systemie (zaznaczone w kolumnie "Domyślna"), ale istnieje możliwość
tworzenia swoich własnych

W oknie istnieją kolumny:

• Stała - identyfikator stałej. Stałych domyślnych nie można edytować

• Nazwa - nazwa stałej. Nazw stałych domyślnych nie można edytować

• Grupa - wyróżnik, po którym można grupować stałe; istnieje możliwość nadania uprawnień tylko do jednej
grupy stałych

• Nazwa grupy - kolumna nieedytowalna

• Typ - typ danych dla stałej

• Domyślna - kolumna nieedytowalna, wskazuje czy stała jest utworzona ręcznie czy pobrana z definicji firmy

Na oknie dostępne są funkcje:
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•

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM+>, polecenie "Dodaj" z menu "Typ" lub ikona  z menu podręcznego.
Dodaje wiersz do tabeli

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz zmiany" z menu "Typ" lub ikona  z menu
podręcznego. Zapisuje zmiany dokonane w tabeli

•

Usuń stałą - skrót klawiszowy <NUM->, polecenie "Usuń stałą" z menu "Typ" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Usuwa wiersz z tabeli wraz z danymi w tym wierszu

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Typ" lub ikona  z menu podręcznego. Ak-
tywuje sekcję filtrów

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, polecenie "Drukuj" z menu "Typ" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Drukuje listę pozycji z tabeli

Uwaga! Nie można edytować ani usuwać pozycji domyślnych.

1.5.2. Stałe - wartości

W systemie Anakonda istnieje możliwość definiowania własnych stałych używanych w raportowaniu w module
Kadry/Płace. Do definiowania stałych służy narzędzie umiejscowione w module "Kadry/Płace" -> "Dane podsta-
wowe" -> "Wartości stałe" -> "Stałe - wartości". Okno prezentuje się następująco:

Na oknie istnieje sekcja filtrów:

• Stała - identyfikator stałej, można pisać tylko część identyfikatora stałej

• Grupa - identyfikator grupy stałych; istnieje możliwość wywołania słownika za pomocą skrótu klawiszowego
<F3>

• Data - data, od której obowiązują stałe

Okno zawiera następujące:

•

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM+>, polecenie "Dodaj" z menu "Stała" lub ikona  z menu podręcznego.
Dodaje wiersz w tabeli
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•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz" z menu "Stała" lub ikona  z menu podręcznego.
Zapisuje dane z tabeli

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM->, polecenie "Usuń" z menu "Stała" lub ikona  z menu podręcznego.
Usuwa wiersz z tabeli wraz z danymi z wiersza

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Stała" lub ikona  z menu podręcznego.
Uaktywnia sekcję filtrów

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, polecenie "Drukuj" z menu "Stała" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Drukuje wartości z tabeli

• Pobierz wartości domyślne - skrót klawiszowy <F4>, polecenie "Pobierz wartości domyślne" z menu "Stała" lub

ikona  z menu podręcznego. Pobiera do tabeli wszystkie zdefiniowane w systemie stałe bez uzupełniania
wartości w kolumnach

Kolorowanie kolumn okna wskazuje, który typ wartości stałych może być edytowalny. Próba edycji
pokolorowanego pola zakończy się komunikatem o braku możliwości edycji.

1.6. Wzory dokumentów
System Anakonda umożliwia definiowanie wzorów dokumentów kadrowych. Narzędzie do tego znajduje się w
module "Kadry/Płace" -> "Dane podstawowe" -> "Wzory dokumentów". Okno wygląda następująco:

Okno posiada sekcję filtrów z polem:

• Grupa - grupa typów wzorów; istnieje możliwość wyboru danych ze słownika za pomocą <F1>

W oknie istnieją kolumny:

• Grupa - identyfikator grupy dokumentów, istnieje możliwość wyboru danych ze słownika za pomocą <F1>

• Opis Grupy - opis grupy dokumentów zaczytany ze słownika

• Szablon - kod wzoru dokumentów

• Opis  - opis wzoru dokumentów
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• Definicja - zawartość wzoru, jeśli puste, to jeszcze nic nie zostało uzupełnione

Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM+>, polecenie "Dodaj szablon " z menu "Wartość" lub ikona  z menu
podręcznego. Dodaje wiersz do tabeli. Polami obowiązkowymi są Grupa oraz Szablon

• Edytuj definicję szablonu - skrót klawiszowy <F4>, polecenie "Edytuj definicję szablonu" z menu "Wartość"

lub ikona  z menu podręcznego. Otwiera okno edycji definicji szablonu kadrowego:

W edytorze dostępne są funkcje:

•

Zapisz - skrót klawiszowy <Ctrl+S>, polecenie "Zapisz" z menu "Plik" lub ikona  z menu podręcznego.
Zapisuje wprowadzone zmiany.
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•

Kopiuj - skrót klawiszowy <Ctrl+C>, polecenie "Kopiuj" z menu "Edycja" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Kopiuje zaznaczony tekst do schowka.

•

Wklej - skrót klawiszowy <Ctrl+V>, polecenie "Wklej" z menu "Edycja" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Wkleja zawartość schowka z miejsce gdzie położony jest kursor.

•

Wytnij - skrót klawiszowy <Ctrl+X>, polecenie "Wytnij" z menu "Edycja" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Wycina zaznaczony tekst do schowka.

•

Cofnij - skrót klawiszowy <Ctrl+Z>, polecenie "Cofnij" z menu "Edycja" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Cofa ostatnią modyfikację.

•

Przywróć - skrót klawiszowy <Ctrl+Y>, polecenie "Przywróć" z menu "Edycja" lub ikona  z menu
podręcznego. Przywraca ostatnio cofniętą modyfikację.

•

Pogrubienie - skrót klawiszowy <Ctrl+B>, polecenie "Pogrubienie" z menu "Formatowanie" lub ikona 
z menu podręcznego. Przełącza pogrubienie zaznaczonego tekstu.

•

Kursywa - skrót klawiszowy <Ctrl+I>, polecenie "Kursywa" z menu "Formatowanie" lub ikona  z
menu podręcznego. Przełącza pochylenie zaznaczonego tekstu.

• Podkreślenie - skrót klawiszowy <Ctrl+U>, polecenie "Podkreślenie" z menu "Formatowanie" lub ikona

 z menu podręcznego. Przełącza podkreślenie zaznaczonego tekstu.

•

Do lewej - polecenie "Do lewej" z menu "Formatowanie" lub ikona  z menu podręcznego. Wyrównuje
zaznaczone linie do lewej strony.

•

Wyśrodkuj - polecenie "Wyśrodkuj" z menu "Formatowanie" lub ikona  z menu podręcznego. Wyśrod-
kowuje zaznaczone linie.

•

Do prawej - polecenie "Do prawej" z menu "Formatowanie" lub ikona  z menu podręcznego.
Wyrównuje zaznaczone linie do prawej strony.

•

Czcionka - polecenie "Czcionki" z menu "Formatowanie" lub ikona  z menu podręcznego. Otwiera
okno ustawień czcionki dla zaznaczonego tekstu:
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•

Kolor - polecenie "Kolor" z menu "Formatowanie" lub ikona  z menu podręcznego. Otwiera okno
wyboru koloru dla zaznaczonego tekstu:

• Interlinia - ustawia rozmiar interlinii dla zaznaczonych wierszy, do wyboru interlinia pojedyncza, 1,5 oraz
podwójna
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• Drukuj - skrót klawiszowy <Ctrl+P> lub polecenie "Drukuj" z menu "Plik". Pokazuje podgląd wydruku,
pola szablonów kadrowych zamieniane są w ilość kropek podaną w słowniku, dopiero właściwy wydruk z
Angaży pracownika uzupełni je danymi. Pozwala podejrzeć układ tekstu na stronie

• Wstaw Pole - skrót klawiszowy <F1> lub polecenie "Pole" z menu "Wstaw". Otwiera słownik Pola sz-
ablonów kadrowych, wybierając dla przykładu pole z opisem REGON do tekstu trafi $$admoddz01.regon$
$, a podczas wydruku zostanie tam wprowadzony regon z danych oddziału

•

Kopiuj szablon - skrót klawiszowy <Ctrl+K>, polecenie "Kopiuj szablon" z menu "Wartość" lub ikona  z
menu podręcznego. Kopiuje szablon pozostawiając pola 'Szablon' i 'Opis' do wypełnienia nowymi wartościami.

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz zmiany" z menu "Wartość" lub ikona  z menu
podręcznego. Zapisuje zmiany dokonane w tabeli.

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM->, polecenie "Usuń szablon" z menu "Wartość" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Usuwa wiersz z tabeli wraz z danymi w tym wierszu.

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Wartość" lub ikona  z menu podręcznego.
Aktywuje sekcję filtrów.

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL+P>, polecenie "Drukuj" z menu "Wartość" lub ikona  z menu po-
dręcznego. Drukuje listę pozycji z tabeli.

• Wybór funkcji - do wyboru funkcji we wzorcu szablonu używamy klawisza <F1>:
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•

Drukuj listę pozycji - skrót klawiszowy <CTRL+P>, polecenie "Drukuj" z menu "Słownik" lub ikona 
z menu podręcznego. Drukuje listę pozycji z tabeli.

•

Lista/Drzewo - skrót klawiszowy <CTRL+D>, polecenie "Lista/Drzewo" z menu "Słownik" lub ikona 
z menu podręcznego. Pokazuje kategorie słownika w formie drzewa.

Dodatkowo istnieje możliwość użycia funkcji słownie wedle następującego wzorca - "$SLOWNIE(12)" - w
nawiasie żądana wartość). Funkcja zamienia wartość liczbową z nawiasu na opis tekstowy z końcówką "zł".

2. Kartoteka osobowa
Aby rozpocząć pracę z Kartoteką osobową należy wybrać przycisk "Kartoteka osobowa" lub nacisnąć klawisz
<F2>:
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System wyświetli okno "Edycja danych osobowych" w formie przystosowanej do wyszukiwania pracowników
wg wprowadzonych warunków:

Wpisując w określone pole warunek, według którego chcemy wyszukać pracowników, a następnie z Menu wybier-
ając polecenie "Kartoteka" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając

ikonę  spowodujemy pojawienie się listy wyszukiwanych pracowników.
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Uwaga! Każde zatrudnienie pracownika wyświetlane jest jako osobny wiersz, dlatego może zdarzyć się że pra-
cownik pojawi się na liście dwukrotnie. Wynika to z tego, że posiada dwa różne zatrudnienia w firmie.

Okno zawiera wszystkie podstawowe funkcje takie jak:

•

Dodawanie pracownika - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  lub polecenie z "Dodaj" z menu "Kartoteka".

•

Usuwanie pracownika - skrót klawiszowy <NUM->, ikona  lub polecenie "Usuń" z menu "Kartoteka"

•

Drukowanie listy pracowników - skrót klawiszowy <CTRL+P>, ikona  lub polecenie "Drukuj listę" z
menu "Kartoteka"

• Drukowanie plakietek dla pracowników - funkcja tworzy plik pdf z kodami kreskowymi pracowników

widocznych w tabeli. Funkcja wywoływana skrótem klawiszowym <CTRL+L>, ikoną  lub poleceniem
"Drukuj plakietki" z menu "Kartoteka". Wzór wydruku plakietek:
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•

Informacje dodatkowe o pracowniku - skrót klawiszowy <F9>, ikona  lub polecenie z "Informacje" z
menu "Kartoteka":

widoczna jest data zawarcia najstarszej umowy, oraz zarobki pracownika ze stanowisk, na jakich ma aktualne
angaże.

• Deklaracje - skrót klawiszowy <Ctrl+D> - umożliwia wygenerowanie deklaracji ZUS dla pracownika (więcej
informacji w rozdziale Kadry ---> Deklaracje ---> ZUS)

• Bilans otwarcia - skrót klawiszowy <Ctrl+O> - umożliwia wprowadzenie dla pracownika stanu jego danych
na początek zatrudnienia dotyczących:

• dochodu:
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• zasiłków

• urlopów
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•

Kluczowe dane pracownika - skrót klawiszowy <Ctrl+K>, ikona  umożliwia wyświetlenie zebranych
danych.

• Podstawowych:

• Informacje podstawowe - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj
dane podstawowe <F4>

• Identyfikacja/dokumenty - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj
dane podstawowe <F4>

• Znaczniki - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj dane podsta-
wowe <F4>

• Aktualny angaż - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj pozostałe
dane osobowe (F6) --> Angaże --> Edytuj dane <F4>

• Staże pracy - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> <F2> Kartoteka osobowa --
> Edytuj/przeglądaj pozostałe dane osobowe (F6) --> Umowy Zatrudnienie --> Edytuj dane zatrudnienia
<F4>

Dodatkowo obok każdego ze staży, wyświetlona jest informacja o tym ile czasu minęło od momentu
rozpoczęcia naliczania stażu
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• Adresy, konta bankowe, rodzina:

• Adresy - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj pozostałe dane
osobowe (F6) --> Adresy --> Edytuj dane <F4>

• Konta bankowe - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj pozostałe
dane osobowe (F6) --> Rachunki ROR <F4>

• Rodzina - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj pozostałe dane
osobowe (F6) --> Rodzina --> Edycja danych członka rodziny <F4>
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• Angaże:

• Angaże - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj pozostałe dane
osobowe (F6) --> Angaże --> Edytuj dane <F4>

• Informacje o angażu - dane pobierane są z Okno główne --> <F6> Kadry/Płace --> Edytuj/przeglądaj
pozostałe dane osobowe (F6) --> Angaże --> Edytuj dane <F4>
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Pod sekcją filtrów znajdują się 3 pola tekstowe, aktywne gdy wyświetlony jest grid. Pola służą do aktywnego
wyszukiwania na gridzie po numerze, nazwisku lub komórce zatrudniającej. Wyszukiwanie działa analogicznie
do filtrów, czyli wpisane wartości w pole Nazwisko/Komórka traktowane są jako ich pierwsze litery, a wpisany
numer jest traktowany jako poprzedzony zerami (czyli np. 3 -> wyszukujemy pracownika 000003).Jeśli wartość
znaleziono, pierwszy pasujący wiersz jest zaznaczany. Strzałka w dół/w górę przesuwa zaznaczenie o wiersz w
dół lub w górę na gridzie.

Okno "Edycja danych osobowych" udostępnia również funkcje:

2.1. Podstawowe dane osobowe
• Edycja danych osobowych

Aby edytować dane wprowadzonej osoby należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja danych osobowych",
a następnie z menu "Kartoteka" wybrać funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4>, lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone wcześniej dane podstawowe
osoby plus dodatkowe pola do uzupełnienia:
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Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką, jednak opcja 'Uproszczone kadry' w danych firmy pozwala
wprowadzać pracowników bez konieczności wypełniania ich wszystkich.

W pole "Płeć" możemy wpisać jedną z dwóch wartości - K - dla kobiety oraz M - dla mężczyzny. Jest to pole
to obowiązkowe jest do wprowadzenia. Konieczne jest również podanie daty urodzenia oraz numeru PESEL
(numer paszportu u obcokrajowca).

Pole "PESEL" jest kontrolowane na zgodność z datą urodzenia oraz prawidłowość wprowadzenia poprzez kon-
trolę cyfry kontrolnej. Anakonda przygotowana jest na numery PESEL dla osób urodzonych do 2299 roku. Pole
"NIP" jest również sprawdzane na poprawność wprowadzonej wartości (cyfra kontrolna).

Zaznaczenie checkbox-a "Pominąć kontrolę unikalności NIP i PESEL" pozwoli na zdublowanie w kartotece
zapisów z tym samym numerem PESEL i/lub NIP. Bez tego zaznaczenia system nie pozwala zarejestrować
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tego samego numeru PESEL i NIP, a przy próbie zapisu informuje o tym fakcie u którego pracownika został
on już wprowadzony.

Pole "Rodzaj numeru identyfikacyjnego" należy uzupełnić jeżeli obywatelstwo pracownika jest inne niż polskie.
Wprowadzony kod będzie wykorzystany w deklaracji PIT-11.

Na oknie można również zaznaczyć w jaki sposób wynagradzana jest dana osoba w firmie. Jest możliwość
zakwalifikowania osoby do grup:

• Pracownik - czy osoba jest pracownikiem,

• Udziałowiec - czy osoba jest udziałowcem firmy,

• Akcjonariusz - czy osoba jest akcjonariuszem firmy,

• Nierezydent - czy osoba nie jest rezydentem Polski,

• RN - czy osoba zasiada w radzie nadzorczej,

• Bofp - czy osoba należy do bezosobowego funduszu płac,

• Inny - inne.

Pole "UID karty:" pozwala na uzupełnienie numeru karty do wyświetlania harmonogramu pracy pracownika w
dodatkowej aplikacji "AHarmonogram" dostępnej w wersji Enterprise systemu Anakonda. System kontroluje
unikalność numeru w ramach pracowników.

Wszelkie wprowadzone zmiany możemy zapisać z menu "Osoba" wybierając funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5>, lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z menu "Osoba" wybieramy funkcję "Cofnij" lub naciskamy klawisz <F8>,

lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować dane podstawowe

poprzedniej (Menu ---> Osoba ---> Poprzednia osoba lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej osoby

(Menu ---> Osoba ---> Następna osoba lub klawisz <F12> lub ikona ).

• Informacje

Okno Informacji możemy uruchomić z użyciem klawisza <F9>, ikony , bądź z menu Kartoteka --> Infor-
macje. Umożliwia ono szybki podgląd na datę zawarcia najstarszej aktywnej umowy oraz stanowisko i zarobki
pracownika.
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2.2. Pozostałe dane osobowe
Chcąc wprowadzić pozostałe dane osobowe, w oknie "Edycja danych osobowych" zaznaczamy ją LPM na liście
osób, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Kartoteka" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub naciskamy klawisz

<F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Podtabele danych osobowych":

Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie kolejnych danych osobowych i informacji związanych z zatrudnieniem
pracownika.

2.2.1. Absencje

System Anakonda umożliwia rejestrowanie absencji pracowników.

Aby rejestrować absencje pracownicze należy w oknie "Podtabele danych osobowych" wybrać opcję "Absencje".
System wyświetli okno "Edycja absencji pracownika...":
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Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodaj absencję - skrót klawiszowy <Num+>, ikona , polecenie "Dodaj" z menu "Absencja"

Wybranie tej funkcji powoduje dodanie nowego wiersza w tabeli

Użytkownik powinien wypełnić kontrolki:

• odz. - symbol absencji. Istnieje możliwość wyboru symbolu ze słownika rodzajów absencji. Pole obow-
iązkowe

• Absencja - nazwa absencji, uzupełni się w oparciu o pole Rodz.

• Data od - data rozpoczęcia. Pole obowiązkowe

• Data do - data zakończenia. Pole obowiązkowe

• Dostarczono - data dostarczenia zwolnienia. Pole obowiązkowe jeżeli tak jest zaznaczone w definicji typu
absencji (Kadry/Płace/Dane podstawowe/Rodzaje absencji)

• Wystawiono - data wystawienia zwolnienia. Pole obowiązkowe jeżeli tak jest zaznaczone w definicji typu
absencji (Kadry/Płace/Dane podstawowe/Rodzaje absencji)

• Kod ZUS - kod ZUS absencji. Pole obowiązkowe jeżeli tak jest zaznaczone w definicji typu absencji (Kadry/
Płace/Dane podstawowe/Rodzaje absencji)
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• SZ - należy wpisać liczbę dni pobytu w szpitalu w ramach wprowadzonego zwolnienia (jeżeli dni szpitala w
Hali 6S będą wypełnione to podczas zamykania paczki absencje dzielone będą na pod absencje)

• Dni kal. - pole automatycznie wyliczane przez system z kalendarza pracownika

• Dni rob. - dni robocze

• Na żądanie - czy urlop jest na żądanie

• % wypł. - procent wypłacanego wynagrodzenia

• Kont. - należy zaznaczyć jeżeli wprowadzana absencja jest kontynuacją jednej z poprzednich

• Data kont. - należy uzupełnić datą od pierwotnej absencji która jest kontynuowana

• Rodzina - należy uzupełnić symbolem członka rodziny, którego dotyczy absencja

• Godz. rob. - liczba godzin roboczych

• Dni zal. - niewykorzystane w poprzednim okresie dni urlopu

• Godz. zal. - niewykorzystane w poprzednim okresie godziny urlopu

• Dni tegoroczne - ilość dni absencji w roku bieżącym

• godz. tegoroczne - godziny absencji w roku bieżącym

• Dni w okresie - suma dni wybranej absencji w okresie (wyliczana automatycznie podczas zamykania absencji
z poziomu Pracy bieżącej)

• Dni w roku - suma dni wybranej absencji w roku (wyliczana automatycznie podczas zamykania absencji z
poziomu Pracy bieżącej)

Zapis danych następuje po wybraniu funkcji zapisz lub dodaniu kolejnej absencji

UWAGA!!!

Wprowadzanie absencji pracownika z poziomu kartoteki osobowej powoduje, że pominięte są automaty-
czne wyliczenia podstawy do zasiłku, dni w okresie, dni w roku, ewentualny podział na podabsencje
oraz kontrola poprawności wprowadzanych danych. Zalecane jest więc, aby absencje dla pracowników
wprowadzane były z poziomu Pracy bieżącej.

Podczas zamykania paczki absencji z poziomu pracy bieżącej zawierającej urlopy, dla każdego pracownika na-
jpierw sprawdzane jest w limitach urlopów czy "pozostało_dni" z poprzedniego roku>0. Jeżeli tak, to domyślnie
maksymalnie ( w oparciu o dni_robocze) uzupełniane są kolumny "dni_zalegle" i "godziny_zalegle" oraz pom-
niejszane "dni_tegoroczne" i "godziny_tegoroczne" o te zaległe. Podczas zamykania absencji aktualizowane
są również adekwatnie kolumny w limitach urlopów pracownika. Dodatkowo przy zapisywaniu do kartoteki
osobowej absencje są dzielone odpowiednio na wszystkie miesiące, w których zostały wykorzystane. Są też
skorelowane z datami angaży przypadających na dane okresy zatrudnienia.

Dane w podtabeli Limity urlopów są aktualizowane podczas zamykania i otwierania 'paczki absencji w
pracy bieżącej. Modyfikacja absencji z poziomu kartoteki osobowej będzie wymagać ręcznej modyfikacji
limitów urlopów.

•

Usuń absencje - skrót klawiszowy <Num - >, ikona  lub polecenie "Usuń" z menu "Absencje"

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, ikona  lub polecenie "Filtruj" z menu "Absencje"
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Po wybraniu tej funkcji uaktywni się sekcja filtrów. Odpowiednie wypełnienie pól i ponowne wybranie funkcji
"Filtruj" uaktywni wpisane wcześniej warunki

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, ikona  lub polecenie "Drukuj listę" z menu "Absencje"

Opcje drukowania dokumentów w systemie Anakonda zostały szczegółowo omówione w odpowiednim
rozdziale dokumentacji

•

Podstawa obliczenia - skrót klawiszowy <CTRL>+<D>, ikona  umożliwia wyświetlenie szczegółów
wyliczenia absencji wraz z możliwością wydruku

•

Podstawy dla zasiłków - skrót klawiszowy <F6>, ikona  lub polecenie "Pokaż podstawy dla zasiłków"
z menu "Absencje". Pojawi się następujące okno:
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Anakonda umożliwia modyfikację danych na tym oknie, zapisywane jest jednak kto i kiedy dokonał zmian.

•

Limity urlopów - BO - skrót klawiszowy <Ctrl>+<O>, ikona  lub polecenie "Limity urlopów - BO" z
menu "Pracownik"

Wybranie tej funkcji spowoduje wyświetlenie okna Limity urlopów dostępnego również jako podtabela w kar-
totece osobowej pracownika:

•

Kopiuj absencję - skrót klawiszowy <Ctrl>+<K>, ikona  lub polecenie "Kopiuj" z menu "Absencje"

•

Następny/Poprzedni pracownik - skróty klawiszowe <F11>/<F12>, ikony   lub polecenia z menu
"Pracownik"

•

Inny pracownik - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <Ctrl+S>, bądź w menu "Czynność" jako "Inny
pracownik", umożliwia wybór innego pracownika którego zatrudnienia ma edytować Anakonda
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Uwaga! Podczas zmiany pracownika wybrać można tylko pracowników którzy zostali wcześniej zfiltrowani
w kartotece osobowej.

2.2.1.1. Obliczanie podstawy do zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub w
krótszym okresie, jeśli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy pomniejszone o 13,71% (składki ZUS).

Co do zasady podstawa zasiłku chorobowego jest stała i nie jest przeliczana przy każdym otrzymanym zwolnieniu
lekarskim. Nawet jeżeli między okresami choroby występują przerwy, to z reguły podstawa zasiłku chorobowego
nie zmienia się. Jeżeli między okresami pobierania świadczeń chorobowych nie było przerwy lub przerwa była
krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pozostaje bez zmian i nie ustala
się jej na nowo. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zmienia się wymiar etatu w angażu pracownika - wtedy podstawa
zawsze wyliczana jest ponownie.

Jeżeli zmienia się rodzaj absencji ( np. ze zwolnienia lekarskiego na zasiłek macierzyński) a ciągłość podstawy
ma być uwzględniana, że byla policzona wcześniej, to w paczce z absencją (praca bieżąca/Zwolnienia) konieczne
jest zaznaczenie kontynuacji.

Podstawa wyliczana jest w chwili zamykania absencji w module Praca bieżąca / Zwolnienia i jednocześnie wyświ-
etlany jest możliwy do wydrukowania dokument zawierający sposób wyliczenia podstawy dla pracowników
wynikających z pozycji absencji:

W sytuacji kiedy nie ma konieczności ponownego wyliczenia podstawy system wyświetli informację, że podstawa
dla danego pracownika została policzona wcześniej.

Aby podstawa została poprawnie obliczona spełnione muszą być następujące warunki:

1. W Module Płace/Dane podstawowe/Składniki płacowe należy zdefiniować składnik RSPodstZUS, którego
algorytm powinien wyglądać nastepująco:
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W wierszu 'powinien' należy wyszczególnić składniki, które na listach płac wyliczają liczbę dni, które pra-
cownik powinien przepracować w danym miesiącu

W wierszu 'pracował' należy wyszczególnić składniki, które na listach płac wyliczają liczbę dni, które pra-
cownik faktycznie przepracował w danym miesiącu

W wierszu 'szablony' należy wypisać szablony list płac, z których składniki NIE MAJĄ być brane pod uwagę
przy wyliczaniu przeciętnego wynagrodzenia do podstawy. Jeżeli nie ma takich szablonów, wiersz należy
usunąć z algorytmu.

W wierszu 'nieuzupelniac' należy wpisać listę składników, których wartość nie jest uzupełniana jeżeli pracown-
ik nie przepracował całego miesiąca.

W wierszu 'pelne' należy wpisać listę składników, które do podstawy idą w całości, niezależnie od potrąceń
wynikających np. z nieobecności pracownika. Należy pamiętać, aby w szablonach list uwzględnić takie składni-
ki i zdefiniować im odpowiednie algorytmy np. składnik 010 dla wynagrodzenia zasadniczego pomniejszanego
o absencje pracownika i składnik 010P dla pełnego wynagrodzenia bez potrąceń wynikających z absencji.

2. Do wyliczenia przeciętnego wynagrodzenia do podstawy zasiłku brane są wartości składników płacowych,
które w swojej definicji mają zaznaczona opcję 'Podst.zasilku':

Opcję tę powinny mieć również zaznaczoną składniki wyliczające składki ZUS, o które wynagrodzenie powin-
no być pomniejszone.
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Należy pamiętać, że do wyliczenia wynagrodzenia do podstawy brane są pod uwagę wyłącznie zamknięte listy
płac (stan 'Z').

3. Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy oblicza-
niu podstawy wymiaru zasiłku:

• nie wlicza się wynagrodzenia za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązu-
jącego go w tym miesiącu czasu pracy,

• przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej
połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Kwota uzupełnionego wynagrodzenia za dany miesiąc wyliczana jest następująco:

((do_podstawy - nieuzupelniac)/pracowal * powinien) + nieuzupelniac pomniejszone o składki zus
wyliczane jako 13,71% obliczonego wynagrodzenia

gdzie: do_podstawy to suma wartości składników, które mają zaznaczoną opcję Podst.zasiłku, pracował_dni
to wartość składnika z algorytmu składnika RSPodstZUS z wiersza 'pracował', powinien to wartość skład-
nika z algorytmu składnika RSPodstZUS z wiersza 'powinien', nieuzupelniac to suma wartości składników
'nieuzupelniac' z algorytmu składnika RSPodstZUS.

UWAGA! Jeżeli niezdolność powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia i pracownik ma prawo do wyna-
grodzenia chorobowego, podstawę do zasiłku i pozostałe dane z niej wynikające należy uzupełnić ręcznie w
module Kartoteka osobowa/Absencje/Pokaż podstawy do zasiłków zaznaczając najpierw wiersz z absencją,
którego podstawa ma dotyczyć:

4. Ostateczne wyliczenie wygląda następująco:

• Podstawa do zasiłku = suma przeciętnych wynagrodzeń po uzupełnieniu za miesiące brane do podstawy /
liczbę tych miesięcy

• Zasiłek/dzień = (Podstawa do zasiłku / 30 ) * procent wynikający z rodzaju absencji (70,80 lub 100%)
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• Zasiłek razem = Zasiłek/dzień 8 liczba dni kalendarzowych danej absencji

Wyliczona kwota zasiłku razem pobierana jest podczas obliczania list płac do wyliczenia wartości składników
płacowych odpowiadających za ustalenie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku pod warunkiem użycia w
ich algorytmach funkcji F_ABS (opisane w rozdziale Płace/ Dane podstawowe/ Składniki płacowe).

5. Pobranie danych o podstawie i zasiłkach do listy płac za dany miesiąc skutkuje wpisaniem numeru tej listy
do absencji pracownika pod warunkiem, że w jego głównym angażu szablon listy jest tożsamy z szablonem
przeliczanej listy. Jeżeli numer listy nie będzie uzupełniony, to w kolejnym miesiącu liczenia list płac absencja ta
zostanie pobrana jako nierozliczona w poprzednim miesiącu. Sytuacja taka może się zdarzyć jeżeli nieobecność
pracownika nastąpi po zamknięciu listy płac z danego miesiąca.

2.2.2. Adresy

Funkcjonalność "Adresy" służy do rejestracji danych adresowych osób zarejestrowanych w Kartotece Osobowej
systemu Anakonda z możliwością określenia jednego z wielu rodzajów adresów.

Aby rejestrować adresy osoby należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym kliknięciem wybrać
podtabelę "Adresy". System wyświetli okno "Edycja danych adresowych pracownika..." dla wybranej osoby:

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowego adresu

Aby dodać nowy adres należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowego adresu dla
pracownika":
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W polu "Rodzaj adresu" należy wprowadzić jeden z rodzajów adresu, naciskając klawisz <F1> lub ikonę 
możemy skorzystać ze słownika "Rodzaje adresów"

W polu "Gmina" naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Gminy". Słownik
Gmin jest słownikiem hierarchicznym, w związku z tym możemy wyświetlić go jako listę lub drzewo naciskając
klawisze <Ctrl+D>.

W poszczególne pola okna "Dodawanie nowego adresu dla pracownika" wpisujemy dane adresowe dotyczące
wybranego rodzaju adresu
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Naciśnięcie skrótu klawiszowego <F1> lub ikony  w polu "Kod i miejscowość" spowoduje otworzenie
strony poczty polskiej, zawierającej wszystkie możliwe kody pocztowe w Polsce

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Dane" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 

2. Edycja adresu

Aby edytować dane adresowe należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja danych adresowych pra-
cownika ...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzone uprzednio dane
adresowe:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Dane ---> Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony 
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W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego (Menu ---> Dane ---> Poprzedni adres lub klawisz

<F11> lub ikona )lub następnego adresu (Menu ---> Historia ---> Następny adres lub klawisz <F12> lub

ikona )

3. Usuwanie adresu

Aby usunąć zapis o adresie należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja danych adresowych pracownika ...",
a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia adresu:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy adresów pracownika

Aby wydrukować listę adresów pracownika widoczną w oknie "Edycja adresów dla pracownika ..." należy z
Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

5. Poprzedni - następny pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować dane adresowe poprzed-

niego (Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika

(Menu ---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

Inny pracownik - skrót klawiszowy <Ctrl>+<S>, ikona  lub polecenie "Inny pracownik" z menu "Pra-
cownik"

2.2.3. Angaże

System Anakonda umożliwia rejestrowanie angaży pracowników.

Aby przeglądać angaże pracownicze należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym kliknięciem
wybrać podtabelę "Angaże". System wyświetli okno "Edycja angaży dla pracownika : ..." dla wybranej osoby:
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aby filtrować angaże pracownika należy skorzystać z klawisza <F3>, ikony , bądź wybrać z menu "Dane"
a następnie "Wyświetl dane"

W oknie znajdują się wszystkie angaże pracownika, tabela zawiera kolumny:

• Od kiedy - data rozpoczęcia angażu. W przypadku gdy to pierwszy angaż tego pracownika, pole zostanie au-
tomatycznie uzupełnione datą rozpoczęcia umowy. Jeśli pracownik posiada już angaż do tej umowy w systemie,
to pole zostanie uzupełnione dniem następującym po dniu zakończenia ostatniego angażu tej umowy.

• Do kiedy - data zakończenia, może być pusta

• Miejsce - miejsce pracy

• Komórka - komórka zatrudniająca

• Stanowisko - stanowisko-angaż

• Płaca - płaca za angaż

• Stawka - stawka za angaż

• Dod. funkcyjny - wysokość dodatku funkcyjnego z angażu

• Kat. zasz. - kategoria zaszeregowania na angażu

Na oknie dostępne są funkcje:

• Edycja danych angażu
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Anakonda pozwala na modyfikację wszystkich danych angażu poza numerem angażu, oraz umową i pracown-
ikiem których dotyczy angaż.

Pola obowiązkowe to:

• Angaż od - data rozpoczęcia angażu

• Miejsce pracy - ze słownika "Miejsca pracy"

• Komórka zatrud - ze słownika "Komórki organ. zatrudniające pracow."

• Rodzaj pracow - ze słownika "Rodzaje pracowników"

• Gr. pracowników - ze słownika "Grupy pracowników"

• Stanowisko-angaż - ze słownika "Stanowiska pracy"

• Stanowisko pracy - ze słownika "Stanowiska pracy - miejsca"

• Kalendarz - ze zdefiniowanych w firmie kalendarzy

• Etat - wymiar etatu od 0.00(1% etatu) do 1.00(pełny etat). Pole nie jest możliwe do modyfikacji, jeżeli angaż
występuje na jakiejkolwiek liście płac.

dodatkowo dostępne są pola:
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• Angaż do - data zakończenia angażu, pusta oznacza na czas nieokreślony

• Zawód wykon - ze słownika "Klasyfikacja zawodów i specjalności"

• Stanow.kosztów - ze słownika "Stanowiska kosztów"

• Lista płac - do wyboru spośród zdefiniowanych w firmie list płac

• Grupa zaszereg. - identyfikator grupy zaszeregowania

• Kategoria zaszer. - identyfikator kategorii zaszeregowania

• Płaca - płaca za angaż

• Stawka - stawka za angaż

• Dod.funkcyjny - dodatek funkcyjny

• Ryczałt - wartość ryczałtu angażu

• Dodatek 1, 2 - pola do wprowadzenia dodatków za angaż

• Czy zerowy PIT - pole do odznaczania czy jest zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia

• Ulga dla klasy śr - domyślnie zaznaczone - ulga dla klasy średniej

• Ulga dla rodziny 4+ - zaznaczyć jeżeli przysługuje ulga dla rodziny wielodzietnej (czworo dzieci i więcej)

• Ulga na powrót - zaznaczyć jeżeli przysługuje ulga dla osób powracających z zagranicy

• Ulga dla emeryta - zaznaczyć jeżeli ma byc odliczana ulga dla emeryta

Zmienione wartości mogą zostać zapisane w systemie ikoną , klawiszem <F5>, lub wyborem opcji "Zapisz
zmiany" z menu "Angaż"

Dane sprzed modyfikacji mogą zostać przywrócone ikoną , klawiszem <F8> lub wyborem opcji "Cofnij zmiany"
z menu "Angaż"

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego ("Poprzedni" w menu "Umowa/pracownik" lub

klawisz <F11> lub ikona ), lub następnego pracownika ("Następny" w menu "Umowa/pracownik" lub

klawisz <F12> lub ikona )

• Składniki specjalne angażu
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aby filtrować składniki specjalne angażu należy skorzystać z klawisza <F3>, ikony , bądź wybrać z menu
"Składniki" a następnie "Wyświetl dane"

W oknie znajdują się składniki specjalne angażu, tabela zawiera kolumny:

• Składnik - identyfikator składnika płacowego, możliwy wybór z listy składników wykorzystując klawisz
<F1>

• Opis - opis składnika płacowego wyświetlany w oparciu o jego identyfikator

• Data Od - data od kiedy obowiązuje składnik

• Data Do - data do kiedy obowiązuje składnik, jeśli pusta to jest to składnik na czas nieokreślony

• Wartość - wartość składnika angażu

UWAGA!

Data od może być jedynie datą początku angażu lub pierwszym dniem miesiąca. Data do może być pusta lub datą
końca angażu lub ostatnim dniem miesiąca. Jeśli w jednym angażu występuje kilkukrotnie ten sam składnik, to
daty końca i początku nie mogą się zazębiać, może być między nimi luka.

W oknie dostępne są funkcje:

• Dodaj

aby dodać składnik należy uzupełnić ostatni wiersz tabeli danymi składnika jaki dodajemy

• Zapisz

zapisanie składników specjalnych angażu możliwe jest korzystając z ikony , klawisza <F5>, bądź
wybierając opcję "Zapisz" z menu "Składniki"

• Usuń

aby usunąć składnik specjalny angażu należy zaznaczyć wybrany wiersz, a następnie nacisnąć klawisz <Num-

>, albo przycisk , albo wybrać "Usuń" z menu "Składniki"

• Drukuj
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Aby wydrukować listę składników specjalnych angażu należy z Menu wybrać polecenie "Składniki" --->

funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze ,Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświ-
etli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

• Drukowanie zawartości listy

Wydruk widocznej tabeli poprzez Ctrl+P, ikonę , albo wybór z menu "Dane" opcji "Drukuj l"

O dodawaniu angaży można przeczytać w dokumentacji użytkownika, w dziale "Zatrudnienie" modułu "Kadry".

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego ("Poprzedni angaż" w menu "Angaż" lub klawisz

<F11> lub ikona ), lub następnego angażu ("Następny angaż" w menu "Angaż" lub klawisz <F12> lub ikona

)

•

Praca bieżąca - aby uzyskać wzory dokumentów dla pracownika należy wybrać <F8>, ikonę , bądź
wybrać z menu "Dane" a następnie "Praca bieżąca"

następnie po zatwierdzeniu "Wybierz" uzyskamy grid z rodzajami dokumentów do wyboru, domyślnie odfil-
trowany przez grupę dokumentów 01 - umowy. Domyślny filtr jest ustawiany tylko jeżeli jest zdefiniowana
jedna grupa dokumentów w kadry/płace - grupy dokumentów (grupa to pierwsze dwa znaki). Jeżeli jest ich
więcej filtr nie jest uzupełniany.
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Wzory dokumentów oferują następujące funkcjonalności:

•

Edytuj definicje szablonu - ikona , klawisz <F4>, lub wybór opcji "Edytuj definicje szablonu" z menu
"Wzory dokumentów"

•

Wyświetl dane - ikona , klawisz <F3> lub wybór opcji "Wyświetl dane" z menu "Wzory dokumentów"

•

Drukuj listę szablonów - ikona , kombinacja klawiszy <CTRL+P> lub wybór opcji "Drukuj listę
szablonów" z menu "Wartość"

•

Drukuj dokument - ikona , kombinacja klawiszy <CTRL+O> lub wybór opcji "Drukuj dokument"
z menu "Wartość". Wydruk uzupełnia pola techniczne jak np. '$$kozatrumoprangaz.etat$$' odpowiednimi
danymi pracownika, po czym otwiera się okno które pozwoli dokonać dalszych poprawek na wydruku. Po
zamknięciu go otwierany jest podgląd wydruku z możliwością przesłania dokumentu na drukarkę.

2.2.4. Badania okresowe

System Anakonda umożliwia rejestrowanie badań pracowników

Aby rejestrować badania dla pracowników, należy w oknie "Podtabele danych osobowych" wybrać opcję "Badania
okresowe". System wyświetli okno "Edycja badań okresowych pracownika...":
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Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodaj badanie - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  , polecenie "Dodaj" z menu "Badania"

Wybranie tej funkcji otwiera okno Dodawania badania

Użytkownik powinien wypełnić kontrolki:

• Id badania - symbol badania. Istnieje możliwość wyboru symbolu ze słownika badań

• Data badania - data wykonania badania. Pole obowiązkowe

• Data ważności - data ważności badania. Niewypełnione pola oznacza, że badanie jest bezterminowe

Zapis danych następuje po wybraniu funkcji zapisz, zamknięciu okna lub dodaniu kolejnego badania
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•

Edytuj badanie - skrót klawiszowy <F4>, ikona , polecenie "Edytuj" z menu "Badania"

Wybór funkcji otwiera okno "Edycja badania"

Udostępniona jest możliwość zmiany danych zawartych w bazie. Zmiana badania (na liście badań) bez
konieczności zamykania okna następuje po użyciu skrótów klawiszowych <F11> oraz <F12> lub poprzez wybór

ikon  lub 

•

Usuń badanie - skrót klawiszowy <Num - >, ikona  lub polecenie "Usuń" z menu "Badanie"

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <CTRL>+<P>, ikona  lub polecenie "Drukuj listę" z menu "Badanie"

Opcje drukowania dokumentów w systemie Anakonda zostały szczegółowo omówione w odpowiednim
rozdziale dokumentacji

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, ikona  lub polecenie "Filtruj" z menu "Badania"

Po wybraniu tej funkcji uaktywni się sekcja filtrów. Odpowiednie wypełnienie pól i ponowne wybranie funkcji
"Filtruj" uaktywni wpisane wcześniej warunki

•

Następny/Poprzedni pracownik - skróty klawiszowe <F11>/<F12>, ikony   lub polecenia z menu
"Pracownik"

•

Inny pracownik - skrót klawiszowy <Ctrl>+<S>, ikona  lub polecenie "Inny pracownik" z menu "Pra-
cownik"

2.2.5. Dane dodatkowe

Funkcjonalność "Dane dodatkowe" pozwala przechowywać dowolne dane sprecyzowane w Typach informa-
cji(Kadry -> Dane dodatkowe -> Typy informacji), aby skorzystać z tej funkcjonalności należy w oknie "Podta-
bele danych osobowych" dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Dane dodatkowe". System wyświetli okno
" Dane dodatkowe dla pracownika...":
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W filtrze Typ możliwy jest wybór typu danej dodatkowej, można skorzystać z wyboru pod <F1>

Kolumny na gridzie to kolejno:

• Lp - liczba porządkowa u danego pracownika, automatycznie

• Typ - symbol typu informacji dodatkowej

• Nazwa - Nazwa informacji dodatkowej

• Pole x - wartość odpowiedniego pola informacji dodatkowej do szybkiego podglądu

Uwaga!! Pola przechowujące wartość logiczną na gridzie wyświetlane są jako 'True'(wartość pozytywna) oraz
'False'(wartość negatywna)

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Dodanie wartości

Aby wprowadzić dane dodatkowe należy skorzystać z przycisku , klawisza <+>, bądź wybrać "Dodaj
wartość" z menu "Wartość", ukaże się wtedy następujące okno:

w pierwszej kolejności należy wybrać typ informacji z użyciem klawisza <Enter> bądź poprzez dwukrotne
wciśnięcie lewego przycisku myszy, w następnym oknie można już wprowadzać wartości:
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nazwy wartości mogą być dowolne, jednak pola przed wypełnieniem danych będą wyglądały w taki sposób
jak na screenie, więc pole tekstowe będzie puste, pole na wartość całkowitą będzie zawierać 0, a pole z liczbą
zmiennoprzecinkową będzie miało 0 z odpowiednią ilością miejsc po przecinku

Uwaga!! Liczba całkowita może zawierać maksymalnie 9 znaków, a duże liczby zmiennoprzecinkowe mogą
zostać zaokrąglone, dlatego zaleca się kontrolować czy liczba nie uległa zmianie po zapisie, a jeśli tak, to
konieczne będzie wykorzystanie pola tekstowego

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać z użyciem klawisza <F5>, ikony , lub wybranie opcji "Zapisz"
z menu "Dane dodatkowe", w przypadku rezygnacji z dodawania można nie zapisując zamknąć okno klawiszem
<Esc> i wartość nie zostanie dodana

• Edycja wartości

Aby zmienić dane dodatkowe należy oznaczyć wybraną wartość na gridzie, a następnie skorzystać z przycisku

, klawisza <F4>, bądź wybrać "Edytuj" z menu "Wartość", ukaże się wtedy następujące okno:
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Po wprowadzeniu danych można je zapisać z użyciem klawisza <F5>, ikony , lub wybranie opcji "Zapisz"
z menu "Dane dodatkowe", w przypadku rezygnacji z edycji można nie zapisując zamknąć okno klawiszem

<Esc>. Aby ponownie zaczytać wartości z systemu Anakonda należy użyć przycisku <F8>, ikony , lub
wybrać "Cofnij" z menu "Dane dodatkowe"

• Usuwanie wartości

Aby usunąć dane dodatkowe należy oznaczyć wybraną wartość na gridzie, a następnie skorzystać z przycisku

, klawisza <Num->, bądź wybrać "Usuń wartość" z menu "Wartość", ukaże się komunikat:

Numer w pytaniu odpowiada wartości z kolumny Lp na gridzie ponieważ można wprowadzić wiele wartości
o tym samym typie oraz nazwie

2.2.6. Historia zatrudnienia

Funkcjonalność "Historia zatrudnienia" służy do rejestracji danych historycznych o zatrudnieniu pracownika poza
naszą firmą. Miejsce to służy do rejestracji informacji zawartych w historycznych świadectwach pracy.

Aby rejestrować historię zatrudnienia pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym
kliknięciem wybrać podtabelę "Historia zatrudnienia". System wyświetli okno "Edycja historii zatrudnienia..." dla
wybranej osoby:
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Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowej historii zatrudnienia

Aby dodać zatrudnienie należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowej historii zatrud-
nienia":

W oknie tym mamy do edycji następujące pola:
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• Zatrudniony od do - data początkowa i końcowa rejestrowanego okresu zatrudnienia - patrz Samouczek --
> Edycja pól w formacie daty

• Nazwa firmy - informacja o nazwie firmy zatrudniającej pracownika w rejestrowanym okresie pracy

•

Sposób zakończenia - sposób rozwiązania umowy o pracę, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy
skorzystać ze słownika "Sposoby rozwiązania umowy"

• Kod ubezpieczenia - kod ubezpieczenia dotyczący pracownika zgodny z systemem Płatnik, naciskając klaw-

isz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika "Rodzaje ubezpieczeń"

• Trzy checkboxy określające rodzaj firmy zatrudniającej pracownika - firma Państwowa, Ta sama firma -
jeżeli wcześniejsze zatrudnienie w naszej firmie, Branża - jeżeli okres zatrudnienia dotyczy firmy branżowej
(ewentualne dodatki branżowe)

• Cztery checkboxy określające do czego wliczany jest rejestrowany okres zatrudnienia - stażu jeżeli
wliczany jest do dodatku stażowego, jubileuszu jeżeli wliczany jest do stażu uprawniającego do nagrody
jubileuszowej, urlopu jeżeli wliczany do stażu urlopowego, emerytury jeżeli wliczany do stażu uprawnia-
jącego do emerytury

• Dni urlopu wypoczynkowego - wykorzystane - w ostatnim roku zatrudnienia

• Dni urlopu wypoczynkowego - na żądanie - wykorzystane w ostatnim roku zatrudnienia

• Dni choroby - ilość dni choroby opłaconej z wynagrodzenia chorobowego w ostatnim roku zatrudnienia

• Dni opieki - ilość dni opieki wykorzystanej w ostatnim roku zatrudnienia

• Dni urlopu bezpłatnego - ilość dni urlopu bezpłatnego wykorzystanego w całym okresie zatrudnienia

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Historia" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Historia" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 

2. Edycja historii zatrudnienia.

Aby edytować dane wprowadzonej wcześniej historii zatrudnienia należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie
"Edycja historii zatrudnienia ....", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Edytuj" lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzoną
uprzednio historię zatrudnienia:

1120



Kadry/Płace

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Historia" ---> funkcję "Zapisz"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Historia ---> Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego (Menu ---> Historia---> Poprzednie zatrudnienie

lub klawisz <F11> lub ikona )lub następnego zatrudnienia (Menu ---> Historia ---> Następne zatrudnienie

lub klawisz <F12> lub ikona )

Inny pracownik - skrót klawiszowy <Ctrl>+<S>, ikona  lub polecenie "Inny pracownik" z menu "Pra-
cownik"

3. Usuwanie historii zatrudnienia

Aby usunąć historię zatrudnienia należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja historii zatrudnienia...", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia historii zatrudnienia:
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Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy historii zatrudnienia

Aby wydrukować listę umów widoczną w oknie "Edycja historii zatrudnienia..." należy z Menu wybrać polece-
nie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku. Standardy systemu Anakonda związane z wyborem
opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku". po
wyświetleniu okna zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub
rezygnujemy wybierając klawisz "Anuluj"

5. Urlopy bezpłatne

System umożliwia wprowadzenie urlopów bezpłatnych i innych przerw w pracy wykorzystanych w reje-
strowanym okresie zatrudnienia. W tym celu historię zatrudnienia należy zaznaczyć na liście w oknie "Edyc-
ja historii zatrudnienia...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Urlopy bezpłatne" lub

nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno "Edycja przerw w
okresie..." dla wybranej historii zatrudnienia:

W oknie tym możemy:

• Dodawać nowe przerwy w zatrudnieniu, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Dodawanie nowej przerwy w zatrudnieniu" gdzie podajemy okres trwania przerwy od do i jej opis
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• Edytować przerwy w zatrudnieniu, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Edytuj"

lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja danych
przerwy w zatrudnieniu" z możliwością zmiany jej danych

• Usuwać przerwę w zatrudnieniu, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń"

lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci
usunięcia danej przerwy w zatrudnieniu

• Drukować listę przerw, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę" lub

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe
dla opcji wydruku

• Filtrować przerwy w zatrudnieniu, w tym celu należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Fil-

truj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z polami
możliwymi do filtrowania zapisów

• Zmiany zatrudnienia, w tym celu należy z Meny wybrać polecenie "Zatrudnienie" --> funkcję "Poprzednie

zatrudnienie - F11" lub funkcję "Następne zatrudnienie - F12, lub też wybrać odpowiednio ikony  dla

poprzedniego zatrudnienia lub ikony  dla następnego zatrudnienia

2.2.7. Języki obce

Aby rejestrować stopień znajomości języków obcych należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym
kliknięciem wybrać podtabelę "Języki obce". System wyświetli okno "Edycja języków obcych pracownika..." dla
wybranej osoby:

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowego języka obcego

W polach "Język" wprowadzamy kod języka obcego, naciskając klawisz <F1> możemy skorzystać ze słownika
"Języki obce", w polu "Stopień" wprowadzamy kod stopnia znajomości języka obcego, naciskając klawisz
<F1> możemy skorzystać ze słownika "Stopnie zaawansowania języka"
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Wprowadzone dane zapisujemy wybierając z Menu polecenie "Język obcy" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

2. Usuwanie języka obcego

Aby usunąć język obcy należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja języków obcych pracownika ...", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Język obcy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji wybranego języka
obcego:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

3. Drukowanie listy języków obcych

Aby wydrukować listę języków obcych widoczną w oknie "Edycja języków obcych pracownika ....." należy
z Menu wybrać polecenie "Język obcy" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

4. Poprzedni - Następny Pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować języki obce poprzed-

niego (Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika

(Menu ---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

2.2.8. Kary

Aby rejestrować kary pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym kliknięciem
wybrać podtabelę "Kary". System wyświetli okno "Edycja kar pracownika ......" dla wybranej osoby:
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Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowej kary

Aby dodać nową informację o udzielonych karach należy z Menu wybrać polecenie "Kara" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
kary pracownika.....":

W oknie tym mamy do edycji następujące pola:

•

Rodzaj kary - identyfikator kary, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika
"Rodzaje kar"

• Data nadania - data nadania kary

• Data ważności - data ważności udzielonej kary, pole może być puste

• Treść - dodatkowy opis udzielonej kary

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Kary" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Kary" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 
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2. Edycja kar.

Aby edytować dane wprowadzonej wcześniej kary należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja kar
pracownika ....", a następnie z Menu wybrać polecenie "Kara" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzoną uprzednio karę
pracownika:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Kary" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Kary ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub

ikony 

3. Usuwanie kary

Aby usunąć karę należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja kar pracownika ....", a następnie z Menu wybrać

polecenie "Kara" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wybranej kary:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy kar

Aby wydrukować listę kar widoczną w oknie "Edycja kar pracownika ....." należy z Menu wybrać polecenie

"Kara" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"
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Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

5. Poprzedni - Następny Pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować kary poprzedniego

(Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika (Menu

---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

2.2.9. Kwalifikacje

System Anakonda umożliwia rejestrowanie dowolnej ilości kwalifikacji i uprawnień nabytych przez pracownika

Aby rejestrować kwalifikacje pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym kliknię-
ciem wybrać podtabelę "Kwalifikacje". System wyświetli okno "Edycja kwalifikacji pracownika..." dla wybranej
osoby:

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowej kwalifikacji

Aby dodać nową informację o nabytych kwalifikacjach należy z Menu wybrać polecenie "Kwalifikacje" --->

funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno "Dodawanie kwalifikacji pracownika...":

W oknie tym mamy do edycji następujące pola:

•

Id kwalifikacji - identyfikator kwalifikacji, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać
ze słownika "Kwalifikacje"
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• Data ukończenia - data ukończenia kursu lub szkolenia i nabycia określonych uprawnień

• Data ważności - data ważności nabytych uprawnień, w przypadku ważności bezterminowej pole to należy
zostawić niewypełnione

• Opis - krótki opis posiadanej kwalifikacji lub nabytych uprawnień

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Kwalifikacje" ---> funkcję "Zapisz zmi-

any" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Kwalifikacje" ---> funkcję "Cofnij zmiany"

lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 

2. Edycja kwalifikacji.

Aby edytować dane wprowadzonej wcześniej kwalifikacji należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja
kwalifikacji pracownika ....", a następnie z Menu wybrać polecenie "Kwalifikacje" ---> funkcję "Edytuj" lub

nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowad-
zoną uprzednio kwalifikację pracownika:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Kwalifikacje" ---> funkcję

"Zapisz zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Kwalifikacje ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8>

lub ikony 

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Kwalifikacje---> Poprzednia kwalifikac-

ja lub klawisz <F11> lub ikona )lub następnej kwalifikacji (Menu ---> Kwalifikacja ---> Następna kwal-

ifikacja lub klawisz <F12> lub ikona )

3. Usuwanie kwalifikacji.

Aby usunąć kwalifikację należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja kwalifikacji pracownika...", a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Kwalifikacje" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wybranej kwalifikacji:
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Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy kwalifikacji

Aby wydrukować listę kwalifikacji widoczną w oknie "Edycja kwalifikacji pracownika..." należy z Menu
wybrać polecenie "Kwalifikacje" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

5. Poprzedni - Następny Pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować kwalifikacje poprzed-

niego (Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika

(Menu ---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

2.2.10. Limity urlopów

System Anakonda umożliwia rejestrowanie i ograniczanie urlopów pracowników.

Aby rejestrować limity urlopów pracowników należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym
kliknięciem, lub klawiszem <Enter> wybrać opcję "Limity urlopów". System wyświetli okno "Edycja limitów
urlopów dla pracownika: ...".

Tabela zawiera kolumny:

• Urlop - identyfikator urlopu, system umożliwia wybór z listy korzystając z klawisza <F1>

• Nazwa - kolumna sama się uzupełnia, zawiera nazwę wybranego urlopu
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• Od dnia - data od której obowiązuje wprowadzony limit (pozwala na zmiane limitu w trakcie roku

• Limit dni - limit dni urlopu

• Limit godz. - limit godzin urlopu

• Zaleg. dni - liczba zaległych dni urlopu

• Zaleg. godz. - liczba zaległych godzin urlopu

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Dodawanie nowego limitu urlopu dla pracownika

Aby dodać nowy limit urlopu należy w ostatnim wierszu okna edytować kolumnę "Urlop", wymagane jest też
uzupełnienie pola "Od dnia". Pozostałe pola domyślnie wypełnione zostają zerami.

Chcąc zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Limit" ---> funkcję "Zapisz" lub nacis-

nąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

• Usuwanie limitu urlopu

Aby usunąć wiersz z limitem urlopu pracownika należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja limitów urlopów
pracownika: ...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Limit" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia urlopu:

Usunięcie można potwierdzić wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub zrezygnować naciskając "Nie" (klawisz<N>)

• Drukowanie listy limitów

Aby wydrukować listę limitów urlopów widoczną w oknie "Edycja limitów urlopów pracownika: ..." należy
z Menu wybrać polecenie "Limit" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

• Zmiana pracownika

Skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z menu "Pracownik",

oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z menu "Pracownik"
pozwalają na dynamiczną zmianę pracowników

2.2.11. Nagrody

Aby rejestrować nagrody pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym kliknięciem
wybrać podtabelę "Nagrody". System wyświetli okno "Edycja nagród pracownika ..." dla wybranej osoby:
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Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowej nagrody

Aby dodać nową informację o udzielonych nagrodach należy z Menu wybrać polecenie "Nagroda" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Dodawanie nagrody pracownika...":

W oknie tym mamy do edycji następujące pola:

•

Rodzaj nagrody - identyfikator nagrody, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze
słownika "Rodzaje nagród"

• Data nadania - data nadania nagrody

• Wartość - wartość przydzielonej nagrody, pole opcjonalne

• Treść - dodatkowy opis udzielonej nagrody

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Nagroda" ---> funkcję "Zapisz zmiany"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Nagroda" ---> funkcję "Cofnij zmiany" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę 

2. Edycja nagrody.
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Aby edytować dane wprowadzonej wcześniej nagrody należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja
nagród pracownika ....", a następnie z Menu wybrać polecenie "Nagroda" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzoną
uprzednio nagrodę pracownika:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Nagroda" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Nagroda ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8>

lub ikony 

3. Usuwanie nagrody

Aby usunąć nagrodę należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja nagród pracownika ....", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Nagroda" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wybranej nagrody:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy nagród

Aby wydrukować listę nagród widoczną w oknie "Edycja nagród pracownika ..." należy z Menu wybrać polece-
nie "Nagroda" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"
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5. Poprzedni - Następny Pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować nagrody poprzedniego

(Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika (Menu

---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

2.2.12. PPK

System Anakonda umożliwia rejestrowanie przebiegu rejestracji i wyrejestrowań pracowników w PPK

Aby to zrobić należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "PPK".
System wyświetli okno "PPK dla pracownika 0..." dla wybranej osoby:

Kolumny to kolejno:

• Przystąpienie - data przystąpienie do PPK, wartość wymagana

• Rezygnacja - opcjonalna data rezygnacji z udziału w PPK

• Koniec zatrudnienia - data zakończenia zatrudnienia pracownika

• Skł. prac. podst. - podstawowy wymiar składki opłacanej przez pracownika

• Skł. prac. dodat. - wymiar dodatku do składki opłacanej przez pracownika

• Skł. płatn. podst. - podstawowy wymiar składki opłacanej przez płatnika

• Skł. płatn. dodat. - wymiar dodatku do składki opłacanej przez płatnika

• Skł. obniżona - czy składka jest obniżona

• PFR ID - identyfikator do PFR

• TFI ID - identyfikator do TFI

• Przystąpienie wysł. - data wysłania zgłoszenia do przystąpienia do PPK

• Rezygnacja wysł. - data wysłania informacji o rezygnacji z udziału w PPK

Okno udostępnia następujące funkcje:

• Dodawanie

1133



Kadry/Płace

Aby dodać nową informację o dołączeniu do PPK wystarczy wypełnić kolumnę z datą przystąpienia do PPK

Wprowadzone dane można zapisać wybierając z Menu polecenie "Dane" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

• Usuwanie

Aby usunąć wpis należy zaznaczyć go na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję

"Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia
chęci usunięcia wybranej kwalifikacji:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

• Drukowanie listy kwalifikacji

Aby wydrukować listę zawartość grida należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj listę"

lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe
dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

• Składki PPK pracownika

Aby wyświetlić historię składek na PPK dla danego zgłoszenia u pracownika należy z Menu wybrać "Dane"

---> funkcję "Składki", lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Wyświetli się
następujące okno:

Okno zawiera podsumowanie składek z podziałem na miesiące i lata, Pole 'Razem' nad tabelą zawiera sumę
wartości w kolumnie 'Razem składki'. Wartości odprowadzanych składek pobierane są z listy płac dla pracown-
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ika za dany miesiąc ze składników PPK00, PPK01, PPK02, PPK03, PPK04, PPKOBN. Data wysłania uzupeł-
niana jest podczas generowania pliku xml (opisane w rozdziale Kadry/Płace - Deklaracje - PPK). W sytuacji
kiedy deklaracja jest powtórnie generowana, data wysłania jest nadpisywana.

Wysłanie deklaracji PPK uniemożliwia otwarcie listy płac powiązanej z wpisem na dany miesiąc poprzez uzu-
pełniony numer listy.

Klawisze  i  lub F11/F12 lub opcje Pracownik -> Poprzedni/Następny służą do przechodzenia
pomiędzy kolejnymi pracownikami, historia będzie wyświetlana dla najnowszej rejestracji pracownika do PPK.

• Poprzedni - Następny Pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" można przejść do edycji PPK u poprzedniego

(Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika (Menu

---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

2.2.13. Rachunki ROR

System Anakonda umożliwia rejestrację wielu rachunków bankowych wybranemu pracownikowi.

Aby rejestrować rachunki bankowe pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym
kliknięciem wybrać podtabelę "Rachunki ROR". System wyświetli okno "Rachunki bankowe pracownika .....":

Uwaga! Suma wartości kolumny "Procent" musi być równa 100 - system to kontroluje.

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:
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1. Dodawanie nowego rachunku ROR

Aby dodać nowy rachunek ROR należy w ostatnim wierszu okna edytować kolumnę "Numer rachunku"

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Rachunek" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego (Menu ---> Pracownik---> Poprzedni pracownik

lub klawisz <F11> lub ikona )lub następnego Pracownika (Menu ---> Pracownik ---> Następny pracownik

lub klawisz <F12> lub ikona )

Inny pracownik - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <Ctrl+S>, bądź w menu "Czynność" jako "Inny
pracownik", umożliwia wybór innego pracownika którego zatrudnienia ma edytować Anakonda

Uwaga! Podczas zmiany pracownika wybrać można tylko pracowników którzy zostali wcześniej zfiltrowani
w kartotece osobowej.

2. Usuwanie rachunku ROR

Aby usunąć wiersz z rachunkiem ROR należy zaznaczyć go na liście w oknie "Rachunki bankowe pracowni-
ka ....", a następnie z Menu wybrać polecenie "Rachunek" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num ->

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia rachunku:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

3. Drukuj listę rachunków

Aby wydrukować listę rachunków ROR widoczną w oknie "Rachunki bankowe pracownika ..." należy z Menu
wybrać polecenie "Rachunek" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

2.2.14. Rodzina

System Anakonda umożliwia rejestrację członków rodzin zarówno tych dla potrzeb zgłoszeń do ubezpieczeń jak
i wszystkich członków rodziny dla potrzeb realizacji działalności socjalnej w firmie.
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Aby rejestrować członków rodziny pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrotnym
kliknięciem wybrać podtabelę "Rodzina". System wyświetli okno "Edycja członków rodziny: ..." dla wybranej
osoby:

Na oknie dostępny jest filtr 'tylko aktywnie ubezpieczeni', aby z niego skorzystać należy nacisnąć klawisz <F3>,

wybrać polecenie 'Wyświetl dane' z menu 'Dane', lub wcisnąć przycisk , następnie możliwa będzie zmiana
zaznaczenia checkboxa. Po zmianie należy ponownie wyświetlić dane.

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowego członka rodziny.

Aby dodać członka rodziny należy z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowego członka
rodziny":

Okno to umożliwia rejestrację podstawowych danych osobowych i adresowych członka rodziny.
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W polu "Pokrewieństwo" mamy możliwość wyboru elementu ze słownika "Stopnie pokrewieństwa" naciskając

klawisz <F1> lub ikonę .

Jeżeli członek rodziny ma być zgłoszony do ubezpieczenia wówczas zaznaczamy checkbox "ubezpieczony" i
edytujemy daty rozpoczęcia i ewentualnie zakończenia ubezpieczenia.

Uwaga: System kontroluje, czy ubezpieczenie dziecka nie będzie obowiązywało po 26 roku życia i zablokuje
zapis dat ubezpieczenia które by na to wskazywały.

Rejestracja ZCNA i wyrejestrowanie ZCNA jest uzupełniana przez system przy wypełnianiu deklaracji, można
w tym oknie podejrzeć daty.

W polu "Stopień niepeł." mamy możliwość wyboru elementu ze słownika "Rodzaje niepełnosprawności"

naciskając klawisz <F1> lub ikonę .

Jeżeli zaznaczymy checkbox 'wspólne zamieszkanie" to pola adresowe nie są możliwe do edycji, dane adresowe
członka rodziny pobierane są wówczas z danych adresowych pracownika.

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Członek rodziny" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Członek rodziny" ---> funkcję "Cofnij" lub

naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edycja członka rodziny.

Aby edytować dane członka rodziny należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Edycja członków rodziny: ...",
a następnie z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z pas-

ka skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające dane wprowadzonego uprzednio członka
rodziny:
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Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Członek rodziny" ---> funkcję

"Zapisz" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Członek rodziny ---> Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8>

lub ikony .

Historia ubezpieczeń (ZCNA) --> Uzyskanie historii ubezpieczeń członka rodziny --> klawisz <F6> lub ikona

.
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W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego (Menu ---> Członek rodziny---> Poprzedni lub

klawisz <F11> lub ikona )lub następnego człona rodziny (Menu ---> Członek rodziny ---> Następny lub

klawisz <F12> lub ikona ).

Drukowanie - umożliwia drukowanie historii ubezpieczeń --> naciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctrl-L> lub

ikona .

Ikona  Pozwoli na wygenerowanie deklaracji ZCNA. Użycie funkcji, spowoduje wyświetlenie okna z
parametrami:
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Na oknie można wybrać czy wygenerować dokument zgłoszenia, wyrejestrowania bądź obu. Przy zgłoszeniu
weryfikowane jest czy członek rodziny nie jest aktualnie zgłoszony. Przy wyrejestrowywaniu weryfikowane
jest czy członek rodziny nie jest aktualnie wyrejestrowany. W ostatnim polu należy podać ścieżkę folderu
docelowego, gdzie utworzony zostanie plik z deklaracją.

3. Usuwanie członka rodziny.

Aby usunąć członka rodziny należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja członków rodziny ....", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia członka rodziny:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

4. Drukuj listę członków rodziny.

Aby wydrukować listę członków rodzin widoczną w oknie "Edycja członków rodziny ....." należy z Menu
wybrać polecenie "Dane" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
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Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

5. Poprzedni - następny pracownik.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować dane członków rodziny

poprzedniego (Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pra-

cownika (Menu ---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.2.15. Staże pracy

Aby sprawdzić informacje o przebiegu zatrudnienia pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych"
dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Staże pracy". System wyświetli okno "Staż pacy dla pracownika ..."
dla wybranej osoby:

Musimy podać datę dla której ma być wyliczany staż pracy. Następie naciskamy klawisz <F1> lub ikonę 

Inny pracownik - skrót klawiszowy <Ctrl>+<S>, ikona  lub polecenie "Inny pracownik" z menu "Pracown-
ik"

Po wyborze pojawi się okno z wyliczonymi stażami pracy, gdzie:
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1.

Bieżące to okres pracy w danym zakładzie od czasu zawarcia pierwszej umowy w bieżącym okresie

Firma to okres pracy w danym zakładzie od czasu zawarcia pierwszej umowy, poprzez następne i do ich
zakończenia np Pracownik był zatrudniony w danej Firmie w okresie od 01-01-2008 do 31-12-2009, następnie
odszedł z Firmy

Branża to okres pracy w danej branży

Łącznie  to sumaryczny okres pracy danego pracownika

2.2.16. Składki ZUS

Aby sprawdzić informacje o składkach ZUS pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych" dwukrot-
nym kliknięciem wybrać podtabelę "Składki ZUS". System wyświetli okno "Składki ZUS dla pracownika ..." dla
wybranej osoby:
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Na oknie znajdują się następujące kolumny:

• Rok - rok którego dotyczy dany wpis

• Mies. - miesiąc którego dotyczy dany wpis

• Rok L. - rok z listy płac jeżeli jest inny niż rok z daty wypłaty (istotne przy generowaniu deklaracji ZUS RPA)

• Mies. L. - miesiąc z listy płac jeżeli jest inny niż rok i miesiąc z daty wypłaty (istotne przy generowaniu
deklaracji ZUS RPA)

• Rodzaj - rodzaj deklaracji ZUS dla danego wpisu

• Tytuł ubezpieczenia - tytuł ubezpieczenia ZUS dla danego wpisu

• Wymiar etatu - wymiar etatu pracownika którego dotyczy dany wpis

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• Przeglądaj dane <F4> - pozwala na przejrzenie szczegółowych danych wybranej składki. Użycie funkcji
spowoduje wyświetlenie okna z danymi:
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• Wyświetl dane <F3> - funkcja pozwala na przefiltrowanie danych. Wybrać można spośród 3 opcji - wszystkie
deklaracje, deklaracje RCA lub deklaracje RZA

• Drukuj listę <Ctrl +P> - funkcja pozwala na wydrukowanie listy składek zawartych w wyświetlonej tabeli

• Poprzedni pracownik <F11> / Następny pracownik <F12> - pozwala na dynamiczną zmianę na następ-
nego/poprzedniego pracownika, bez konieczności zamykania okna

• Inny pracownik <Ctrl+S> - pozwala na dynamiczną zmianę na wybranego pracownika, bez konieczności
zamykania okna

Dane do tabeli wpisywane są automatycznie podczas zamykania listy płac, a wartości pobierane są z następujących
składników płacowych:

Table 7.1. Składniki płacowe pobierane do deklaracji ZUS (RCA, RZA)

Składniki płacowe Pole w deklaracji
260 Podstawa ubezpieczenia chorobowego
261 Składka chorobowa ubezpieczonego
250 Podstawa ubezpieczenia emerytalno-rentowego
255 Składka emerytalna finansowana przez budżet państwa
253 Składka emerytalna finansowana przez płatnika składek
252 Składka emerytalna finansowana przez ubezpieczonego
258 Składka rentowa finansowana przez budżet państwa
257 Składka rentowa finansowana przez płatnika składek
256 Składka rentowa finansowana przez ubezpieczonego
260 Podstawa ubezpieczenia wypadkowego
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263 Składka wypadkowa finansowana przez płatnika
składek

265 Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego
55Y, 55Z Składka zdrowotna finansowana przez ubezpieczonego

556 Składka zdrowotna finansowana przez budżet państwa
251 Czy przekroczono pułap ZUS
259 Podstawa FP
25G Podstawa FGŚP

Jeżeli w zatrudnieniu pracownika uzupełnione są pola dotyczące Ubezpieczenia RSA, do RCA pobrany zostanie
kod tego właśnie ubezpieczenia w zakresie dat obowiązywania tymczasowego kodu ubezpieczenia.

Jeżeli w zatrudnieniu pracownika kod ubezpieczenia nie będzie wypełniony deklaracja RCA nie zostanie utwor-
zona podczas zamykania listy płac za dany miesiąc.

2.2.17. Szkolenia

•

Drukowanie listy - skrót klawiszowy <Ctrl + P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuje listę"
z menu "Szkolenia" pozwala na wydrukowanie listy szkoleń jakie przebył wybrany pracownik

•

Zmiana pracownika - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Poprzedni" z

menu "Pracownik", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Następny" z
menu "Pracownik" pozwalają na dynamiczną zmianę pracowników. Na oknie znajdują się następujące kolumny:

• Pracownik - identyfikator pracownika

• Szkolenie - nazwa szkolenia

• Data szkolenia - data odbycia szkolenia przez pracownika

• Data ważności - data ważności odbytego szkolenia

2.2.18. Szkoły

Aby rejestrować informacje o ukończonych szkołach pracownika należy w oknie "Podtabele danych osobowych"
dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Szkoły". System wyświetli okno "Edycja szkół pracownika ......" dla
wybranej osoby:
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Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1. Dodawanie nowej szkoły

Aby dodać nową informację o ukończonych szkołach należy z Menu wybrać polecenie "Szkoła" ---> funkcję

"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Dodawanie szkoły pracownika.....":

W oknie tym mamy do edycji następujące pola:

•

Wykształcenie - rodzaj uzyskanego wykształcenia, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy sko-
rzystać ze słownika "Rodzaje wykształcenia"

•

Typ szkoły - kod typu szkoły, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać ze słownika
"Typy szkół"

• Nazwa - nazwa ukończonej szkoły
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• Kierunek - nazwa kierunku ukończonej szkoły

• Czas trwania - podstawowy czas trwania w latach pobierania nauki w szkole

• Data ukończenia - data ukończenia szkoły

Wprowadzone dane możemy zapisać wybierając z Menu polecenie "Szkoła" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Szkoła ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub

ikony 

2. Edycja szkoły.

Aby edytować dane wprowadzonej wcześniej szkoły należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja szkół
pracownika ....", a następnie z Menu wybrać polecenie "Szkoła" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę .System wyświetli okno zawierające wprowadzoną uprzednio
szkołę pracownika:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Szkoła" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Szkoła ---> Cofnij zmiany" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub

ikony 

3. Usuwanie szkoły

Aby usunąć szkołę należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja szkoły pracownika ....", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Nagroda" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę  System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wybranej szkoły:
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Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>)

4. Drukowanie listy szkół

Aby wydrukować listę szkół widoczną w oknie "Edycja szkół pracownika ....." należy z Menu wybrać polecenie
"Szkoła" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

 System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj"

5. Poprzedni - Następny Pracownik

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja danych osobowych" możemy tu edytować szkoły poprzedniego

(Menu ---> Pracownik ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego pracownika (Menu

---> Pracownik ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona )

2.2.19. Zatrudnienie - umowy

Okno "Zatrudnienie - umowy" umożliwia łatwy dostęp do danych dotyczących zatrudnienia w jednym miejscu.
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Okno podzielone jest na 4 części:

• Zatrudnienie

• Umowy

• Angaże

• Składniki

Cechą szczególną tego okna jest to, że widać powiązania między zatrudnieniem, umową, angażem i składnikiem
angażu, przykładowo oznaczając angaż zostanie zaznaczona umowa z której on pochodzi, do umowy zostanie
zaznaczone zatrudnienie, a z angażu oznaczone zostaną również składniki. Istnieje możliwość zmiany rozmiaru

poszczególnych części okna przeciągając linie pomiędzy gridami: 

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

1.

Dodaj - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <Num+>, bądź w menu "Czynność" jako "Dodaj". Aby
dodać umowę do zatrudnienia które nie ma żadnej umowy należy oznaczyć zatrudnienie, kliknąć dodaj, po
czym na pytanie "Czy dodać zatrudnienie dla pracownika...?" odpowiedzieć 'Nie', następnie pojawi się pytanie
"Czy dodać umowę dla pracownika...?", odpowiedź 'Tak' otworzy dodawanie umowy do oznaczonego zatrud-
nienia. Analogicznie można postąpić z angażem.

2.

Edytuj - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <F4>, bądź w menu "Czynność" jako "Edytuj dane" -
okno opisane w kadry_kartoteka_osobowa_podtabele_angaże.
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3.

Usuń - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <Num->, bądź w menu "Czynność" jako "Usuń"

4.

Drukuj - dostępna pod przyciskiem , klawiszami <Ctrl+P>, bądź w menu "Czynność" jako "Drukuj dane"

Zależnie od tego w którym gridzie umieszczony jest kursor, efekt skorzystania z funkcji będzie inny.

Uwaga: Dla przyśpieszenia pracy po dodaniu zatrudnienia automatycznie wyświetlona zostaje propozycja dodania
umowy, po dodaniu umowy proponowane jest dodanie angażu, ponadto data od z umowy zostanie uzupełniona
w angażu.

• Zatrudnienie

Aby dodać zatrudnienie należy z Menu wybrać polecenie "Czynność" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowego zatrudnienia":
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W oknie tym do edycji dostępne są następujące pola:

• Główne miejsce pracy - zaznaczenie oznacza traktowanie danego zatrudnienia jako główne miejsce pracy.

• Czy absencje - zaznaczenie oznacza że wybrane zatrudnienie wykorzystuje moduł absencji

• Urlop w roku - informacje o ilości urlopu wypoczynkowego wykorzystanego i zaległego w roku
początkowym zatrudnienia.

• Choroba w roku - informacja o wykorzystanych dniach choroby finansowanych z wynagrodzenia praco-
dawcy

•

Źródło naboru - kod źródła naboru pracownika, naciskając klawisz <F1> lub ikonę  wybór ze słownika
"Źródła naboru"
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• Nr archiwalny - alternatywny numer pracownika zastosowany dla archiwum danych personalnych.

•

Ubezpieczenie - kod ubezpieczenia pracownika, naciskając <F1> lub ikonę  wybór ze słownika
"Rodzaje ubezpieczeń".

6-cio znakowy nr ubezpieczenia, składa się z:

1. podmiot podstawy wraz z rozszerzeniem (4 znaki),

2. ustalone, bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak),

3. stopień niepełnosprawności (1 znak).

Dodatkowe zatrudnienie dodajemy więc w przypadku gdy zmienia się kod jednego z powyższych punktów,
np. gdy drugie stanowisko które ma piastować pracownik nie podlega z mocy przepisów szczególnych ubez-
pieczeniu zdrowotnemu, a pierwsze podlega.

Istnieje możliwość zmiany kodu ubezpieczenia bez konieczności zamykania zatrudnienia. W takiej sytuacji
podczas zapisywania zmian system wyświetli pytanie czy generować parę deklaracji ZUS ZWUA/ZUS ZUA
(wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie do ZUS). Po potwierdzeniu należy podać ścieżkę dla folderu,
w którym zostaną zapisane pliki xml na potrzeby wczytania do programu Płatnik.

• Ubezpieczenie RSA - dodatkowy kod ubezpieczenia uzupełniany w sytuacji kiedy pracownik czasowo
zmienia rodzaj ubezpieczenia (np. przechodzi na urlop wychowawczy). Wprowadzając ten kod należy okres-
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lić okres jego obowiązywania uzupełniając pola Data obowiązywania od...do. Jeżeli kod jest uzupełniony,
system pobiera go do deklaracji RCA w podanym zakresie dat.

•

Urząd - kod urzędu skarbowego, naciskając <F1> lub ikonę  wybór ze słownika "Urzędy skarbowe".

•

NFZ - kod oddziału NFZ, naciskając <F1> lub ikonę  wybór ze słownika "Oddziały NFZ".

• Dane globalne - czy PIT ma uwzględniać dane ze wszystkich zatrudnień, czy każde zatrudnienie oddzielnie

• PIT 11/8 - czy generować PIT 11/8. Pole to jest domyślnie zaznaczone podczas tworzenia nowego zatrud-
nienia

• PIT 40 - czy generować PIT 40

• Koszty(do wyboru):

1. Podstawowe Pole to jest domyślnie zaznaczone podczas tworzenia nowego zatrudnienia

2. Podwyższone

• Ulga(do wyboru):

1. Brak ulgi

2. Pojedyncza Pole to jest domyślnie zaznaczone podczas tworzenia nowego zatrudnienia

3. Podwyższona

• Eksport ZUA i ZCNA - daty ostatniego eksportu deklaracji ZUA/ZIUA i ZCNA/ZZA/ZWUA

• Ubezpieczenia:

1. Emerytalne

2. Zdrowotne

3. Rentowe

4. FP

5. Chorobowe

6. FGŚP

7. Wypadkowe

umożliwia wybór czy dla pracownika odprowadzane są wybrane składki, domyślnie wszystko oznaczone.
Właściwe oznaczenie ubezpieczeń, którym podlega pracownik ma wpływ na wyliczanie dla niego składek
na listach płac oraz na generowanie odpowiednich deklaracji ZUS.

• Staż od:

1. Ogółem - ogólny staż pracy pracownika

2. Do urlopu - staż pracy na podstawie którego wyliczany jest urlop przysługujący pracownikowi

3. Do zasiłku - staż pracy na podstawie którego wyliczany jest zasiłek przysługujący pracownikowi

4. Do nagrody - staż pracy na podstawie którego wyliczana jest wysokość nagrody dla pracownika
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5. Do dodatku - staż pracy na podstawie którego wyliczana jest wysokość dodatku stażowego dla pracown-
ika

W celu ułatwienia wprowadzania danych, podczas dodawania kolejnego zatrudnienia, "data od" zostanie
automatycznie uzupełniona o datę dnia następnego względem zakończenia poprzedniego zatrudnienia.

• Przyczyna wyrejestrowania - kod podawany podczas zakończenia zatrudnienia (istotne dla deklaracji ZUS)

• Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy - kod podawany podczas zakończenia zatrudnienia (istotne
dla deklaracji ZUS)

• Kod rozwiązania stosunku pracy - kod podawany podczas zakończenia zatrudnienia (istotne dla deklaracji
ZUS)

Zapis wprowadzonych danych następuje po wyborze z Menu polecenia "Zatrudnienie", a następnie funkcji

"Zapisz" lub po naciśnięciu klawisza <F5> lub wyborze z paska skrótów ikony .

Cofnięcie wprowadzonych zmian możliwe jest poprzez polecenie "Zatrudnienie" ---> funkcję "Cofnij" lub

klawisz <F8> lub ikonę  z paska skrótów.Po zapisie nowego zatrudnienia system automatycznie otworzy
okno dodawania Umowy o pracę.

• Umowy o pracę

• Dodawanie nowej umowy o pracę

Okno "Dodawanie nowej umowy o pracę":

W tym oknie do edycji dostępne są następujące pola:
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Rodzaj umowy - symbol rodzaju zawieranej umowy o pracę, naciskając klawisz <F1> lub ikonę 
możliwy jest wybór ze słownika "Rodzaje umów o pracę"

• Data zawarcia - data zawarcia umowy o pracę - patrz Samouczek --> Edycja pól w formacie daty. W przy-
padku gdy to pierwsza umowa tego pracownika, pole zostanie automatycznie uzupełnione datą rozpoczęcia
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zatrudnienia. Jeśli pracownik posiada już umowę w systemie, to pole zostanie uzupełnione dniem naspu-
jącym po dniu zakończenia ostatniej umowy.

• Umowa od do - czas trwania umowy o pracę, w przypadku umowy na czas nieokreślony "data do" po-
zostaje pusta, patrz Samouczek --> Edycja pól w formacie daty.

• Reprezentant - nazwa reprezentanta Pracodawcy występującego w umowie o pracę.

• Układ zbiorowy - nazwa układu zbiorowego obowiązującego pracownika.

• Data zarejestrowania ZUS - istnieje możliwość wyboru daty z kalendarza.

• Data wyrejestrowania ZUS - istnieje możliwość wyboru daty z kalendarza.

Przy dodawaniu nowej umowy o pracę kopiowane są wszystkie dane ostatniego angażu z poprzedniej umowy
włącznie ze składnikami specjalnymi.

Aby zapisać wprowadzone dane należy z Menu wybrać polecenie "Umowa" ---> funkcję "Zapisz zmiany"

lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu należy wybrać polecenie "Umowa" ---> funkcję "Cofnij zmiany"

lub nacisnąć klawisz <F8> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

• Edycja umowy o pracę

Chcąc zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Umowa" ---> funkcję "Zapisz" lub

nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę 

Cofnięcie zmian można uzyskać poprzez Menu ---> Umowa ---> "Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub

ikony 
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W tym samym oknie możliwe jest przejście do edycji poprzedniej (Menu ---> Umowa---> Poprzednia umowa

lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej umowy (Menu ---> Umowa ---> Następna umowa lub

klawisz <F12> lub ikona )

Uwaga: edytować możemy tylko umowy o pracę z aktywnego zatrudnienia

• Drukowanie listy umów

Aby wydrukować listę umów widoczną w oknie "Edycja umów dla pracownika" należy z Menu wybrać
polecenie "Czynność" ---> funkcję "Drukuj dane" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno typowe dla opcji wydruku

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku"

Należy zaznaczyć odpowiednie opcje, a następnie potwierdzić wydruk naciskając "OK", aby zrezygnować
należy nacisnąć klawisz "Anuluj"

• Angaże i składniki angaży zostały już opisane w niniejszej dokumentacji w dedykowanych im działach

Ponadto dostępne są funkcje dotyczące pracownika:

•

Poprzedni - dostępna pod przyciskiem , klawiszem F11>, bądź w menu "Czynność" jako "Poprzedni"

•

Następny - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <F12>, bądź w menu "Czynność" jako "Następny"

•

Praca bieżąca - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <F8>, bądź w menu "Czynność" jako "Praca
bieżąca", jest to ta sama funkcja co "Praca bieżąca" w Kartotece osobowej

•

Inny pracownik - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <Ctrl+S>, bądź w menu "Czynność" jako "Inny
pracownik", umożliwia wybór innego pracownika którego zatrudnienia ma edytować Anakonda

Uwaga! Podczas zmiany pracownika wybrać można tylko pracowników którzy zostali wcześniej zfiltrowani
w kartotece osobowej.

2.2.20. Zobowiązania ratalne

Aby rejestrować informacje o zobowiązaniach lub składkach pracownika należy w oknie "Podtabele danych os-
obowych" dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Zobowiązania/składki". System wyświetli okno " Edycja
zobowiązań/składek pracownika :<id_pracownika>" dla wybranej osoby:
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Widoczne kolumny to:

• Id - identyfikator zobowiązania, pole obowiązkowe, możliwość wyboru ze słownika pod F1

• Od dnia - pole obowiązkowe

• Wartość początkowa

• Kwota - wysokość miesięcznej płatności

• Wartość aktualna

• Zawieszone do

• Składnik - składnik płacowy odpowiadający zobowiązaniu/składce

• Beneficjent - kontrahent otrzymujący pieniądze(pole opcjonalne)

• Żyrant 1,2 - id żyranta, do wyboru spod F1

Aby filtrować zobowiązania ratalne pracownika należy skorzystać z klawisza <F3>, ikony , bądź wybrać z
menu "Zobowiązanie" a następnie "Filtruj"

Okno udostępnia funkcje:

•

Dodawanie zobowiązań ratalnych z użyciem klawisza <Num+>, ikony , albo wybór z menu "Zobow-
iązanie" opcji "Dodaj". W efekcie pojawi się nowy wiersz do uzupełnienia w tabeli

•

Zapisywanie zmian przyciskiem <F5>, ikoną , bądź wybór z menu "Zobowiązanie" opcji "Zapisz"
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•

Usuwanie zobowiązań klawiszem <Num->, ikoną , lub wybór z menu "Zobowiązanie" opcji "Usuń"

•

Wydruk widocznej tabeli poprzez Ctrl+P, ikonę , albo wybór z menu "Zobowiązanie" opcji "Drukuj listę"

•

Przechodzenie pomiędzy pracownikami, do poprzedniego przez klawisz <F11>, ikonę , lub wybór z menu

"Pracownik" opcji "Poprzedni", natomiast do następnego przez klawisz <F12>, ikonę , bądź wybór z
menu "Pracownik" opcji "Następny"

•

Inny pracownik - dostępna pod przyciskiem , klawiszem <Ctrl+S>, bądź w menu "Czynność" jako "Inny
pracownik", umożliwia wybór innego pracownika którego zatrudnienia ma edytować Anakonda

Uwaga! Podczas zmiany pracownika wybrać można tylko pracowników którzy zostali wcześniej zfiltrowani
w kartotece osobowej.

2.3. Praca bieżąca
W systemie Anakonda istnieje możliwość wykonywania kadrowych prac bieżących dla jednego lub grupy pra-
cowników. Opcja dostępna jest z poziomu kartoteki osobowej po wybraniu skrótu klawiszowego <F8>, polecenia

"Praca bieżąca" z menu "Kartoteka" lub ikony  z menu podręcznego.

Okno prac bieżących:
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W oknie prac bieżących do wyboru są poszczególne czynności:

• Rozwiązanie stosunku pracy

Na oknie mamy do wypełnienia następujące kontrolki:

• Typ rozwiązania stosunku pracy - istnieje możliwość wyboru ze słownika po użyciu skrótu klawiszowego
<F1> . W deklaracji ZUS ZWUA wartość pola oznacza z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku
pracy: 1 - z inicjatywy pracownika, 2 - z inicjatywy pracodawcy

• Numer zatrudnienia - istnieje możliwość wyboru z kartoteki zatrudnień pracownika po użyciu skrótu klaw-
iszowego <F1>

• Data wypowiedzenia
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• Data zakończenia stosunku pracy - kontrolka nieedytowalna, informacyjna

• Okres w tygodniach/miesiącach/dniach - okres wypowiedzenia

• Przyczyna wyrejestrowania - kod przyczyny wyrejestrowania z ZUS (istnieje możliwość wyboru ze słown-
ika po użyciu skrótu klawiszowego <F1>)

Jeżeli kod przyczyny wyrejestrowania jest inny niż '600' konieczne będzie uzupełnienie pozostałych kodów:

• Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy - kod podstawy prawnej (istnieje możliwość wyboru ze
słownika po użyciu skrótu klawiszowego <F1>)

• Kod rozwiązania stosunku pracy - kod rozwiązania stosunku pracy (istnieje możliwość wyboru ze słownika
po użyciu skrótu klawiszowego <F1>)

Dane w wypełnionym oknie należy zapisać lub zrestartować. Jeżeli do rozwiązania stosunku pracy wybrano
więcej niż jednego pracownika, wówczas okno wyświetli się tyle razy, ilu pracowników wybrano. Rozwiązanie
stosunku pracy skutkuje wpisaniem daty zakończenia stosunku pracy jako Datę do trwających angaży i umów,
nie ma możliwości edycji danych z zakończonego zatrudnienia.

Jeżeli data zakończenia stosunku pracy jest mniejsza od bieżącej, stan zatrudnienia pracownika zmieni się na
'Z'. Jeżeli jest późniejsza, stan zostanie zmieniony przez funkcję w harmonogramie w dniu oznaczonym jako
data zakończenia stosunku pracy.

Jeśli pracownik posiadał 1 zatrudnienie i był zarejestrowany do PPK, data końca zatrudnienia zostanie tam
uzupełniona.

• Przywracanie stosunku pracy

Na oknie mamy do wypełnienia następujące kontrolki:

• Numer zatrudnienia - istnieje możliwość wyboru ze słownika po użyciu skrótu klawiszowego <F1>,

• Numer umowy - istnieje możliwość wyboru ze słownika po użyciu skrótu klawiszowego <F1>,

• Nowa data rozwiązania - istnieje możliwość wprowadzenia nowej daty rozwiązania np. w przypadku
umowy na czas określony wpisana tu data pojawi się w polach 'data do' umowy i najnowszego angażu z
umowy, należy jednak pamiętać że zatrudnienie będzie po tej operacji aktywne nawet jeśli wprowadzona
zostanie data z przeszłości. Pole może pozostać puste.

Dane w wypełnionym oknie można zapisać lub cofnąć zmiany. Jeżeli do przywracania stosunku pracy wybrano
więcej niż jednego pracownika, wówczas okno wyświetli się tyle razy, ilu pracowników wybrano.

System automatycznie usunie datę zakończenia zatrudnienia z PPK pod warunkiem, że deklaracja nie została
jeszcze wysłana.
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• Świadectwo pracy

Zaznaczenie opcji Świadectwo pracy oraz Jedna pozycja spowoduje wyświetlenie okna z parametrami dla
wygenerowania świadectwa pracy dla pracownika zaznaczonego na gridzie kartoteki osobowej:

Aby wygenerować dokument nieodzowne jest wybranie numeru zatrudnienia pracownika, którego świadectwo

pracy ma dotyczyć. W tym celu w polu numer zatrudnienia należy nacisnąć klawisz <F1> lub ikonę  .
System wyświetli okno z wyborem zatrudnienia:

Wyboru można dokonać dwuklikiem na zaznaczonym wierszu lub naciśnięciem klawisza <Enter>. Wybrany
numer zarudnienia zostanie wczytany do okna z parametrami wydruku. Pozostałe pola nie są obowiązkowe.
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Uzupełnienie ich spowoduje, że wpisane informacje pojawią się na wydruku Świadectwa pracy w odpowiednich
punktach.

Po uzupełnieniu parametrów należy wybrać format wydruku. Dostępne opcje to PDF (nieedytowalny) lub
DOCX (w pełni edytowalny co pozwala na modyfikacje lub uzupełnienie pobranych danych.

Wybór klawisza Drukuj spowoduje wyświetlenie okna z wyborem pobrania dokumentu:

Możliwe do wyboru jest bezpośrednie otwarcie pliku w wybranym uprzednio formacie lub zapisanie go na
dysku w wybranym folderze.

Wybór zatwierdzamy naciskając klawisz OK (Enter) lub rezygnujemy z niego wybierając Anuluj (Esc).
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W oknie należy wybrać również grupę pracowników, do których będą odnosić się czynności. Do wyboru jest:

• Jeden pracownik - dotyczy pracownika zaznaczonego kursorem pod oknem "Dane osobowe",

• Wszyscy wyświetleni - dotyczy wszystkich pracowników wyświetlonych w tabeli pod oknem "Dane osobowe",

• Wszyscy zaznaczeni - dotyczy wszystkich pracowników zaznaczonych myszką w tabeli pod oknem "Dane
osobowe".

Następnie należy użyć klawisza "Wybierz" lub "Anuluj", Po wybraniu tego pierwszego, dla każdego wybranego
pracownika po kolei otworzy się okno do definiowania rozwiązania/przywracania stosunku pracy.

1165



Kadry/Płace

2.4. Bilans otwarcia

Aby uruchomić okno Bilans otwarcia należy wcisnąć skrót klawiszowy ctrl + O, ikonę , lub poprzez kom-
binację Kartoteka -> Bilans otwarcia.

To okno pozwala uzupełnić dane pracownika niezbędne do prawidłowego wyliczenia listy płac dotyczące okresu
zanim znalazł się w module kadry systemu Anakonda.

Zawiera ono zakładki:

1. Dochód

• Składka ZUS pracownika powinna zawierać sumę składek w części pracownika z 10 miesięcy tj do 31-10
bieżącego rok

• Składka ZUS zdrowotna to część składki odliczona od podatku

• Okres nal. urlopu(m-ce) to ilość miesięcy z jakich wyliczamy podstawę przy wyliczaniu urlopu oraz ekwi-
walentu za urlop, do wyboru 3, 6 lub 12 miesięcy

2. Karta zasiłkowa
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Kolejne kolumny to:

• Rok

• Miesiąc automatycznie dodano 12 miesięcy

• Ndp nominalne dni pracy - ilość dni roboczych w miesiącu

• Dpu dni pracy i urlopu - ilość dni przepracowanych łącznie z urlopem

• Podst. zasiłków wynagrodzenie brutto uzupełnione do pełnego miesiąca i pomniejszone o składkę ZUS
płatną przez pracownika; nominalna kwota, jaką pracownik powinien zarobić pracując cały miesiąc (bez
składki ZUS)

• Podst. ch. kwart. kwota premii kwartalnych (bez składki ZUS)

• Podst. ch. półr. kwota premii półrocznych (bez składki ZUS)

• Podst. ch. roczna kwota jednorazowych wypłat rocznych (typu trzynastka) (bez składki ZUS)

UWAGA! Wprowadzone podstawy uwzględniane będą tylko wtedy, jeśli zawarte są w okresie zatrud-
nienia.

3. Karta urlopowa
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Wprowadzone dane posłużą do naliczania wynagrodzenia za urlop w liście płac.

• rok

• miesiąc

• Dp - dni pracy - ilość dni przepracowanych

• Gp - godziny przepracowane - ilość godzin przepracowanych

• Mp - minuty przepracowane

UWAGA. z reguły Gp uwzględniane są do wyliczenia średniej godzinowej za urlop, jednakże uwzględ-
niane są tylko wtedy, jeśli uzupełnione są też Dp. W przypadku, gdy wprowadzone są tylko Dp, do
wyliczenia średniej godzinowej uwzględniane są Gp jako Dp razy 8 godzin (dla pełnego etatu).

• Podst.urlopu do - data ostatniego dnia miesiąca, za który ręcznie naliczaliśmy wynagrodzenia

• Podst.urlopu - zmienne wynagrodzenie brutto, potrzebne do naliczenia urlopu jako średnia z 3, 6 lub 12
miesięcy; w skład jego wchodzą tylko zmienne składniki wynagrodzenia: płaca godzinowa, płaca akordowa,
dopłaty za nadgodziny i zmienne dodatki: za godziny szkodliwe, nocne, premia uznaniowa i inne; w pod-
stawę urlopu nie wliczamy nominalnych składników wynagrodzeń: płacy zasadniczej, dodatków stałych
(funkcyjny, szkodliwy, stażowy i premia regulaminowa) i dodatków jednorazowych

UWAGA: Do podstawy urlopu wprowadzamy tylko tyle miesięcy wstecz, z ilu naliczana jest średnia.

3. Szkolenia
Aby rozpocząć pracę z Szkoleniami należy wybrać przycisk "Szkolenia" lub nacisnąć klawisz <F3>:
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3.1. Szkolenia
W systemie Anakonda umożliwiono rejestrację szkoleń dla pracowników. Służy do tego moduł "Szkolenia". Aby z
niego skorzystać, w menu głównym należy wybrać polecenie "Kadry" a następnie polecenie "Szkolenia" i kolejny
raz polecenie "Szkolenia". Na monitorze wyświetli się okno z listą szkoleń.

Na oknie dostępne są następujące filtry:

• Szkolenie - identyfikator szkolenia,
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• Nazwa - nazwa szkolenia. Możliwe wpisywanie tylko początku nazwy. Wielkość liter ma znaczenie,

• Operator - identyfikator operatora, jeżeli wpisana zostanie wartość -1 filtr ten zostanie pominięty,

• Uzupełniające do - identyfikator szkolenia uzupełniającego,

• Zależne od - identyfikator szkolenia,

• Projekt - identyfikator projektu, możliwe użycie klawisza <F1> w celu wyświetlenia listy projektów,

• Typ - typ szkolenia, istnieje możliwość wyboru typu szkolenia ze zdefiniowanego wcześniej słownika - klawisz
<F1>,

• Rodzaj szkolenia - rodzaj szkolenia,

• wewnętrze/obowiązkowe - pokazuje szkolenia tylko wewnętrzne bądź obowiązkowe,

• do zweryfikowania/zatwierdzenia/opracowania/sprawdzenia - wyświetla szkolenia, które posiadają wersję,
która jeszcze nie została zweryfikowana/zatwierdzona/opracowania/sprawdzona.

Żeby wyświetlić listę szkoleń według zdefiniowanego przez operatora filtra należy użyć polecenia "Filtruj" z menu

"Dane", skrótu klawiszowego <F3> lub wybrać ikonę  z menu podręcznego. Okno z listą szkoleń:

Dostępne na oknie funkcje to:

•

Dodawanie: ikona , polecenie "Dodaj" z menu "Dane", skrót klawiszowy <NUM+>.

Po wybraniu tej opcji, użytkownikowi wyświetli się okno dodawania pozycji.
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Do wypełnienia są następujące kontrolki:

• Szkolenie - identyfikator szkolenia. Pole obowiązkowe,

• Nazwa - nazwa szkolenia,

• Opis - opis szkolenia,

• Typ - typ szkolenia, możliwy wybór typu z listy (skrót klawiszowy <F1>),

• Symbol - symbol szkolenia,

• Uzupełniające - symbol szkolenia, dla którego dodawane szkolenie będzie uzupełniającym; możliwy wybór
szkolenia z listy (skrót klawiszowy <F1>),

• Zależne od - symbol szkolenia, od którego dodawane jest zależne; możliwy wybór szkolenia z listy (skrót
klawiszowy <F1>),

• Cel - wyznacza cel wykonania szkolenia

• Zakres - wyznacza zakres tematu w jakim ma być przeprowadzone szkolenie

• Projekt - symbol projektu; możliwy wybór z listy projektów (skrót klawiszowy <F1>),

• Rodzaj - rodzaj szkolenia,

• Okres ważności - liczba dni, przez które szkolenie nie będzie ważne,

• Dni karencji - liczba dni, która brana jest pod uwagę w procesie planowania szkoleń. Przykład: Jeżeli szkole-
nie z BHP planowane jest na 2012-10-11 a użytkownik 01 ma ważne szkolenie BHP do 2012-10-14, to jeżeli
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szkolenie BHP ma wpisaną liczbę dni karencji równą 4, to do planowanego szkolenia BHP automatycznie
dopisany zostanie również użytkownik 01,

• Liczba godzin - liczba godzin trwania szkolenia.

• Wewnętrzne - zaznaczenie tego pola oznacza, że szkolenie odbędzie się tylko dla pracowników firmy

• Obowiązkowe - zaznaczenie tego pola oznacza, że szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników
firmy

Po wypełnieniu odpowiednich pól, nowe szkolenie można zapisać używając skrótu klawiszowego <F5>, polece-

nia "Zapisz zmiany" z menu "Szkolenie", ikony  z menu podręcznego. Można również po prostu zamknąć
okno. Wtedy, jeżeli na oknie wprowadzono jakiekolwiek zmiany, system zapyta czy je zapisać. W oknie do-
dawania dostępna jest również funkcja cofnięcia zmian wprowadzonych w oknie. W tym celu należy użyć ikony

 z menu podręcznego, polecenia "Cofnij zmiany" z menu "Szkolenie" lub skrótu klawiszowego <F8>.
Możliwe jest również dodawanie nowego szkolenia bezpośrednio z okna dodawania. Żeby dodać nowe szkole-

nie należy użyć funkcji "Dodaj" z menu "Szkolenie", skrótu klawiszowego <NUM+> lub ikony  z menu
podręcznego.

•

Edycja: ikona , polecenie "Edytuj" z menu "Dane", skrót klawiszowy <F4>.

Funkcja edytowania istniejących w bazie szkoleń. Okno swoją funkcjonalnością tożsame z oknem dodania z tą
jednak różnicą, że nie można zmieniać identyfikatora szkolenia.

•

Usuwanie: ikona , polecenie "Usuń" z menu "Dane" lub skrót klawiszowy <NUM->.

Po wybraniu tej opcji system zapyta czy na pewno usunąć szkolenie. Nie można usuwać szkoleń jeżeli istnieje
już harmonogram dla szkolenia lub gdy szkolenie jest nadrzędnym dla innego.

•

Drukowanie: ikona , polecenie "Drukuj" z ,menu "Dane" lub skrót klawiszowy <CTRL>+<P>.

•

Filtrowanie: ikona , polecenie "Filtruj" z menu "Dane" lub skrót klawiszowy <F3>,

•

Pozostałe dane: ikon , polecenie "Pozostałe dane" z menu "Dane" lub skrót klawiszowy <F6>. Po wybra-
niu tej funkcji operator zobaczy tabele z danymi dodatkowymi szkolenia:
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Możliwe do wyboru opcje:

• Stanowiska/Działy

Grid edytowalny, w którym operator przypisuje działy i stanowiska, które będą podlegać szkoleniu. Opcja
ważna w przypadku automatycznego harmonogramowania szkoleń. Dostępne na gridzie funkcje to standar-
dowe funkcje:

•

Dodawanie: ikona , skrót klawiszowy <NUM+> lub polecenie "Dodaj" z menu "Stanowisko".
Funkcja ta dodaje wiersz do grida edytowalnego. Po dodaniu wiersza operator może wypełnić kolumny
"Stanowisko" i "Dział" odpowiednimi wartościami.

UWAGA: Po użyciu skrótu klawiszowego <F1> ma polach w kolumnie "Stanowisko" i/lub "Dział" możli-
wy jest multiwybór pozycji z odpowiednich słowników.

•

Usuwanie: ikona , skrót klawiszowy <NUM-> lub polecenie "Usuń" z menu "Stanowisko".

•

Filtrowanie: ikona , skrót klawiszowy <F3> lub polecenie "Filtruj" z menu "Stanowisko",

•

Zapisywanie: ikona , skrót klawiszowy <F5> lub polecenie "Zapisz" z menu "Stanowisko",

•

Drukowanie: ikona , skrót klawiszowy <CTRL>+<P> lub polecenie "Drukuj" z menu "Stanowisko".

• Wersje

Szkolenia lub procedury z pewnością będą wersjonowane. Żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom użytkown-
ików w systemie Anakonda wprowadzono taką możliwość. Tabela z wersji szkolenia zawiera elementy do-
dawania, edycji, usuwania wersji jak i dodawania plików binarnych pod odpowiednią wersję szkolenia.
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•

Dodawanie: skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Dodaj" z menu
"Dane".

Na oknie należy uzupełnić numer wersji i datę, od której wersja ma obowiązywać. Na oknie dostępne są
również pola, których wypełnienie jest nieobowiązkowe. Są to pola, które wskazują na to kto powinien
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sprawdzić/zweryfikować itd. wersję szkolenia. Obok nich dostępne są pola z datą. Ich wypełnienie oznacza,
że wersja szkolenia została zweryfikowana/sprawdzona itd.

UWAGA!!! Szkolenie będzie widoczne dla tych operatorów, których symbole wpisane są w kontrolki
sprawdził/zatwierdził itd.

•

Edycja: skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Edytuj" z menu "Dane".

Funkcja bardzo podobna do dodawania wersji szkolenia. Istnieje możliwość zmiany każdej wartości poza
identyfikatorem szkolenia.

•

Pozostałe dane: skrót klawiszowy <F6>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Pozostałe dane"
z menu "Dane".

W Anakondzie istnieje możliwość zapisu pliku binarnego dotyczącego szkolenia. Może to być instrukcja
do szkolenia, egzamin z tego szkolenia, procedura lub jakikolwiek inny plik. Po wybraniu tej funkcji op-
erator zobaczy listę z dostępnymi plikami.

Dostępne funkcje na oknie to:

•

Dodawanie - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Dodaj plik"
z menu "załącznik" pozwala na dodanie wybranego załącznika

•

Przeglądaj plik - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Przeglądaj
pliki" z menu "załącznik" pozwala na zapisanie wybranego pliku w celu jego wyświetlenia

•

Drukowanie listy - skrót klawiszowy <Ctrl + P>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Drukuj
listę" z menu "załącznik" drukuje zaznaczoną listę

•

Usuwanie pliku - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Usuń
plik" z menu "załącznik" usuwa zaznaczony plik

•

Zmiana wersji szkolenia : skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie

"Poprzednia wersja" z menu "Wersje", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego
lub polecenie "Następna wersja" z menu "Wersje" pozwalają na dynamiczną zmianę wersji szkolenia

1175



Kadry/Płace

Pliki binarne zapisywane są na serwerze systemu Anakonda, dlatego dostępne są z dowolnego miejsca i
nie zależą od miejsca instalacji klienta.

•

Usuń: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Usuń" z menu "Dane"
usuwa zaznaczoną pozycję

•

Drukuj listę: skrót klawiszowy <Ctrl + P>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Drukuj listę"
z menu "Dane" drukuje zaznaczoną listę

•

Filtruj: skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Filtruj" z menu "Dane"
reguluje wyświetlanie wersji szkolenia, w przypadku niewypełnienia pola zostaną wyświetlone wszystkie
wersje

•

Zmiana szkolenia : skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Poprzednie

szkolenie" z menu "Dane", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie
"Następne szkolenie" z menu "Dane" pozwalają na dynamiczną zmianę szkolenia

3.2. Harmonogram szkoleń
W systemie Anakonda umożliwiono harmonogramowanie szkoleń dla pracowników. Służy do tego moduł:
"Szkolenia - harmonogram", który znajduje się w module "Kadry". Jako pierwsze wyświetlane jest okno Edycja
harmonogramu szkoleń w formie przystosowanej do wyszukiwania danych:

Wypełniając poszczególne filtry i wybierając funkcję "Filtruj" z menu "Harmonogram" (można użyć skrótu klaw-

iszowego <F3> lub ikony ) operator wyświetli listę ujętych w harmonogramie szkoleń:
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Na oknie dostępne są funkcje:

• Twórz harmonogram - wprowadzanie zaplanowanego szkolenia. Skrót klawiszowy <NUM+>, polecenie

"Twórz harmonogram" z menu "Harmonogram" lub ikona  z menu podręcznego. Okno dodawania szkole-
nia do harmonogramu:

W oknie tym możemy znaleźć następujące funkcje:

•

Zapisywanie zmian: skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz zmiany" z menu "Dane", lub ikona 
z menu podręcznego

•

Cofanie zmian: skrót klawiszowy <F8>, polecenie "Cofnij zmiany" z menu "Dane", lub ikona  z menu
podręcznego

Operator w oknie powinien wypełnić pola. Pola, których nazwy są poprzedzone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

• Szkolenie: wybór szkolenia

• Data: ustalenie daty przeprowadzenia szkolenia

• Godzina: ustalenie godziny przeprowadzenia szkolenia

• Miejsce: wybór miejsca w którym ma odbyć się szkolenie

• Prowadzący: wybór osoby prowadzącej szkolenie

• Prowadzący (obcy): wybór osoby z zewnątrz, prowadzącej szkolenie
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• Edycja szkolenia - edycja dodanego szkolenia w harmonogramie. Skrót klawiszowy <F4>, polecenie "Edytuj"

z menu "Harmonogram" lub ikona  z menu podręcznego. Okno edycji szkolenia:

W oknie możemy znaleźć następujące funkcje:

•

Zapisywanie zmian: skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz zmiany" z menu "Dane", lub ikona 
z menu podręcznego

•

Cofanie zmian: skrót klawiszowy <F8>, polecenie "Cofnij zmiany" z menu "Dane", lub ikona  z menu
podręcznego

•

Zmiana szkolenia: skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Poprzednie

szkolenie" z menu "Dane", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie
"Następne szkolenie" z menu "Dane" pozwalają na dynamiczną zmianę szkolenia.

Większość kontrolek jest nieedytowalna. Operator może zmienić jedynie informacje o prowadzących szkolenia.

• Pracownicy:

Funkcje:
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• Dodaj pracownika: skrót klawiszowy <Num+>, polecenie "Dodaj pracownika" z menu "Pracownicy" lub

ikona  z menu podręcznego dodaje kolejną pozycję do listy

• Zapisz zmiany: skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz pracowników" z menu "Pracownicy" lub ikona

 z menu podręcznego

• Usuń pracownika: skrót klawiszowy <Num->, polecenie "Usuń pracownika" z menu "Pracownicy" lub ikona

 z menu podręcznego usuwa wybraną pozycję

•

Filtruj: skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Pracownicy" lub ikona  z menu po-
dręcznego pozwala na wyszukanie danego pracownika z listy

•

Drukuj: skrót klawiszowy <Ctrl + P>, polecenie "Drukuj" z menu "Pracownicy" lub ikona  z menu
podręcznego drukuje listę pracowników

•

Zmiana szkolenia: skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie "Poprzednie

szkolenie" z menu "Dane", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego lub polecenie
"Następne szkolenie" z menu "Dane" pozwalają na dynamiczną zmianę szkolenia

Pola listy pracowników:

• Pracownik - Wyświetla identyfikator pracownika

• Imię i Nazwisko - Wyświetla imię i nazwisko pracownika

• Obecny - Pozwala na zaznaczenie obecności wybranego pracownika na szkoleniu

• Przyczyna - Można wpisać ręcznie, lub użyć skrótu klawiszowego <F1> w celu wybrania przyczyny ze
słownika. Pozwala na podanie przyczyny nieobecności pracownika na szkoleniu

• Opis - Wyświetla opis wybranej przyczyny nieobecności

• Usuń szkolenie: skrót klawiszowy <Num->, polecenie "Usuń szkolenie" z menu "Harmonogram" lub ikona

 z menu podręcznego usuwa wybraną pozycję

•

Drukuj listę: skrót klawiszowy <Ctrl + P>, polecenie "Drukuj" z menu "Harmonogram" lub ikona  z menu
podręcznego drukuje listę zaplanowanych szkoleń

•

Filtruj: skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Harmonogram" lub ikona  z menu po-
dręcznego

• Zamknij Szkolenie: skrót klawiszowy <Ctrl + Z>, polecenie "Zamknij szkolenie" z menu "Harmonogram" lub

ikona  z menu podręcznego pozwala na zmianę stanu wybranego szkolenia:

• Z - szkolenie zatwierdzone, które się odbędzie
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• O- szkolenie, które się odbyło

•

Planuj: skrót klawiszowy <Ctrl + G>, polecenie "Planuj" z menu "Harmonogram" lub ikona  z menu
podręcznego pozwala na zaplanowanie szkolenia uwzględniając daty ważności szkoleń pracowników w
wybranym dziale lub na wybranym stanowisku:

Uwaga! Aby pracownik został dodany do szkolenia, należy "odhaczyć" go w rubryce "Wybrany" klikając
dwukrotnie na wybraną pozycję lub używając klawisza <SPACJA>

Funkcje okna:

•

Filtruj: skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Dane" lub ikona  z menu podręcznego
pozwala na wybór szkolenia, oraz dat w którym dane szkolenie obowiązuje

•

Drukuj: skrót klawiszowy <Ctrl + P>, polecenie "Drukuj" z menu "Dane" lub ikona  z menu
podręcznego drukuje listę przewidzianych do szkolenia pracowników, wraz z informacjami na tematu
Stanowiska, Działu, oraz daty ważności wybranego szkolenia

•

Twórz szkolenie: skrót klawiszowy <Num+>, polecenie "Twórz szkolenie" z menu "Dane", lub ikona 
z menu podręcznego pozwala na zaplanowanie szkolenia dla wybranych wcześniej pracowników:

Funkcje okna:

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz zmiany" z menu "Dane" lub ikona  z
menu podręcznego zapisuje wybrane dane dodając tym samym zaplanowane szkolenie
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•

Cofnij zmiany - skrót klawiszowy <F8>, polecenie "Cofnij zmiany" z menu "Dane" lub ikona  z
menu podręcznego cofa wprowadzone zmiany

Dane do uzupełnienia:

• Data- pozwala na ustalenie przewidywanej daty szkolenia

• Godzina - pozwala na ustalenie przewidywanej godziny szkolenia

• Miejsce- pozwala na wybranie miejsca odbycia się szkolenia, wpisując ręcznie lub wybierając pozycje ze
słownika, skrót klawiszowy <F1>

• Prowadzący - pozwala na wybór osoby prowadzącej szkolenie

• Prowadzący (obcy) - pozwala na wybór osoby prowadzącej szkolenie, która nie jest pracownikiem firmy

Kontrolki zaznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.

•

Lista: skrót klawiszowy <Ctrl + D>, polecenie "Lista" z menu "Harmonogram" lub ikona  z menu po-
dręcznego pozwala na wybór wydruku listy obecności na wybranym szkoleniu. Dostępna jest lista standardowa
lub dla wybranego działu

• Zmiana klucza: skrót klawiszowy <Ctrl + J>, polecenie "Zmiana klucza" z menu "Harmonogram" lub ikona

 z menu podręcznego pozwala na zmianę klucza harmonogramu, czyli daty, godziny i miejsca szkolenia
przypisanego do tego harmonogramu

4. Grafiki
Aby rozpocząć pracę z Grafikami należy wybrać przycisk "Grafiki" lub nacisnąć klawisz <F4>:
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4.1. Grafik planowany
Grafik planowany dostępny jest pod ścieżką <F6> Kadry/Płace -> <F4> Grafiki -> <F1> Grafik planowany w
menu głównym, bądź w pasku menu
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Ze względu na różne wymagania firm korzystających z Anakondy grafiki zostały podzielone na typy. Na początku
użytkownik otrzymuje wybór jaki rodzaj grafiku jest mu potrzebny:

Pole na rodzaj grafiku pozwala jedynie na zmianę typu z wykorzystaniem strzałek lub wpisując konkretny numer,
do przejścia dalej można skorzystać z klawiatury zgodnie z opisem na przyciskach.

4.1.1. Typ 0

Główne okno grafików planowanych składa się z sekcji filtrów oraz grida w postaci kalendarza z widokiem ty-
godniowym

Sekcja filtrów:
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Na oknie dostępne są następujące filtry:

• Kalendarz - identyfikator kalendarza według, którego tworzone były grafiki

• Pracownik - identyfikator pracownika

• Miejsce pracy - identyfikator miejsca pracy pobrany z angażu pracownika

• Daty - daty początku i końca zmiany w grafiku - edytowalna pozostaje tylko data od, ponieważ data do uzupeł-
niania jest automatycznie datą o siedem dni późniejszą; wypełnienie daty od jest obligatoryjne, można potem
przechodzić na wcześniejsze i późniejsze daty klawiszami F7/F8

• Godziny - początek i koniec zmiany w grafiku

• Stanowisko - identyfikator stanowisko pracy - informacja pobierana z angażu pracownika

• Stanowisko - miejsce - dodatkowa informacja pobierana z angażu pracownika, po której można filtrować grafi-
ki. Stanowisko - miejcie nie jest uwidocznione na grafikach

• Komórka zatrudniająca - komórka zatrudniająca pracownika

• Grupa pracowników - grupa pracowników, do której mają należeć pracownicy z listy

Po wybraniu funkcji "Filtruj" z menu "Grafik", ikony  z menu podręcznego lub po użyciu skrótu klawis-
zowego <F3> system wyświetli stworzony wcześniej plan pracy:

Widok kalendarza podzielony jest na siedem kolumn (siedem dni) oraz tyle wierszy ile zmian jest w dniu z na-
jwiększą liczbą przedziałów czasowych.
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Poszczególne kratki grafików pokolorowane są w zależności od tego czy zmiana przechodzi przez północ (kolor
pomarańczowy) czy nie (kolor żółty)

W każdej kratce zawarte są informacje o:

• Godzinie rozpoczęcia i zakończenia zmiany

• Miejscu pracy

• Stanowisku pracy

• Pracownikach zaplanowanych do zmiany - ta informacja pojawia się w hincie(podpowiedzi) po tym jak operator
ustawi kursor myszki na kratce

Na oknie "Grafik planowany" dostępne są funkcje:

•

Dodaj grafik - funkcja wywoływana poleceniem "Dodaj grafik" z menu "Grafik", ikoną  z menu po-
dręcznego lub użyciem skrótu klawiszowego <NUM+>

Po wybraniu tej funkcji otworzy się okno dodawania grafiku:

Na oknie należy wypełnić tylko daty, dla których grafik ma być stworzony. Tworzenie grafików odbywa się
na podstawie algorytmu:
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•

Usuń grafik - funkcja wywoływana poleceniem "Usuń grafik" z menu "Grafik", ikoną  z menu po-
dręcznego lub użyciem skrótu klawiszowego <NUM->

Istnieje możliwość grupowego usuwania grafików z widoku kalendarza. Należy wówczas zaznaczyć kratki
przeznaczone do usunięcia za pomocą kliknięcia myszką z wciśniętym klawiszem <CTRL> (pojedyncze zaz-
naczanie) lub klawiszem <SHIFT> (zaznaczanie zakresu). Nie można usuwać zamkniętych grafików

•

Edytuj grafik - funkcja wywoływana poleceniem "Edytuj" z menu "Grafik", ikoną  z menu podręcznego
lub użyciem skrótu klawiszowego <F4> - Przechodzi do okna:
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pokazuje się nam w nim lista pracowników z danego stanowiska w danym dniu, możemy przechodzić między

dniami korzystając ze strzałek  , skrótów klawiszowych F7 i F8, bądź opcji Grafik -> Następ-
ny/Poprzedni dzień z menu

Ponowne użycie klawisza F4 spowoduje wejście w grafik wybranej osoby:
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Możemy tam modyfikować pojedyncze zmiany wybranego pracownika, z lewej pola nieedytowalne wskazują
aktualny stan w bazie, pola z prawej umożliwiają jego zmiany. Po zapisie/wczytując dane od nowa system
ustawia pola z obu stron na aktualny stan w bazie danych

•

Filtruj - funkcja wywoływana poleceniem "Filtruj" z menu "Grafik", ikoną  z menu podręcznego lub
użyciem skrótu klawiszowego <F3>

•

Drukuj - funkcja wywoływana poleceniem "Drukuj" z menu "Grafik", ikoną  z menu podręcznego lub
użyciem skrótu klawiszowego <CTRL>+<P> - funkcja pozwala tylko na graficzny druk lub graficzny podgląd
wydruku

4.1.2. Typ 1

Okno grafiku planowanego typu 1 prezentuje się następująco:
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Okno zostało stworzone z myślą o dużych ekranach. Domyślnie filtr uzupełniony jest tak, by wyświetlać grafik
na cały miesiąc, co oznacza 28 do 31 kolumn w dodatku do zawsze obecnych 7.

Na oknie dostępne są następujące filtry:

• Pracownik - symbol pracownika z kartoteki osobowej. Możliwy wybór z użyciem klawisza <F1>.

• Data od, do - zakres czasu dla jakiego wyświetlany jest grafik. Program zakłada 1 miesiąc na raz, ale pozwoli
pobrać dane z maksymalnie 1 roku.

• Godz od, do - pola pozwalają wprowadzić konkretną zmianę do wyświetlenia, np. 08:00 do 16:00 pokaże tylko
zmiany w tych godzinach. Podgląd tego typu przeznaczony jest do analizy danych, nie modyfikacji.

• Stanowisko - symbol ze słownika Stanowiska pracy - miejsca, którego opis jest wyświetlany na gridzie. Filtr
pozwala wpisać sam początek symbolu tzn. wpisując '123' wyświetli wyniki dla stanowisk '123', '1234', '1238',
ale nie '0123'. 'Możliwy wybór z użyciem klawisza <F1>.

• Komórka zatr. - symbol ze słownika Komórki organ. zatrudniające pracowników. Podobnie jak pole Kalendarz
nie jest wyświetlany na gridzie i będzie pusty chyba że grafik dla osoby został dodany w oparciu o kalendarz
w oknie Harmonogramy. Możliwy wybór z użyciem klawisza <F1

Po wybraniu funkcji "Wyświetl dane" z menu "Grafik", ikony  z menu podręcznego lub po użyciu skrótu
klawiszowego <F3> system wyświetli dwa gridy, których proporcje rozmiaru można zmieniać przesuwając pasek
przewijania oznaczony na powyższym screenie.

• Grid górny służy do uzupełniania planu pracy, zawiera następujące kolumny:

• Id - symbol pracownika z kartoteki osobowej. Możliwy wybór z użyciem klawisza <F1>. System poza uzu-
pełnieniem Id, Imienia i Nazwiska wpisze również Stanowisko, wybierając je z angażu aktywnego w dniu
podanym w dacie od w filtrach.

• Imię i Nazwisko - Dane pracownika z kartoteki osobowej, odczytywane w oparciu o symbol. Na tych polach
również można otworzyć wybór z kartoteki osobowej z użyciem klawisza <F1>.

• Stanowisko - opis ze słownika Stanowiska pracy - miejsca. Możliwy wybór z użyciem klawisza <F1>.

• Godziny - suma godzin do przepracowania przez danego pracownika na danym stanowisku w wyświetlonym
okresie.

• Nominał - nominalny czas pracy w wyświetlonym okresie.

• Zaległe - liczba zaległych godzin do przepracowania

• Kolumny odpowiadające dniom - format <dzień>.<miesiąc> <dzień_tygodnia>, np 01.02.Pn dla poniedzi-
ałku 1 lutego. Mogą zawierać godziny zmiany pracownika w formacie <godzina_od>:<minuta_od>-<godz-
ina_do>:<minuta_do>, np. 08:00-16:00, alternatywnie można tam wpisać symbol rodzaju absencji, który
można również wybrać z użyciem klawisza <F1>. Ponadto w tych kolumnach działają skróty klawiszowe
opisane poniżej.

Program koloruje tła komórek:  - dzień wolny(np. sobota),  - święto(np.
niedziela, Wielkanoc).

• Grid dolny zawiera podsumowanie ile osób powinno przyjść na daną zmianę na podanym stanowisku. Ma tyle
wierszy, ile unikalnych stanowisk i zmian znajduje się na gridzie z góry. Dane liczone są po stronie klienta
Anakondy i aktualizowane na żywo, pozwala to łatwo określić czy stanowiska są obsadzone wystarczającą
liczbą osób.

Poza wyświetlaniem danych okno oferuje następujące funkcje:
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•

Zapisz zmiany - funkcja wywoływana poleceniem "Zapisz zmiany" z menu "Grafik", ikoną  z menu
podręcznego lub z użyciem skrótu klawiszowego <F5> zapisuje zmiany do bazy.

Uwaga: nie ma możliwości zapisu grafiku bez podania pracownika. Jeśli znajdzie się taki wiersz system wyświ-
etli komunikat o błędzie.

•

Dodaj pracownika - funkcja wywoływana poleceniem "Dodaj pracownika" z menu "Grafik", ikoną  z
menu podręcznego lub użyciem skrótu klawiszowego <NUM+>, dodaje wiersz z miejscem do wpisania zmiany
dla pracownika.

•

Usuń pracownika - funkcja wywoływana poleceniem "Usuń pracownika" z menu "Grafik", ikoną  z
menu podręcznego lub użyciem skrótu klawiszowego <NUM->, usuwa wiersz ze zmianami dla pracownika.

• Edytuj absencję za - skrót klawiszowy <F4> na komórce w której wprowadzony jest kod absencji, pozwala
uzupełnić np. odbiór dnia wolnego za przepracowany wcześniej dzień. Podgląd na datę absencji za jest dostępny
na statusbarze okna.

• Edytuj skróty klawiszowe - funkcja wywoływana poleceniem "Edytuj skróty klawiszowe" z menu "Grafik",
ikoną z menu podręcznego lub użyciem skrótu klawiszowego <F6>, otwiera okno:
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Wyświetlane są tam wszystkie dostępne skróty na tym oknie, można w nie wpisać zakres godzin bądź kod ab-

sencji. Zapis wykonuje się poleceniem "Zapisz zmiany" z menu "Skrót", ikoną  z menu podręcznego lub
z użyciem skrótu klawiszowego <F5> . Widoczne w tym oknie skróty można wykorzystywać ustawiając kur-
sor na pole ze zmianą pracownika, następnie korzystając ze skrótu. Zawartość zostanie uzupełniona wcześniej
zdefiniowaną treścią bez potrzeby wpisywania za każdym razem tekstu np. "08:00-16:00".

UWAGA: Ze względu na błąd w obsłudze zdarzenia CharHook w bibliotece wx.Python podczas edycji za-
wartości komórki klawisz <Alt> jest traktowany jak klawisz <Ctrl>, oznacza to, że dla powyższych skrótów
wpisanie 'UŻ' wypełni pole tekstem 'test37'. Aby uniknąć problemów należy nie używać polskich znaków w
symbolach absencji, albo dla tych liter nie tworzyć skrótów.
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•

Drukuj - funkcja wywoływana poleceniem "Drukuj Grafik" z menu "Grafik", ikoną  z menu podręcznego
lub użyciem skrótu klawiszowego <CTRL>+<P> - jest to podstawowa funkcja wydruku tabeli w Anakondzie.

• Kolejny/Poprzedni miesiąc - funkcja wywoływana poleceniem "Kolejny/Poprzedni miesiąc" z menu "Grafik",

ikoną /  z menu podręcznego lub użyciem skrótu klawiszowego <F11>/<F12>. Jeśli w filtrach jest
zakres 2021-02-01 do 2021-02-28, to zmieni się on na 2021-01-01 do 2021-01-31(poprzedni) lub 2021-03-01 do
2021-03-31(następny). Zmiana na poprzedni gdy data od nie jest początkiem miesiąca w pierwszej kolejności
rozszerzy zakres na ten sam, ale cały miesiąc, to samo z datą do nie będącą ostatnim dniem miesiąca i przejściem
na kolejny miesiąc. Funkcja dostępna zarówno z wyświetlonym jak i ukrytym gridem.

4.2. Grafik rzeczywisty
Grafik rzeczywisty dostępny jest pod ścieżką "<F6> Kadry/Płace -> <F4> Grafiki -> <F3> Grafik rzeczywisty"
w menu głównym, bądź w pasku menu

Podobnie jak w grafikach planowanych i tutaj grafiki zostały podzielone na typy. Na początku użytkownik otrzy-
muje wybór jaki rodzaj grafiku jest mu potrzebny:

1193



Kadry/Płace

Pole na rodzaj grafiku pozwala jedynie na zmianę typu z wykorzystaniem strzałek lub wpisując konkretny numer,
do przejścia dalej można skorzystać z klawiatury zgodnie z opisem na przyciskach.

4.2.1. Typ 0

Główne okno grafików rzeczywistych składa się z sekcji filtrów oraz grida w postaci kalendarza z widokiem
tygodniowym

Na oknie dostępne są następujące filtry:

• Kalendarz - kalendarz z którego utworzono grafik

• Pracownik - pracownik dla którego ma zostać pokazany grafik

• Miejsce pracy - miejsce pracy pracownika/ów w grafiku

• Data od/do - z jakiego zakresu dat ma zostać wyświetlony grafik, data do automatycznie o tydzień później niż od

• Godzina od/do - zakres godzin zmian jakie mają zostać wyświetlone

• Gr. pracow. - grupa pracowników dla której ma zostać wyświetlony grafik

• Stanowisko - stanowisko dla którego ma zostać wyświetlony grafik

• Oddział - z jakiego oddziału mają zostać wyświetlone grafiki

Uzupełnienie daty jest wymagane, pozostałe filtry są opcjonalne.

Po wybraniu funkcji "Filtruj" z menu "Grafik", ikony  z menu podręcznego lub po użyciu skrótu klawis-
zowego <F3> system wyświetli stworzony wcześniej plan pracy:
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Widok kalendarza podzielony jest na siedem kolumn (siedem dni) oraz tyle wierszy, ile zmian jest w dniu z
największą liczbą przedziałów czasowych

W każdej kratce zawarte są informacje o:

• Godzinie rozpoczęcia i zakończenia zmiany

• Miejscu pracy

• Stanowisku pracy

• Pracownikach ze zmiany - ta informacja pojawia się w hincie(podpowiedzi) po tym jak operator ustawi kursor
myszki na kratce

4.2.2. Typ 1

Okno jest dokładną kopią Grafiku planowanego typu 1 opisanego wyżej w niniejszej dokumentacji, z jedną różnicą
- początkowo wyświetla dane z grafiku planowanego aby użytkownik nie musiał wprowadzać wszystkich danych
od nowa, jednak zapis dotyczy konkretnie grafiku rzeczywistego i nie wpływa na stan grafiku planowanego.
Pozwala to kontrolować zmiany miedzy planem i stanem faktycznym. Komórki zmienione oznaczane są kolorem

4.3. Harmonogram
Harmonogram dostępny jest pod ścieżką <F6> Kadry/Płace --> <F4> Grafiki --> <F4> Harmonogram w menu
głównym bądź w pasku menu.

Okno składa się z sekcji filtrów oraz grida
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Uwaga: Gdy w danym miesiącu nie ma utworzonych harmonogramów, samo wyświetlenie danych wywoła próbę
utworzenia wpisów pasujących do filtrów, dopiero podczas kolejnego filtrowania dane zostają odczytane z bazy.

Harmonogramy można wyświetlać dla 1 miesiąca na raz, filtry na rok oraz miesiąc są obowiązkowe, domyślnie
wypełniane aktualnymi wartościami, pozostałe pola:

• Nr - identyfikator pracownika, możliwy wybór z <F1>

• Nazwisko - filtr pozwala wprowadzić sam początek nazwiska np. 'Kowal' wyświetli również pracownika o
nazwisku 'Kowalski'

• Komórka - symbol komórki zatrudniającej, możliwy wybór z <F1>

• Identyfikator listy płac - możliwość wyboru z <F1>

• Grupa pracowników - możliwy wybór z <F1>

Po wybraniu funkcji "Wyświetl dane" z menu "Harmonogramy", ikony  z menu podręcznego lub po użyciu
skrótu klawiszowego <F3> system wyświetli grid:

Dla każdego aktywnego angażu pracownika poświęcony jest oddzielny wiersz na gridzie. W polu godziny zapisany
jest czas do przepracowania wg. harmonogramu w formacie <godziny>:<minuty>, a w polu dni liczba dni w jakich
pracownik ma jakiekolwiek godziny do odpracowania. W typowym przypadku każdy pracownik pojawi się raz.

Inicjacja danych w harmonogramie:

1. Pobranie listy angaży z miesiąca, w którym wyświetlane są harmonogramy

2. Sprawdzenie, czy każdy pracownik ma wpisany kalendarz, jeśli nie, inicjacja zostanie przerwana i wyświetlony
zostanie komunikat błędu.

3. Program w oparciu o dane z kalendarza wylicza ilość godzin roboczych dla kolejnych dni miesiąca, która jest
potem mnożona przez etat. Na przykład:

• godziny 8:00 - 15:30, etat 1.00, w harmonogramie pojawi się 7:30

• godziny 10:00 - 18:00, etat 0.50, w harmonogramie pojawi się 4:00

Uwaga: czas w harmonogramie nie jest zaokrąglany, jeśli matematycznie wyjdzie 20 minut, 59 sekund, to
zapisane zostanie 20 minut, a sekundy zostaną ucięte.
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Okno oferuje następujące funkcjonalności:

• Edycja danych - pozwala edytować harmonogram związany z angażem, dostępne pod klawiszem <F4>, ikoną

 lub jako "Edytuj" w menu "Harmonogramy", po wyborze wyświetli się następujące okno:

Na oknie jest podgląd na informacje o angażu, dla którego edytowany jest harmonogram.

W czasie rzeczywistym zliczana jest suma wpisanych godzin, a obok wyliczony nominał dla danego miesiąca.
Gdy nominał zostanie przekroczony, odpowiedni kawałek tekstu zmieni kolor na czerwony.

Z 31 dni jakie zawsze znajdują się na oknie aktywne są te, które faktycznie występują w miesiącu, przykładowo
na powyższym zrzucie ekranu z czerwca, 31 dzień jest nieaktywny. Obok numeru dnia miesiąca zapisany jest
typ dnia - R - roboczy, S - sobota, W - wolne(* - brak dnia), typy odczytywane są z kalendarza wybranego w
angażu pracownika.

Okno zawiera funkcje:

•

Zapis - ikona , klawisz <F5> lub "Zapisz zmiany" z menu "Osoba"

• Poprzednia/następna osoba - przechodzi do harmonogramu dla poprzedniej lub następnej osoby(angażu) z

listy dla danego miesiąca, dostępne pod klawiszami <F11>/<F12>, ikonami /  lub jako "Poprzed-
nia/następna" w menu "Osoba"

• Poprzedni/następny miesiąc - przechodzi do harmonogramów z poprzedniego lub kolejnego miesiąca, dostęp-

ne pod klawiszami <F11>/<F12>, ikonami /  lub jako "Poprzedni/następny"" miesiąc w menu "Har-
monogramy"
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5. Płace
5.1. Dane podstawowe
5.1.1. Składniki płacowe

W systemie Anakonda istnieje możliwość definiowania składników płacowych. Żeby skorzystać z możliwości
należy uruchomić odpowiednią funkcję znajdującą się w:

Kadry/Płace -> Płace -> Dane podstawowe -> Składniki płacowe

Okno składa się z sekcji filtrów oraz tabeli z listą składników.

Składniki mogą być filtrowane po:

• Składnik - identyfikator składnika płacowego

• Opis - opis składnika płacowego

Tabela składników zawiera kolumny:

• Składnik - identyfikator składnika płacowego

• Opis - opis składnika płacowego

• Poprzedni - indeks składnika płacowego z poprzedniego programu kadrowo - płacowego (przydatne podczas
importu danych między systemami)

• Mod - czy składnik modyfikowalny.

• Kolej. - kolejność obliczeń składnika płacowego.
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• Skrót - skrót nazwy składnika płacowego pobierany na wydruk listy płac i pasków płacowych. Pole to musi
posiadać unikalną wartość

• St. - zaznaczenie opcji Stały powoduje, że składnik jest obliczany dla każdego angażu pracownika który wchodzi
w zakres dat obliczanej listy i niezależnie od liczby dni przypadających na dany angaż ma stałą wartość.

• Jd - zaznaczenie opcji Jednorazowy ma uzasadnienie wyłącznie przy zaznaczonej jednocześnie opcji 'stały' i
powoduje, że niezależnie od liczby angaży i dni przypadających na dany angaż składnik ma wartość stałą, ale
występuje jednokrotnie w ramach zakresu dat obliczanej listy (na jednym angażu).

• Dw - Zaznaczenie opcji Data wypłaty oznacza obowiązywanie wersji składnika z uwzględnieniem daty wypłaty
listy płac, na której składnik występuje

Dostępne na oknie funkcje to:

•

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM +>, polecenie "Dodaj" z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu
podręcznego - dodaje pozycję do grida. Wprowadzone dane należy zapisać (funkcja Zapisz), w przeciwnym
wypadku system wyświetli komunikat wymuszający zapisanie danych.

• Kopiuj składnik - skrót klawiszowy <Ctrl>+<K>, polecenie "Kopiuj" z menu "Składniki płacowe" lub ikona

 . Nie jest kopiowany skrót składnika, ponieważ musi on być unikalny.

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM - >, polecenie "Usuń" z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu
podręcznego - usuwa pozycję z grida.

•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz" z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu
podręcznego - zapisuje aktualny stan tabeli.

• Dane składnika - skrót klawiszowy <F6>, polecenie "Dane składnika" z menu "Składniki płacowe" lub ikona

 z menu podręcznego - otwiera okno z danymi składnika.

Okno służy do edytowania wersji składników i zawiera kolumny:

• Data od - data początkowa obowiązywania definicji składnika (data od musi być pierwszym dniem miesiąca)

• Data do - data końcowa obowiązywania definicji składnika (może pozostać pusta). Jeśli jest kilka wersji
składnika, to w poprzednich wersjach data do nie może być pusta i musi być ostatnim dniem miesiąca. Daty
nie mogą się zazębiać.

• Lista - czy składnik pobiera się na listę płac

• Pasek - czy składnik pobiera się na pasek do wypłaty

• Zapis do listy - czy składnik zapisuje się do listy

• Pogr. - czy składnik ma być pogrubiony

• Algorytm - algorytm obliczania składnika płacowego
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• Pod. doch. - czy składnik podatku dochodowego

• Skł ZUS - czy składnik składki ZUS

• Gr. stat. - czy składnik do grupy statystycznej

• Brutto - czy składnik do wypłaty brutto

• Potrącenia - czy składnik potrąceń

• Zasiłki - czy składnik zasiłków

• Z ZUS do pod. - czy składnik z ZUS do podatku dochodowego

• Nagr. z zysku - czy składnik do nagrody z zysku

• Podst. zasiłku - czy składnik do podstawy zasiłku

• Zbiorówka - czy składnik do druku na zbiorówce (wydruk zestawienia sum z poziomu listy płac)

Okno zawiera funkcje:

•

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM +>, polecenie "Dodaj" z menu "Składnik" lub ikona  z menu po-
dręcznego - dodaje pozycję do grida.

•

Usuń - skrót klawiszowy <NUM - >, polecenie "Usuń" z menu "Składnik" lub ikona  z menu po-
dręcznego - usuwa pozycję z grida.

•

Zapisz - skrót klawiszowy <F5>, polecenie "Zapisz" z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu
podręcznego - zapisuje aktualny stan tabeli.

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL>+<+> z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu podręcznego
- drukuje zawartość grida.

•

Poprzedni/Następny - skróty klawiszowe <F11>/<F12> lub ikony   z menu podręcznego -
zmienia aktualnie edytowany składnik płacowy.

•

Edytuj algorytm - skrót klawiszowy <F4>, polecenie "Edytuj algorytm" z menu "Składnik" lub ikona 
z menu podręcznego - otwiera okno edycji składnika:
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Okno służy do wprowadzania algorytmu wyliczania składników płacowych. Kod algorytmu opiera się na
uproszczonej notacji języka Python. Istnieje możliwość pobierania wartości zmiennych algorytmu ze zdefin-
iowanych wcześniej obiektów systemu Anakonda. Służą do tego skróty klawiszowe:

• F1 - pobiera wartość z istniejącego składnika płacowego

• F2 - pobiera wartość ze stałych kadrowych

• F3 - pobiera wartość z pola szablonu do tworzenia dokumentów kadrowych/płacowych

Algorytm zawsze powinien zwrócić zmienną wart, dlatego inicjowana jest ona zawsze na początku algoryt-
mu.

Dodatkowo można korzystać z :

1. Składników (modyfikowalnych i klasycznych) podstawiając zmienną &symbol_skladnika&

2. Zmiennych płacowych podstawiając $$zmienna_placowa$$

• abs - dane dla absencji

• abs.ldnirobwroku - liczba dni roboczych w roku

• abs.ldniwroku - liczba dni w roku

• abs.lgodzrobwroku - liczba godzin roboczych w roku

• abs.lgodzwroku - liczba godzin w roku

• abs.lldnirobwroku - liczba dni roboczych w roku

• abs.lldni w roku - liczba dni w roku

• abs.llgodzrobwroku - absencja + liczba godzin roboczych w roku

• abs.llgodzwroku - liczba godzin w roku

• abs.niepelnospr - stopień niepelnosprawności

• abs.pokr - stopień pokrewieństwa

• abs.przechodni - czy przechodzi na następny rok
1201



Kadry/Płace

• abs.stazmceurlop - kartoteka osobowa zatrudnienie m-ce staż do urlopu

• abs.wiekdzieckalata - wiek dziecka w latach

• abs.wieklata - wiek w latach

• abs.wieklatamc (np. '55-08') - wiek w latach i miesiącach w stosunku do daty początku listy. Uwaga:
zmienna nie jest numeryczna ale znakowa, więc sprawdzanie nie może być x>55 ale x>'55-01'

• abs.wieklatawyp - wiek w latach określany w stosunku do daty wypłaty listy płac

• abs,wieklatamcwyp - wiek w latach i miesiącach określany w stosunku do daty wypłaty listy płac

• adm - administracja

• admoddz01 - oddział 01

• admoddz01adr - adres oddziału

• admoddz01adr.kodpocztowy - kod pocztowy

• admoddz01adr.miejscowosc - miejscowość

• admoddz01adr.nrulicy - numer ulicy

• admoddz01adr.ulica - ulica

• admoddz01.nazwa - nazwa oddziału

• admoddz01.nip - NIP

• admoddz01.regon - REGON

• dp - dane podstawowe

• dpwartstal - dane podstawowe wartości stałe

• dpwartstalbrok - dane podstawowe wartości stałe bieżący rok

• ko - kartoteka osobowa

• koadr - kartoteka osobowa adresy

• koadr1 - kartoteka osobowa adresy stałego miejsca zamieszkania

• koadr1.stzamkod - kod adresu stałego miejsca zamieszkania

• koadr1.stzammail - mail adresu stałego zamieszkania

• koadr1.stzammiej - miejscowość adresu stałego miejsca zamieszkania

• koadr1.stzamnrmiesz - numer mieszkania miejsca zamieszkania

• koadr1.stzamnrul - numer ulicy adresu stałego miejsca zamieszkania

• koadr1.stzampocz - poczta adresu stałego miejsca zamieszkania

• koadr1.stzamtel - telefon adresu stałego miejsca zamieszkania

• koadr1.stzamul - ulica adresu stałego miejca zamieszkania

• koadr2 - kartoteka osobowa adresy miejsca zamieszkania
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• koadr2.zamkod - kod adresu miejsca zamieszkania

• koadr2.zammail - mail adresu miejsca zamieszkania

• koadr2.zammiej - miejscowość adresu zamieszkania

• koadr2.zamnrmiesz - numer mieszkania miejsca zamieszkania

• koadr2.zamnrul - numer ulicy miejsca zamieszkania

• koadr2.zampocz - poczta adresu miejsca zamieszkania

• koadr2.zamtel - telefon adresu miejsca zamieszkania

• koadr2.zamul - ulica adresu miejsca zamieszkania

• koadr3 - kartoteka osobowa adresy do korespondencji

• koadr3.korkod - kod adresu do korespondencji

• koadr3.kormail - mail adresu do korenspondencji

• koadr3.kormiej - miejscowość adresu do korespondencji

• koadr3.kornrmiesz - numer mieszkania adresu do korespondencji

• koadr3.kornrul - numer ulicy adresu do korespondencji

• koadr3.korpocz - poczta adresu do korespondencji

• koadr3.kortel - telefon adresu do korespondencji

• koadr3.korul - ulica adresu do korespondencji

• koadr4 - kartoteka osobowa adresy do pit

• koadr4.pitkod - kod adresu do pit

• koadr4.pitmail - mail adresu do pit

• koadr4.pitmiej - miejscowość adresu do pit

• koadr4.pitnrmiesz - numer mieszkania adresu do pit

• koadr4.pitnrul - numer ulicy adresu do pit

• koadr4.pitpocz - poczta adresu do pit

• koadr4.pittel - telefon adresu do pit

• koadr4.pitul - ulica adresu do pit

• ko.akcjonariusz - akcjonariusz

• ko.dataur - data urodzenia pracownika

• ko.dokdatawaz - termin ważności dokumentu tożsamości pracownika

• ko.doknr - numer dokumentu tożsamości pracownika

• ko.imie - imię pracownika 1203



Kadry/Płace

• ko.imiedr - imię drugie pracownika

• ko.imiemat - imię matki pracownika

• ko.imieoj - imię ojca pracownika

• ko.narodow - narodowość pracownika

• ko.nazwisko - nazwisko pracownika

• ko.nazwiskorod - nazwisko rodowe pracownika

• ko.nip - nip pracownika

• ko.nr - numer ewidencyjny

• ko.obywat - obywatelstwo pracownika

• ko.pesel - pesel pracownika

• ko.plec - płeć

• koppk - kartoteka osobowa PPK

• koppk.skfirmydodat - składka firmy dodatkowa

• koppk.skfirmypodst - składka firmy podstawowa

• koppk.skobnizona - składka obniżona

• koppk.skpracdodatkowa - składka pracownika dodatkowa

• koppk.skpracpodst - składka pracownika podstawowa

• ko.ror - rachunek bankowy

• ko.rorkwota - kwota na rachunek bankowy

• ko.rorproc - procent na rachunek bankowy

• ko.typdok - typ dokumentu tożsamości pracownika

• kozatr - kartoteka osobowa zatrudnienie

• kozatr.chorwyk - kartoteka osobowa zatrudnienie choroba wykorzystana

• kozatr.dabe glob - kartoteka osobowa zatrudnienie dane globalne

• kozatr.ekspzcna - kartoteka osobowa zatrudnienie eksport zcna

• kozatr.ekspzua - kartoteka osobowa zatrudnienie eksport zua

• kozatr.glowmiej - kartoteka osobowa zatrudnienie główne miejsce pracy

• kozatr.kopodst - kartoteka osobowa zatrudnienie koszty podstawowe

• kozatr.kopodw - kartoteka osobowa zatrudnienie koszty podwyższone

• kozatr.oddznfz - kartoteka osobowa zatrudnienie oddział NFZ

• kozatr.oddznfzopis - kartoteka osobowa zatrudnienie oddział NFZ opis1204
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• kozatr.rokurlop - kartoteka osobowa zatrudnienie start roku urlopu

• kozatr.rokzwol - kartoteka osobowa zatrudnienie start roku zwolnienia

• kozatr.stanprac - kartoteka osobowa zatrudnienie stan pracownika

• kozatr.stazdata - kartoteka osobowa zatrudnienie staż do dodatku

• kozatr.stazlatadodatek - kartoteka osobowa zatrudnienie lata staż do dodatku

• kozatr.stazlatadodateklista - kartoteka osobowa zatrudnienie lata staż do dodatku

• kozatr.stazlatanagroda - kartoteka osobowa zatrudnienie lata staż do nagrody

• kozatr.stazlataogolem - kartoteka osobowa zatrudnienie lata staż ogołem

• kozatr.stazlataurlop - kartoteka osobowa zatrudnienie lata staż do urlopu

• kozatr.stazlatazasilek - kartoteka osobowa zatrudnienie lata staż do zasiłku

• kozatr.ubezp - kartoteka osobowa zatrudnienie ubezpieczenie

• kozatr.ubezpopis - kartoteka osobowa zatrudnienie ubezpieczenie opis

• kozatr.ulga - kartoteka osobowa zatrudnienie ulga

• kozatrumopr - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę

• kozatrumoprangaz - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż

• kozatrumoprangaz.dataobowdo - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż data obow-
iązywania do

• kozatrumoprangaz.dataobowod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż data obow-
iązywania od

• kozatrumoprangaz.dodatek1 - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż dodatek 1

• kozatrumoprangaz.dodatek2 - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż dodatek 2

• kozatrumoprangaz.etat - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż wymiar etatu

• kozatrumoprangaz.grprac - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż grupa pracowników

• kozatrumoprangaz.grprackod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angażgrupa pracown-
ików - kod

• kozatrumoprangaz.kalendarz - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż kalendarz

• kozatrumoprangaz.katzaszer - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż kategoria zasz-
eregowania

• kozatrumoprangaz.komzatr - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż komórka zatrud-
niająca

• kozatrumoprangaz.komzatrkod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż komórka za-
trudniająca - kod

• kozatrumoprangazkp.dniharm - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy dni
harmonogramu
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• kozatrumoprangazkp.dninom - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy dni
nominalne

• kozatrumoprangazkp.dninompoprzmc - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty
pracy dni nominalne w poprzednim miesiącu

• kozatrumoprangazkp.dniprac - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy dni
przepracowego

• kozatrumoprangazkp.godzdoplat - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz tylko dopłat

• kozatrumoprangazkp.godzkrotzw - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz krótkich zwolnień

• kozatrumoprangazkp.godznad0 - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz nadliczbowe 0

• kozatrumoprangazkp.godznad100 - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz nadliczbowe 100

• kozatrumoprangazkp.godznad50 - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz nadliczbowe 50

• kozatrumoprangazkp.godznoc - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz nocne

• kozatrumoprangazkp.godznorm - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy
godz normalne

• kozatrumoprangazkp.godzsob - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż karty pracy godz
sobotnie

• kozatrumoprangaz.miejscepr - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż miejsce pracy

• kozatrumoprangaz.rodzprac - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż rodzaj pracownika

• kozatrumoprangaz.rodzpracopis - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż rodzaj pra-
cownika - opis

• kozatrumoprangaz.stan - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż stanowisko

• kozatrumoprangaz.stankod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż kod stanowiska

• kozatrumoprangaz.stankoszt - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż stanowisko
kosztów

• kozatrumoprangaz.stanmiej - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż stanowisko
miejsce

• kozatrumoprangaz.stanmiejopis - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż stanowisko
miejsce opis

• kozatrumoprangaz.szlista - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż szablon listy płac

• kozatrumoprangazwynagr - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż wynagrodzenie

• kozatrumoprangazwynagr.dodfunkc - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż dodatek
funkcyjny
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• kozatrumoprangazwynagr.plzasad - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż płaca za-
sadnicza

• kozatrumoprangazwynagr.rycz - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż ryczałt

• kozatrumoprangazwynagr.stawzas - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż stawka za-
sadnicza

• kozatrumoprangaz.zaszer - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż grupa zaszeregowa-
nia

• kozatrumoprangaz.zawod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż zawód wykonywany

• kozatrumoprangaz.zawodopis - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż zawód wykony-
wany opis

• kozatrumoprangaz.zerowypit - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę Angaż czy zerowy pit

• kozatrumopr.dataobowdo - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę data obowiązywania do

• kozatrumopr.dataobowod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę data obowiązywania od

• kozatrumopr.datazawar - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę data zawarcia

• kozatrumopr.datazusdo - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę data ZUS do

• kozatrumopr.datazusod - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę data ZUS od

• kozatrumopr.nr - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę nr .......

• kozatrumopr.rodzumowy - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę rodzaj umowy

• kozatrumopr.rodzumowyopis - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę rodzaj umowy opis

• kozatrumopr.typprac - kartoteka osobowa zatrudnienie umowy o pracę typ pracownika

• kozatrumopr.typpracopis - kartoteka osobowa zatudnienie umowy o pracę typ pracownika opis

• kozatr.urlopwyk - kartoteka osobowa zatrudnienie urlop wykorzystany

• kozatr.urlopzal - kartoteka osobowa zatrudnienie urlop zalegly

• kozatr.urzsk - kartoteka osobowa zatrudnienie urząd skarbowy

• kozatr.urzskopis - kartoteka osobowa zatrudnienie urząd skarbowy opis

• kozatr.zrnabor - kartoteka osobowa zatrudnienie źródło naboru

• kozatr.zwol - kartoteka osobowa zatrudnienie zwolnienie

• kozatr.zwoldata - kartoteka osobowa zatrudnienie data zwolnienia

• kozatr.zwolopis - kartoteka osobowa zatrudnienie zwolnienie opis

• lp - listy płac

• lpdaty - daty list płac

• lpdaty.datado - data do

• lpdaty.datadomc - miesiąc z daty do 1207
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• lpdaty.dataod - data od

• lpdaty.dataodmc - miesiąc z daty od

• lpdaty.datawyplaty - data wypłaty

• lpdaty.datawyplatymc - miesiąc z daty wypłaty

• lpdaty.dniang - liczba dni angażu z uwzględnieniem dat listy

• lpdaty.dnilisty - liczba dni listy

• lpdaty.dnimcdatado - liczba dni w miesiącu z daty do listy

• lpdaty.dnimcdatadozang - liczba dni w miesiącu z daty do listy względem angażu

• lpdaty.dnimcdatawypl - liczba dni w miesiącu z daty wypłaty

• lpdaty.dnimcdatawyplzang - liczba dni w miesiącu z daty wypłaty wzgl angażu

• lpdaty.poczrokbiez - początek roku bieżącego

• lpdaty.poczrokdatawypl - początek roku dla daty wypłaty

• lpdaty.poczroklpdo - początek roku dla daty do

• lpdaty.poczroklpod - początek roku dla daty od

• lpdaty.rok - rok bieżący

• lp.ddpitdw - do deklaracji pit z datą wypłaty

• lp.ddzusdw - do deklaracji zus z datą wypłaty

• lp.dodfunkcyjny - suma dodatku funkcyjnego dla listy

• lp.doplsoboty - suma doplat za soboty dla listy

• lp.gprzelicz - godziny przeliczeniowe dla listy obliczane jako suma (wynagrodzenie zasadnicze pra-
cownika * godziny przepracowane przez pracownika/100) dla listy

• lp.gprzep - przepracowane - suma godzin normalnych i nadliczbowych 100 dla listy

• lp.grezerwy - suma godzin krótkich zwolnień dla listy

• lp.grupa_prac - grupa pracowników

• lp.konto_b - konto bankowe listy

• lp.lista - numer listy płac

• lp.szablon - szablon listy

• zmx - inne zmienne płacowe

• zmx.X_30k - pułap zus

• zmx.X_czy046 - czy premia 046

• zmx.X_czyfgsp - czy FGŚP

• zmx.X_czyfp - czy FP
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• zmx.X_pd - czy obliczać podatek dochodowy

• zmx.X_pd_indku - indywidualne koszty uzyskania

• zmx.X_pd_uzysk - koszty uzyskania

• zmx.X_suma_podstaw - suma podstaw dla listy

• zmx.X_uch - czy ubezpieczenie chorobowe

• zmx.X_ue - czy ubezpieczenie emerytalne

• zmx.X_ur - czy ubezpieczenie rentowe

• zmx.X_uw - czy ubezpieczenie wypadkowe

• zmx.X_uz - czy ubezpieczenie zdrowotne

3. Zmienna kozatr.stazlatadodateklista - zawiera listę w postaci [[lata1,dni1],[lata2,dni2]]. W algorytmie do-
dateklista = eval(kozatr.stazlatadodateklista) lata1 są zawsze o jeden mniejsze niż lata2 poczynając od
zera. dni1 są zawsze > 0, dni2 mogą być zerowe dni1 i dni2 zawierają liczbę dni w poszczególnych latach.
Przykłady korzystania - odpowiednio: dodateklista[0][0] = lata1, dodateklista[1][1] = dni2.

4. Stałych płacowych podstawiając: @stala_placowa@ - pobieranych według daty zapisu, oraz @$stala_pla-
cowa$@ -pobieranych według daty wypłaty

5. Funkcji :

• F_005 - suma składników za okres (lista składników, data od listy, liczba miesięcy)

np. F_005('010,015,201','2015-01-01',10) wyliczy sumę wartości składników 010,015 i 201 za 10
miesięcy od 2015-01-01

• F_05W - suma składników za okres (lista składników, data wypłaty listy, liczba miesięcy)

• F_05P - suma składników od początku roku do miesiąca poprzedniego wg daty wypłaty dla pracownika
(lista składników)

UWAGA! funkcja działa w ramach jednego zatrudnienia dla pracownika.

• F_05I - suma składników w miesiącu daty wypłaty dla pozostałych list/angaży dla pracownika (lista
składników)

UWAGA! funkcja działa w ramach jednego zatrudnienia dla pracownika.

• F_006 - średnia składników za okres (lista składników, liczba miesięcy w tył)

np. F_006('010,015',3) wyliczy średnią wartość składników 010 i 015 za 3 miesiące w tył, nie licząc
miesiąca w którym funkcja jest obliczana

• F_007 - suma składników z listy bieżącej dla angażu (lista składników)

• F_008 - suma składników z listy bieżącej dla pracownika (lista składników)

• F_009 - suma składników z listy bieżącej dla angażu (pole z wersji)

• F_010 - suma składników z listy bieżącej dla pracownika (pole z wersji) gdzie pole należy do listy :
['do_podatku_dochodowego', 'do_skladki_zus', 'do_grupy_statystycznej', 'do_brutto', 'do_sumy_po-
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tracen', 'do_sumy_zasilkow', 'z_zus_do_podatku_dochodowego', 'do_nagrody_z_zysku', 'do_pod-
stawy_zasilku', 'druk_na_zbiorowce']

• F_ABS - liczba dni danego rodzaju absencji dla pracownika . Parametry które należy podać to symbol
absencji, kod ZUS (może zostać pusty), oraz które dni absencji mają być obliczane: DR - dni robocze,
DK - dni kalendarzowe (Np. F_ABS('01','331','DK') wyliczy sumę dni kalendarzowych absencji 01 z
kodem ZUS 331 w okresie dla którego obliczana jest lista płac), 'ZA' - wywołanie z takim parametrem
podaje wartość zasiłku dla zwolnienia policzoną przy zamykaniu absencji. Wykorzystanie tej funkcji
podczas przeliczania listy płac skutkuje wpisaniem numeru tej listy do pobranej w funkcji absencji. W
sytuacji kiedy numer listy ma pozostać niewypełniony (np. funkcja ma być użyta w innej liście płac),
na końcu parametrów należy dopisać False.

• F_ABP - liczba dni danego rodzaju absencji dla pracownika z poprzedniego miesiąca, nierozliczona na
poprzedniej liście płac. Parametry, które należy podać są analogiczne do parametrów funkcji F_ABS.
Wykorzystanie tej funkcji podczas przeliczania listy płac skutkuje wpisaniem numeru tej listy do po-
branej w funkcji absencji. W sytuacji kiedy numer listy ma pozostać niewypełniony (np. funkcja ma
być użyta w innej liście płac), na końcu parametrów należy dopisać False.

• F_RK1 - zwraca sumę podanych składników płacowych za bieżący rok podatkowy dla pracowników do
26 roku życia na potrzeby PIT-11 (lista składników,szablony list płac pobierane, szablony list płac pomi-
jane) np. F_RK1('55Z','','52') - składnik 55Z dla list innych niż szablon '52'. Przy zapisie F_RK1('55Z')
pobrana zostanie suma składnika 55Z niezależnie od rodzajów (szablonów) list na których się znajduje

• F_RK2 - zwraca sumę podanych składników płacowych za bieżący rok podatkowy dla pracowników
powyżej 26 roku życia na potrzeby PIT-11 (lista składników ,szablony list płac pobierane, szablony
list płac pomijane) np. F_RK2('55Z','','52') - składnik 55Z dla list innych niż szablon '52'. Przy za-
pisie F_RK2('55Z') pobrana zostanie suma składnika 55Z niezależnie od rodzajów (szablonów) list na
których się znajduje)

• Analizuj - funkcja zwraca informacje o składnikach jako tekst, z informacją o występowaniu każdego składnika
w systemie oraz o zaznaczonych w jego wersji opcjach np. do podatku dochodowego, do brutto, etc. Dodatkowo
system ostrzega jeżeli kolejność składników jest nieprawidłowa oznaczając taki składnik trzema wykrzyknikami
'!!!'.

•

Filtruj - skrót klawiszowy <F3>, polecenie "Filtruj" z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu
podręcznego - filtruje grid według zadanych filtrów

•

Drukuj - skrót klawiszowy <CTRL>+<+> z menu "Składniki płacowe" lub ikona  z menu podręcznego
- drukuje zawartość grida.

5.1.1.1. Składniki specjalne

Do wyliczania niektórych wartości w listach płac używane są specjalne składniki płacowe o ściśle określonym
symbolu i wzorze algorytmu. Są to składniki służące do:

1. wyliczania podstaw i składek pracodawcy i pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK):

• PPK00 - podstawa składki

Algorytm:

wart = 0

if $$koppk.skfirmypodst$$ > 0:

wart = F_007('250') + F_007('PPK00K')
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gdzie składnik 250 to podstawa składki emerytalno-rentowej, a $$koppk.skfirmypodst$$ to procent podsta-
wowej składki pracodawcy pobierany z danych zdefiniowanych w podtabeli pracownika 'PPK'

• PPK00K - podstawa składki - korekta

składnik modyfikowalny służący do korygowania wartości składnika PPK00

• PPK01 - składka podstawowa pracodawcy

Algorytm:

wart = 0

wart = ((F_007('PPK00') * $$koppk.skfirmypodst$$) * 0.01) + F_007('PPK01K')

• PPK01K - podstawowy pracodawcy - korekta

składnik modyfikowalny służący do korygowania wartości składnika PPK01

• PPK02 - dodatkowy pracodawcy

Algorytm:

wart = 0

wart = - ((F_007('PPK00') * $$koppk.skfirmydodat$$) * 0.01) + F_007('PPK02K')

gdzie $$koppk.skfirmydodatt$$ to procent dodatkowej składki pracodawcy pobierany z danych zdefin-
iowanych w podtabeli pracownika 'PPK'

• PPK02K - dodatkowy pracodawcy - korekta

składnik modyfikowalny służący do korygowania wartości składnika PPK02

• PPK03 - podstawowy pracownika

Algorytm:

wart = 0

wart = - ((F_007('PPK00') * $$koppk.skpracpodst$$) * 0.01) + F_007('PPK03K')

gdzie $$koppk.skpracpodst$$ to procent podstawowej składki pracownika pobierany z danych zdefin-
iowanych w podtabeli pracownika 'PPK'

• PPK03K - podstawowy pracownika - korekta

składnik modyfikowalny służący do korygowania wartości składnika PPK03

• PPK04 - dodatkowy pracownika

Algorytm:

wart = 0 wart = - ((F_007('PPK00') * $$koppk.skpracdodat$$) * 0.01) + F_007('PPK04K')

gdzie $$koppk.skpracdodat$$ to rocent dodatkowej składki pracownika pobierany z danych zdefiniowanych
w podtabeli pracownika 'PPK'

• PPK04K - dodatkowy pracownika - korekta

składnik modyfikowalny służący do korygowania wartości składnika PPK041211
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• PPKOBN - czy obniżona składka (0-nie lub 1-tak)

Algorytm:

wart = 0

if $$koppk.skobnizona$$>0:

wart = 1

gdzie $$koppk.skobnizona$$ to oznaczenie obnizonej składki pracownika pobierane z danych zdefin-
iowanych w podtabeli pracownika 'PPK'

2. wyliczania podstawy do zasiłków ZUS:

• RSPodstZUS

Algorytm:

powinien=('801')

pracowal=('805','870','875')

gdzie wymienione składniki płacowe określają liczbę dni, które pracownik powinien przepracować i faktycznie
pracował w miesiącu, za który obliczana jest lista płac

3. Pobierania wymiaru etatu na wydruk listy płac i paska płacowego:

• A_009 - etat

Niezależnie od liczby angaży pracownika na danej liście płac zwraca maksymalny wymiar etatu dla pra-
cownika.

4. Pobierania wartości składników za cały rok podatkowy do deklaracji PIT-11:

Kod składnika musi zawierać tekst PIT11 + numer pola z deklaracji PIT-11 np:

Jeżeli na listach płac, w całym roku podatkowym przychód pracownika (kwotowe pole 29 w deklaracji PIT-11)
wykazywany jest wartością składnika 99P to zdefiniowany skłądnik i jego algorytm powinien wyglądać
następująco:

składnik PIT11029 o algorytmie: wart = F_RK2('99P','','52')

Algorytm składników zwracających wartość pól wyboru w deklaracji PIT-11 powinien przybrać wzór:

przykładowo dla pola 28 opcja koszty podstawowe z jednego stosunku pracy powinien być zdefiniowany skład-
nik PIT11028_1 o wzorze:

if $$kozatr.kopodst$$ == 1:

wart = 1

UWAGA!

Składniki PIT11... powinny być używane wyłącznie w szablonach list płac PIT11

5.1.2. Szablony list płac

W systemie Anakonda istnieje możliwość definiowania szablonów listy płac.

Żeby skorzystać z funkcji należy w systemie wybrać funkcję "Kadry/Płace" -> "Płace" ->"Dane podstawowe" -
> "Szablony list płac".
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Okno do tworzenia szablonów list płac:

Okno zawiera następujące kolumny:

• Szablon listy - identyfikator szablonu listy płac

• Opis - opis identyfikatora szablonu listy płac

• ZUS - czy składniki w liście podlegają składkom ZUS z datą wypłaty listy (pole niemodyfikowalne jeżeli
szablon występuje na zamkniętej liście płac).

• PIT - czy składniki w liście podlegają opodatkowaniu

• KP - czy są wymagane karty pracy

• Jeżeli jest zaznaczone pole KP i są karty pracy dla wszystkich pracowników to listy płac zostaną przeliczone.
Jeżeli którykolwiek pracownik nie będzie posiadał listy płac i będzie zaznaczone pole KP to karty prac nie
zostaną przeliczone. Jeżeli pole KP nie jest zaznaczone to nie jest sprawdzane istnienie kart pracy przy licze-
niu listy płac.

• Tytułem - tekst pojawiający się jako tytuł przelewu w plikach pli dla pracowników generowanych w mdule
płatności.
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• Konto - identyfikator konta bankowego, możliwy wybór z listy zdefiniowanych kont używając klawisza <F1>

• Bank - opis wybranego konta

UWAGA!!!

Szablony o identyfikatorze zaczynającym się od PIT... zarezerwowane są do tworzenia specjalnych list płac
na potrzeby podatkowych deklaracji rocznych (PIT11, PIT4R)

Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodaj - funkcja "Dodaj" z menu "Szablony listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<NUM+> - dodawanie szablonu listy płac

•

Kopiuj - funkcja "Kopiuj" z menu "Szablony listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<CTRL>+<K> - kopiowanie istniejącego szablonu listy płac

•

Usuń - funkcja "Usuń" z menu "Szablony listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<NUM -> - usuwanie istniejącego szablonu listy płac

•

Zapisz - funkcja "Zapisz" z menu "Szablony listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<F5> - zapisanie zmian w oknie

•

Dane szablonu - funkcja "Dane szablonu" z menu "Szablony listy płac", ikona  z menu podręcznego lub
skrót klawiszowy <F6> - wywołanie okna z danymi szablonu:

Okno służy do agregowania składników płacowych do wyliczania list płac. Okno zawiera następujące kolumny:

• Data od / Data do - daty obowiązywania składnika płacowego

• Składniki Obliczane - zebrane składniki płacowe których wartość musi zostać obliczona
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• Składniki Drukowane - lista składników które pojawią się na wydruku listy płac dokładnie w tej kolejności
w jakiej są tu wpisane. Jeżeli pole pozostanie niewypełnione, wówczas do wydruku listy brana jest lista i
kolejność składników z kolumny składniki obliczane.

Na oknie dostępne są następujące funkcje:

•

Dodaj - funkcja "Dodaj" z menu "Wersja", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy <NUM
+> - dodawanie wersji

•

Edytuj - funkcja "Edytuj" z menu "Wersja", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy <F4>
lub <F6> (w zależności czy składniki Obliczane czy Drukowane) - otwiera okno edycji składnika:

Na oknie istnieje możliwość wyboru składnika do edycji za pomocą skrótu klawiszowego <F1>. Podczas za-
pisu zmian system kontroluje i informuje o powtórzonych lub nieprawidłowych składnikach zawartych w liś-
cie. Dodatkowo, jeżeli szablon zawiera na swojej liście składnik, którego kod zaczyna się od "PIT...", system
nie pozwala na tej liscie umieścić składników standardowych (funkcjonalność i wykorzystanie składników
PIT... została opisana w rozdziale Kadry/Płace ---> Płace ---> Dane podstawowe ---> Składniki specjalne).

•

Usuń - funkcja "Usuń" z menu "Wersja", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy <NUM -
> - usuwanie istniejącej wersji

•

Zapisz - funkcja "Zapisz" z menu "Wersja", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy <F5>
- zapisanie zmian w oknie

•

Drukuj - funkcja "Drukuj" z menu "Wersja", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<CTRL>+<P> - drukuje listę

•

Następny/Poprzedny - funkcja "Następny/Poprzedni" z menu "Szablon", ikony  z menu po-
dręcznego lub skróty klawiszowe <F11>/<F12> - zmienia szablon listy płac bez konieczności zamykania
okna

•

Filtruj - funkcja "Filtruj" z menu "Szablony listy plac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<F1> - filtruje dane na oknie pod kątem wpisanych filtrów
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•

Drukuj - funkcja "Drukuj" z menu "Szablony listy plac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<CTRL>+<P> - drukuje listę

•

• Lista płac - drukuje listę płac

• Pasek - drukuje wszystkie paski wybranych pracowników

• Jeden Pasek - drukuje jeden pasek

5.1.3. Typy e-deklaracji

W systemie Anakonda istnieje możliwość definiowania danych typów e-deklaracji ZUS. Żeby skorzystać z możli-
wości należy uruchomić odpowiednią funkcję znajdującą się w:

Kadry/Płace -> Płace -> Dane podstawowe -> Typy E-Deklaracji

Okno zawiera listę typów E-Deklaracji występujących w Polsce:
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Aby wydrukować listę należy użyć skrótu klawiszowego <Ctrl+P>, wybrać ikonę  z menu podręcznego, lub
wybrać funkcję "Drukuj listę" z menu "Typ".

Przy użyciu skrótu klawiszowego <F6>, ikony  z menu podręcznego, bądź funkcji "Wersje deklaracji" z
menu "Typ" użytkownik może przejść do okna definicji wersji typów e-deklaracji:

Okno zawiera informacje na temat wersji wybranej e-deklaracji. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Wersja deklaracji - nazwa/identyfikator konkretnej wersji

• Data od - Data od której dana wersja deklaracji obowiązuje

• URL - adres url do schematu wybranego wzoru deklaracji

Dane te są w pełni edytowalne.

Dodatkowo dla każdej z wersji istnieje możliwość zdefiniowania składników. W tym celu należy wybrać skrót

klawiszowy <F6>, ikonę  z menu podręcznego, bądź funkcję "Składniki" z menu "Wersja":
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Okno zawiera informacje na temat definicji składników wersji e-deklaracji. Wszystkie dane uzupełniane są w
tabeli. Zawiera ona następujące kolumny:

• Klucz - jest to numer seryjny wiersza z definicją składników dla wybranych kryteriów wykorzystania wersji e-
deklaracji (np. konkretny płatnik). Numer ten nadawany jest sekwencyjnie z automatu

• Płatnik - płatnik dla którego obowiązuje dany zestaw składników

• Kolumna - rodzaj ubezpieczenia ZUS którego dotyczy pozycja

• Pole deklaracji - numer pola deklaracji ZUS dla którego maja być pobrane dane dla pozostałych parametrów
w danym wierszu

• Rodz. - rodzaj absencji której dotyczy zestaw składników w danym wierszu

• Absencja - nazwa rodzaju absencji z pola "Rodz."

• Składniki - lista składników dla danej wersji e-deklaracji o wybranych parametrach. Separator: ,

5.2. Listy płac
Aby rozpocząć pracę z Listami Płac należy w module "Płace" wybrać przycisk "Listy płac", lub z menu wybrać
"Kadry/płace" --> "Płace" --> "Listy płac", bądź nacisnąć klawisz <F2>.

Okno wygląda następująco:
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W celu wyświetlenia list należy wypełnić pole "Lista", "Rok", lub "Pracownik", lub "Stan", lub pola "Data wypłaty
od" i "do", bez uzupełnienia co najmniej jednego z tych pól Anakonda nie wyszuka list płac w systemie. Po

wybraniu filtrów wybór można potwierdzić klawiszem <F3>, przyciskiem , bądź wybierając "Wyświetl
dane" z menu "Listy płac". W efekcie pokaże się okno:

przestrzeń podzielono na 3 powiązane ze sobą gridy:

5.2.1. Listy płac

Grid znajduje się w centrum okna u góry, zawiera on listy płac odpowiadające filtrom użytkownika, widoczne
kolumny to:

• Stan - "W", "Z" lub "K", tylko listy w stanie "W" można edytować

• Szablon - szablon listy płac

• Opis szablonu - opis szablonu listy płac

• Nr listy - numer listy w formacie rok/miesiąc/numer generowany w oparciu o daty listy

• Opis - opis listy płac

• Data wypłaty - data wypłaty listy

• Rok - rok listy
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• Mc. - miesiąc listy

• Data od - od kiedy obowiązuje lista

• Data do - do kiedy obowiązuje lista

• Gr. prac. - jakiej grupy pracowników dotyczy lista

• Komórka - komórka zatrudniająca

z listami płac związane są następujące funkcje tego okna:

• Dodaj listę płac

dodawanie list płac dostępne jest po klawiszem <Num+>, przyciskiem  (pierwszym z lewej), lub jako
"Dodaj" w menu "Listy płac":

Pola wymagane do wypełnienia to:

• Szablon - szablon listy płac

• Data od - od kiedy pracownik będzie rozliczony według danej listy płac

• Data do - do kiedy obowiązuje lista płac

• Data wypłaty - kiedy wypłacone zostaną wynagrodzenia (system kontroluje czy data wypłaty nie jest
wcześniejsza niż data od listy płac)

Dodatkowo można wybrać:

• Grupa prac. - grupa pracowników na liście płac, pole puste oznacza pracowników z dowolnej grupy

• Komórka - dobór pracowników według komórki zatrudniającej

• dodać angaże z pustym szablonem - jeśli zaznaczone, do danej listy płac trafią angaże w których nie wpisano
żadnego szablonu listy płac

• Opis listy - opis listy płac na potrzeby użytkowników

Po uzupełnieniu i naciśnięciu <OK> zostaje utworzona lista płac według wcześniej określonych wymagań. Jeśli
angaż nie miał uzupełnionego szablonu, a podczas tworzenia listy zznaczono opcję "dodać angaże z pustym
szablonem" to zostanie dodany do listy płac niezależnie od szablonu wybranego w oknie dodawania.

UWAGA!
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Jeżeli szablon listy zaczyna się od 'PIT', to podczas jej dodawania dodawani są do niej wszyscy pracownicy
z podanej grupy pracowników, którzy mieli jakąkolwiek wypłatę w roku tej listy. Grupa pobierana jest z na-
jnowszego angażu pracownika niezależnie od zatrudnienia.

• Zmień opis listy płac

W otwartej liście płac istnieje możliwość zmiany opisu, aby to zrobić należy skorzystać z klawisza <F4>, ikony

, bądź wybrać "Zmień opis" z menu "Listy płac":

Po edycji wybór potwierdzamy klawiszem <Enter>.

• Przelicz całą listę

Funkcja ta za każdym razem liczy składniki całej listy angaży od nowa, nawet jeśli zostały już wcześniej

przeliczone, uruchamia się ją skrótem klawiszowym <Ctrl+R>, ikoną (pierwszą z lewej), bądź wybierając
"Przelicz całą listę" z menu "Listy płac". W trakcie działania ukazuje się okno postępu:

Składniki listy płac liczone są według kolumny kolejność - najpierw te o najniższej wartości w tej kolumnie.
Operacja ta może być czasochłonna dla dużej ilości angaży i składników.

Uwagi:

1. Jeśli wykorzystywany szablon listy ma zaznaczoną opcję 'KP'(wymagane uzupełnienie kart pracy) , a dowol-
ny pracownik na liście płac nie ma utworzonej karty pracy, przeliczenie nie będzie możliwe(obliczenia oparte
są o wartości z kart pracy).

2. W algorytmach składników wyliczających podstawę do ubezpieczeń ZUS brana jest pod uwagę data zareje-
strowania/ZUS. Kiedy jest kilka umów o pracę i np. pierwsza z nich ma uzupełnioną datę zarejestrowania, ale
nie ma daty wyrejestrowania, to kolejne umowy nie maja już daty zarejestrowania ponieważ jest zachowana
ciągłość. Wtedy liczenie składnika bierze pod uwagę, że jest data zarejestrowania w poprzedniej umowie.

3. Jeżeli w szablonie przeliczanej listy brak jest składnika płacowego, który wykorzystywany jest w algoryt-
mie innego składnika z listy, przeliczanie zostanie przerwane i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o
przyczynie przerwania funkcji.

4. Jeżeli do przeliczanej listy pobrane zostaną dane z absencji pracownika, to podczas przeliczania, do tych
absencji wpisywany jest numer listy i data wypłaty. Widoczne jest to w oknie Podstawy zasiłków w Absencjach
w Kartotece osobowej pracownika.

5. Składniki zmodyfikowane przez operatora nie są ponownie przeliczane wg zdefiniowanego dla nich algoryt-
mu. Wartości wprowadzone przez pracownika pozostają bez zmian. Uwzględnienie zmodyfikowanych w ten
sposób wartości składników niekoniecznie ma wpłływ na pozostałe wartości składników, ponieważ zależy to od
ich algorytmów. Może się więc zdarzyć, że pochodne składniki również trzeba będzie zmodyfikować ręcznie.

6. Podczas przeliczania listy system pobiera odpowiednie wersje składników płacowych, zmiennych i stałych
biorąc pod uwagę datę od/do listy lub datę wypłaty jeżeli składnik lub stała są oznaczone jako "DW" (zależne
od daty wypłaty listy).

• Przelicz nieprzeliczonych
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Jeśli lista zawiera tylko część nieprzeliczonych angaży, na przykład w sytuacji gdy po przeliczeniu dodano
nowe, Anakonda pozwala przeliczyć jedynie składniki z nieprzeliczonych angaży (są zaznaczone na czerwono).

Funkcja ta dostępna jest pod skrótem klawiszowym <Ctrl+N>, ikoną (drugą z lewej), bądź wybierając
"Przelicz nieprzeliczonych" z menu "Listy płac".

• Zamknij i otwórz listę

Listy mogą być w znanych z innych modułów stanach "W", "Z" i "K", z których tylko stan "W" pozwala na
edycję danych listy.

Aby otworzyć listę należy oznaczyć ją na gridzie, po czym wybrać na klawiaturze <Ctrl+O>, lub ikonę ,
lub opcję "Otwórz" z menu "Listy płac". Nie ma możliwości otwarcia listy w stanie "K" (zaksięgowana).

Aby zamknąć listę należy oznaczyć ją na gridzie, po czym wybrać na klawiaturze <Ctrl+Z>, lub ikonę ,
lub opcję "Zamknij" z menu "Listy płac", a następnie wprowadzić dane istotne dla generowania przelewów
bankowych lub wypłat z kasy:

• Kasa do do wpłaty wynagrodzeń - wybór kasy z której będzie wypłacane wynagrodzenie

• Składniki do kasy - możliwość podania listy składników oddzielonych przecinkami oznaczających wypłatę
wynagrodzenia w gotówce

• Bank do wypłaty wynagrodzeń - wyświetla banki, które mają wypełnione konto bankowe - wybór z okna
dane podstawowe/dane pomocnicze/konta bankowe

• Składniki do banku - możliwość podania listy składników oddzielonych przecinkami oznaczających wypłatę
wynagrodzenia na rachunek bankowy

Brak podanych składników na liście nie uniemożliwia jej zamknięcia, powoduje jedynie, że nie zostaną wygen-
erowane płatności dla pracowników.

Uwaga! Podczas zamykania listy zaktualizowane zostaną zobowiązania ratalne, składki ZUS, do PPK zostaną
dopisane składki opłacone na danej liście(składniki PPK00 do PPK04 i PPKOBN), oraz zostaną założone płat-
ności dla pracowników. W przypadku gdy brak jest płatności dla pracowników, lista nie zostanie zamknięta, a
system powiadomi o tym operatora odpowiednim błędem.

Jednocześnie, podczas zamykania listy płac sprawdzane jest czy pracownik jest zwolniony ( w jego zatrudnie-
niu jest wówczas uupełniona data zwolnienia) i jeżeli jest, to w składkach ZUS pracownika uzupelniane jest
odpowiednio pole ubezpieczenie_id:
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• jezeli data zwolnienia jest w tym samym miesiącu co data wyplaty listy to ubezpieczenie_id pobierane jest
z zatrudnienia pracownika

• jeżeli zwolnienie_data jest w miesiącu poprzedzającym datę wypłaty listy to kod ubezpieczenia zmieniany
jest następująco:

- pusty kod ubezpieczenia poostaje nieuzupełniony

- jeżeli kod jest uzupełniony, to zmieniane są 4 pierwsze znaki dotychczasowego kodu na 3000 np: 011000
na 300000, 011010 na 300010

• Drukuj listę płac/pasek

aby wydrukować listę płac należy skorzystać z ikony , lub wybrać <Ctrl+L> na klawiaturze, lub opcję
"Drukuj listę płac/pasek" z menu "Listy płac", ukaże się okno wyboru:

Dla wydruku na drukarkach znakowych, Anakonda pozwala sprecyzować ilość dostępnych linii i znaków w linii
na stronie. Dane te zostają zapamiętane i przy kolejnym wydruku nie trzeba ich ponownie wpisywać o ile nie
uległy zmianie. Dla wydruku w formacie PDF, w parametrach wydruku należy wybrać opcję wydruk graficzny.

Do wyboru mamy wydruk:

Lista płac:

Na wydruku listy znajdą się składniki, które w szablonie drukowanej listy płac zdefiniowane są jako składni-
ki drukowane. Jeżeli w szablonie składniki drukowane nie będą wyszczególnione - na wydruku pojawią się
wszystkie składniki obliczane, które w swojej definicji oznaczony mają checkbox "Lista".

Pasek:

Na wydruku znajdą się paski płacowe dla wszystkich pracowników z wybranej listy płac z listą składników,
które w swojej definicji oznaczony mają checkbox "Pasek".

Jeden pasek:

Na wydruku znajdzie się pasek płacowy dla zaznaczonego pracownika z wybranej listy płac z listą składników,
które w swojej definicji oznaczony mają checkbox "Pasek".

Sumy:

Na wydruku znajdą się składniki i ich wartości dla wszystkich list płac wyświetlonych wg wprowadzonych
filtrów. Składniki w swojej definicji muszą ieć zaznaczoną opcję "Zbiorówka". Wydruk przeznaczony jest
wyłącznie na drukarkę znakową i może służyć do tworzenia zestawień pomocniczych np. sum składek ZUS
za dany miesiąc wypłat listy.

Wybór potwierdzamy klawiszem <Enter> bądź "OK".
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• Usuń listę płac

usunięcie otwartej listy płac(w stanie "W") możliwe jest z użyciem klawisza <Num ->, ikony (pierwszej
z lewej), albo przez opcję "Usuń" w menu "Listy płac". Usuwana jest lista płac na której znajduje się w danym
momencie kursor.

Uwaga: nie jest możliwe usunięcie listy płac wykorzystywanej w kartotece płatności.

• Drukuj listę list płac

aby wydrukować listę list płac należy z menu "Listy płac" wybrać funkcję "Drukuj", lub nacisnąć klawisze <Ctrl

+P>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas typowe dla wydruku okno, w którym należy
wybrać odpowiednie opcje drukowania. Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku
zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

• Drukowanie listy płac, paska dla pracownika oraz zestawienia sum składników płacowych

Aby wydrukować listę płac, paski dla pracowników lub zestawienie sum wybranych składników płacowych
należy zaznaczyć odpowiednią listę, a następnie wybrać ikonę lub nacisnąć klawisze <Ctrl+L> lub z Menu
wybrać funkcję Listy płac ---> Drukuj listę/pasek.

System wyświetli okno, w którym należy wybrać odpowiednią opcję wydruku:

Pola Linie i Znaki należy wypełnić jeżeli drukowanie listy ma się odbywać na drukarce znakowej (na screenie
widać optymalne ustawienia dla szerokiej drukarki znakowej).

1. Wydruk listy płac
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Listę płac można wydrukować zarówno w formacie znakowym jak i graficznym:

Format znakowy:

Format graficzny:
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Na liście płac drukowane są składniki, które w szablonie listy są zdefiniowane jako Składniki Drukowane.
Jeżeli brak wpisu w Składnikach Drukowanych - na wydruku pojawią się wszystkie składniki obliczane. W
kolumnie Do wypłaty drukowane są składniki, ktorych skrót zaczyna się na DO WYPŁ....

W ramach wydruku dla pracownika który ma wiele angaży zostaną zsumowane ich wartości. Jeżeli w podta-
beli danych osobowych, w danych dodatkowych zapisani są spadkobiercy, to ich personalia będą drukowane
na liście płac:
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2. Wydruk paska

Możliwy jest wydruk paska dla jednego pracownika lub dla wszystkich pracowników z zaznaczonej listy.
Na pasku nie są drukowane składniki o zerowych wartościach:
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3. Wydruk zestawienia sum składników płacowych

Przy zaznaczonej opcji Sumy generowany jest wydruk sum wartości poszczególnych składników płacowych
ze wszystkich list wyświetlonych na gridzie. Istotne jest więc wcześniejsze precyzyjne sfiltrowanie tych
list płac, które chcemy analizować. Na zestawienie pobierane są te składniki, które w swojej definicji maja
zaznaczona opcję "Zbiorówka".

5.2.2. Angaże

Grid znajduje się po lewej stronie okna, zawiera angaże z oznaczonej listy płac, widoczne kolumny to:

• Pracownik - identyfikator pracownika, pole oznaczone na czerwono gdy dla pracownika nie przeliczono skład-
ników angażu

• Imię - imię pracownika

• Nazwisko - nazwisko pracownika

• PESEL - pesel pracownika

• Zatr. - numer zatrudnienia

• Umowa - numer umowy
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• Angaż - numer Angażu

• Data od - od kiedy liczone będą składniki angażu

• Data do - do kiedy liczone będą składniki angażu

• P. - czy uwzględniać puste składniki angażu

z angażami związane są następujące funkcje tego okna:

• Dodaj angaż do listy

funkcja dostępna pod skrótem <Ctrl+D>, ikoną (pierwszą z prawej), lub w menu "Angaże" jako "Dodaj".
Pojawi się następujące okno:

wybierając szablon inny niż jest na liście płac, lub zostawiając puste pole, pokaże się lista pracowników możli-
wych do dodania:

kolumna "W." odpowiada za to, czy pracownik jest wybrany do dodania, możemy przełączyć jej zaznaczenie
klikając LPM na checkbox, klawisz spacja na klawiaturze mając oznaczony odpowiedni wiersz, bądź wybier-

ając "Przełącz zaznaczone angaże" z menu "Angaże", albo używając ikony . Do przełączania z użyciem
klawiatury, ikony bądź z menu można na gridzie oznaczyć wiele angaży na raz. Gdy oznaczone już będą wszys-

tkie potrzebne angaże należy potwierdzić dodawanie z użyciem klawisza <Enter>, ikony , lub wybór opcji
"Zapisz wybrane angaże" z manu "Angaże".

• Przelicz pracownika
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funkcja dostępna pod skrótem <Ctrl+A>, ikoną , lub w menu "Angaże" jako "Przelicz pracownika".
Pozwala ona przeliczyć składniki jednego wybranego angażu bez konieczności przeliczania całej listy.

• Edytuj składniki

funkcja dostępna pod skrótem <Ctrl+E>, ikoną , lub w menu "Angaże" jako "Edytuj składniki", otwiera
okno edycji składników dodatkowych angażu, okno zostało opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale
Dokumentacja użytkownika -> Kadry -> Kartoteka osobowa -> Pozostałe dane osobowe -> Angaże.

• Dane pracownika

funkcja dostępna pod skrótem <Ctrl+W>, ikoną , lub w menu "Angaże" jako "Dane pracownika", jak
również po dwukliku na angaż danego pracownika, otwiera okno Kartoteki osobowej z uzupełnionym symbol-
em pracownika. Kartoteka osobowa została dokładniej opisana w niniejszej dokumentacji w dziale "Kartoteka
osobowa".

• Karty pracy pracownika

funkcja dostępna pod skrótem <Ctrl+B>, ikoną , lub w menu "Angaże" jako "Karta pracy pracownika",
otwiera Edycję karty pracy pracownika za okres odpowiadający liście płac. Karty pracy zostały dokładniej
opisane w niniejszej dokumentacji w dziale "Praca bieżąca --> Karty pracy".

• Usuń angaż z listy

funkcja dostępna pod skrótem <Ctrl+U>, ikoną (pierwszą z prawej), lub w menu "Angaże" jako "Usuń",
usuwa oznaczony angaż z listy.

5.2.3. Składniki

Po oznaczeniu angażu na gridzie z prawej strony pokażą się jego składniki, przed pierwszym przeliczeniem będzie
on pusty, potem zostaną do niego wprowadzone składniki zgodnie z szablonem listy płac, widoczne kolumny to:

• Składnik - identyfikator składnika

• Opis - opis składnika

• Wartość - wartość składnika

• Mod. - czy składnik jest modyfikowalny

W składniki modyfikowalne można wpisać inną wartość, po zmianach konieczne będzie ponowne przeliczenie
pracownika.

Drugą możliwością edycji składników jest funkcja "Grupowa zmiana składników", dostępna pod ikoną ,
<Ctrl+S> na klawiaturze, bądź jako "Grupowa zmiana składników: w menu "Składniki":
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na liście znajdują się wszystkie składniki modyfikowalne wszystkich przeliczonych angaży z listy płac. Po uzu-

pełnieniu zmian wybór należy potwierdzić ikoną , klawiszem <F5>, bądź wybierając "Zapisz składniki
modyfikowalne" z menu "Składniki".

Jeżeli zaistnieje konieczność zmodyfikowania składnika, który w swojej definicji nie jest oznaczony jako mody-
fikowalny, wówczas należy zaznaczyć opcję 'Mod.'. Spowoduje to, że pole wartość stanie się edytowalne. Jed-
nocześnie pracownik, u którego został w ten sposób zmodyfikowany składnik zostanie oznaczony na czerwono
jako konieczny do ponownego przeliczenia. Należy pamiętać, że modyfikacja jednego składnika niekoniecznie
spowoduje uwzględnienie jego nowej wartości w pozostałych składnikach. Uzależnione jest to od algorytmów
wyliczania wartości poszczególnych składników i może się zdarzyć, że aby uwzględnić nową wartość składnika
konieczne będzie również zmodyfikowanie wartości innych składników na liście u tego pracownika.

Okno list płac pozwala również otworzyć "Składniki płacowe" z użyciem ikony , klawiszy <Ctrl+K> lub
wybierając "Składniki płacowe" w menu "Listy płac". Składniki płacowe zostały opisane w niniejszej dokumen-
tacji w rozdziale Dokumentacja użytkownika -> Kadry -> Płace -> Dane podstawowe -> Składniki płacowe.

5.3. Zestawienia płacowe
W systemie Anakonda istnieje możliwość definiowania zestawień płacowych.

Żeby skorzystać z funkcji należy w systemie wybrać funkcję "Kadry/Płace" -> "Płace" ->"Płace -> "Zestawienia
płacowe".

Okno do tworzenia zestawień płacowych:
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Okno zawiera następujące kolumny:

• ID - identyfikator zestawienia płacowego

• Opis - opis zestawienia płacowego

• Składniki - składniki płacowe, które mają być brane pod uwagę przy wykonaniu zestawienia płacowego

• Grupy - grupy pracowników, które mają być brane pod uwagę przy wykonaniu zestawienia płacowego

• Komórki - komórki zatrudniające, które mają być brane pod uwagę przy wykonaniu zestawienia płacowego

• Szablony - szablony list płac, które mają być brane pod uwagę przy wykonaniu zestawienia płacowego

• S.Grupa - czy wartości mają być drukowane jako sumy dla grup pracowników

• S.Komórka - czy wartości mają być drukowane jako sumy dla komórek zatrudniających

• S.Szablon - czy wartości mają być drukowane jako sumy dla szablonów list płac

• S.Lista - czy ma być drukowany numer listy płac, z której pobrana jest wartość składników

• Zm. Orientacji - umożliwia zmianę położenia składników płacowych. Przy odznaczonym polu są one usy-
tuowane poziomo w kolumnach, a przy zaznaczonym pionowo w wierszach.

Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodaj - funkcja "Dodaj" z menu "Zestawienia listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawis-
zowy <NUM+> - dodawanie zestawienia listy płac

•

Usuń - funkcja "Usuń" z menu "Zestawienia listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<NUM -> - usuwanie istniejącego zestawienia listy płac
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•

Zapisz - funkcja "Zapisz" z menu "Zestawienia listy płac", ikona  z menu podręcznego lub skrót klawis-
zowy <F5> - zapisanie listy płac

•

Drukuj listę - funkcja "Drukuj" z menu drukowanie listy zestawień , ikona  z menu podręcznego lub
skrót klawiszowy <FCtrl+P> - drukowanie listy zestawień

•

Edytuj zaznaczoną komórkę - funkcja edycji, ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy <F4>
- edycja komórki

• Kolumny - funkcja edycji dodatkowego ona służącego do definiowania dodatkowych warunków grupowania

wartości składników w poszczególnych kolumnach, ikona  z menu podręcznego lub skrót klawiszowy
<F6>:

UWAGA!!! Definiowanie warunków wymaga znajomości języka sql i struktury bazy.

• Drukuj zestawienie - funkcja wydrukowania zestawienia wg parametrów:

Jako parametry do wykonania zestawienia można podać zakres dat wypłat lub dat list płac dla których ma być
wykonane zestawienie. Odpowiednie wypełnienie pól linie i znaki pozwoli dostosować szerokość wydruku do
możliwości drukarki igłowej, na której zestawienie ma być wydrukowane. Standardowe, optymalne ustawienie
tych parametrów dla szerokiej drukarki igłowej widoczne jest na powyższej ilustracji.

Na wydruku zestawienia składniki płacowe pojawiają się w kolejności wprowadzonej w kolumnie "Składniki"
wraz ze skrótowym opisem pobranym z definicji składnika płacowego.
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6. Praca bieżąca
W systemie Anakonda stworzono miejsce, w którym można pracować nad bieżącymi pracami kadrowymi.

Moduł znajduje się w "Kadry i Płace" -> "Praca bieżąca".

6.1. Praca bieżąca - urlopy
W systemie Anakonda istnieje możliwość rejestrowania urlopów dla wielu pracowników na raz.

Opcja dostępna jest w module "Kadry i płace" -> "Praca bieżąca" -> "Urlopy".

W sekcji filtrów należy wybrać żądane kryteria wyszukiwania.

Okno główne modułu "Urlopy" zawiera listę nagłówków.
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W powyższym oknie tworzą się nagłówki dla absencji z podziałem na komórki organizacyjne (lub dla wszystkich
komórek organizacyjnych na raz). Domyślne sortowanie następuje po dacie malejąco.

Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodawanie: polecenie "Dodaj" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <NUM+> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja dodaje nagłówek urlopów (do którego można dodawać pracowników). Po wybraniu funkcji,
wyświetla się okno z kluczem nagłówka urlopu.

Na oknie należy podać datę nagłówka i oddział, dodatkowo można określić identyfikator komórki organi-
zacyjnej, grupę pracowników i opis. Wciśnięcie klawisza <Enter> na kontrolce "Opis" spowoduje dodanie
nagłówka.

•

Usuwanie; polecenie "Usuń" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja usuwa zaznaczony wiersz o ile jest on w stanie "W".

•

Filtrowanie: polecenie "Filtruj" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <F3> lub ikona  z menu podręcznego.
Funkcja filtruje nagłówki zgodnie z zadeklarowanymi filtrami.

•

Drukowanie listy: polecenie "Drukuj" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <CTRL>+<P> lub ikona  z
menu podręcznego. Funkcja drukuje widoczne na oknie wiersze.
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•

Pozycje nagłówka urlopów: polecenie "Pozycje" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <F6> lub ikona  z
menu podręcznego.

W oknie pozostają do wypełnienia kolumny:

• Pracownik - identyfikator pracownika; możliwość wyboru z kartoteki

Podczas wczytywania nazwiska po wpisaniu numeru pracownika kontrolowane jest czy pracownik ma akty-
wny angaż z zatrudnienia które ma zaznaczone 'czy_absencje'. Wyświetlane jest ostrzeżenie. Podczas zapisu
pozycji kontrolowana jest data absencji z datami angażu (data do angażu może być już uzupełniona ale musi
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być późniejsza niż daty od i do absencji). Nie można wprowadzać absencji z datą od i do w dniu wolnym
tylko jeżeli rodzaj absencji ma zaznaczoną nieobecność.

• Rodz. - rodzaj absencji; możliwość wyboru z kartoteki

• Data od oraz do - data początkowa i końcowa absencji nie może przypadać na dzień wolny od pracy lub
świąteczny.

• Dni rob. - liczba roboczych dni urlopu, uzupełni się automatycznie z kalendarza pracownika

• Godziny robocze - godziny jakie pracownik przepracowałby w dniach absencji

• Dni zaległe - pozostałe do wykorzystania dni absencji z poprzedniego okresu (dotyczy urlopów)

• Godziny zaległe - pozostałe do wykorzystania godziny absencji z poprzedniego okresu (dotyczy urlopów)

• Dni tegoroczne - dni absencji w danym okresie

• Godziny tegoroczne - godziny absencji w danym okresie

• Na żądanie - czy urlop został wzięty na żądanie.

W oknie dostępne są następujące funkcje:

•

Dodawanie: polecenie "Dodaj" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <NUM+> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja dodaje pozycję.

•

Zapisz: polecenie "Zapisz" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <F5> lub ikona  z menu podręcznego.
Zapisuje wszystkie zmiany w gridzie.

•

Usuwanie; polecenie "Usuń" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja usuwa zaznaczony wiersz.

•

Drukowanie listy: polecenie "Drukuj" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <CTRL>+<P> lub ikona 
z menu podręcznego. Funkcja drukuje widoczne na oknie wiersze.

•

Kopiuj pozycję: polecenie "Kopiuj" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <CTRL>+<K> lub ikona  z
menu podręcznego. Funkcja kopiuje zaznaczony wiersz.

• Poprzedni/Następny nagłówek urlopów: polecenie "Następna pozycja"/"Poprzednia pozycja" z menu "Pozy-

cje", skrót klawiszowy <F11>/<F12> lub ikony   z menu podręcznego. Funkcja przechodzi na
poprzedni lub następny nagłówek bez konieczności wychodzenia z okna pozycji.

• Zamykanie absencji: polecenie "Zamknij absencje" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <CTRL>+<Z> lub

ikona  z menu podręcznego. Funkcja zmienia stan zaznaczonego na główka na "G" lub "Z".

Uwaga: Przed zamknięciem paczki urlopów sprawdzane jest, czy żaden z pracowników nie przekroczy limitu
urlopu na żądanie oraz limitu urlopu wypoczynkowego uzależnionego od stażu pracy wliczanego do urlopu. W
kontroli limitu urlopu wypoczynkowego uwzględniane jest jego zwiększenie w sytuacji przekroczenia lat stażu
do urlopu zgodnie z algorytmem zdefiniowanym w rodzajach absencji. Należy również pamiętać, że dni urlopu
na żądanie wliczane są do limitu urlopu wypoczynkowego.1237
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Zamknięcie urlopów w pracy bieżącej powoduje zapisanie ich w kartotece osobowej poszczególnych pracown-
ików (Kartoteka osobowa ---> Absencje). Zamykanie urlopów sprawdzane jest z datami listy płac. Przy za-
mykaniu urlopów wydrukowany zostanie sposób liczenia podstaw dla każdego pracownika u którego podstawa
została przeliczona.

• Sortowanie pozycji w "paczce" następuje w kolejności wprowadzania.

• Otwieranie urlopów: polecenie "Otwórz absencje" z menu "Urlopy", skrót klawiszowy <CTRL>+<O> lub ikona

 z menu podręcznego. Otwarcie powoduje usunięcie nieobecności z danych osobowych pracowników,
którzy tworzyli pozycje "Paczki". Jeżeli z jakichś względów (utworzona w danym okresie lista płac do której
pobrane zostały absencje z paczki, wprowadzone późniejsze absencje) otwarcie paczki będzie niemożliwe, sys-
tem wyświetli odpowiedni komunikat, w którym wymienione będą przyczyny zablokowania otwarcia paczki.

• Tworzenie BO urlopów

Aby wykonać BO urlopów na nowy rok należy z Menu Urlopy wybrać funkcję Twórz BO:

Po zatwierdzeniu tworzenia BO system wyświetli komunikat o utworzonym BO, które zapisane będą w danych
pracowników (Kartoteka osobowa - Limity urlopów).
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W przypadku błędów tworzenia system wyświetli odpowiedni komunikat o ich przyczynie.

Należy pamiętać, że podczas tworzenia BO system sprawdza m.in. istnienie i aktualność angaży pracownika
na dzień tworzenia BO. Jeżeli stwierdzone zostanie, że jakikolwiek pracownik nie ma aktualnego angażu a
jednocześnie ma aktywne zatrudnienie, proces tworzenia BO zostanie przerwany.

Natomiast jeżeli pracownik nie ma uzupełnionych dat stażu do urlopu w aktywnym zatrudnieniu - BO dla tego
pracownika nie zostanie utworzone.

6.2. Praca bieżąca - listy obecności
Listy obecności możemy wyświetlić wprowadzając id komórki organizacyjnej(wybór spod F1), datę od, do, i/
lub stan. Możemy też pozostawić wszystkie pola puste i uzyskać pełną listę list obecności. Dane wyświetlimy z

użyciem F3, przycisku , bądź wybierając z menu Lista -> Wyświetl dane. Okno prezentuje się następująco:

kolumny to:

• Data - z jakiego dnia jest lista

• Komórka organizacyjna - ID komórki organizacyjnej

• Opis - opis komórki organizacyjnej

• Godz. od - dla zmiany od jakiej godziny jest to lista obecności

• Godz. do

• Stan - W - otwarta, Z - zamknięta, G - wstępnie zamknięta, tylko w stanie W można edytować pozycje listy

Dostępne są funkcje:
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• Dodaj listę

Listy dodajemy z użyciem Num+ /  / Lista -> Dodaj listę, ukaże się nam okno:

aby poprawnie stworzyć listę obecności w bazie potrzebne są grafiki planowane, które muszą mieścić się w
podanych przez nas datach.

• Zamknij listę

Zamykamy listę z użyciem Ctrl + Z /  / Lista -> Zamknij listę, ze stanu 'W' lista przechodzi w stan 'G',
a ze stanu 'G' w stan 'W'.

• Otwórz listę

Analogicznie listę można otworzyć używając Ctrl + O /  / Lista -> Otwórz listę. Stany 'Z' -> 'G' -> 'W'.

• Drukuj listę obecności

Aby wydrukować listę obecności niezbędne jest uzupełnienie Daty od i Daty do w filtrze, następnie należy

wcisnąć Ctrl + L /  / Lista -> Drukuj listę obecności, następnie system otworzy nam plik pdf programem
domyślnym w systemie.

• Drukuj listę

Jest to standardowa w Anakondzie opcja wydruku widocznej tabeli, dostępna spod Ctrl + P /  / Lista -
> Drukuj listę.

• Usuń

Usuwać wolno tylko listy obecności w stanie 'W', aby to zrobić należy wcisnąć Num- /  / Lista -> Usuń
listę.

6.3. Praca bieżąca - karty pracy
Aby wejść do tego okna należy wybrać F3 w oknie pracy bieżącej. W filtrze niezbędne jest uzupełnienie pól "Rok"
oraz "Miesiąc", pozostałe są opcjonalne. Po wyszukaniu pokaże się grid:
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Pierwsze wyświetlenie danych dla miesiąca powoduje inicjację kart pracy, automatycznie uzupełniane pola:

• dni harmonogramu - liczba dni, w jakich wpisane zostały pracownikowi godziny w harmonogramie pracy

• dni przepracowane - liczba dni, w których pracownik pracował wg. ewidencji czasu pracy(dni z nieobecnością
nie są liczone)

• godziny normalne - liczba godzin przepracowanych wg. ewidencji lub nominalna ilość godzin do przepracow-
ania w danym miesiącu, zależnie co jest mniejsze

• godziny nadliczbowe 100 - liczba godzin w ewidencji ponad nominał w danym miesiącu

Po wybraniu karty pracy odpowiedniego pracownika możliwe jest przejście do Edycji danych z użyciem klawisza

<F4>, ikony , bądź wybierając z menu "Karty pracy" opcję "Dane podstawowe". Wywoła to następujące
okno edycji:
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pola to kolejno:

• Dni harmonogramu - dni pracy wg. harmonogramu (domyślnie wstawiana wartość z pola Dni nominalne)

• Dni przepracowane - dni jakie pracownik rzeczywiście przepracował

• Godziny normalne - godziny wg. normalnej stawki

• Godziny sobotnie - godziny przepracowane w soboty

• Godziny nocne - godziny przepracowane w nocy

• Godziny krótkich zwolnień - godziny jakie pracownik spędził na zwolnieniu

• Godziny nadliczbowe 50 - godziny nadliczbowe za stawkę 150%

• Godziny nadliczbowe 100 - godziny nadliczbowe za stawkę 200%

• Godziny nadliczbowe 0 - godziny nadliczbowe normalnie płatne

• Godziny dopłata tylko - godziny przepracowane przez pracownika niezbędne do wyliczenia odpowiedniego
składnika płacowego
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zapisanie danych możliwe jest z użyciem przycisku , klawisza <F5> na klawiaturze bądź wybór funkcji
"Zapisz zmiany" z menu "Osoba".

W tym samym oknie można edytować dane poprzedniej ("Poprzednia karta" w menu "Osoba" lub klawisz <F11>

lub ikona ), lub następnej karty pracy ("Następna karta" w menu "Osoba" lub klawisz <F12> lub ikona

). W momencie przejścia do następnej lub poprzedniej karty pracy zostaną zapisane dokonane zmiany,
również naciśnięcie <Enter> w ostatnim polu do edycji("Godziny krótkich zwolnień") skutkuje zapisaniem danych
i przejściem do kolejnej karty pracy.

Istnieje również możliwość ponownego pobrania danych do kart pracy, w przypadku gdy na przykład nastąpiły

zmiany w ewidencji czasu pracy. W tym celu należy wybrać ikonę  , funkcję "Odśwież dane kart pracy" z
menu "Karty pracy" bądź użyć skrótu klawiszowego <F8>.

Ponieważ proces ten nadpisze uzupełnione już dane, pojawi się okno wymagające potwierdzenia:

6.4. Ewidencja czasu pracy
Ewidencja czasu pracy dostępna jest pod ścieżką <F6> Kadry/Płace --> <F6> Praca bieżąca --> <F4> Ewidencja
czasu pracy w menu głównym bądź w pasku menu.

Okno składa się z sekcji filtrów oraz grida

Uwaga: Jeśli nie wyświetlano jeszcze ewidencji, przepisane do niej zostaną godziny z harmonogramu, jeśli w
danym miesiącu nie ma utworzonych harmonogramów, wyświetlenie ewidencji wywoła próbę utworzenia har-
monogramów pasujących do uzupełnionych filtrów,

Ewidencję czasu pracy można wyświetlać dla 1 miesiąca na raz, filtry na rok oraz miesiąc są obowiązkowe,
domyślnie wypełniane aktualnymi wartościami, pozostałe pola:

• Nr - identyfikator pracownika, możliwy wybór z <F1>

• Nazwisko - filtr pozwala wprowadzić sam początek nazwiska np. 'Kowal' wyświetli również pracownika o
nazwisku 'Kowalski'

• Komórka - symbol komórki zatrudniającej, możliwy wybór z <F1>

• Identyfikator listy płac - możliwość wyboru z <F1>
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• Grupa pracowników - możliwy wybór z <F1>

Po wybraniu funkcji "Wyświetl dane" z menu "Ewidencja czasu pracy", ikony  z menu podręcznego lub po
użyciu skrótu klawiszowego <F3> system wyświetli grid:

Dla każdego aktywnego angażu pracownika poświęcony jest oddzielny wiersz na gridzie. W polu godziny za-
pisany jest czas przepracowany wg. ewidencji w formacie <godziny>:<minuty>, a w polu dni liczba dni w jakich
pracownik ma jakiekolwiek godziny do odpracowania. W typowym przypadku każdy pracownik pojawi się raz.

Okno oferuje następujące funkcjonalności:

•

Edycja danych - pozwala edytować ewidencję czasu dla angażu, dostępna pod klawiszem <F4>, ikoną 
lub jako "Edytuj" w menu "Ewidencja czasu pracy", po wyborze wyświetli się następujące okno:

Na oknie jest podgląd na informacje o angażu, dla którego edytowana jest ewidencja czasu pracy.

W czasie rzeczywistym zliczana jest suma wpisanych godzin, a obok wyliczony nominał dla danego miesiąca.
Gdy nominał zostanie przekroczony, odpowiedni kawałek tekstu zmieni kolor na czerwony.
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Z 31 dni jakie zawsze znajdują się na oknie aktywne są te, które znalazły się w harmonogramie. Obok numeru
dnia miesiąca zapisany jest typ dnia - R - roboczy, S - sobota, W - wolne(* - brak dnia), typy odczytywane są
z kalendarza wybranego w angażu pracownika.

Okno zawiera funkcje:

•

Zapis - ikona , klawisz <F5> lub "Zapisz zmiany" z menu "Osoba"

• Poprzednia/następna osoba - przechodzi do ewidencji czasu pracy dla poprzedniej lub następnej osoby(an-

gażu) z listy dla danego miesiąca, dostępne pod klawiszami <F11>/<F12>, ikonami /  lub jako
"Poprzednia/następna" w menu "Osoba"

• Poprzedni/następny miesiąc - przechodzi do ewidencji czasu pracy z poprzedniego lub kolejnego miesiąca,

dostępne pod klawiszami <F11>/<F12>, ikonami /  lub jako "Poprzedni/następny"" miesiąc w menu
"Ewidencja czasu pracy"

6.5. Zmiana angaży
W systemie Anakonda istnieje możliwość modyfikacji angaży dla wielu pracowników na raz.

Opcja dostępna jest w module "Kadry i płace" ->; "Praca bieżąca" ->; "Zmiana angaży".

okno główne modułu "Zmiana angaży" zawiera listę nagłówków, wygląda ono następująco:

Nagłówki można odfiltrować wg:

• Komórki organizacyjnej zatrudniającej pracowników(możliwy wybór z F1)

• Grupy pracowników(możliwy wybór z F1)

• Zakresu dat z którego wyświetlać zmiany(test na pole 'Od dnia', możliwy wybór z kalendarza pod F1)

• Stanu

• Symbolu pracownika występującego w pozycjach(możliwy wybór z F1)

Na oknie dostępne są funkcje:

Dodawanie

Należy wybrać polecenie "Dodaj" z menu "Zmiana Angaży", skrót klawiszowy <NUM+> lub ikonę  z
menu podręcznego. Funkcja dodaje nagłówek absencji (do którego można dodawać pracowników). Po wybra-
niu funkcji, wyświetla się okno z kluczem nagłówka absencji:
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Pola 'Oddział' oraz 'Od dnia' są obowiązkowe. Nagłówek zostanie dodany w momencie wciśnięcia klawisza
<Enter> w polu 'Opis'.

Po dodaniu nagłówka, w pozycjach zmiany absencji zaczytane zostaną wszystkie angaże w firmie pasujące
do danych z nagłówka wraz z wartościami jakie na nich były w momencie pobrania.

Usuwanie

Należy wybrać polecenie "Usuń" z menu "Zmiana Angaży", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikonę  z
menu podręcznego. Funkcja pozwala usunąć nagłówek absencji w stanie 'W'.

Edycja/przeglądanie pozycji

Należy wybrać polecenie "Pozycje" z menu "Zmiana Angaży", skrót klawiszowy <F6> lub ikonę 
z menu podręcznego. Po wybraniu funkcji, wyświetla się okno pozwalające na modyfikacje angaży
wymienionych na liście:

Modyfikować można wartości:

• Płaca

• Stawka

• Dodatek funkcyjny

• Lista płac(wybór z F1)

• Kategoria zaszeregowania

Na prawo od kolumn modyfikowalnych znajdują się kolumny z wartościami przed zmianą(zaczytane w mo-
mencie dodanie nagłówka).

Na oknie dostępne są funkcje:

•

Zapisz - należy wybrać polecenie "Zapisz" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikonę 
z menu podręcznego. Funkcja pozwala zapisać zmiany
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•

Usuń - należy wybrać polecenie "Usuń" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikonę  z
menu podręcznego. Funkcja pozwala usunąć angaż z pozycji.

• Zmień - należy wybrać polecenie "Zmień" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <CTRL>+<M> lub ikonę

 z menu podręcznego. Funkcja pozwala masowo zmienić nowe wartości dla angaży.

Po wybraniu funkcji, wyświetla się okno:

Dla płacy, stawki i dodatku funkcyjnego można wybrać zmianę typu:

• wartość - bezwzględnie wprowadzi wskazaną wartość we wszystkich angażach

• wartość +/-  - dodaje wpisaną wartość do obecnej wartości, np. wpisanie '-100' zmniejszy płacę o 100
zł, a '100.20' zwiększy o 100 zł 20 gr.

• procent - zmienia wartość o wskazany procent, np. '25' zmieni płacę z 1000 zł do 1250, a '-25' do 750zł.
Pole zaokrąglenia pozwala wybrać jak dokładne mają być obliczenia, 0 zaokrągla do złotówek, 1 do 10
groszy, a 2 do 1 grosza.

Uwaga: Można zastosować zmianę tylko 1 typu na raz, to znaczy nie można ustawić wartości na 1000 zł
i potem dodać do niej 50. Nowe wartości wyliczane są względem wartości oryginalnych, nie wpisanych
w zmianie angaży.

W polu lista płac można wybrać listę z użyciem klawisza <F1>, bądź przycisku .

Po uzupełnieniu należy kliknąć 'OK' i pozycje zostaną zaktualizowane.

Zamykanie

Należy wybrać polecenie "Zamknij zmianę angaży" z menu "Zmiana Angaży", skrót klawiszowy <CTRL>

+<Z> lub ikonę  z menu podręcznego. Funkcja pozwala zamknąć zmianę angaży w stanie 'W'. Podczas
zamykania kończone są angaże pracowników na dzień przed datą zmiany angaży, a następnie dodawane nowe
od daty zmiany angaży ze zmodyfikowanymi wartościami.

Warunki wymagane by utworzyć nowy angaż:

• Płaca, Stawka, Dodatek Funkcyjny - kwota różna niż aktualna, aby zmienić na 0 należy wprowadzić dowol-
ną wartość a następnie zmienić ponownie na 0(ma to związek ze sposobem reprezentacji danych w bazie).

• Lista płac, Kategoria zaszeregowania - pole niepuste i różna niż aktualna wartość

Jeśli choć jedna kolumna spełnia powyższe warunki, zostanie dodany nowy angaż. Aby mieć pewność że
angaż nie zostanie zmieniony, najlepszą metodą jest usunięcie go z listy.
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Otwieranie

Należy wybrać polecenie "Otwórz zmianę angaży" z menu "Zmiana Angaży", skrót klawiszowy <CTRL>

+<O> lub ikonę  z menu podręcznego. Funkcja pozwala otworzyć zmianę angaży w stanie 'Z'.

Uwaga: Nie można zmieniać stanu zmiany angaży gdy w firmie występują listy płac które uległyby modyfikacji.

6.6. Praca bieżąca - zwolnienia
W systemie Anakonda istnieje możliwość rejestrowania zwolnień dla wielu pracowników na raz.

Opcja dostępna jest w module "Kadry i płace" -> "Praca bieżąca" -> "Zwolnienia".

W sekcji filtrów należy wybrać żądane kryteria wyszukiwania.

Okno główne modułu "Zwolnienia" zawiera listę nagłówków.

W powyższym oknie tworzą się nagłówki dla zwolnień z podziałem na komórki organizacyjne (lub dla wszystkich
komórek organizacyjnych na raz). Domyślne sortowanie następuje po dacie malejąco.

Na oknie dostępne są funkcje:

•

Dodawanie: polecenie "Dodaj" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <NUM+> lub ikona  z menu
podręcznego. Funkcja dodaje nagłówek zwolnień (do którego można dodawać pracowników). Po wybraniu
funkcji, wyświetla się okno z kluczem nagłówka.

Na oknie należy podać datę nagłówka i oddział, dodatkowo można określić identyfikator komórki organi-
zacyjnej, grupę pracowników i opis. Wciśnięcie klawisza <Enter> na kontrolce "Opis" spowoduje dodanie
nagłówka zwolnień.
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•

Usuwanie; polecenie "Usuń" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja usuwa zaznaczony wiersz o ile stan nagłówka jest równy "W".

•

Filtrowanie: polecenie "Filtruj" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <F3> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja filtruje nagłówki absencji zgodnie z zadeklarowanymi filtrami.

•

Drukowanie listy: polecenie "Drukuj" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <CTRL>+<P> lub ikona 
z menu podręcznego. Funkcja drukuje widoczne na oknie wiersze.

•

Pozycje nagłówka zwolnień: polecenie "Pozycje" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <F6> lub ikona 
z menu podręcznego.

W oknie pozostają do wypełnienia kolumny:

• Pracownik - identyfikator pracownika; możliwość wyboru z kartoteki

Podczas wczytywania nazwiska po wpisaniu numeru pracownika kontrolowane jest czy pracownik ma akty-
wny angaż z zatrudnienia które ma zaznaczone 'czy_absencje'. Wyświetlane jest ostrzeżenie. Podczas zapisu
pozycji kontrolowana jest data absencji z datami angażu (data do angażu może być już uzupełniona ale musi
być późniejsza niż daty od i do absencji). Nie można wprowadzać zwolnień z datą od i do w dniu wolnym
tylko jeżeli rodzaj absencji ma zaznaczoną nieobecność.

• Rodz. - rodzaj zwolnienia; możliwość wyboru z kartoteki

• Data od oraz do - data początkowa i końcowa zwolnienia nie może przypadać na dzień wolny od pracy lub
świąteczny - wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie.

• Dostarczono - data dostarczenia dokumentu potwierdzającego zwolnienie

• Wystawiono - data wystawienia dokumentu potwierdzającego zwolnienie, automatycznie wypełnia się datą
od

• Kod ZUS - kod ZUS właściwy dla danego rodzaju zwolnienia

• Kod - wprowadzany w przypadku ciąży, gruźlicy, etc. Możliwe wartości to A,B,C,D,E

• SZ - należy wpisać liczbę dni pobytu w szpitalu w ramach wprowadzonego zwolnienia. Jeżeli kolumna jest
wypełniona, to podczas zapisu absencji do kartoteki pracownika absencja uzyskuje kod 6S dla zwolnienia
opłacanego przez pracodawcę lub 6T dla zwolnienia opłacanego przez ZUS.

• Dni rob. - liczba roboczych dni zwolnienie, uzupełni się automatycznie z kalendarza pracownika
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• Procent wypłaty - % wynagrodzenia, które wypłacane jest za dany rodzaj absencji

• Czy kontynuacja - czy zwolnienie jest kontynuacją poprzedniego zwolnienia

• Czy wypadkowe - czy zwolnienie jest wynikiem wypadku któremu uległ pracownik w drodze do lub z pracy.
Jeżeli opcja jest zaznaczona, to podczas zapisu absencji do kartoteki pracownika absencja uzyskuje kod 6W
dla zwolnienia opłacanego przez pracodawcę lub 6Z dla zwolnienia opłacanego przez ZUS.

• Godziny robocze - godziny jakie pracownik przepracowałby w dniach zwolnienia

• Dla pól: "Dostarczono", "Wystawiono", "Kod ZUS" - podczas wprowadzania i modyfikacji pozycji absencji
sprawdzane jest, po zaznaczonych opcjach w rodzajach absencji, dla danego rodzaju, czy te pola mają być
wymagalne.

W oknie dostępne są następujące funkcje:

•

Dodawanie: polecenie "Dodaj" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <NUM+> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja dodaje pozycję.

•

Zapisz: polecenie "Zapisz" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <F5> lub ikona  z menu podręcznego.
Zapisuje wszystkie dodane pozycje.
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•

Usuwanie; polecenie "Usuń" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <NUM-> lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja usuwa zaznaczony wiersz.

•

Drukowanie listy: polecenie "Drukuj" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <CTRL>+<P> lub ikona 
z menu podręcznego. Funkcja drukuje widoczne na oknie wiersze.

•

Kopiuj pozycję: polecenie "Kopiuj" z menu "Pozycje", skrót klawiszowy <CTRL>+<K> lub ikona  z
menu podręcznego. Funkcja kopiuje zaznaczony wiersz.

•

Importuj e-ZLA : polecenie importuj plik, skrót klawiszowy (<CTRL>+<l>) lub ikona  z menu po-
dręcznego. Funkcja umożliwia pobranie pliku z dysku z zwolnieniami, z programu płatnik.

• Poprzedni/Następny nagłówek absencji: polecenie "Następna pozycja"/"Poprzednia pozycja" z menu "Pozy-

cje", skrót klawiszowy <F11>/<F12> lub ikony   z menu podręcznego. Funkcja przechodzi na
poprzedni lub następny nagłówek absencji bez konieczności wychodzenia z okna pozycji.

• Zamykanie absencji: polecenie "Zamknij" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <CTRL>+<Z> lub ikona

 z menu podręcznego. Funkcja zmienia stan zaznaczonego nagłówka na "G" lub "Z".

Zamknięcie paczki zwolnień w pracy bieżącej powoduje zapisanie w kartotece osobowej zwolnień poszczegól-
nych pracowników (Kartoteka osobowa ---> Absencje). Jeżeli rodzaj absencji wprowadzony dla pracownika
posiada podabsencje wówczas w kartotece osobowej pracownika zapisywana jest już konkretna podabsencja,
którą system wybiera na podstawie algorytmu uzupełnionego w definicji danego rodzaju absencji (Kadry/Płace
---> Dane podstawowe ---> Rodzaje absencji). Pozostałe dane pod absencji (kod ZUS, % wypłaty, kontynuacja)
przepisywane są z definicji wykorzystywanego rodzaju absencji. Aby te zdefiniowane wcześniej dane zostały
pobrane, podczas wprowadzania absencji w pracy bieżącej nie należy uzupełniać kodu ZUS i % wypłaty. Za-
mykanie absencji sprawdzane jest z datami listy płac. W przypadku zwolnień lekarskich, przy zamykaniu ab-
sencji wydrukowany zostanie sposób liczenia podstaw do zasiłku dla każdego pracownika u którego podstawa
została przeliczona. Jeżeli podstawa została wyliczona wcześniej, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
W absencjach pracownika uzupełnione zostaną pola związane z podstawami zasiłku (opisane w rozdziale Kar-
toteka osobowa / Absencje).

Jeżeli system ma automatycznie dzielić i kontrolować absencje zgodnie z przepisami, zalecana jest następująca
konfiguracja kodów absencji:
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• Sortowanie pozycji w "paczce" następuje w kolejności wprowadzania.

• Otwieranie absencji: polecenie "Otwórz absencje" z menu "Zwolnienia", skrót klawiszowy <CTRL>+<O> lub

ikona  z menu podręcznego. Otwarcie absencji powoduje usunięcie nieobecności z danych osobowych
pracowników, którzy tworzyli pozycje "Paczki". Jeżeli z jakichś względów (utworzona w danym okresie
lista płac do której pobrane są absencje z paczki, wprowadzone późniejsze absencje) otwarcie paczki będzie
niemożliwe, system wyświetli odpowiedni komunikat, w którym wymienione będą przyczyny zablokowania
otwarcia paczki.

• Sortowanie pozycji w "paczce" następuje w kolejności wprowadzania.

7. Deklaracje
System Anakonda pozwala na generowanie plików z deklaracjami dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie danych przechowywanych w systemie. W
celu wygenerowania plików, należy z menu głównego przejść do modułu <F6>Kadry/Płace:
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a następnie wybrać menu <F7> Deklaracje:
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Użytkownikowi udostępnione zostały 3 rodzaje deklaracji:
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7.1. ZUS
W celu wygenerowania pliku zawierającego dane do ZUS, należy wybrać z listy odpowiedni typ deklaracji, a
następnie uzupełnić dostępne pola. W polu Folder należy podać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany
plik. Po uzupełnieniu wszystkich pól, przycisk "Wybierz" rozpocznie proces tworzenia pliku.

System Anakonda umożliwia wygenerowanie następujących typów deklaracji ZUS:

1. Deklracje zgłoszeniowe:

• ZUA ( zgłoszenie lub korekta do ubezpieczenia )

Uzupełnione powinny być pola : "Zgłoszenie", "Zmiana", "Korekta", "Data umowy od/do" i "Data
wypełnienia".
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• ZZA ( zgłoszenie lub korekta tylko do ubezpieczenia zdrowotnego )

Uzupełnione powinny być pola : "Zgłoszenie", "Zmiana", "Korekta", "Data umowy od/do" i "Data
wypełnienia".
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• ZWUA ( wyrejestrowanie lub zgłoszenie korekty o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń )

Uzupełnione powinny być pola : "Korekta", "Wyrejestrowanie", "Data zwolnienia od" i "Data wypełnienia".
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• ZCNA ( zgłoszenie danych o członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego )

Uzupełnione powinny być pola : "Zgłoszenie", "Wyrejestrowanie", "Data zgłoszenia do ZUS od/do" (jeżeli
jest to zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia), "Data wyrejestrowania z ZUS od/do" (jeżeli jest to
wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia) i "Data wypełnienia".
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• ZIUA ( zmiana danych informacyjnych osoby ubezpieczonej )

Uzupełnione powinny być pola : "Zmiana" lub "Korekta" i "Data wypełnienia".
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2. Deklaracje rozliczeniowe:

• DRA ( rozliczanie składek i wypłaconych w danym miesiącu świadczeń ). Wygenerowany plik zawiera
zarówno zestawienie sum jak i poszczególne RCA i RZA dla wszystkich ubezpieczonych pracowników.

Wypełniamy wszystkie pola, w polu "Folder" wybieramy dany dokument do eksportu klikając ikonę .
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Jeżeli generowana jest deklaracja DRA dla wszystkich pracowników, w pliku oprócz DRA znajdą się również
deklaracje RCA, RSA i RPA dla poszczegórlnych pracowników.

• RSA ( imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek )

Wypełniamy wszystkie aktywne pola, w polu "Folder" wybieramy dany dokument do eksportu klikając ikonę

.
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• RZA ( imienny raport miesięczny o neleżnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne )

Wypełniamy wszystkie aktywne pola, w polu "Folder" wybieramy dany dokument do eksportu klikając ikonę

.
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• RCA ( imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach )

Wypełniamy wszystkie aktywne pola , w polu "Folder" wybieramy dany dokument do eksportu klikając

ikonę .
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Do momentu wylogowania się z systemu zapamiętywane są następujące wprowadzone parametry:

• typ deklaracji zgłoszeniowej

• data umowy/zwolnienia

• typ deklaracji rozliczeniowej

• termin przesyłania deklaracji

• numer raportu

• miesiąc

• rok

• numer decyzji pokontrolnej

• folder

Dane do deklaracji rozliczeniowych pobierane są z podtabeli Składki ZUS w kartotece osobowej pracowników
oraz

7.2. Urząd Skarbowy
W module Urząd Skarbowy możliwe jest wygenerowanie deklaracji PIT-11 i PIT-4R w formacie PDF i XML.

Naciśnięcie przycisku US spowoduje wyświetlenie okna z wyborem deklaracji i parametrami niezbędnymi do jej
wygenerowania:
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W zależności od wybranego rodzaju deklaracji aktywne stają się odpowiednie pola do uzupełnienia parametrów.

1. PIT-11

Wybierając tworzenie deklaracji PIT-11 należy uzupełnić następujące parametry:

Rok - rok za jaki tworzona jest deklaracja

Numer listy - numer listy płac na podstawie której utworzona zostanie deklaracja ( wymagany szablon listy to
PIT11, co zostało opisane w rozdziale Płace/Dane podstawowe/Szablony list płac)

Cel złożenia: do wyboru "złożenie deklaracji" lub "korekta deklaracji"

Pouczenie: akceptacja pouczenia wymaga wpisania wartości '1'

Folder: ścieżka do folderu na dysku lokalnym lu7b sieciowym, w którym zapisywane będą utworzone pliki

Format PDF lub XML do wyboru w jakim formacie maja byc utworzone pliki.

Naciskając "Twórz" spowodujemy utworzenie plików z deklaracją PIT-11 w wybranym formacie, które za-
pisane zostana w podanym folderze. Dla każdego pracownika utworzony zostanie oddzielny plik.

2. PIT-4R
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7.3. PPK
W celu wygenerowania pliku zawierającego dane do PPK, należy uzupełnić dostępne pola. W polu Folder należy
podać miejsce docelowe, w którym zostanie zapisany plik. Po uzupełnieniu wszystkich pól, przycisk "Zapisz plik"
rozpocznie proces tworzenia pliku.

Pole 'Standard' należy uzupełnić wartością ze słownika 'Standardy PPK', można ją wpisać, bądź wybrać ze słown-

ika z użyciem klawisza <F1> lub ikony 

Checkboxy "Miesięczna deklaracja", "Zgłoszenie" oraz "Rezygnacja" określają jakiego typu pliki PPK mają być
tworzone. "Ponowne tworzenie" określa, czy brać pod uwagę wpisy które posiadają już datę wysyłki. Zgłosze-
nie i rezygnacja odpowiadają wpisom z tabeli widocznej w lokalizacji Kadry -> Kartoteka osobowa -> Podta-
bele ->PPK, natomiast miesięczna deklaracja wysyłana jest w oparciu o składki widoczne wciskając F6 w tamtej
lokalizacji.

Pole folder wymaga poprawnej ścieżki do zapisu pliku z uprawnieniami pozwalającymi na zapis. istnieje możli-

wość wyboru z użyciem klawisza <F1> lub ikony 

Daty od do określają z jakiego zakresu dane mają zostać umieszczone w plikach PPK.

8. Jak to zrobić
8.1. Jak dodawać zatrudnienia
1. Zatrudnienie:

Zatrudnienie w Anakondzie wprowadzamy w podtabeli "Zatrudnienie" w danych dodatkowych pracownika
w kartotece osobowej. Cechą charakterystyczną zatrudnienia jest 6-cio znakowy nr ubezpieczenia, składający
się z:

• podmiot podstawy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)

• ustalone, bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)

• stopień niepełnosprawności (1 znak)

Dodatkowe zatrudnienie dodajemy więc w przypadku gdy zmienia się kod jednego z powyższych punktów,
np. Gdy drugie stanowisko które ma piastować pracownik nie podlega z mocy przepisów szczególnych ubez-
pieczeniu zdrowotnemu, a pierwsze podlega.

2. Umowa:
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Umowy wprowadzamy na oknie "edycja umów dla pracownika", które znajduje się pod przyciskiem "umowy
o pracę" bądź skrótem klawiszowym <F6> na oknie z zatrudnieniem. Nowa umowa zostaje dodana w dwóch
przypadkach:

a. W przypadku gdy do wybranego zatrudnienia nie utworzono jeszcze żadnej umowy

b. W przypadku gdy pracownik rozpoczyna pracę na drugim stanowisku, ale o tym samym numerze ubez-
pieczenia co to pierwsze

3. Angaż:

Każda umowa ma przypisany jeden lub więcej angaży. Angaże wprowadzamy na oknie "edycja angaży dla pra-
cownika", które znajduje się pod przyciskiem "Angaże" bądź skrótem klawiszowym <F6> na oknie z umowa-
mi. Nowy angaż dodajemy w przypadku gdy warunki umowy zmieniają się (np. płaca, czas pracy, dodatki
do wynagrodzeń, itp.), ale nr ubezpieczenia pozostaje bez zmian. Dla każdej umowy obowiązuje tylko jeden,
najnowszy angaż. Może się zdarzyć że podczas wyliczania listy płac pod uwagę zostaną wzięte dwa angaże,
gdy jeden z nich rozpoczyna się wewnątrz zakresu dat dla liczonej listy

8.2. Jak utworzyć PIT-11
Aby wygenerować deklarację roczną PIT-11 muszą być spełnione następujące warunki:

1. W module Płace ---> Dane podstawowe ---> Składniki płacowe muszą być utworzone składniki, których kod za-
czyna się na "PIT11..." (opisano w rozdziale Płace/Dane podstawowe/Składniki płacowe/Składniki specjalne).

2. W module Płace ---> Dane podstawowe ---> Szablony list płac musi być utworzony szablon PIT11 zawierający
składniki o kodzie zaczynającym się od "PIT11.." (opisano w rozdziale Płace/Dane podstawowe/Szablony list
płac).

3. W module Płace ---> Listy płac musi być utworzona i przeliczona lista płac o szablonie PIT11 (dla wszystkich
pracowników lub wybranej grupy)

Z tak przygotowanych danych można wygenerować deklarację PIT 11 w formacje pdf lub xml w module Kadry/
Płace ---> Deklaracje ---> US ---> PIT-11. (opisano w rozdziale Kadry/Płace - Deklaracje - Urząd Skarbowy)
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Chapter 8. Handel
Aby otworzyć moduł "Handel" należy w oknie głównym wybrać przycisk "Handel" lub nacisnąć klawisz <F7>:

1. Dane podstawowe
Dział 'Dane podstawowe' w module handlu można otworzyć wybierając przycisk "Dane podstawowe" lub naciska-
jąc klawisz <F1>.
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

1.1. Słowniki
Dział 'Słowniki' w danych podstawowych modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Słowniki" lub
naciskając klawisz <F1>.
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Pozwala on na szybki dostęp do następujących słowników:

• Grupy towarowe

• Producenci

• Osoby decyzyjne

• Rodzaje opakowań

• Stawki VAT

• Jednostki miar

• Metody płatności
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Słowniki zostały opisane w niniejszej dokumentacji w dziale Dane podstawowe -> Słowniki.

1.2. Dane POS
Dział 'Dane POS' w danych podstawowych modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Dane POS" lub
naciskając klawisz <F2>.
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

1.2.1. Metody płatności

Metody płatności w module dane POS są skrótem do słownika 'Sposoby zapłaty', aby go otworzyć należy nacisnąć
klawisz <F1> lub wybrać 'Metody płatności' w oknie głównym programu Anakonda.
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Słownik 'Sposoby zapłaty' został opisany w dziale Dane podstawowe -> Słowniki -> Słowniki standardowe
niniejszej dokumentacji.

1.2.2. Metody wpłat

Metody wpłat w module dane POS są skrótem do słownika o tej samej nazwie, aby go otworzyć należy nacisnąć
klawisz <F2> lub wybrać 'Metody wpłat' w oknie głównym programu Anakonda.
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Słownik 'Metody wpłat' został opisany w dziale Dane podstawowe -> Słowniki -> Słowniki standardowe
niniejszej dokumentacji.

1.2.3. Metody wypłat

Metody wypłat w module dane POS są skrótem do słownika o tej samej nazwie, aby go otworzyć należy nacisnąć
klawisz <F2> lub wybrać 'Metody wypłat' w oknie głównym programu Anakonda.
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Słownik 'Metody wypłat' został opisany w dziale Dane podstawowe -> Słowniki -> Słowniki standardowe
niniejszej dokumentacji.

1.2.4. Limity

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie limitów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych POS w module Handel wybrać przycisk "Limity" lub nacisnąć
klawisz <F4>:
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Pojawi się okno "Edycja limitów".

1.2.5. Rabaty

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie rabatów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych POS w module Handel wybrać przycisk "Rabaty" lub nacisnąć
klawisz <F5>:
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Pojawi się okno "Edycja rabatów".

1.2.6. Stawki VAT

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie stawek VAT.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych POS w module Handel wybrać przycisk "Stawki VAT" lub nacisnąć
klawisz <F6>:
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Pojawi się okno "Edycja Stawek VAT".

1.2.7. Jednostki miar

Jednostki miar w module dane POS są skrótem do słownika o takiej samej nazwie, aby go otworzyć należy nacisnąć
klawisz <F1> lub wybrać 'Jednostki miar' w oknie głównym programu Anakonda.
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Słownik 'Jednostki miar' został opisany w dziale Dane podstawowe -> Słowniki -> Słowniki standardowe
niniejszej dokumentacji.

1.3. Placówki handlowe
W tym dziale programu gromadzone są niezbędne informacje na temat placówek handlowych firmy.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych podstawowych w module Handel wybrać przycisk "Placówki hand-
lowe" lub nacisnąć klawisz <F3>:
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Pojawi się okno "Edycja placówek handlowych". Na starcie widoczny jest grid z symbolami placówek i ich nazwa-
mi:

Na oknie dostępne są następujące funkcjonalności:
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1.3.1. Dodawanie

Aby dodać placówkę, należy z menu "Placówka handlowa" wybrać funkcję "Dodaj", nacisnąć ikonę , lub
nacisnąć klawisz <Num+>. Spowoduje to pojawienie się okna "Dodawanie placówki handlowej":

Na oknie znajdują się następujące pola:

• Placówka handlowa - symbol placówki, pole obowiązkowe, maksymalnie 5 znaków

• Uruchomiono - data rozpoczęcia działania placówki

• Zamknięto - data zakończenia działania placówki

• Nazwa - nazwa placówki, do 50 znaków, pole obowiązkowe

• Magazyn - symbol magazynu w systemie powiązanego z placówką, pole obowiązkowe, możliwy wybór z

użyciem <F1> lub po wciśnięciu ikony 

• Ip w sieci wewnętrznej/zewnętrznej - adresy IP wersji 4 służące do połączenia z placówką z poziomu sieci
wewnętrznej i zewnętrznej, pola obowiązkowe

• Adres - pole obowiązkowe

• PC Market - Identyfikator placówki w programie PC Market, 0 oznacza brak. Możliwy jest wybór z użyciem

<F1> lub po wciśnięciu ikony 
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• Jest centralą - do zaznaczenia w centrali, tylko 1 placówka może być centralą w jednym momencie

• Zmieniano - pole jest zaznaczone gdy po dodaniu placówki jej dane zostały zmodyfikowane

• Wprowadzono - moment dodania placówki do systemu

• Zmodyfikowano - czas ostatniej modyfikacji danych placówki

• Operator - symbol operatora wprowadzającego zmiany

Po wprowadzeniu wszystkich danych można zapisać zmiany wybierając polecenie "Zapisz zmiany" z menu

"Placówka", ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.

Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany należy wybrać "Cofnij zmiany" z Menu "Placówka" lub ikonę  lub
klawisz <F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja placówek handlowych" można dodać nowy artykuł. W tym celu należy

wybrać polecenie "Dodaj" z menu "Placówka",ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num+>.

Okno można zamknąć wybierając funkcję "Zamknij" z menu "Plik" lub naciskając klawisz <Esc>.

Nowa placówka pojawi się na liście w oknie "Edycja placówek handlowych".

1.3.2. Stoiska
Aby edytować stoiska placówki handlowej, należy z menu "Placówki handlowe" wybrać funkcję "Stoiska", nacis-

nąć ikonę , lub nacisnąć klawisz <Num+>. Spowoduje to pojawienie się okna "Edycja stoisk placówek
handlowych":

Grid edytowalny, który zawiera informacje o typie stoiska oraz od i do kiedy ono funkcjonuje. Typ stoiska oraz
data od są obowiązkowe.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Stoisko" zapisuje wprowadzone/zmodyfikowane dane

•

Dodaj stoisko - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Dodaj wiersz" z
menu "Stoisko" dodaje nowy pusty wiersz do tabeli

1282



Handel

•

Edytuj Stoisko - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Edytuj" z menu
"Stoisko" pozwala na przejście do okna edycji danych stoiska

:

Na oknie występują następujące kontrolki:

• Zamówienia - czy stoisko obsługuje zamówienia

• Kierownik 1/2 - dane kierowników stoiska

• Magazyn - symbol magazynu używanego przez stoisko

• Prefiks EAN - Europejski Kod Towarowy

• PC Market - Symbol stoiska w systemie PC Market, 0 oznacza brak

Okno umożliwia:

•

Zapis zmian - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Stoisko" zapisuje wprowadzone/zmodyfikowane dane

•

Wycofanie zmian - skrót klawiszowy <F8>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Cofnij zmiany"
z menu "Stoisko" przywraca pierwotnie zaczytane dane

•

Przejście do następnego stoiska - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja
"Poprzednie" z menu "Stoisko" pozwala na przejście do poprzedniego stoiska

•

Przejście do poprzedniego stoiska - skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja
"Następne" z menu "Stoisko" pozwala na przejście do następnego stoiska
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•

Usuń stoisko - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Usuń wiersz" z menu
"Stoisko" usuwa aktualnie zaznaczony wiersz

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Stoisko" pozwala na wydruk listy typów stoisk handlowych

•

Poprzednia placówka -  skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Poprzednia
placówka" z menu "Placówka handlowa" pozwala na przejście do stoisk poprzedniej placówki

•

Następna placówka -  skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Następna
placówka" z menu "Placówka handlowa" pozwala na przejście do stoisk kolejnej placówki

• Powiąż z kasami

1.3.2.1. Powiązania stoisk z kasami

W danych podstawowych modułu "Handel" znajduje się okno służące do zapisywania informacji o powiązaniu
stoisk w placówkach handlowych z kasami (POS). Zawiera grid nieedytowalny z podstawowymi informacjami.
Aby się do niego wejść należy z menu głównego przejść do <F7> Handel --> <F1> Dane podstawowe --> <F3>
Placówki handlowe --> <F6> Stoiska --> <F6> Powiąż z kasami
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Aby dodać kasę dla stoiska, należy z menu "Pozycja" wybrać funkcję "Dodaj", nacisnąć ikonę , lub nacisnąć
klawisz <Num+>. Spowoduje to pojawienie się okna "Dodawanie kasy dla stoiska":

Na oknie znajdują sie pola:

Na oknie znajdują się pola:

• Kasy - symbol kasy systemie powiązany z placówką, pole obowiązkowe, możliwy wybór z użyciem <F1> lub

po wciśnięciu ikony .

• *Placówka/Stoisko/Data od - informacja o placówce stoisku i dacie od stoiska

• *Data od - od kiedy ma być powiązanie, data nie może być mniejsza niż data od stoiska i data od kasy

• Data do - do kiedy ma być powiązanie

• Odczytywać sprzedaż - checkbox czy odczytywać sprzedaż z tej kasy

• Wysyłać artykuły - checkbox czy wysyłać na tę kasę artykuły

• Wyłączać na noc - checkbox czy system ma ją wyłączać w nocy

• Promocje ID - id kasy w Systemie Zarządzania Promocjami

• *Lokalny adres IP VNC - adres IP wersji 4 służący do połączenia z placówką z poziomu sieci wewnętrznej,
pole obowiązkowe

• *Publiczny adres IP VNC - adres IP wersji 4 służący do połączenia z placówką z poziomu sieci zewnętrznej,
pole obowiązkowe

• Liniowa - checkbox czy kasa liniowa, czyli kasa w ciągu kasowym części spożywczej
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Po wprowadzeniu wszystkich danych można zapisać zmiany wybierając polecenie "Zapisz zmiany" z menu

"Placówka", ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.

Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany należy wybrać "Cofnij zmiany" z Menu "Placówka" lub ikonę  lub
klawisz <F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Kasy dla stoiska" można dodać nowy artykuł. W tym celu należy wybrać

polecenie "Dodaj" z menu "Placówka",ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num+>.

Po wypełnieniu danych kasa zostanie powiązana ze stoiskiem.

Edytuj kasy dla stoiska - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Edytuj" z menu
"Pozycja" pozwala na przejście do okna edycji danych stoiska

Usuń stoisko - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Usuń wiersz" z "Kasy
dla stoiska" usuwa aktualnie zaznaczony wiersz.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Drukuj listę" z "Kasy
dla stoiska" pozwala na wydruk listy kas dla stoiska

1.3.3. Usuwanie

Aby usunąć placówkę, należy zaznaczyć ją na liście, a następnie wybrać funkcję "Usuń" z menu "Placówka hand-

lowa", nacisnąć ikonę , lub nacisnąć klawisz <Num->. System poprosi o potwierdzenie:

Po kliknięciu "Tak" lub klawisza <T> placówka zostanie bezpowrotnie usunięta z systemu.

1.4. Typy stoisk
W danych podstawowych modułu "Handel" znajduje się okno służące do definiowania typów stoisk handlowych.
Aby się do niego udać należy z menu głównego przejść do <F7> Handel ---> <F1> Dane podstawowe ---> <F4>
Typy Stoisk.
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Okno prezentuje się następująco:

Okno jest gridem edytowalnym, co oznacza że dane można definiować uzupełniając je bezpośrednio w tabeli.
Tabela zawiera następujące kolumny:

• ID - numer identyfikacyjny typu stanowiska handlowego
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• Nazwa - nazwa typu stanowiska handlowego

• Skrót - skrócona nazwa typu stanowiska handlowego

• Mobile - mobilna nazwa typu stanowiska handlowego

• Sprzedaż - czy stanowisko sprzedażowe

na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj wiersz - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Dodaj wiersz" z
menu "Typy stoisk" dodaje nowy pusty wiersz do tabeli

2.

Usuń wiersz - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Usuń wiersz" z menu
"Typy stoisk" usuwa aktualnie zaznaczony wiersz

3.

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Typy stoisk" zapisuje wprowadzone/zmodyfikowane dane

4.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Typy stoisk" pozwala na wydruk listy typów stoisk handlowych

5.

Grupy towarowe - skrót klawiszowy <F6>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Grupy towarowe"
z menu "Typy stoisk" pozwala na przejście do okna grup towarowych:

Okno to pozwala na przypisanie grup towarowych wybranym stoiskom handlowym. Poza wyżej wymienionymi
funkcjami, na oknie znajdują się także następujące funkcje:

a.

Poprzedni typ -  skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Poprzedni typ"
z menu "Typ stoiska" pozwala na przejście do grup towarowych poprzedniego stoiska handlowego

b.

Następny typ -  skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Następny typ" z
menu "Typ stoiska" pozwala na przejście do grup towarowych następnego stoiska handlowego
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1.5. POS - kasy
W tym dziale programu gromadzone są niezbędne informacje na temat kas firmy.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych podstawowych w module Handel wybrać przycisk "Placówki hand-
lowe" lub nacisnąć klawisz <F3>:

Pojawi się okno "Edycja POS". Na starcie widoczny jest grid z podstawowymi informacjami o urządzeniach
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Na oknie dostępne są następujące funkcjonalności:

1.5.1. Dodawanie

Aby dodać terminal POS, należy z menu "Kasa" wybrać funkcję "Dodaj", nacisnąć ikonę , lub nacisnąć
klawisz <Num+>. Spowoduje to pojawienie się okna " Dodawanie POS - kasy":

Na oknie znajdują się pola:

• Kasa - symbol terminalu POS, składający się z cyf

• Nazwa - nazwa terminalu POS, do 40 znaków

• Skrót - skrócona wersja nazwy, do 10 znaków

• Aktywna od - od kiedy terminal POS działa w firmie

• Aktywna do - data zakończenia użytkowania urządzenia

• Testowa - czy jest to terminal POS służący do testów

• Adres MAC - sprzętowy adres karty sieciowej terminalu POS

• Typ programu - typ oprogramowania obsługującego terminal POL

• Wersja programu - informacja o wersji oprogramowania terminalu POS

• Plik ini - adres UNC pliku konfiguracyjnego terminalu POS, dotyczy np. EuroPOS

• Wprowadzono - moment dodania placówki do systemu
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• Zmodyfikowano - czas ostatniej modyfikacji danych placówki

• Operator - symbol operatora wprowadzającego zmiany

Uwaga: Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką '*'.

Po wprowadzeniu wszystkich danych można zapisać zmiany wybierając polecenie "Zapisz zmiany" z menu

"Kasa", ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.

Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany należy wybrać "Cofnij zmiany" z Menu "Kasa" lub ikonę  lub klawisz
<F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja POS" można dodać nowy artykuł. W tym celu należy wybrać polecenie

"Dodaj" z menu "Kasa",ikonę  lub nacisnąć klawisz <Num+>.

Okno można zamknąć wybierając funkcję "Zamknij" z menu "Plik" lub naciskając klawisz <Esc>.

Nowy terminal POS pojawi się na liście w oknie "Edycja POS".

1.5.2. Edycja

Aby edytować dane terminalu POS, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać funkcję "Edytuj" z menu

"kasa", nacisnąć ikonę , lub nacisnąć klawisz <F4>. System wyświetli okno:

Uwaga: modyfikacja symbolu nie jest dozwolona.
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Uwaga: Aby powiązać kasy ze stoiskami należy wybrać: <F7> Handel --> <F1> Dane podstawowe --> <F5> POS
kasy --> <F6> Powiąż ze stoiskiem --> <F6> Powiąż z kasami

Instrukcja została opisana w sekcji powiązania stoisk z kasami: Handel/Dane podstawowe /Placówki hand-
lowe/stoiska.

1.6. Urządzenia
Dział 'Urządzenia' w danych podstawowych modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Urządzenia"
lub naciskając klawisz <F6>.

Zawiera on następujące funkcjonalności:

1.6.1. Wagi

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie wag.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w urządzeniach w module Handel wybrać przycisk "Wagi" lub nacisnąć
klawisz <F1>:
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Pojawi się okno "Edycja wag".

1.6.2. Kolektory danych

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie kolektorów danych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w urządzeniach w module Handel wybrać przycisk "Kolektory danych" lub
nacisnąć klawisz <F2>:
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Pojawi się okno "Edycja kolektorów danych".

1.6.3. Sprawdzarki cen

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie sprawdzarek cen.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w urządzeniach w module Handel wybrać przycisk "Sprawdzarki cen" lub
nacisnąć klawisz <F3>:
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Pojawi się okno "Edycja sprawdzarek cen".

1.6.4. Wyświetlacze

W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie wyświetlaczy.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w urządzeniach w module Handel wybrać przycisk "Wyświetlacze" lub nacis-
nąć klawisz <F4>:
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Pojawi się okno "Edycja wyświetlaczy".

2. Kartoteki
Dział kartoteki modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "kartoteki" lub naciskając klawisz <F2>.
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

2.1. Artykuły
W tym dziale programu gromadzone są niezbędne informacje na temat artykułów. Są one później wykorzystywane
np. podczas wystawiania faktur i paragonów. W module Handel widoczne są Artykuły, w których wybrana jest
opcja 'czy detaliczny'.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w kartotekach w module Handel wybrać przycisk "Artykuły" lub nacisnąć
klawisz <F1>:
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Pojawi się okno "Edycja artykułów". Oferuje ono możliwość wyszukania konkretnych pozycji wg kryteriów:
symbol artykułu, nazwa, kategoria, numer EAN, typ, producent, dostawca i symbol. Po wypełnieniu któregokol-
wiek z tych pól i wybraniu z Menu polecenia "Artykuł" --> funkcji "Filtruj" lub ikony lub po naciśnięciu klawisza
<F3> system wyświetli listę wyszukiwanych artykułów. Domyślnie zaczytywane są jedynie aktywne artykuły,
pozycje nieaktywne można zobaczyć odznaczając "tylko aktywne" w filtrach. Chcąc wyświetlić listę wszystkich
artykułów, kiedy jest ich więcej niż 100, należy w jednym z pól wpisać symbol "%". Należy jednak pamiętać, że
jeżeli baza zawiera dużą ilość zdefiniowanych artykułów, proces wyświetlania ich listy może trwać odpowiednio
długo.
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Lista artykułów zostanie wyświetlona w rozwiniętym oknie "Edycja artykułów":

Tabela ta zawiera kolumny, w których ujęte są podstawowe informacje charakteryzujące dany artykuł:

• Symbol - unikalny w ramach firmy identyfikator artykułu (do 20 znaków)

• Nazwa - nazwa artykułu (do 50 znaków)

• Kategoria - kategoria artykułu (do 5 znaków, wartości ze słownika "Kategorie artykułów")

• Typ - typ artykułu (2 znaki, wartości ze słownika "Typy artykułów") - Pole to zostanie automatyczne uzu-
pełnione kodem 01 jeśli operator nie zdecyduje inaczej

• Producent - identyfikator producenta (do 5 znaków, symbol z kartoteki kontrahentów)

• Dostawca - identyfikator dostawcy (do 5 znaków, symbol z kartoteki kontrahentów)

• Ostatni przychód - data ostatniego przyjęcia do magazynu

• Ostatni rozchód - data ostatniego wydania z magazynu
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• Nazwa cechy - symbol cechy wybranej w danych artykułu

2.1.1. Dodawanie artykułu

Aby dodać artykuł, należy wybrać funkcję "Dodaj" z menu "Artykuł", nacisnąć ikonę , lub nacisnąć klawisz
<Num+>. Spowoduje to pojawienie się okna "Dodawanie nowego artykułu":

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Wypełniając zawartość pól można się między nimi poruszać wykorzystując klawiaturę z użyciem strzałek góra/
dół, kombinacji <Tab>/<Ctrl>+<Tab>, lub klawisza <Enter> by przejść dalej.

• Symbol artykułu - unikalny w ramach firmy identyfikator artykułu (wpisując znaki początkowe symbolu
i naciskając klawisz <F1> spowoduje się wypełnienie pola ostatnim zdefiniowanym w systemie symbolem
artykułu rozpoczynającego się od tych znaków). Jeżeli w symbolu artykułu znajdą się niedozwolone znaki / lub
' zostaną one zamienione na \ lub `.

• Nazwa - nazwa artykułu, do 50 znaków długości

• Nazwa skrócona - nazwa o długości do 35 znaków wykorzystywana np. na paragonach. Trafi do kolumny
"Nazwa skrócona" w stawkach VAT dla danego artykułu. Podczas dodawania pole jest aktywne, dalsza edycja

możliwa poprzez dostęp do stawek VAT pod ikoną .

•

Kategoria - symbol kategorii artykułu - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można skorzystać ze słownika
"Kategorie artykułów", pole obowiązkowe, chyba że oznaczono checkbox 'tylko detal'.

•

Grupa towarowa - symbol grupy towarowej - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można skorzystać ze
słownika "Grupy towarowe"
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•

Producent - identyfikator producenta - naciskając <F1> lub ikonę  można skorzystać z listy kontrahentów

• Dostawca - identyfikator dostawcy(używany w zamówieniach do dostawców) - naciskając <F1> lub ikonę

 można skorzystać z listy kontrahentów

•

Stawka VAT - stawka VAT dla danego artykułu - naciskając <F1> lub ikonę  można skorzystać ze słowni-
ka "Stawki VAT". Uzupełniona ręcznie stawka automatycznie wstawi się do tabeli stawki VAT - okresy zarówno
do kolumny ze stawką VAT jak i stawką VAT import

• Aktywny - zaznaczony domyślnie - jeżeli odznaczony artykuł nie pojawia się na liście aktywnych artykułów,
jednocześnie nie można wtedy na nim wykonywać żadnych operacji magazynowych i sprzedażowych

• SWW/PKWiU - symbole wg klasyfikacji SWW lub PKWiU (wymagane, jeżeli stawka VAT jest różna niż 23%)

•

J.m.1 - pierwsza jednostka miary - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można skorzystać ze słownika
"Jednostki miar"

•

J.m.2 - druga jednostka miary - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można skorzystać ze słownika "Jed-
nostki miar"

• Przelicznik - przelicznik dla drugiej jednostki miary, tzn. udział jm1 w jm2, np. jeżeli 600 szt (jm1) artykułu
wchodzi na paletę (jm2) to przelicznik będzie miał wartość 1/600=0,00166667. Kontrolka przestanie być edy-
towalna, jeżeli w jakimkolwiek magazynie w firmie pojawi się edytowany artykuł (jeżeli zostanie zamknięty
choć jeden dokument przychodowy z tym artykułem).

• Przelicznik odwrotny - przelicznik odwrotny tzn. wprost ilość jm1 w jm2, tzn. dla powyższego przykładu
wartość tego przelicznika będzie miała wartość 600. Kontrolka przestanie być edytowalna, jeżeli w jakimkol-
wiek magazynie w firmie pojawi się edytowany artykuł (jeżeli zostanie zamknięty choć jeden dokument przy-
chodowy z tym artykułem)

• KGO - koszt gospodarowania odpadami

•

Decydent - osoba która podejmuje decyzje w sprawie artykułu - naciskając klawisz <F1> lub ikonę 
można skorzystać ze słownika "Decydenci", słownik jest modyfikowalny, powstał w celu umożliwienia dodanie
osób które nie występują na liście operatorów czy w kartotece osobowe

• Tylko detal - artykuł nie będzie dostępny w Artykułach w Dany podstawowych Anakondy

• Tylko dokumenty - artykuł może występować tylko na dokumentach magazynowych(np. RW, PW)

• Podlega ubytkom - tyczy się artykułów które są np. podatne na wysychanie, w konsekwencji czego zmniejsza
się ich ilość/objętość

• Nie na kasy - nie będzie wysyłany na POS i kasy

• Czy MPP - faktury na których znajdzie się artykuł z włączoną tą opcją muszą być opłacone metodą podzielonej
płatności

Po wprowadzeniu wszystkich danych można zapisać zmiany wybierając polecenie "Zapisz zmiany" z menu

"Artykuł" lub ikonę  lub naciskając klawisz <F5>.
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Chcąc cofnąć wprowadzone zmiany należy wybrać "Cofnij zmiany" z Menu "Artykuł" lub ikonę  lub klawisz
<F8>.

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja artykułów" można dodać nowy artykuł. W tym celu należy wybrać

polecenie "Dodaj" z menu "Artykuł" lub ikonę  lub naciskamy klawisz <Num+>. Dalej należy postępować
tak, jak opisane to jest powyżej.

Okno można zamknąć wybierając funkcję "Zamknij" z menu "Plik" lub naciskając klawisz <Esc>.

Nowy artykuł pojawia się na liście artykułów w oknie "Edycja artykułów".

Uwaga: Wprowadzając nowy artykuł można edytować jeden z dwóch przeliczników, przy zapisie artykułu dru-
gi przelicznik jest automatycznie wyliczany przez system. Należy pamiętać, że ilości na dokumentach maga-
zynowych prezentowane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i odpowiednio duży przelicznik
odwrotny może powodować to, że na dokumencie magazynowym w jednej z jednostek miar ilość może być rów-
na 0 mimo, że w drugiej jednostce ilość równa 0 nie będzie. Przeliczanie drugiej jednostki miary jest również
zależne od pola kontrolnego "Całk" w słowniku jednostek miar (patrz: Dokumentacja użytkownika; Dane pod-
stawowe --> słowniki).

2.1.2. Edycja danych podstawowych artykułu

Aby edytować dane artykułu, należy zaznaczyć go na liście artykułów, a następnie wybrać funkcję "Edytuj" z

menu "Artykuł", nacisnąć ikonę , lub nacisnąć klawisz <F4>. Spowoduje to pojawienie się okna " Edycja
danych podstawowych artykułu"

Pola zostały opisane w opisie dodawania artykułów. Dodatkowo do podglądu przez użytkownika są:

• Ost. przychód/rozchód - daty ostatniego przyjęcia i wydania artykułu na/z magazynu

• Zmieniony - czy od czasu dodania artykułu jego dane były modyfikowane
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• Data modyfikacji - kiedy dokonano ostatniej modyfikacji

• Zmodyfikował - dane operatora który dokonał modyfikacji

• Data wprowadzenia - kiedy dodano artykuł do bazy

• Wprowadził - dane operatora który dodał artykuł

Uwaga: informacje o wprowadzeniu i modyfikacji zbierane są od aktualizacji z lipca 2019, w artykułach wprowad-
zony/modyfikowanych wcześniej pozostaną puste.

2.1.3. Podtabele

Oprócz podstawowych danych artykułów widocznych w oknie "Edycja artykułów" do dyspozycji są również
bardziej szczegółowe informacje zawarte w podtabelach:

Aby skorzystać z tych danych należy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub ikonę

 lub nacisnąć klawisz <F6>. Pojawi się wtedy okno "Podtabele artykułów":

2.1.3.1. Kody EAN

Kolejną podtabelą dotyczącą artykułów, a udostępnianą przez system jest podtabela "Kody EAN". W niej właśnie
przechowywane są unikalne w ramach firmy kody dla poszczególnych artykułów. Dane te wykorzystywane są do
obsługi czytnika (skanera) kodów kreskowych.

Otwarcie tej podtabeli spowoduje pojawienie się okna "Edycja EAN artykułu":

Okno to oferuje następujące funkcje:
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1. Dodawanie kodu EAN

Aby wprowadzić dane kodu EAN dla artykułu należy z Menu wybrać polecenie "Kod" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Powoduje to pojawienie się okna
"Dodawanie kodu EAN artykułu":

Należy wpisać kod EAN, a następnie zaznaczyć, czy ma to być główny kod dla danego artykułu w systemie.
Dane można zapisać wybierając z menu "Kody" funkcję "Zapisz", naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów

wybierając ikonę .

Niezapisane zmiany można cofnąć wybierając z menu "Kody" opcję "Cofnij", naciskając klawisz <F8> lub

ikonę .

W tym samym oknie można dodać kolejny kod EAN dla artykułu. W tym celu należy wybrać z menu "Kody"

funkcję "Dodaj", nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Okno zapisze dodawany
artykuł i wyczyści się do dodawania kolejnego.

Kod EAN może składać się wyłącznie z cyfr, dlatego uzupełnianie innych znaków zostało zablokowane. System
nie pozwoli także dodać tego samego kodu dla dwóch różnych artykułów. W takim przypadku system zwróci
błąd.

2. Usuwanie kodu EAN

Aby usunąć kod, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja EAN artykułu", a następnie z Menu wybrać

polecenie "Kod" ---> funkcję "Usuń", nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia kodu:

3. Edycja kodu EAN

Chcąc edytować dane konkretnego kodu, należy zaznaczyć go na liście w tabeli "Edycja EAN artykułu", a
następnie z menu wybrać polecenie "Kod" ---> funkcję "Edytuj", nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów
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wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edycja kodu EAN artykułu", które zawierać będzie wprowad-
zone wcześniej dane:

Jedyną formą zmiany, której można dokonać jest zaznaczenie lub odznaczenie opcji czy kod ma być kodem
głównym dla artykułu. Wszelkie inne zmiany wymagają usunięcia kodu, a następnie wprowadzenia ponownie
poprawnych danych.

Zmiany można zapisać lub cofnąć w ten sam sposób jaki opisano w części dotyczącej dodawania nowego kodu
EAN.

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna, można edytować poprzedni (Menu ---> "Kody" --->

"Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następny kod artykułu (Menu ---> "Kody" ---> "Następny"

lub klawisz <F12> lub ikona ).

4. Edycja EAN dla poprzedniego lub następnego artykułu

Aby edytować lub modyfikować kody EAN dla innych artykułów, nie ma potrzeby powrotu do okna "Edycja
artykułów". Wystarczy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" funkcję "Poprzedni" (klawisz <F11> lub ikona

) lub "Następny" (klawisz <F12> lub ikona ) i program wyświetli listę kodów dla tych właśnie
artykułów

5. Zamknięcie podtabeli

Kończąc korzystanie z podtabeli, należy z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć
klawisz <Esc>. Następuje powrót do okna "Podtabele artykułów".

2.1.3.2. Podtabele - Opakowania zbiorcze

Oprócz podstawowych danych artykułów widocznych w oknie "Edycja artykułów" do dyspozycji są również
bardziej szczegółowe informacje zawarte w podtabelach.

Aby skorzystać z tych danych należy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub ikonę

 lub nacisnąć klawisz <F6>. Pojawi się wtedy okno "Podtabele artykułów":

Chcąc skorzystać z tej funkcji należy zaznaczyć tę opcję na liście podtabele artykułów, a następnie z Menu wybrać
polecenie "Podtabela" ---> funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Pojawi się wtedy okno "Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu:..."
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W tabeli znajdują się następujące kolumny:

1. Lp - Liczba porządkowa

2. Cecha - symbol cechy artykułu

3. Nazwa cechy - pełna nazwa cechy artykułu

4. Wartość - wartość cechy artykułu. Możne zostać zarówno wpisana, jak i wybrana ze słownika sekcji cechy
poprzez skrót klawiszowy <F1>

5. Opis - opis wartości cechy artykułu zdefiniowanej w kolumnie "Wartość"

6. Opakowanie - symbol opakowania zbiorczego

7. Opakowanie opis - opis opakowania zbiorczego

8. Kontrahent - symbol kontrahenta dla którego zdefiniowane jest opakowanie zbiorcze

9. Kontrahent opis - opis kontrahenta dla którego zdefiniowane jest opakowanie zbiorcze, pole uzupełnia się
automatycznie

10.Ilość 1 - liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym w 1 j.m.

11.Ilość 2 - liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym w 2 j.m.

12.Pojemność paletowa - maksymalna liczba sztuk opakowań zbiorczych lub artykułów jaka może znaleźć się
na palecie. Po uzupełnieniu tego pola system będzie wymagał uzupełnienia pola "Rodzaj palety"

13.Rodzaj palety - rodzaj definiowanej palety, na przykład europaleta, ISO itp. Po uzupełnieniu tego pola system
będzie wymagał uzupełnienia pola "Pojemność paletowa"

14.Data do - data obowiązywania definiowanego opakowania zbiorczego

15.Czy_unikalna - czy wybrany zestaw opakowanie-paleta jest unikalny

Uwaga!! Wymagane jest, aby w tabeli pozostał jeden wiersz techniczny, tj. taki, który posiada wypełnione dane
z wyjątkiem kontrahenta i wartość cechy

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1. Zapisywanie zmian

Wprowadzone dane zapisujemy z Menu wybierając polecenie "Opakowanie" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Przy zapisie kontrolowane jest czy artykuł ma zaznaczone w swoich danych podstawowych "termin przydat-
ności". Jeżeli nie, nie można zapisać danych.

1306



Handel

2. Dodawanie opakowania zbiorczego

System wyświetla pierwszą pozycję bez konieczności dodawania jej. Wypełnianie jest analogiczne jak w
arkuszu kalkulacyjnym. Przechodzenie do kolejnych kolumn następuje po naciśnięciu tabulatora. Będąc w polu
'opakowanie'' można skorzystać z pomocy naciskając klawisz <F1>. Należy pamiętać, że zapamiętanie zmian

(naciśnięcie klawisza <F5> lub ikony ) powoduje zapisanie całej tabeli, a nie tylko danych w wierszu,
który jest zaznaczony jako aktywny.

3. Usuwanie opakowania zbiorczego

Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu:...
", a następnie z Menu wybrać polecenie "Opakowanie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia:

Potwierdzamy usunięcie naciskając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy wybierając "Nie" (klawisz <N>).

4. Drukowanie listy opakowań zbiorczych

Aby wydrukować listę opakowań zbiorczych widoczną w oknie "Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu: ...
" należy z Menu wybrać polecenie "Opakowanie" --->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesujące nas opcje, a następnie potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając klawisz "Anuluj".

Bez konieczności powrotu możemy edytować opakowania zbiorcze dla poprzedniego (Menu ---> "Opakowanie"

---> "Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego artykułu (Menu --->"Opakowanie" --->

"Następny" lub klawisz <F12> lub ikona ).

2.1.3.3. Podtabele - Pliki binarne

Otwarcie podtabeli "Pliki binarne" spowoduje pojawienie się okna " Lista plików dla artykułu: ...":
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Okno zawiera listę plików dla danego artykułu. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Plik id - identyfikator pliku w programie

• Typ - typ pliku wg. słownika "Typy plików binarnych"

• Opis typu

• Nazwa pliku

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodawanie nowego pliku. Użycie skrótu klawiszowego <Num+>, ikony  z menu podręcznego lub
funkcji "Dodaj plik" z menu "Plik binarny" spowoduje wywołanie okna dodawania pliku:

Pola:

• Plik - pole obowiązkowe, należy wpisać lokalizację bezwzględną pliku np. "C:\Users\abargiel\Desk-

top\2.png", możliwy wybór z użyciem klawisza <F1> lub przycisku 

•

Typ - opcjonalny symbol typu pliku, możliwy wybór z użyciem klawisza <F1> lub przycisku 

2.

Przeglądanie pliku. Użycie skrótu klawiszowego <F4>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji
"Przeglądaj plik" z menu "Plik binarny" spowoduje wywołanie okna:
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Zgodnie z opisem, bez wpisywania ścieżki plik zostanie pobrany do danych tymczasowych i otwarty domyśl-
nym programem, w przeciwnym razie zostanie zapisany w podanej lokalizacji. Kliknięcie "Anuluj" zamyka
okno bez pobierania pliku.

2.1.3.4. Podtabele - Zestawy

Oprócz podstawowych danych artykułów widocznych w oknie "Edycja artykułów" do dyspozycji są również
bardziej szczegółowe informacje zawarte w podtabelach.

Aby skorzystać z tych danych należy z Menu wybrać polecenie "Artykuł" ---> funkcję "Pozostałe dane" lub ikonę

 lub nacisnąć klawisz <F6>. Pojawi się wtedy okno "Podtabele artykułów":

Otwierając podtabele "Zestawy" powodujemy pojawienie się okna "Edycja zestawów artykułu...":

Okno zawiera listę artykułów wybranego zestawu. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

• Kontrahent - id kontrahenta korzystającego z wybranego zestawu

• Nazwa - nazwa kontrahenta korzystającego z wybranego zestawu

• Cecha - id cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

• Nazwa cechy - id cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

• Wartość - wartość cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

• Opis - opis cechy wybranego zestawu dla danego kontrahenta

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Dodaj zestaw dla kontrahenta: użycie skrótu klawiszowego <Num+>, ikony  z menu podręcznego lub
funkcji "Dodaj zestaw dla kontrahenta" z menu "Kontrahent" spowoduje wywołanie okna wyboru kontrahenta:
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Należy uzupełnić wybrane filtry, a następnie użyć skrótu klawiszowego <F3>, ikony  z menu po-
dręcznego lub funkcji "Filtruj" z menu "Kontrahent", co spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów. Po
wyborze odpowiadającego nam kontrahenta poprzez dwukrotne kliknięcie LPM, system wyświetli okno:

Tabela ta umożliwia wybór elementów wchodzących w skład wybranego zestawu. zmiana danych przebiega
poprzez edycję danych bezpośrednio w tabeli. Kolumny w tabeli:

• Element - id artykułu będącego elementem zestawu. Jest to kolumna edytowalna, w której istnieje możliwość
wpisania id artykułu, bądź wybór artykułu z listy przy pomocy skrótu klawiszowego <F1>

• Nazwa - nazwa artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną wypełnione automatycznie

• Cecha - cecha przypisana do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną wypełnione au-
tomatycznie

• Nazwa cechy - nazwa cechy przypisanej do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną
wypełnione automatycznie

• Wartość - wartość cechy przypisanej do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Jest to kolumna edy-
towalna, w której istnieje możliwość wpisania wartości cechy, bądź wybór wartości z listy przy pomocy
skrótu klawiszowego <F1> w zależności od rodzaju cechy

• Opis - opis wartości cechy wybranej w kolumnie "Wartość"

• Ilość - ilość artykułu wybranego w kolumnie "Element" dla zestawu dla wybranego kontrahenta. Jest to
kolumna edytowalna, w której istnieje możliwość wpisania ilości sztuk bezpośrednio w kolumnie

• J.m. - jednostka miary przypisana do artykułu wybranego w kolumnie "Element". Dane zostaną wypełnione
automatycznie

Okno "Edycja zestawu [...] dla kontrahenta.." zawiera następujące funkcje:
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•

Dodaj element - skrót klawiszowy <Num+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj ele-
ment" z menu "Element" powoduje dodania kolejnego niewypełnionego wiersza do tabeli

•

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany"
z menu "Element" powoduje zapisanie dokonanych zmian

•

Usuń element - skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń element"
z menu "Element" powoduje usunięcie zaznaczonej pozycji

•

Drukuj listę elementów - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja
"Drukuj listę elementów" z menu "Element" pozwala na wydrukowanie listy elementów zestawu dla
danego kontrahenta

•

Poprzedni/Następny kontrahent - skrót klawiszowy <F11>, ikona  z menu podręcznego lub funkc-

ja "Poprzedni Kontrahent" z menu "Kontrahent", oraz skrót klawiszowy <F12>, ikona  z menu po-
dręcznego lub funkcja "Następny kontrahent" z menu "Kontrahent" pozwalają na dynamiczne przechodze-
nie pomiędzy kontrahentami

2.

Kopiuj zestaw dla kontrahenta: skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "kopi-
uj zestaw dla kontrahenta" z menu "Kontrahent" pozwala na skopiowanie zestawu wraz z jego elementami dla
innego kontrahenta

3.

Usuń zestaw kontrahenta: skrót klawiszowy <Num->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "usuń
zestaw dla kontrahenta" z menu "Kontrahent" usuwa zaznaczoną pozycję

4.

Drukuj listę: skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Kontrahent" pozwala na wydrukowanie listy zestawów dla kontrahentów

5.

Części zestawu: skrót klawiszowy <F6>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Części zestawu" z
menu "Kontrahent" pozwala na edycję elementów zestawu, o czym można przeczytać w podpunkcie 1.

2.1.4. Usuwanie artykułu

Aby usunąć artykuł, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać funkcję "Usuń" z menu "Artykuł", nacisnąć

ikonę , lub nacisnąć klawisz <Num->. System poprosi o potwierdzenie:
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Po kliknięciu "Tak" lub klawisza <T> artykuł zostanie bezpowrotnie usunięty z listy artykułów, operacja może
zająć do kilkunastu sekund, dlatego w trakcie pojawi się okienko:

Po wciśnięciu "Nie" lub jednego z klawiszy <N> lub <Esc> usuwanie zostanie anulowane, a lista artykułów
niezmieniona.

W przypadku gdy artykuł figuruje w systemie na dokumentach, Anakonda nie pozwoli na jego usunięcie i wyświ-
etli komunikat:

2.1.5. Import z PC Market

Aby zaimportować artykuły z PC Market, należy po uprzednim podaniu parametrów połączenia do PC Market w
konfiguracji serwera (dokładnie opisane w dokumentacji administratora, w dziale konfiguracja serwera) wybrać

funkcję "Importuje z PC Market" z menu "Artykuł", wybrać ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu
klawiszowego <Ctrl + I>. System wyświetli następujący komunikat:

Wybranie "Tak" spowoduje rozpoczęcie importu, który ukazany będzie w formie paska postępu:

Kiedy proces dobiegnie końca, system wyświetli informacje o ilości zaimportowanych artykułów:

1312



Handel

System wyświetli wtedy listę błędów i artykułów których nazwa została skrócona, bądź w przypadku braku ja-
kichkolwiek informacji, powróci do tabeli z artykułami.

Import pobiera z PC Market nie tylko same artykuły, ale także wszelkie potrzebne dane słownikowe potrzebne by
dodać je do kartoteki. Dodatkowo, jeżeli kod EAN nie występuje w PC Market, ale symbol artykułu składa się
na 8-znakowy, bądź 13-znakowy kod EAN (lub 7-znakowy i 12-znakowy w przypadku braku cyfry kontrolnej),
system przepisze kod z pola symbol do podtabeli z kodami EAN. Artykułom z PC Marketu zostaje wpisana grupa
towarowa '!20'. Artykuły które nie wystąpiły na paragonach od 01-01-2020 zostają pominięte podczas importu.

2.1.6. Eksport bazy towarowej

System oferuje możliwość wygenerowania i wysłania bazy towarowej do kolektora inwentaryzacyjnego. System
Anakonda pozwala na zdefiniowanie kolejności kolumn, wraz z informacją która z kolumn zawiera jaką informa-
cję, oraz ustalenie separatora. Sprawia to, że cała procedura jest w pełni możliwa do dostosowania do każdego
kolektora inwentaryzacyjnego na rynku.

Więcej na temat konfiguracji formatu danych znajdą Państwo w dokumentacji użytkownika w dziale
Wprowadzenie -> Konfiguracja.

W celu wykonania eksportu należy użyć skrótu klawiszowego <Ctrl + E> lub z menu podręcznego wybrać ikonę

 .

Spowoduje to wyświetlenie okna wyboru magazynu.

W pole "Magazyn" należy wpisać symbol magazynu z którego mają zostać pobrane ceny artykułów, a następnie
zatwierdzić wykonanie eksportu klawiszem <Enter>. Pole to nie jest wymagane. Pozostawienie pustego sprawi
wyłącznie, że ceny artykułów nie zostaną pobrane i każda z nich będzie wynosić 0.

Po zatwierdzeniu wykonania eksportu, system spróbuje uruchomić program wysyłający zdefiniowany w konfig-
uracji systemu.

WIęcej na temat konfiguracji programów wysyłających i odbierający znajdą Państwo w dokumentacji
użytkownika w dziale Wprowadzenie -> Konfiguracja.

To jaki program zostanie zdefiniowany zależne jest od modelu i oprogramowani dostarczonego z kolektorem
inwentaryzacyjnym. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami programu wysyłającego. Kiedy proces
przesyłania na urządzenie się zakończy można zamknąć program wysyłający. System Anakonda poinformuje
odpowiednim komunikatem o zakończeniu eksportu.

W przypadku gdy pozycja posiada kod/y EAN, w pliku eksportu pojawi się osobny wiersz dla każdego z kodów
EAN, oraz dodatkowo pozycja która zamiast kodu EAN posiadała będzie identyfikator artykułu. W przypadku gdy
artykuł nie posiada zdefiniowanego żadnego kodu EAN, w pliku znajdzie się wyłącznie pozycja z identyfikatorem
artykułu
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2.2. Kontrahenci
W tym dziale programu gromadzone są niezbędne informacje na temat kontrahentów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w kartotekach w module Handel wybrać przycisk "Kontrahenci" lub nacisnąć
klawisz <F2>:

Funkcjonalność została opisana w niniejszej dokumentacji w dziale Dane podstawowe -> Kontrahenci.

2.3. Rozbiory
W tym dziale programu możliwe jest zdefiniowanie rozbiorów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w kartotekach w module Handel wybrać przycisk "Rozbiory" lub nacisnąć
klawisz <F3>:
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Pojawi się okno "Edycja rozbiorów".

2.4. Kalkulacje gastronomiczne
W tym dziale programu możliwe jest wykonanie kalkulacji gastronomicznych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w kartotekach w module Handel wybrać przycisk "Kalkulacje gastronom-
iczne" lub nacisnąć klawisz <F4>:
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Pojawi się okno "Kalkulacje gastronomiczne".

2.5. Zamrażalka cen
W tym dziale programu możliwe jest zamrożenie cen.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w kartotekach w module Handel wybrać przycisk "Zamrażalka cen" lub
nacisnąć klawisz <F5>:
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Pojawi się okno "Zamrażanie cen".

3. Dokumenty
Dział dokumenty modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Dokumenty" lub naciskając klawisz <F3>.
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

3.1. Dokumenty obrotowe
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie dokumentów obrotowych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dokumentach w module Handel wybrać przycisk "Dokumenty obrotowe"
lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Pojawi się okno "Dokumenty obrotowe".

3.2. Faktury dostawców
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie faktur dla dostawców.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dokumentach w module Handel wybrać przycisk "Faktury dostawców" lub
nacisnąć klawisz <F2>:
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Pojawi się okno "Faktury dostawców".

3.3. Bilanse otwarcia
W tym dziale programu możliwe jest przeprowadzenie bilansów otwarcia.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dokumentach w module Handel wybrać przycisk "Bilanse otwarcia" lub
nacisnąć klawisz <F3>:
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Pojawi się okno "Bilanse otwarcia".

3.4. Faktury i korekty wewnętrzne
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie faktur i korekt wewnętrznych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dokumentach w module Handel wybrać przycisk "Faktury i korekty wewn."
lub nacisnąć klawisz <F4>:
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Pojawi się okno "Faktury i korekty wewnętrzne".

3.5. Zbiory transakcyjne
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie zbiorów transakcyjnych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dokumentach w module Handel wybrać przycisk "Zbiory transakcyjne"
lub nacisnąć klawisz <F5>:
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Pojawi się okno "Zbiory transakcyjne".

3.6. Transakcje na kasach
Dział "Transakcje na kasach" modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Transakcje na kasach" lub
naciskając klawisz <F6>:
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

3.6.1. Paragony fiskalne

W tym dziale programu możliwe jest importowanie oraz przeglądanie zaimportowanych paragonów z systemów
typu POS.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w Transakcjach na kasach w dokumentach modułu Handel wybrać przycisk
"Paragony fiskalne" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Pojawi się okno "Paragony fiskalne".
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Filtry na oknie zostały podzielone na 2 grupy: filtry dotyczące nagłówków, oraz filtry dotyczące pozycji.

Nagłówki:

• Nr transakcji - numer transakcji w systemie zewnętrznym, możliwość podania tylko początku numeru

• Nr paragonu - numer paragonu, możliwość podania samego początku

• Czas od/do - Pierwsze pole przyjmuje datę w formacie rok-miesiąc-dzień, drugie godzinę w formacie godzi-
na:minuta, dokładność co do minut nie jest niezbędna.

• Stoisko - kolejne 3 pola na symbol placówki, typ stoiska i datę od, możliwy wybór z użyciem skrótu <F1>

• Kasa - symbol kasy, możliwy wybór z użyciem skrótu <F1>

• Kontrahent - symbol kontrahenta, możliwy wybór z użyciem skrótu <F1>

• NIP - pole na NIP, możliwość uzupełnienia początku numeru, a system znajdzie wszystkie paragony z NIPami
zaczynającymi się od podanego ciągu

• Rabat - czy wyświetlać tylko paragony z rabatem, jeśli nie zaznaczone, pojawią się wszystkie

• Sposób zapłaty - kod sposobu zapłaty, możliwy wybór ze słownika z użyciem skrótu <F1>

• Kasjer - symbol kasjera z systemu zewnętrznego, pole ignoruje różnice w wielkości liter

• Wartość od/do - zakres wartości całego paragonu

Pozycje:

• Typ - kod typu pozycji ze słownika, możliwy wybór z użyciem skrótu <F1>

• Artykuł - symbol artykułu, znajdzie wszystkie zaczynające się od podanego ciągu znaków, możliwy wybór z
użyciem skrótu <F1>

• Grupa towarowa - symbol grupy towarowej, znajdzie wszystkie zaczynające się od podanego ciągu znaków,
możliwy wybór z użyciem skrótu <F1>

• Stawka VAT - kod stawki VAT ze słownika, możliwy wybór z użyciem skrótu <F1>

• Wartość od/do - zakres wartości pozycji paragonu

Z użyciem klawisza <F7> można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pozycji, na oknie przestaną wtedy być
wyświetlane dotyczące ich filtry

Uwaga: Do wyświetlenia danych potrzebne jest uzupełnienie co najmniej 2 filtrów które są aktualnie aktywne.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• Wyświetl paragony - skrót klawiszowy <F3>, ikona z menu podręcznego, lub funkcja "Wyświetl dane" z menu
"Paragony" powoduje pobranie i wyświetlenie listy paragonów/pozycji paragonów spełniających wymagania
z filtrów

•

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Paragony" pozwala na wydruk listy wyświetlonych paragonów

•

Ukryj/pokaż pozycje - skrót klawiszowy <F7>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Ukryj/pokaż
pozycje" z menu "Paragony" powoduje pokazanie lub ukrycie filtrów do pozycji paragonów, zależnie od ich
obecności wyświetlane będą dane paragonów lub ich pozycji
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•

Import - skrót klawiszowy <Ctrl+I>, ikona  z menu podręcznego, lub funkcja "Import" z menu
"Paragony", pojawi się okno:

Import wymaga odpowiednio uzupełnionej konfiguracji serwera. Odczytywane są paragony dla placówek hand-
lowych posiadających wprowadzone pole PC Market z dni zgodnych z uzupełnionym zakresem. Na koniec
pokaże się potwierdzenie:

Uwagi:

• Id zaimportowanego paragonu zostaje zapisane w Anakondzie i ponowny import pomija paragony już zaim-
portowane.

• Jeśli nie można znaleźć trzech danych łącznie: placówka / stoisko / kasa to import paragonów jest przerywany.

• Jeżeli placówka ma tylko jedno stoisko to zostanie ono wpisane na paragon. Jeśli to jedno stoisko ma przypisaną
jedną kasę to zostanie ona wpisana na paragon.

• Jeżeli stoisko ma wiele kas to zostanie wpisana ta zgodna z id w Pcmarket (KasaId z tabeli DokKasa).

• Cena ewidencyjna jest pobierana z tabeli Towar pole "CenaEw".

4. Raporty i wydruki
Dział raporty i wydruki modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Raporty i wydruki" lub naciskając
klawisz <F4>.
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

4.1. Raporty kasowe
W tym dziale programu możliwe jest generowanie raportów kasowych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Raporty kasowe"
lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Pojawi się okno "Raporty kasowe".

4.2. Raporty obrotu
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie raportów z obrotu.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Raporty obrotu"
lub nacisnąć klawisz <F2>:
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Pojawi się okno "Raporty obrotu".

4.3. Konfrontacja PZ<->ZM
W tym dziale programu możliwe jest porównanie różnic między dokumentami PZ i ZM.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Konfrontacja
PZ<->ZM" lub nacisnąć klawisz <F3>:
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Pojawi się okno "Konfrontacja PZ<->ZM".

4.4. Kontrola dokumentów
W tym dziale programu możliwe jest przejrzenie dokumentów w celu weryfikacji ich poprawności.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Kontrola doku-
mentów" lub nacisnąć klawisz <F4>:
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Pojawi się okno "Kontrola dokumentów".

4.5. Dostawy niefakturowane z BO
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie niefakturowanych dostaw z bilansów otwarcia.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w urządzeniach w module Handel wybrać przycisk "Dostawy niefakturowane
z BO" lub nacisnąć klawisz <F5>:
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Pojawi się okno "Dostawy niefakturowane z BO".

4.6. Rejestr dostawców
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie rejestru dostawców.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Rejestr dostaw-
ców" lub nacisnąć klawisz <F6>:
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Pojawi się okno "Rejestr dostawców".

4.7. Wydruk marży
W tym dziale programu możliwe jest wydrukowanie wartości marży.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Wydruk marży"
lub nacisnąć klawisz <F7>:
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Pojawi się okno "Wydruk marży".

4.8. Informacje o zapasach i marży
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie informacji o zapasach oraz marży.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w raportach i wydrukach w module Handel wybrać przycisk "Informacje o
zapasach i marży" lub nacisnąć klawisz <F8>:
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Pojawi się okno "Informacje o zapasach i marży".

5. Analityka
Dział analityka modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Analityka" lub naciskając klawisz <F5>.
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Zawiera on następujące funkcjonalności:

5.1. Karta magazynowa
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie karty magazynowej.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Karta magazynowa" lub
nacisnąć klawisz <F1>:
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Pojawi się okno "Karta magazynowa".

5.2. Sprzedaż ogólna
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie sprzedaży.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Sprzedaż ogólna" lub nacisnąć
klawisz <F2>:
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Pojawi się okno "Sprzedaż ogólna".

5.3. Sprzedaż według artykułów
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie sprzedaży według artykułów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Sprzedaż wg artykułów" lub
nacisnąć klawisz <F3>:
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Pojawi się okno "Sprzedaż wg artykułów".

5.4. Sprzedaż według grup
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie sprzedaży z podziałem według grup.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Sprzedaż wg grup" lub
nacisnąć klawisz <F4>:
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Handel

Pojawi się okno "Sprzedaż wg grup".

5.5. Stany według artykułów
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie stanów artykułów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Stany wg artykułów" lub
nacisnąć klawisz <F5>:
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Handel

Pojawi się okno "Stany wg artykułów".

5.6. Stany według grup
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie monitorowanie stanów według grup.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Stany wg grup" lub nacisnąć
klawisz <F6>:
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Handel

Pojawi się okno "Stany wg grup".

5.7. Wydajność kasjerów
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie wydajności kasjerów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Wydajność kasjerów" lub
nacisnąć klawisz <F7>:
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Handel

Pojawi się okno "Wydajność kasjerów".

5.8. Wielkość dostaw
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie rozmiaru dostaw.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Wielkość dostaw" lub nacisnąć
klawisz <F8>:

1344



Handel

Pojawi się okno "Wielkość dostaw".

5.9. Obroty według artykułów
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie obrotów z podziałem na artykuły.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Obroty wg artykułów" lub
nacisnąć klawisz <F9>:
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Handel

Pojawi się okno "Obroty wg artykułów".

5.10. Analiza według artykułów
W tym dziale programu możliwe jest analiza sprzedaży artykułów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Analiza wg artykułów" lub
nacisnąć klawisz <F10>:
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Handel

Pojawi się okno "Analiza wg artykułów".

5.11. Ranking klientów
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie wartości sprzedaży dla klientów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Ranking klientów" lub nacis-
nąć klawisz <F11>:
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Handel

Pojawi się okno "Ranking klientów".

5.12. Analiza regulaminu
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie analizy regulaminu.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w analityce w module Handel wybrać przycisk "Analiza regulaminu" lub
nacisnąć klawisz <F12>:
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Handel

Pojawi się okno "Analiza regulaminu".

6. POK
Dział POK modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "POK" lub naciskając klawisz <F6>.
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Handel

Zawiera on następujące funkcjonalności:

6.1. Dane podstawowe
Dział Dane podstawowe POK modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Dane podstawowe" lub
naciskając klawisz <F1>.
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Handel

Zawiera on następujące funkcjonalności:

6.1.1. Karty

W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie danych kart wydawanych klientom.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych podstawowych działu POK w module Handel wybrać przycisk
"Karty" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Handel

Pojawi się okno "Karty".

6.1.2. definicje promocji

W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie informacji o promocjach.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych podstawowych działu POK w module Handel wybrać przycisk
"Definicje promocji" lub nacisnąć klawisz <F2>:
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Handel

Pojawi się okno "Definicje promocji".

6.1.3. Nagrody

W tym dziale programu możliwe jest definiowanie dostępnych nagród.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w danych podstawowych działu POK w module Handel wybrać przycisk
"Nagrody" lub nacisnąć klawisz <F3>:
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Handel

Pojawi się okno "Nagrody".

6.2. Klienci
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie klientów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Klienci" lub nacisnąć
klawisz <F2>:
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Handel

Pojawi się okno "Klienci".

6.3. Zwroty
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie zwrotów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Zwroty" lub nacisnąć
klawisz <F3>:
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Handel

Pojawi się okno "Zwroty".

6.4. Faktury - kreator
W tym dziale programu możliwe jest generowanie faktur.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Faktury - kreator" lub
nacisnąć klawisz <F4>:
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Handel

Pojawi się okno "Faktury - kreator".

6.5. Faktury do paragonów
W tym dziale programu możliwe jest wystawianie faktur z paragonów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Faktury do paragonów"
lub nacisnąć klawisz <F5>:
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Handel

Pojawi się okno "Faktury do paragonów".

6.6. Faktury korygujące
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie korekt do faktur.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Faktury korygujące" lub
nacisnąć klawisz <F6>:
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Handel

Pojawi się okno "Faktury korygujące".

6.7. Karty podarunkowe
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie kart podarunkowych.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Karty podarunkowe" lub
nacisnąć klawisz <F7>:
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Handel

Pojawi się okno "Karty podarunkowe".

6.8. Rejestry
Dział rejestry POK modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Rejestry" lub naciskając klawisz <F8>.
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Handel

Zawiera on następujące funkcjonalności:

6.8.1. Rejestr zwrotów

W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie rejestru zwrotów.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w rejestrach w dziale POK modułu Handel wybrać przycisk "Rejestr zwrotów"
lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Handel

Pojawi się okno "Rejestr zwrotów".

6.8.2. Rejestr faktur

W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie rejestru faktur.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w rejestrach w dziale POK modułu Handel wybrać przycisk "Rejestr faktur"
lub nacisnąć klawisz <F2>:
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Handel

Pojawi się okno "Rejestr faktur".

6.9. Żądania nagród
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie żądań nagród.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Żądania nagród" lub
nacisnąć klawisz <F9>:
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Handel

Pojawi się okno "Żądania nagród".

6.10. Ranking wydanych nagród
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie klasyfikacji wydanych nagród.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Ranking wydanych nagród"
lub nacisnąć klawisz <F10>:
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Handel

Pojawi się okno "Ranking wydanych nagród".

6.11. Raport wydanych nagród
W tym dziale programu możliwe jest przeglądanie raportu wydanych nagród.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale POK w module Handel wybrać przycisk "Raport wydanych nagród"
lub nacisnąć klawisz <F11>:
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Handel

Pojawi się okno "Raport wydanych nagród".

7. Spis z natury
Dział "Spis z natury" modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "POK" lub naciskając klawisz <F7>.
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Handel

Zawiera on następujące funkcjonalności:

7.1. Obsługa spisu z natury
W tym dziale programu możliwe jest obsługiwanie procesu spisu z natury.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale "Spis z natury" modułu Handel wybrać przycisk "Obsługa spisu z
natury" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Handel

Pojawi się okno "Obsługa spisu z natury".

7.2. Wprowadź ilości do spisu
W tym dziale programu możliwe jest wprowadzanie ilości do spisu z natury.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale "Spis z natury" modułu Handel wybrać przycisk "Wprowadź ilości
do spisu" lub nacisnąć klawisz <F2>:
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Handel

Pojawi się okno "Wprowadź ilości do spisu".

8. Marketing
Dział Marketing modułu handel można otworzyć wybierając przycisk "Marketing" lub naciskając klawisz <F8>.

1369



Handel

Zawiera on następujące funkcjonalności:

8.1. Zestawy cen promocyjnych
W tym dziale programu możliwe przygotowywanie promocyjnych zestawów cen.

Aby rozpocząć w nim pracę, należy w dziale "Marketing" modułu Handel wybrać przycisk "Zestawy cen promo-
cyjnych" lub nacisnąć klawisz <F1>:
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Handel

Pojawi się okno "Zestawy cen promocyjnych".

1371



Chapter 9. Księgowość
Aby rozpocząć pracę w module "Księgowość" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość"
lub nacisnąć klawisz <F8> lub z Menu wybrać polecenie "Księgowość"

Spowoduje to wyświetlenie okna z dostępnymi w systemie modułami księgowości:
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Księgowość

1. Dane podstawowe
1.1. Okresy obrachunkowe
System dopuszcza możliwość pracy na dwóch okresach obrachunkowych jednocześnie pod warunkiem, że okres
(miesiące w nim zawarte) nie jest zamknięty.

Chcąc edytować okresy obrachunkowe należy w oknie głównym działu księgowości wybrać przycisk "Dane pod-
stawowe" lub nacisnąć klawisz <F1>, a następnie "Okresy" lub ponownie klawisz <F1> lub w oknie głównym
programu wybrać polecenie "Księgowość" --->"Dane podstawowe"---> funkcję "Okresy obrachunkowe". Sys-
tem wyświetli okno "Edycja okresów", które zawierać będzie listę zdefiniowanych wcześniej okresów obra-
chunkowych:
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Księgowość

1. Dodawanie nowego okresu obrachunkowego.

W oknie tym można zdefiniować nowy okres obrachunkowy. W tym celu z Menu wybieramy polecenie

"Okresy" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
System wyświetli okno "Dodawanie nowego okresu":

Wpisujemy datę początku i końca obowiązywania okresu obrachunkowego, oraz zaznaczamy opcję "Przepisać
ustawienia księgowe z okresu..." (jeżeli chcemy, aby w nowym okresie był taki sam plan kont, grupy anali-
tyczne, wzory dekretacji i kasy/banki). Jeżeli zostanie zaznaczone pole kontrolne "Nowa wartość odpisu w
miesiącu zmiany wartości", wówczas zmiana wartości środka trwałego będzie miała wpływ na plan amortyzacji
już w miesiącu, w którym dokonano zmiany. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, zmiana wartości będzie miała
efekt dopiero w miesiącu kolejnym. "Dług. syntetyki (1-9)" - określamy ilość znaków w kontach syntetycznych
(wzorcowy plan kont przewiduje 3 znaki dla kont syntetycznych - jednak ustawa dopuszcza inne niż wzorcowe
plany kont np tzw. Włoski plan kont - z 4 znakową syntetyką. Po określeniu długości znaków należy pamiętać,
że na wszystkich wydrukach, zestawieniach, raportach itp. będzie występował w takiej formie. Następnie za-
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pisujemy zmiany z Menu wybierając polecenie "Okres" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskamy klawisz

<F5> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Okres" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać kolejny okres obrachunkowy. W tym celu z Menu wybieramy polecenie

"Okres" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

W przypadku gdy w czasie dodawania nowego okresu nie byliśmy ustawieni kursorem na ostatnim okresie
księgowym, tym samym będziemy przepisywać dane nie z ostatniego okresu księgowego, tylko właśnie z
wybranego to system wygeneruje ostrzeżenie, z możliwością anulowania operacji tworzenia nowego okresu
księgowego.

Podczas tworzenia nowego okresu obrachunkowego kopiowane są następujące ustawienia z wybranego do
kopiowania okresu:

plan kont, grupy analityczne, konta analityczne

wzory dekretacji, wzory dkretacji pozycje, wzory dekretacji dostaw, wzory dekretacji faktur, wzory dekretacji
magazynów, wzory dekretacji płac, wzory dekretacji przeksięgowań, wzory dekretacji różnice kursowe, wzory
dekretacji typy, wzory dekretacji uprawnienia

kasy/banki, kasy/banki plik dekretacja, kasy/banki plik kolumny, kasy/banki pozycje, kasy/banki sposoby za-
płaty, kasy/banki uprawnienia

2. Edycja okresu obrachunkowego.

Aby edytować konkretny okres obrachunkowy należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja okresów", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Okresy" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno zawierające dane dotyczące zdefiniowanego okresu:
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3. Usuwanie okresu.

Aby usunąć okres obrachunkowy należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja okresów", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Okresy" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia okresu:

Należy pamiętać, że jeżeli istnieją w systemie dane dotyczące usuwanego okresu obrachunkowego, okres nie
będzie mógł być usunięty.

4. Drukowanie listy okresów obrachunkowych

Aby wydrukować listę zdefiniowanych okresów obrachunkowych należy z Menu wybrać polecenie "Okresy"

---> funkcję "Drukuj listę grup" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę . System wyświetli okno
zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Naciskamy "OK" potwierdzając wydruk, lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

5. Okresy miesiące

Każdy okres obrachunkowy zawiera listę miesięcy. Aby ją edytować należy w oknie "Edycja okresów" z Menu

wybrać polecenie "Okresy" ---> funkcję "Okresy miesiące" lub nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę . System
wyświetli okno:
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Aby zamknąć miesiąc należy zaznaczyć go na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Miesiące" --->

funkcję "Zamknij miesiąc" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub ikonę . Jeżeli checkbox w kolum-
nie "Zamk." jest zaznaczony oznacza to, że miesiąc jest zamknięty. Zamknięcie miesiąca powoduje, że żadne
dowody księgowe w jego obrębie nie mogą być dodawane ani modyfikowane oraz, że każdej operacji w tym
miesiącu nadany został numer w dzienniku.

System umożliwia przy każdym z miesięcy okresu księgowego wybrać sposób numerowania rejestru. W tym
celu z Menu należy wybrać polecenie "Miesiące" --> funkcję "Zmień numerowanie rejestru" lub nacisnąć klaw-

isze <Ctrl> + <R> lub ikonę . Funkcja ta spowoduje zaznaczenie checkbox-a w kolumnie "Pom. nazwę"
i w numeracji dowodów księgowych pomijana będzie nazwa_id, czyli numer w systemie będzie wyglądać
"okres_id+dowod_id+data", z uwzględnieniem odpowiednio stosowanej numeracji dziennej, miesięcznej lub
rocznej. Z tak zdefiniowanej numeracji wyłączone są dowody pochodzące z automatycznej dekretacji.

UWAGA! Zamknięcie miesiąca jest operacją nieodwracalną.

6. Zamykanie okresu obrachunkowego i tworzenie Bilansu Otwarcia

Aby utworzyć bilans otwarcia następnego okresu obrachunkowego, który jest jednocześnie bilansem zamknię-
cia bieżącego okresu, muszą być spełnione następujące warunki:

• Należy zamknąć miesiące w bieżącym okresie obrachunkowym (otwarty może pozostać jedynie ostatni
miesiąc w okresie),

• Należy dokonać przeksięgowań z kont, które nie wchodzą do bilansu otwarcia tak, aby ich salda były zerowe

• Należy utworzyć następny okres obrachunkowy, w którym ma być utworzony dowód księgowy BO

Po spełnieniu tych warunków w oknie "Edycja okresów" zaznaczamy bieżący okres obrachunkowy, a następnie
z Menu wybieramy polecenie "Okresy" ---> funkcję "Twórz bilans otwarcia" lub naciskamy klawisze <Ctrl>

+ <B> lub ikonę . System wyświetli okno, w którym należy wybrać czy tworzony bilans otwarcia ma
być częściowy czy całkowity:
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Zaznaczając opcję "Bilans otwarcia" wybieramy tworzenie bilansu otwarcia dla wszystkich kont, które powinny
do niego wejść.

Zaznaczając opcję "Korekta bilans otwarcia" wybieramy tworzenie korekty bilansu otwarcia dla kont, które
powinny być skorygowane. Korektę wykonuje się gdy Bilans otwarcia jest już zatwierdzony. Należy obow-
iązkowo uzupełnić datę Korekty bilansu otwarcia.

Naciśnięcie przycisku "Twórz BO" spowoduje, że system utworzy dowód księgowy BO 00001 lub wyświetli
listę kont, z których należy dokonać przeksięgowań.

Aby go edytować należy zmienić okres obrachunkowy, a następnie w dziale "Dowody księgowe" wyedytować
dowód "BO". Jego pozycje będą zawierać zapisy z kont, które wchodzą do bilansu otwarcia. Jeżeli konto ma
w planie kont zaznaczony typ "W" do BO wejdzie jedno pozycyjnie saldem. Jeżeli konto jest typu "R" w BO
utworzy pozycje z nierozliczonych operacji. Po sprawdzeniu dowód BO należy zamknąć, czyli doprowadzić
go do stanu "Z" - dopiero wtedy odpowiednie kwoty zapiszą sie na kontach w nowym okresie obrachunkowym.

Aby dokonać korekty bilansu otwarcia należy wprowadzić dowód księgowy opierający się na wzorze dekre-
tacji BK 00001 oraz dokonać korekty bilansu wprowadzając odpowiednie pozycje dowodu. Wybranie tego
wzoru dekretacji gwarantuje, że zapisy będą modyfikować kwoty bilansu otwarcia. Wzór dekretacji BK 00001
podobnie jak wzór BO 00001 są automatycznie wprowadzane do systemu podczas tworzenia bazy firmy i są
niemodyfikowalne dla operatora.

Uwaga! Stworzenie dokumentu BK jest niemożliwe, jeśli w danym okresie obrachunkowym nie istnieje
zamknięty dokument BO!

UWAGA!!! Dowody księgowe BO i BK są niemożliwe do otwarcia!

Aby zakończyć pracę w dziale "Okresy obrachunkowe" należy w oknie "Edycja okresów" z Menu wybrać polece-
nie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisz <Esc>. Nastąpi powrót do okna głównego działu księ-
gowości.

1.2. Grupy analityczne
Zdefiniowanie odpowiednich grup analitycznych zdecydowanie ułatwia orientację w planie kont i ich uporząd-
kowanie. Zdefiniowane grupy (ich symbole) mają swoje odzwierciedlenie w analityce kont.

Aby zdefiniować odpowiednie grupy należy w oknie głównym działu księgowość wybrać przycisk "Dane podsta-
wowe" lub klawisz <F1> a następnie "Grupy analityczne" lub nacisnąć klawisz <F2> lub w oknie głównym pro-
gramu z Menu wybrać polecenie "Księgowość" --->"Dane podstawowe"---> funkcję "Grupy analityczne". System
wyświetli okno "Edycja grup analitycznych":
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Możemy wyświetlić część grup analitycznych wybierając z Menu polecenie "Grupy analityczne" ---> funkcję

"Filtruj", naciskając klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę  , następnie uzupełniając jedno z
pól ('Grupa' lub 'Nazwa' ) i ponownie wybierając polecenie "Grupy analityczne" ---> funkcję "Filtruj", naciskając

klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę . Spowodujemy tym sposobem wyświetlenie grup anal-
itycznych według podanych wymagań. Ponowne wyświetlenie listy wszystkich w systemie grup analitycznych
uzyskamy w ten sam sposób pod warunkiem, że wszystkie pola pozostawimy puste:
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Okno to udostępnia następujące funkcje:

1. Dodawanie nowej grupy analitycznej

Aby dodać nową grupę analityczną należy z Menu wybrać polecenie "Grupy analityczne" ---> funkcję "Dodaj"

lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie
nowej grupy":
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Wpisujemy symbol grupy i jej nazwę oraz zaznaczamy opcje, których ma dotyczyć. Zapisanie wprowadzonych
danych nastąpi po wybraniu z Menu polecenia "Grupa" ---> funkcji "Zapisz" lub po naciśnięciu klawisza <F5>

lub ikony .

• Kontrahenci - zaznaczenie opcji odbiorcy, dostawcy, pracownicy, inni (można zaznaczyć tylko jedną) poz-
woli pobierać jako analitykę symbol kontrahenta, który w swoich danych w kartotece kontrahentów ma za-
znaczoną wybraną opcję.

• Pracownicy - konto analityczne będzie pobierane z kartoteki pracowników (funkcja w opracowaniu)

• Działy firmy - konto analityczne będzie pobierane ze słownika uzupełnianego przez operatora "Działy firmy"

• Numery zleceń - konto analityczne będzie pobierane ze słownika uzupełnianego przez operatora "Numery
zleceń"

• Projekty - konto analityczne będzie pobierane z kartoteki projektów (Dział Sprzedaż /Projekty)

• Konta kosztów - konto analityczne będzie pobierane ze słownika uzupełnianego przez operatora "Konta
kosztów"

• Magazyny - konto analityczne będzie pobierane z listy magazynów

• Oddziały - konto analityczne będzie pobierane z listy oddziałów

• Stawki VAT - konto analityczne będzie pobierane ze słownika stałego "Stawki VAT"

• Dodatkowa lista - po jej zaznaczeniu należy w polu "Długość wpisać z ilu znaków będzie się składać konto
analityczne, a następnie zamknąć okno zapisując zmiany. Będąc na liście grup analitycznych należy nacisnąć
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klawisz <F6> lub ikonę  lub z Menu wybrać funkcję "Edytuj konta analityczne". System wyświetli
okno, w którym należy dodać poszczególne konta analityczne:

Nowe konto dodajemy naciskając klawisz <Num +> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie "Kon-
ta analityczne ---> Dodaj" i w wyświetlonym oknie wpisujemy symbol i nazwę konta:

Zapisanie wprowadzonego konta nastąpi po naciśnięciu klawisza <F5>. Nastąpi powrót do listy kont anali-
tycznych, gdzie dostępne są również funkcje edycji, usuwania i drukowania listy kont. Po naciśnięciu klaw-
isza <Esc> następuje powrót do listy grup analitycznych.

Cofnięcie wprowadzonych zmian nastąpi po wybraniu z Menu polecenia "Grupa" ---> funkcji "Cofnij" lub po

naciśnięciu klawisza <F8> lub ikony .

Będąc w edycji grupy analitycznej, bez konieczności powrotu do okna "Edycja grup analitycznych" możemy
dodać nową grupę. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Grupa" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Dalsze postępowanie jest analogiczne jak
opisano powyżej.

2. Edycja grupy analitycznej

Aby edytować dane wcześniej zdefiniowanej grupy należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja grup anali-
tycznych", a następnie z Menu wybrać polecenie "Grupy analityczne" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klaw-

isz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające informacje na temat
wcześniej zdefiniowanej grupy.
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Modyfikacji może ulec jedynie nazwa grupy, pozostałe pola są nieedytowalne. Dokonanie wszelkich innych
zmian wymaga usunięcia grupy i wprowadzenia nowej z odpowiednimi danymi.

Wprowadzone zmiany możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Grupa" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Grupa" ---> funkcję "Cofnij" lub nacisnąć

klawisz <F8> lub wybrać ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja grup analitycznych" możemy edytować dane poprzedniej (Menu

---> Grupa ---> Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej grupy (Menu ---> Grupa --->

Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

UWAGA!!! Jeżeli na koncie istnieją jakiekolwiek zapisy, edycja konta analitycznego nie jest możliwa.

3. Usuwanie grupy analitycznej

Aby usunąć grupę analityczną należy zaznaczyć ją na liście w oknie "Edycja grup analitycznych", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Grupy analityczne" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę

. System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia grupy wyświetlając komunikat:
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Jeżeli decydujemy się na usunięcie, wybieramy "Tak" (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy - wybieramy
"Nie" (klawisz <N>).

Jeżeli będziemy chcieli usunąć grupę analityczną wykorzystywaną w planie kont, jej próba usunięcia spowoduje
wyświetlenie ekranu z następującą informacją.

System kontroluje usuwanie i zmianę klucza obiektów wykorzystywanych w grupach analitycznych.
Sprawdzane są takie obiekty jak Kontrahenci, Magazyny, Oddziały, Działy firmy, Projekty itp. W przypadku
próby usunięcia lub zmiany identyfikatora takiego obiektu system wyświetla komunikat o istniejących zapisach
i uniemożliwia dalsze usuwanie.

4. Drukowanie listy grup

Aby wydrukować listę grup analitycznych widoczną w oknie "Edycja grup" należy z Menu wybrać polecenie
"Grupy analityczne" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po wybraniu interesujących nas opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj".

5. Wyszukiwanie grup analitycznych

Chcąc wyświetlić konkretną grupę analityczną z Menu wybieramy polecenie "Grupy analityczne" ---> funkcję

"Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli okno
"Edycja grup analitycznych" w formie przystosowanej do wyszukiwania:
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W odpowiednie pola wpisujemy symbol lub nazwę grupy analitycznej, której dane chcemy edytować, a następ-
nie z Menu ponownie wybieramy polecenie "Grupy analityczne" ---> "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3>

lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli dane wyszukiwanej grupy.

Aby zamknąć okno "Edycja grup analitycznych" należy z Menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij"
lub nacisnąć klawisz <Esc>.

1.3. Plan kont
Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Finansów jak również w celu zapewnienia porząd-
ku finansowego w przedsiębiorstwie konieczne jest stosowanie w firmie planu kont, czyli usystematyzowanego
zbioru nazw kont syntetycznych i analitycznych, niezbędnych do ewidencji procesów gospodarczych zachodzą-
cych w firmie.

W programie Anakonda dane te przechowywane są w dziale "Księgowość" --->"Dane podstawowe"---> "Plan
kont". Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie głównym działu księgowość wybrać przycisk "Dane
podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F1> a następnie wybrać przycisk "Plan kont" lub klawisz <F3> lub w oknie
głównym programu z Menu wybrać polecenie "Księgowość", "Dane podstawowe"---> funkcję "Plan kont". Sys-
tem wyświetli okno "Edycja planu kont":
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Aby wyświetlić listę konkretnych kont zdefiniowanych w systemie należy wpisać odpowiednio symbol lub nazwę
konta, a następnie z Menu wybrać polecenie "Plan kont" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli listę wyszukiwanych kont.

Aby wyświetlić listę wszystkich kont zdefiniowanych w systemie, należy pozostawić wszystkie pola puste, a
następnie z Menu wybrać polecenie "Plan kont" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja planu kont" zawierające wszystkie konta:

W tej części programu dostępne są następujące funkcje:

1. Dodawanie konta

Aby dodać nowe konto należy z Menu wybrać polecenie "Plan kont" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowego konta":
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Syntetyka - wpisujemy symbol konta syntetycznego właściwy dla danego procesu finansowego

• Analityka - wpisujemy symbol konta analitycznego zdefiniowanego w firmie dla danego procesu

• Grupy analityczne - określamy dodatkową analitykę dla konta. Konto może mieć do pięciu analityk zdefin-
iowanych w systemie (dodatkowe analityki muszą być wcześniej zdefiniowane w dziale "Grupy anality-
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czne") - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać z danych w oknie "Wybór grupy
analitycznej"

• Nazwa - wpisujemy nazwę konta

• Opcje 'pozabilansowe' i 'rozrachunkowe' - zaznaczamy, jeżeli jest to rodzaj konta pozabilansowego lub rozra-
chunkowego. Jeżeli na koncie istnieją jakiekolwiek zapisy, nie jest możliwa zmiana typu konta na pozabi-
lansowe.

• Tworzyć płatność - zaznaczenie powoduje pobieranie do płatności z dowodu księgowego sumę pozycji dla
zaznaczonych kont, tylko ze strony MA.

• Sposób wejścia do B. O. - określa sposób wejścia konta do bilansu. Możliwe wartości to:

• 'W' - kasowane są wszystkie zapisy - konto wchodzi do bilansu saldem - system traktuje tą wartość jako
domyślną dla kont nierozrachunkowych i spoza zespołów '4', '5' i '7'.

• 'R' - konto wchodzi do bilansu tylko z operacjami nierozliczonymi (np. rozrachunki z odbiorcami) - system
traktuje tą wartość jako domyślną dla kont rozrachunkowych.

• 'N' - konto nie wchodzi bezpośrednio do bilansu, jego saldo musi być równe zero, żeby mógł być wykonany
bilans zamknięcia. Są to głównie konta kosztów i sprzedaży, które przed wykonaniem bilansu muszą być
zamknięte - system traktuje tą wartość jako domyślną dla kont zespołu '4', '5', i '7'.

• Waluta - określa walutę, w której prowadzone jest konto. Domyślnie jest to PLN. Wpisanie innej waluty
spowoduje, że system automatycznie potraktuje to konto jako walutowe.

• Konto techniczne - konto służące jako techniczne w tworzeniu częściowego bilansu otwarcia ( w pozycjach
częściowego BO jest wpisywane jako konto przeciwstawne dla konta, dla którego to BO jest tworzone.
W BO całkowitym (z wcześniej wykonanym BO częściowym) zastępuje syntetykę kont występujących w
częściowych BO). Konto techniczne nie może posiadać analityki. W pole należy wpisać 'BO' lub pozostawić
puste.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Konto" ---> funkcję "Zapisz" lub naciska-

jąc klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z menu wybieramy polecenie "Konto" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub ikonę .

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja planu kont" możemy tu również dodać nowe konto. W tym celu z
Menu wybieramy polecenie "Konto" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę . Dalsze postępowanie jest analogiczne do opisanego powyżej.

2. Edycja konta

Aby edytować dane dotyczące wcześniej zdefiniowanego konta należy z Menu wybrać polecenie "Plan kont"

---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli
okno "Edycja konta", w którym zawarte będą wcześniej zdefiniowane parametry:
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W oknie tym niemodyfikowalne jest jedynie pole 'Syntetyka' i 'Analityka'. W pozostałych polach można dokon-
ać zmiany danych. Zmiany te można zapisać z Menu wybierając polecenie "Konto" ---> funkcję "Zapisz" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany należy z Menu wybrać "Konto" ---> "Cofnij" lub nacisnąć <F8> lub ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego (Menu ---> Konto ---> Poprzednie lub klawisz

<F11> lub ikona ) lub następnego okna (Menu ---> Konto --->Następne lub klawisz <F12> lub ikona

).

3. Usuwanie konta

Aby usunąć wybrane konto, zaznaczamy go na liście w oknie "Edycja planu kont", a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Plan kont" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybier-

amy ikonę . System wyświetli komunikat:
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Jeżeli mimo to, decydujemy się na usunięcie konta naciskamy "Tak" (klawisz <T>) - jeżeli rezygnujemy z
usuwania - wybieramy "Nie" (klawisz <N>).

UWAGA! Jeżeli na koncie będą figurować jakiekolwiek zapisy konto nie zostanie usunięte.

4. Drukowanie listy kont

Aby wydrukować listę kont należy z Menu wybrać polecenie "Plan kont" ---> funkcję "Drukuj listę" lub

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami
wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybier-
ając "Anuluj".

5. Wyszukiwanie konta

Aby wyszukać konkretne konto w oknie "Edycja planu kont" należy z Menu wybrać polecenie "Plan kont" --->

funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Edycja planu kont" w formie przystosowanej do wyszukiwania:

W odpowiednie pola wpisujemy numer konta lub jego nazwę, a następnie ponownie z Menu wybieramy polece-

nie "Plan kont" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub ikonę . System wyświetli listę
wyszukiwanych kont.

6. Sprawdź rozliczenia

System umożliwia wydrukowanie raportu kontrolnego w zakresie prawidłowości i spójności danych w module
księgowości. Aby wykonać raport kontrolny należy z Menu wybrać polecenie "Plan Kont" --> funkcję "Sprawdź

rozliczenia" lub nacisnąć klawisze <CTRL> + <D> lub wybrać ikonę . System wyświetli okno "Zakres
dat" :
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Po podaniu zakresu dat, dla których chcemy dokonać sprawdzenia i ich akceptacji system wyświetli standard-
owe okno wyboru opcji drukowania. Wydruk ten został przygotowany w wersji znakowej, także należy wybrać
opcje dostępne dla tej wersji wydruku.

Poniżej przedstawiono przykładowy raport z wykonania zestawienia na danych testowych.

Raport ten wykonany został przy następujących założeniach procedur kontroli:

• Dekretacja faktur i faktur korygujących

• Czy wszystkie faktury i korekty za podany okres są zadekretowane (stan 'K') - rs_faktury, rs_korekty?

• Czy wszystkie dowody księgowe powstałe z dekretacji faktur i korekt są zamknięte (stan 'Z')?.

• Czy zgadzają się sumy kwot faktur i korekt z sumami dowodów księgowych wynikających z dekretacji
faktur?

• Dekretacja dokumentów magazynowych

• Czy wszystkie dokumenty magazynowe są zadekretowane (stan 'K')?

• Czy wszystkie dowody księgowe powstałe z dekretacji dokumentów magazynowych są zamknięte (stan
'Z')?

• Czy zgadzają się sumy kwot dokumentów mag. z sumami kwot dowodów księgowych?

• Sprawdzenie czy dowody księgowe pozycje zgadzają się z operacjami i rozrachunkami.

• Sprawdzenie, czy zestawienie obrotów i sald za wszystkie konta ma zgodne kwoty sum parami
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• Sprawdzenie czy na kontach salda z rozrachunków zgadzają się z saldami ze stanów kont.

Aby zakończyć pracę w tej części programu należy w oknie "Edycja planu kont" z Menu wybrać polecenie "Plik"
---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisz <Esc>.

1.4. Wzory dekretacji
Zdefiniowanie wzorów dekretacji jest niezbędne dla sprawnego działania działu księgowości. W RS-Anakonda
odbywa się to w dziale "Księgowość".

Aby móc skorzystać z możliwości ustalenia wzorów dekretacji dla firmy należy w oknie głównym działu "Księ-
gowość" wybrać przycisk "Dane podstawowe", klawisz <F1>, a następnie "Wzory dekretacji", lub nacisnąć klaw-
isz <F4> lub w oknie głównym programu z Menu wybrać polecenie "Księgowość" --->"Dane podstawowe"--->
funkcję "Wzory dekretacji". System wyświetli okno "Edycja wzorów dekretacji":

System wyświetli wszystkie dostępne wzory.

W oknie tym udostępnione są następujące funkcje:

1. Dodawanie wzoru dekretacji

Aby zdefiniować nowy wzór dekretacji należy z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Do-

daj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Do-
dawanie nowego wzoru":
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W poszczególne pola wpisujemy:

• Dowód - identyfikator dowodu księgowego

• Nazwa id - identyfikator nazwy pomocniczej dowodu

• 'można dodawać pozycje' - należy zaznaczyć jeżeli do wzoru dekretacji można dodawać pozycje

• Nazwa - nazwa wzoru dekretacji

• Waluta - symbol waluty (domyślnie wstawiany jest PLN)

• Typ - typ wzoru dekretacji

• Podział na projekty - uwzględnianie tak/nie podziału na projekty.

• Zespół kont - możliwe wartości to kombinacja cyfr 4, 5, 7, pole edytowalne tylko wtedy, gdy zaznaczone
jest pole 'Podział na projekty".

W polach 'Waluta' i 'Typ' można skorzystać z pomocy słowników, naciskając <F1>.

W zależności od typu wzoru dekretacji system wyświetli dodatkowe opcje do wybrania, niezbędne do
prawidłowego wprowadzania dowodów księgowych, raportów/wyciągów czy definiowania kas/banków.
Przykładowo wybierając typ 'F'- faktura lub 'K' -korekta, program umożliwia wybranie konkretnego oddzi-
ału i wyznacznika. Natomiast przy wybraniu typu 'S' -standard można zdefiniować wzory dekretacji, które
zawierają wiele istotnych informacji. W nagłówku dekretacji typu "P" jest umieszczone dodatkowo pole
warunek uwzględniane podczas automatycznej dekretacji płac. W polu warunek używając funkcji WarLista
=='21' lub WarLista <> '21' lub WarLista in('21','20') lub WarLista not in ('21','20'), można podać numer
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konkretnego szablonu listy płac lub listę numerów, które mają być zadekretowane albo, które nie mają być
zadekretowane.

Zaznaczenie opcji "Jest" i "Modyf." przy poszczególnych polach oznacza, że na dowodzie księgowym wys-
tawionym wg tego wzoru dekretacji pole to będzie możliwe do wypełnienia lub modyfikowania.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Wzór dekretacji" ---> funkcję "Zapisz

zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
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Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Wzór dekretacji" ---> funkcję "Cofnij zmi-

any" lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać kolejny wzór dekretacji. W tym celu z Menu wybieramy polecenie "Wzór

dekretacji" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskamy klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .
Dalsze postępowanie jest analogiczne do opisanego powyżej.

2. Edycja wzorów dekretacji

Aby edytować zdefiniowany wcześniej wzór dekretacji należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja wzorów
dekretacji", a następnie z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klaw-

isz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno:
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Zmianę jakichkolwiek danych można zapisać z Menu wybierając polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję

"Zapisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Cofnij zmi-

any" lub naciskamy klawisz <F8> lub ikonę .

1396



Księgowość

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja wzorów dekretacji" możemy edytować

poprzedni (Wzory dekretacji ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następny wzór dekretacji

( Wzory dekretacji ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

3. Usuwanie wzoru dekretacji

Aby usunąć wzór dekretacji należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja wzorów dekretacji", a następnie
z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wzoru wyświetlając ekran:

Aby potwierdzić usunięcie naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Aby zrezygnować z usuwania wzoru wybieramy
"Nie" (klawisz <N>). Jeżeli wzór wykorzystany jest w istniejących już dowodach księgowych, jego usunięcie
będzie niemożliwe.

4. Pozycje wzoru dekretacji

Dane definiowane i przechowywane w tej części programu są wykorzystywane podczas wprowadzania pozycji
dowodu księgowego. Właściwe ich sprecyzowanie jest więc niezbędne, aby dowód księgowy był poprawnie
wprowadzony.

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie "Edycja wzorów dekretacji" zaznaczyć wzór, którego
pozycje chcemy edytować, a następnie z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Pozycje"

lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji
wzoru":

Główna tabela zawiera dane dotyczące kont 'winien' i 'ma' oraz kont VAT 'winien' i 'ma'.

W oknie tym możliwe jest dodanie kolejnej pozycji wzoru. Aby to zrobić należy z Menu wybrać polecenie

"Pozycja" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System
wyświetli okno "Dodawanie nowej pozycji wzoru dekretacji":
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Jeżeli pole "data księgowania kosztów/przychodu" jest zaznaczone, to w pozycjach dowodów księgowych ut-
worzonych z tej pozycji wzoru dekretacji wyświetlane jest pole "data księgowania kosztów/przychodu" tylko
na tych pozycjach, gdzie ten checkbox jest zaznaczony.

Pole Kod GTU pozwala ustawić, by program umożliwiał modyfikowanie kodu GTU na pozycjach dowodu
księgowego utworzonych z tej pozycji wzoru dekretacji. Nie jest konieczne zaznaczanie go jeśli w nagłówku
zostało oznaczone takie samo pole.

Definiujemy pola, które niezbędne będą do wygenerowania dowodu księgowego, a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskamy klawisz <F5> lub z paska skrótów wybieramy

ikonę .

Zaznaczenie opcji "Czy zamknięcie kręgu" spowoduje, że w dowodach księgowych suma kwot_wn z pozycji
przy koncie syntetycznym zaczynającym się od '5' podczas zmiany stanu z W->G wpisywana będzie do ostatniej
pozycji wynikającej ze wzoru dekretacji z wpisanymi na stale kontami (zwykle czwórki) po stronie winien i

1398



Księgowość

ma. Kwoty z ostatniej pozycji będą się zawierać w kwocie całego dowodu. Pozycje związane z datą zamknięcia
kręgu tworzone są z uwzględnieniem daty księgowania kosztów/przychodu.

Opcja "Czy przeliczać kwotę MA" spowoduje automatyczne liczenie tej kwoty w dowodzie księgowym.

W rejestrze zakupu kwoty z ostatniej pozycji nie będą uwzględniane w sumie brutto po zaznaczeniu opcji "czy
pobierać pozycję na rejestr".

Jeżeli w pozycji wzoru dekretacji zaznaczona jest opcja 'czy przeliczać kwotę Ma', to:

• zmiana kwoty WN powoduje aktualizację kwot VAT wn i MA,

• zmiana kwoty MA powoduje aktualizację kwot WN i VAT wn,

• zmiana kwoty VAT wn NIE POWODUJE zmiany kwot WN i MA.

Jeżeli opcja 'czy przeliczać kwotę Ma' nie jest zaznaczona, to:

• wprowadzając kolejno kwotę WN, VAT wylicza się automatycznie i MA również (po wpisaniu konta), ale
jakakolwiek zmiana którejś z kwot NIE POWODUJE zmiany pozostałych kwot.

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu należy wybrać "Pozycja" ---> "Cofnij" lub nacisnąć klawisz <F8>

lub ikonę .

W tym samym oknie możemy dodać kolejną pozycję wzoru z Menu wybierając "Pozycja" ---> "Dodaj" lub

naciskając <Num +> lub ikonę .

Istnieje również możliwość skopiowania pozycji wzoru. W tym celu pozycję, którą chcemy skopiować zaz-
naczamy na liście, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcje "Kopiuj" lub naciskamy

klawisze <Ctrl> + <K> lub ikonę . System umożliwia kopiowanie nowej pozycji pod dowolny numer
pozycji, przenumerowując odpowiednio dotychczasowe pozycje. System utworzy pozycję z tymi samymi dany-
mi, co kopiowana pozycja, które oczywiście są modyfikowalne.

UWAGA! We wzorach dekretacji dla dowodów księgowych typu S istnieje możliwość wyboru sposobu
przeliczania się kwot na pozycjach. Jeżeli we wzorze dekretacji dla pozycji dowodu, pole kontrolne "Czy
przeliczać kwotę MA?" jest zaznaczone, kwoty WN i MA przeliczane są po każdorazowej modyfikacji wartoś-
ci. Jeżeli pole kontrolne jest odznaczone, kwotę MA można wypełnić dowolną kwotą. System ani jej nie
wylicza, ani jej nie kontroluje.

5. Edycja typów wzorów dekretacji

Tabela ta służy do przechowywania informacji dotyczących kont na jakie mają być dekretowane faktury i doku-
menty magazynowe ze względu na typy artykułów umieszczonych w ich pozycjach. Jeżeli sposób księgowa-
nia faktur i dokumentów magazynowych ma być uzależniony od typów artykułów w tej tabeli określamy kon-
ta dla poszczególnych typów, natomiast w samych pozycjach wzoru zastępujemy je znakiem "*", po którym
może wystąpić dalsza analityka. Spowoduje to, że system podczas dekretacji rozpozna w pozycjach faktur typ
artykułu (każdy artykuł ma ten typ określony jako obowiązkowy w swoich danych podstawowych), a następnie
utworzy pozycje dowodu księgowego z odpowiednimi kontami.

Aby edytować tę tabelę w oknie "Edycja wzorów dekretacji" z Menu wybieramy polecenie "Wzory dekretacji"

---> funkcję "Edytuj typy" lub naciskamy ikonę . System wyświetli okno:
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W poszczególne pola wpisujemy konta dla poszczególnych typów artykułów mogąc skorzystać z podpowiedzi

z planu kont po naciśnięciu klawisza <F1> lub ikony .

Ostatnie pole dotyczy konta, na które mają być księgowane różnice kwot wynikające z zaokrągleń VAT-u.

6. Kopiuj wzór dekretacji

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie "Edycja wzorów dekretacji" zaznaczyć wzór, który chce-
my skopiować, a następnie z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Kopiuj" lub nacisnąć

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Kopiowanie wzoru dekretacji":

Pole "Okres" domyślnie jest ustawiane na ten w którym operator jest aktualnie zalogowany. Można skorzystać
z klawisza F1 celem wyświetlenia listy zdefiniowanych okresów księgowych.

Po wypełnieniu danych w odpowiednich polach za pomocą klawisza <Enter> akceptujemy kopiowanie wzoru
dekretacji.

Skopiowany wzór dekretacji pojawi się w oknie: Edycja wzorów dekretacji".
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1.4.1. Wzory automatycznej dekretacji faktur

W systemie możliwa jest automatyczna dekretacja faktur sprzedaży, co wymaga zdefiniowania odpowiedniego
wzoru dekretacji. Podczas tworzenia takiego wzoru postępujemy podobnie jak podczas tworzenia standardowych
wzorów dekretacji.

Jeżeli istnieje możliwość, że jedna faktura będzie musiała być zaksięgowana na kilka kont w zależności od typów
artykułów umieszczonych w jej pozycjach, definiowanie wzoru dekretacji dla faktur należy rozpocząć od zdefin-
iowania odpowiednich kont dla poszczególnych typów artykułów.

Aby to zrobić należy w oknie "Edycja wzorów dekretacji" z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" --->

funkcję "Edytuj typy" lub nacisnąć ikonę . System wyświetli okno "Typy", w którym należy poszczególnym
typom artykułów przypisać konta, na które mają być dekretowane poszczególne pozycje faktur w zależności od
przypisanych artykułom typów:

Po wprowadzeniu danych należy zapisać zmiany naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Następnym etapem jest stworzenie wzoru dekretacji. W tym celu w oknie "Edycja wzorów dekretacji" z Menu
należy wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowego wzoru":
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W poszczególne pola należy wpisać kolejno symbol i nazwę dowodu księgowego, który ma być tworzony podczas
automatycznej dekretacji faktur, walutę (PLN) oraz Typ "F". Wprowadzenie typu "F" spowoduje pojawienie się
w oknie kolejnych aktywnych pól właściwych tylko i wyłącznie dekretacji faktur:
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typ 'F' wzoru dekretacji posiada zawsze pola:

• Symbol dokumentu

• Data wystawienia

• Termin płatności

• Kontrahent
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• Rejestr

Pole rejestr wypełniamy wtedy, jeżeli wszystkie dekretowane faktury mają być przypisane do jednego konkretnego
rejestru. Pole oddział - jeżeli wzór dotyczy dekretacji faktur tylko z jednego oddziału firmy, pole wyznacznik -
jeżeli wzór ma dotyczyć dekretacji faktur z jednym wyznacznikiem. Wypełnienie tych pól nie jest niezbędne.

istnieje możliwość wyboru czy wzór dekretacji ma uwzględniać pola:

• Data rejestru

• Ozn. transakcji - Oznaczenia transakcji wykorzystywane podczas generowania JPK

• Ozn. d. sprzedaży - Oznaczenia dowodów sprzedaży wykorzystywane podczas generowania JPK

Zapisanie wprowadzonych danych nastąpi po naciśnięciu klawisza <F5> lub ikony .

Następnie należy dodać pozycje wzoru dekretacji. W tym celu w oknie "Edycja wzorów dekretacji" z Menu należy
wybrać polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji wzoru...":

Naciśnięcie klawisza <Num +> lub ikony pozwoli wypełnić kolejne pola pozycji wzoru:
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• Wyznacznik - należy wpisać wyznacznik faktury dla którego definiujemy konta

• Konto wn - należy wpisać konto winien (jeżeli chcemy, aby do tego konta dołączony był symbol kontrahenta
pobrany z faktury - należy zaznaczyć opcję "z kontrahentem")

• Konto ma - należy wpisać konto ma - jeżeli zapisy mają pójść na różne konta w zależności od typów artykułów
zamiast syntetyki konta wpisujemy znak "*". Spowoduje to, że system automatycznie wprowadzi podczas
dekretacji syntetykę biorąc pod uwagę typ artykułu z pozycji faktur i konto zdefiniowane wcześniej dla tego
typu.

• Stawka VAT ma - definiujemy stawkę VAT

• Konto VAT ma - należy wpisać konto VAT właściwe dla wprowadzonej wcześniej stawki VAT

UWAGA! Dla stawki 0%/0%ek/0%pr/np/oo/zw konto VAT ma powinno być puste !

• Konto VAT ma kor - należy wypełnić analogicznie jak poprzednie pole z tym, że to pole dotyczy korekt

• pobierać konto wn z kontrahenta - jeżeli zaznaczone, podczas automatycznej dekretacji faktury system pobierze
jako konto winien konto odbiorcy zdefiniowane w danych dodatkowych kontrahenta (W takiej sytuacji konto
wpisane w pole 'konto wn' oraz zdefiniowany warunek nie będą brane pod uwagę. Natomiast zaznaczenie opcji
'z kontrahentem' spowoduje standardowe dodanie płatnika faktury do konta odbiorcy):
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• kod GTU - czy na pozycji ma być widoczne pole do wprowadzenia kodu GTU

Pole warunek

Pole to służy do określania dodatkowych warunków doboru dokumentów do zadekretowania. Należy w nie wpisać
pole i odpowiadającą mu wartość, którą operator chce wybrać lub odrzucić.

Pola:

• WarPlatnik - płatnik

• WarWaluta - waluta

• WarProjektId - projekt

• WarKontrahent - kontrahent

• WarZamawiajacy - zamawiający

• WarSposobZaplaty - sposób zapłaty

• WarKierowca - kierowca
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• WarHandlowiec - handlowiec

• WarWersja - wersja cenowa

Operatory:

• == - porównanie

• <> - różni się

Wartości należy wpisywać w apostrofach.

Przykład:

WarPlatnik <> 'FH09' - płatnik różny od 'FH09' w przypadku wyboru pojedyńczego płatnika

WarPlatnik == 'FH09' - płatnik równy 'FH09' w przypadku wyboru pojedyńczego płatnika

WarPlatnik not in ('FH09',"A134') płatnik różny od 'FH09' i 'A134' w przypadku wyboru kilku płatników

WarPlatnik in ('FH09',"A134') płatnik równy 'FH09' i 'A134' w przypadku wyboru kilku płatników

UWAGA - warunki WarPlatnik not in oraz WarPlatnik in muszą się dopełniać i powinny być uwzględnione jako
kolejne pozycje wzoru dekretacji.

WarHandlowiec == '09' - symbol handlowca równy 09

Wprowadzone dane należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

W ten sposób należy dodać kolejne pozycje wzoru dekretacji faktur.

Tak zdefiniowany wzór pozwoli podczas dekretacji na rozdzielenie kwot na różne konta, co jest niezbędne np.
wtedy, kiedy faktura zawiera jednocześnie pozycje sprzedaży towarów i usług.

Przy tym sposobie dekretacji nie do uniknięcia są drobne różnice w kwotach VAT między fakturą, a utworzonym z
niej dowodem księgowym wynikające ze sposobu wyliczania VAT i zaokrągleń (kwoty zaokrąglane są do dwóch
miejsc po przecinku.

Przykład:

Na fakturze sprzedaży widnieją 3 pozycje.

Poz. 1 to artykuł1 (typ "towar"), stawka VAT 22%, wartość netto 18,40

Poz. 2 to artykuł2 (typ "towar"),stawka VAT 22%, wartość netto 10,00

Poz.3 to artykuł3 (typ "usługa"), stawka VAT 22%, wartość netto 16,39

Tak więc suma wartości netto dla "towaru" to 28,40, natomiast suma wartości netto dla "usługi" to 16,39.

Wartość netto całej faktury to 44,79

Wartość VAT od całości wartości netto to 9,85

Tak więc wartość brutto faktury to 54,64

Załączona ilustracja obrazuje w jaki sposób przenoszone są kwoty z faktury do pozycji dowodu księgowego oraz
w jaki sposób wyliczane są kwoty VAT:
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Różnice wynikające z zaokrągleń gromadzone są więc na koncie 223, które w planie kont ujęte jest jako konto
zaokrągleń VAT i raz w miesiącu powinny być przeksięgowywane na konto VAT, aby uniknąć różnic między
kwotami na kontach, a kwotami wynikającymi z rejestru sprzedaży VAT.

Wzór ten powinien być wybierany podczas dekretacji automatycznej faktur, co zostało opisane w rozdziale "Księ-
gowość. Dowody księgowe. Automatyczna dekretacja".

1.4.2. Wzory automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych

Podobnie jak w przypadku faktur w systemie istnieje możliwość automatycznej dekretacji dokumentów maga-
zynowych. Do przeprowadzenia takiej dekretacji niezbędny jest odpowiednio zdefiniowany wzór dekretacji, odd-
zielny dla każdego typu dokumentu magazynowego. Aby go wprowadzić w oknie "Edycja wzorów dekretacji"
dodajemy nowy wzór, którego nagłówek powinien wyglądać następująco:
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Po odpowiednim wypełnieniu pól należy zapisać zmiany z Menu wybierając polecenie "Wzór dekretacji" --->

funkcję "Zapisz zmiany" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

W następnej kolejności należy zdefiniować pozycje wzoru dekretacji. W tym celu w oknie "Edycja wzorów dekre-
tacji" z Menu wybieramy polecenie "Wzory dekretacji" ---> funkcję "Pozycje" lub naciskamy klawisz <F6> lub

ikonę . System wyświetli okno:
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Po naciśnięciu klawiszy <Ctrl>+ <+> lub ikony  w oknie pojawi się pusta pozycja, którą należy edytować z

Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> "Edytuj" lub naciskając klawisz <F4> lub ikonę . System wyświ-
etli kolejne okno:

W zależności od typu dokumentu magazynowego i sposobu jego księgowania wypełniamy potrzebne pola i zaz-
naczamy odpowiednie opcje, po czym zapisujemy zmiany i w miarę potrzeb dodajemy kolejne pozycje wzoru.

Jeżeli dokumenty magazynowe mają być dekretowane wg typów artykułów występujących w ich pozycjach,
należy wypełnić tabelę "Typy" w oknie "Edycja wzorów dekretacji" odpowiednimi kontami, a następnie w
samych już pozycjach wzoru zastąpić je znakiem "*" (opisano w części dotyczącej wprowadzania kont dla typów
artykułów na potrzeby dekretacji faktur i dokumentów magazynowych).
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Istnieje również możliwość przypisania odpowiednich kont dla typów artykułów do każdej pozycji wzoru dekre-
tacji. W tym celu w pola dotyczące kont należy wpisać znak '*', zdefiniować pozostałe warunki jeżeli jest to
konieczne, a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

Po powrocie do listy pozycji wzoru zaznaczamy tę, dla której chcemy zdefiniować konta dla poszczegól-
nych typów artykułów, a następnie naciskamy klawisz <F7>. System wyświetli okno, w którym należy wpisać
odpowiednie konta:

Jeżeli tabela ta będzie wypełniona, to te dane będą przede wszystkim brane pod uwagę podczas tworzenia pozycji
dowodu księgowego w automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych.

1.4.3. Wzory automatycznych przeksięgowań

Zdefiniowanie wzorów dekretacji dla automatycznych przeksięgowań jest szczególnie przydatne w okresie za-
mykania roku i przygotowywania danych do bilansu otwarcia. Wzory te pozwalają przeksięgowywać automaty-
cznie z konta na konto obroty miesięczne, narastające lub salda po stronie Winien i Ma. Często więc wykorzysty-
wane są do przeksięgowywania sald z kont nie wchodzących do bilansu.

Wzory te definiujemy w module "Księgowość" ---> "Dane podstawowe" ---> "Wzory dekretacji". Dodajemy tam
nowy wzór wprowadzając symbol, nazwę, opis, walutę i typ - w przypadku przeksięgowań musi to być typ 'R':
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Po zapisaniu zmian (klawisz <F5> lub ikona  lub Menu ---> Zapisz) zamykamy okno naciskając <Esc> co
spowoduje powrót do okna z listą wzorów dekretacji ( "Edycja wzorów dekretacji").

W następnej kolejności należy wprowadzić pozycje wzoru i w tym celu należy nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę

 lub z Menu wybrać polecenie "Wzór" ---> funkcję "Pozycje". System wyświetli okno "Edycja pozycji wzoru
dekretacji":

Jeżeli jest to nowy wzór - lista pozycji będzie pusta.

Aby dodać nową pozycję należy nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę lub z Menu wybrać polecenie "Pozycja"
---> funkcję "Dodaj". System wyświetli nowy wiersz do uzupełnienia. Aby wypełnić poszczególne pola należy

nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Pozycja" —> "Edytuj".
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Konto bazowe - konto, z którego chcemy dokonać przeksięgowania

• Rodzaj dekretacji - w zależności od tego co chcemy przeksięgować wybieramy: obroty miesięczne Wn, obroty
miesięczne Ma, obroty narastająco Wn, obroty narastająco Ma, Saldo Wn lub Saldo Ma

• Konto wn /Konto ma - w zależności od tego po której stronie są kwoty do przeksięgowania wpisujemy
odpowiednie konta

• Treść - wpisany tekst pojawi się w pozycjach utworzonego po przeksięgowaniu dowodu księgowego

• ujemne - zaznaczamy jeżeli chcemy aby przeksięgowane kwoty były ujemne

Wprowadzone dane zapisujemy naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie "Pozy-
cje" ---> funkcję "Zapisz".

W razie potrzeby wprowadzamy kolejne pozycje przeksięgowań - wszystkie funkcje (kopiowanie, usuwanie
etc.) dostępne w oknie "Edycja pozycji wzoru dekretacji można również wykorzystywać podobnie jak podczas
tworzenia standardowego wzoru.

Po wprowadzeniu pozycji wzór jest gotowy do wykorzystania.

Aby dokonać przeksięgowań należy przejść do modułu "Dowody księgowe", a następnie dodać nowy dowód
(klawisz <Num +> lub ikona lub Menu ---> Dowód ---> Dodaj) wybierając zdefiniowany wzór automatycznego
przeksięgowania oraz wpisując datę przeksięgowania.

Zatwierdzenie tych wpisów klawiszem <Enter> spowoduje pojawienie się nowego dowodu na liście, którego
pozycje zostaną utworzone na podstawie zdefiniowanego wzoru. Dane do pozycji to salda wn lub ma zapisane w
stanach kont na dzień wykonywania przeksięgowania.

Zamknięcie tego dowodu (do stanu 'Z') dokona odpowiednich zapisów na kontach.

1.4.4. Wzory automatycznej dekretacji różnic kursowych

W systemie możliwa jest automatyczna dekretacja różnic kursowych, co wymaga zdefiniowania odpowiedniego
wzoru dekretacji. Podczas tworzenia takiego wzoru postępujemy podobnie jak podczas tworzenia standardowych
wzorów dekretacji - wybierając Typ ' W '. Zaznaczone pole ' sumarycznie' spowoduje łączne rozliczenie różnic.
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Po wprowadzeniu wzoru dekretacji możemy określić pozycje wzoru. Aby to zrobić należy wcisnąć F6, bądź

wybrać z Menu Wzory dekretacji -> Pozycje, albo skorzystać z ikony , następnie wybieramy F4, korzystamy

z ikony , lub wybieramy z Menu Pozycja -> Edytuj aby wprowadzić dane. Zmiana liczby pozycji możliwa

jest poprzez ikony  i , opcje Dodaj oraz Usuń w Menu Pozycja, bądź przyciski Num+ i Num-.
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Konto rozrachunkowe - konto, które ma być poddane analizie pod kątem różnic kursowych. Jeżeli wpisane konto
jest niepełne system przeanalizuje wszystkie konta analityczne z podanej syntetyki. Jeżeli podane zostanie pełne
konto analityczne - różnice kursowe pobrane zostaną wyłącznie z tego konta.

Konto przeciwstawne dodatnie - konto dla dodatnich różnic kursowych
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Konto przeciwstawne ujemne - konto dla ujemnych różnic kursowych

Sposób pobierania i rozliczania różnic kursowych opisany jest w rozdziale: Księgowość. Jak to zrobić. Jak au-
tomatycznie rozliczyć różnice kursowe.

1.4.5. Wzory automatycznej dekretacji dostaw

W systemie możliwa jest automatyczna dekretacja dostaw kursowych, co wymaga zdefiniowania odpowiedniego
wzoru dekretacji. Podczas tworzenia takiego wzoru postępujemy podobnie jak podczas tworzenia standardowych
wzorów dekretacji - wybierając Typ 'D'.
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typ 'D' wzoru dekretacji posiada zawsze pola:

• Symbol dokumentu

• Data wystawienia

• Data wpływu

• Termin płatności

• Kontrahent

istnieje możliwość wyboru czy wzór dekretacji ma uwzględniać pola:

• Rejestr - możliwość wyboru ze słownika "Rejestry VAT"

• Data rejestru

• Konto id - możliwość wyboru spośród zdefiniowanych w systemie kont bankowych

• Ozn. transakcji - Oznaczenia transakcji wykorzystywane podczas generowania JPK

• Ozn. d. nabycia - Oznaczenia dowodów nabycia wykorzystywane podczas generowania JPK

Wprowadzone dane można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub wybierając polecenie "Zapisz
zmiany" z menu "Wzór dekretacji".

Cofnięcie niezapisanych zmian możliwe jest naciskając klawisz <F8> , ikonę  lub wybierając polecenie
"Cofnij zmiany" z menu "Wzór dekretacji".

Anakonda pozwala dodać kolejny wzór dekretacji nie wychodząc z okna, jest to możliwe naciskając klawisz <Num

+> lub ikonę  lub wybierając polecenie "Dodaj" z menu "Wzór dekretacji".

Po wprowadzeniu wzoru dekretacji możliwe jest określenie pozycji wzoru. Aby to zrobić należy wcisnąć F6, bądź

wybrać z Menu "Wzory dekretacji" opcji "Pozycje", albo skorzystać z ikony , następnie trzeba wcisnąć

<F4>, ikonę , lub wybrać "Edytuj" z menu "Pozycja". Zmiana liczby pozycji możliwa jest poprzez ikony

 i , opcje "Dodaj" oraz "Usuń" w menu "Pozycja", bądź przyciski <Num+> i <Num->.

Okno to udostępnia funkcje:

• Dodaj/Edytuj pozycję wzoru dostawy
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Aby dodać pozycję należy skorzystać z klawisza <Num+>, przycisku , bądź z menu "Pozycja" wybrać

opcję "Dodaj". Powstałą w taki sposób pozycję należy edytować używając <F4>, ikony , bądź wybierając
"Edytuj" w menu "Pozycja".

Każda pozycja zawiera pola:

• Konto wn - konto winien, do wyboru z modułu "Plan kont"

• Sposób rozliczania - sposób rozliczania ze słownika "Sposoby rozliczania VAT"

• Konto VAT wn  - konto VAT winien z modułu "Plan kont"

• Stawka VAT wn - stawka VAT winien ze słownika "Stawki VAT"

• Konto ma - konto ma, do wyboru z modułu "Plan kont"

• Warunek - warunek pozycji wzoru dekretacji dostawy

• z kontrahentem - czy konto ma z kontrahentem

• pobierać konto ma z kontrahenta - czy pobrać konto ma z danych dodatkowych kontrahenta

• pobierać na rejestr - czy pobierać na rejestr

Wprowadzone dane można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub wybierając polecenie "Zapisz
zmiany" z menu "Wzór dekretacji". Cofnięcie niezapisanych zmian możliwe jest naciskając klawisz <F8> ,

ikonę  lub wybierając polecenie "Cofnij zmiany" z menu "Wzór dekretacji".
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W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji wzoru dostawy" można edytować

poprzednią (menu "Pozycje" funkcja "Poprzednia" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następną pozycję

(menu "Pozycje" funkcja "Następna" lub klawisz <F12> lub ikona ).

• Kopiowanie pozycji wzoru dekretacji

Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie "Edycja pozycji wzoru dostawy" zaznaczyć wzór, który
chcemy skopiować, a następnie z Menu wybrać polecenie "Wzory dekretacji" funkcję "Kopiuj" lub nacisnąć

klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

• Usuwanie pozycji wzoru dekretacji

Aby usunąć pozycję należy oznaczyć ją na liście, a następnie wcisnąć klawisz <Num->, ikonę , lub wybrać
opcję "Usuń" z menu "Pozycja".

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Edycja wzorów dekretacji" można edytować poprzedni

(menu "Wzór" funkcja "Poprzedni" lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następny wzór dekretacji (menu

"Wzór" funkcja "Następny" lub klawisz <F12> lub ikona ).

1.4.6. Wzory dekretacji płac

W systemie możliwa jest automatyczna dekretacja płac, co wymaga zdefiniowania odpowiedniego wzoru dekre-
tacji. Podczas tworzenia takiego wzoru postępujemy podobnie jak podczas tworzenia standardowych wzorów
dekretacji - wybierając Typ 'P'.
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W poszczególne pola wpisujemy:

• Dowód - identyfikator dowodu księgowego

• Nazwa id - identyfikator nazwy pomocniczej dowodu

• 'można dodawać pozycje' - należy zaznaczyć jeżeli do wzoru dekretacji można dodawać pozycje

• Nazwa - nazwa wzoru dekretacji

• Waluta - symbol waluty (domyślnie wstawiany jest PLN)

• Typ - typ wzoru dekretacji

• Podział na projekty - uwzględnianie tak/nie podziału na projekty.
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• Zespół kont - możliwe wartości to kombinacja cyfr 4, 5, 7,8 pole edytowalne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest
pole 'Podział na projekty".

• Warunek - w dekretacji typu "P" jest umieszczone pole warunek uwzględniane podczas automatycznej dekretacji
płac. W polu warunek używając funkcji lista_id='21' lub lista_id<> '21' lub lista_id in('21','20') lub lista_id not
in ('21','20'), można podać numer konkretnego szablonu listy płac lub listę numerów, które mają być zadekre-
towane albo, które nie mają być zadekretowane. Analogicznie definiujemy warunek na dekretację list dla
wybranej grupy pracowników zamiast lista_id używając grupa_pracownikow.

Po zapisaniu zmian (klawisz <F5> lub ikona  lub Menu ---> Zapisz) zamykamy okno naciskając <Esc> co
spowoduje powrót do okna z listą wzorów dekretacji ( "Edycja wzorów dekretacji").

W następnej kolejności należy wprowadzić pozycje wzoru i w tym celu należy nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę

 lub z Menu wybrać polecenie "Wzór" ---> funkcję "Pozycje". System wyświetli okno "Edycja pozycji wzoru
dekretacji":

Jeżeli jest to nowy wzór - lista pozycji będzie pusta.

Aby dodać nową pozycję należy nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę lub z Menu wybrać polecenie "Pozycja"
---> funkcję "Dodaj". System wyświetli nowy wiersz do uzupełnienia. Aby wypełnić poszczególne pola należy

nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie "Pozycja" —> "Edytuj".
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Konto (Wn lub Ma) - w zależności od tego po której stronie są kwoty zaznaczamy W lub M

• Konto - nr konta do rozliczenia

• Dodawać komórkę zatrudnienia - zaznaczamy czy dodajemy w konto analityczne komórkę zatrudnienia

• Dodawać pracownika - zaznaczamy czy dodajemy w konto analityczne pracownika

• Zmieniać znak - czy chcemy zaksięgować wartość z przeciwnym znakiem

• Lista składników - wybór z listy składników

• Treść - wpisany tekst pojawi się w pozycjach płac

1.5. Kasy/banki
Aby móc skorzystać z działu "Kasy/banki" należy w oknie głównym "Danych podstawowych" działu "Księ-
gowość" wybrać przycisk "Kasy/banki", lub nacisnąć klawisz <F5> lub w oknie głównym programu z Menu
wybrać polecenie "Księgowość" --->"Dane podstawowe"--->funkcję "Kasy/banki". System wyświetli okno "Edy-
cja kas/banków":
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Chcąc wyświetlić listę tylko wybranych kas/banków należy z Menu wybrać polecenie "Kasy-banki"--->funkcję

"Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno:

Teraz wystarczy w odpowiednie pola wpisać symbol, nazwę lub numer konta, a następnie ponownie z Menu
wybrać polecenie "Kasy-banki"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę

.

W oknie tym udostępnione są funkcje:

1. Dodawanie kasy/banku
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Aby zdefiniować nową kasę/bank należy z Menu wybrać polecenie "Kasy-banki"--->funkcję "Dodaj" lub nacis-

nąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Podaj symbol kasy/
banku" (max. trzy znaki).

a po wpisaniu symbolu okno "Kasa/bank nr.." okno:

Należy wpisać nazwę, numer konta kasy/banku, walutę oraz wzór dekretacji, który ma być wykorzystywany
podczas księgowania. W przypadku konta, waluty i wzoru dekretacji można korzystać z pomocniczych okien

wyboru naciskając na ikonę  lub klawisz <F1>.

Pole "Konto bankowe" może pozostać niewypełnione. Jeśli zostanie wypełnione numerem konta i poprzedza-
jącym go tekstem "ACC:" to tekst ten zostanie automatycznie usunięty.

Zaznaczając opcję "Czy kompensata?" określamy, że ta kasa/bank ma być wykorzystywana do kompensaty
na kontach.

Zaznaczając opcję "tylko oddział" - operator wprowadzający raport kasowy widzi zaległości tylko z oddziału
w którym jest zalogowany. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona widzi zaległości z całej firmy.

Zaznaczając opcję "Nie sprawdzać konta" spowodujemy że system w "raportach-wyciągach" nie będzie
sprawdzał, czy końcówka konta jest taka sama jak symbol kontrahenta.

Zaznaczając opcję "zamykać dowód" spowodujemy, że system Anakonda po zamknięciu raportu utworzy i od
razu zamknie dowód księgowy. Wybrać tę opcję może tylko użytkownik mający uprawnienia do zamykania
wyszczególnionego wyżej dowodu księgowego
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Pole "Numeracja (D,M,R) pozwala na ustalenie automatycznej numeracji raportów/wyciągów. Wypełnienie
tego pola wartościami 'D' (dzienna), 'M' (miesięczna), 'R' (roczna) spowoduje, że system będzie automatycznie
numerować wprowadzane raporty/wyciągi nadając kolejne numery w ramach dnia, miesiąca, roku. Numer
taki będzie niemodyfikowalny przez operatora. Pozostawienie pola niewypełnionym pozwoli na wprowadzanie
przez operatora dowolnych numerów raportu/wyciągu.

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Kasa/Bank" ---> funkcję "Zapisz zmiany"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Nieprawidłowe wprowadzenie danych spowoduje wyświetlenie przez system komunikatu ostrzegawczego i
niemożność zapisania danych, np.:

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Kasa/Bank" ---> funkcję "Cofnij zmiany"

lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

2. Edycja kasy/banku

Aby edytować zdefiniowaną wcześniej kasę/bank należy zaznaczyć wybraną pozycję na liście w oknie "Edycja
kas/banków", a następnie z Menu wybrać polecenie "Kasy-banki" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Kasa/Bank nr..."
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Bez konieczności powrotu do okna "Edycja kas/banków" możemy tu również edytować dane dotyczące kole-

jnej pozycji kasy/banku ( Menu--->"Kasa/Bank"--->Następna kasa/bank lub klawisz <F12>lub ikona )

lub poprzedniej pozycji ( Menu--->"Kasa/Bank"--->Poprzednia kasa/bank lub klawisz <F11>lub ikona ).

3. Usuwanie kasy/banku

Aby usunąć kasę/bank należy zaznaczyć wybraną pozycję na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie

"Kasy-banki"--->funkcję "usuń lub nacisnąć klawisz <Num - > lub z paska skrótów wybrać ikonę . Sys-
tem zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wzoru wyświetlając ekran:

Aby potwierdzić usunięcie naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Aby zrezygnować z usuwania kasy/banku wybier-
amy "Nie" (klawisz <N>).

Należy pamiętać, że samo wprowadzenie nowej kasy lub banku nie wystarczy do wprowadzania wyciągów
bankowych lub raportów kasowych. Niezbędne jest nadanie operatorowi uprawnień do nowej kasy lub banku. Nie
mając uprawnień operator nie będzie mógł wprowadzać, przeglądać ani zamykać raportów.

Nadawanie uprawnień do kas/banków opisane jest w rozdziale "Administracja. Operatorzy. Pozostałe dane oper-
atora".

Dane dodatkowe

Każda zdefiniowana w systemie Anakonda kasa posiada swoje dane dodatkowe, które wykorzystywane są pod-
czas importowania wyciągów bankowych z plików udostępnianych przez banki. Zdefiniowanie danych za-
wartych w tych tabelach jest niezbędne do wykonania importu pozycji wyciągu bankowego (funkcja importu
opisana w dziale Księgowość/Raporty wyciągi.

Żeby skorzystać z danych dodatkowych kas-banków należy, będąc "zaznaczeniem" na odpowiedniej z nich, nacis-

nąć klawisz <F6>, wybrać z menu "Kasy-banki" polecenie "Podtabele" lub użyć ikony  znajdującej się w
toolbarze okna.
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1. Plik - dekretacja

Okno służy do zdefiniowania warunków wg których ma być zapisywana treść pliku do pozycji raportu/wyciągu.

Wybierając w podtabelach plik - dekretacja spowodujemy wyświetlenie okna, w którym te właśnie warunki
można zdefiniować:

Aby to zrobić należy standardowo nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę  lub z Menu wybrać polecenie
Dekretacja ---> Dodaj dekretację. System wyświetli okno:
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Wypełniamy poszczególne pola:

• Nr kolumny - naciskając klawisz <F1> skorzystamy z kolumn wybranych poprzednio w podtabeli plik -
kolumny. W zależności od typu wybranej kolumny uaktywnią się odpowiednie pola do wypełnienia. Wybór
typu kolumny określa, w której kolumnie pliku do importu ma być wyszukana wartość podana przez oper-
atora w następnym polu:

• Wartość - tekst, który ma być wyszukany w zdefiniowanej kolumnie

Na przykładowej ilustracji podany został warunek, który oznacza, że w kolumnie tytuł operacji wyszukiwany
będzie tekst: "zaliczka". Jeżeli zostanie on znaleziony, to utworzona zostanie pozycja raportu/wyciągu, gdzie
w treści będzie widniał tytuł operacji, a jako konto - konto zdefiniowane w pliku dekretacji. Zaznaczenie opcji
"Dodawać kontrahenta" spowoduje dodanie symbolu kontrahenta do podanego konta.

Dodając kolejne pozycje można zdefiniować jak najbardziej szczegółowe warunki definiowania operacji w
pliku, co pozwoli na precyzyjne wczytanie go do systemu.

System umożliwia również przestawianie kolejności warunków. Można to zrobić używając klawiszy <Ctrl> +

<D> lub ikony  (przenieś w dół) lub też <Ctrl> + <G> lub ikony  (przenieś w górę). Należy pamię-
tać, że podczas wyszukiwania system kieruje się kolejnością zdefiniowanych warunków i że po znalezieniu
pierwszego nie bierze już pod uwagę następnych.

W przypadku, kiedy nie zostaną odnalezione podane warunki, system przeszukuje nieuregulowane zaległości
biorąc pod uwagę kontrahenta, kwotę oraz ewentualny symbol faktury w tytule operacji. Brane są pod uwagę
tylko nieuregulowane zaległości.

W tym samym oknie można przejść do warunków zdefiniowanych dla innych kas/banków używając w tym

celu klawiszy <F11> (poprzedni), <12> (następny) lub ikon   oraz wydrukować ich listę.

Jeżeli kasa/bank ma służyć do obsługi płatności masowych dane zdefiniowane w podtabeli Plik-dekretacja nie
są brane pod uwagę.

2. Plik - kolumny

Okno służy do określenia typów kolumn z pliku bankowego zawierających dane do pozycji raportu/wyciągu.

Wchodząc w podtabele kas/banków i wybierając plik - kolumny, spowodujemy wyświetlenie okna, w którym
definiowane będą kolumny potrzebne do wczytania pliku:
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Jeżeli w oknie nie ma jeszcze żadnych pozycji, pierwsze naciśnięcie klawisza <Num +> lub ikony  lub
wybranie z Menu polecenia "Kolumny" ---> Dodaj kolumnę, spowoduje dodanie do pozycji wszystkich typów
kolumn, które zdefiniowane są w słowniku "Kasy/banki typy kolumn":

W następnej kolejności należy edytować poszczególne kolumny definiując dla nich dane (niepotrzebne kolum-

ny usuwamy naciskając klawisz <Num -> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie "Kolumny" ---
> Usuń kolumnę).

Podczas edycji poszczególnych kolumn system wyświetla okno zawierające pola właściwe dla danego typu
kolumny, które należy odpowiednio uzupełnić:

• Numer kolumny nadawany jest automatycznie. Jeżeli jedna z kolumn zostanie usunięta lub dodana, pozostałe
zostaną automatycznie przenumerowane. Możliwe jest wstawianie kolumny między innymi kolumnami (wt-
edy należy ustawić się na wierszu, za którym chcemy dodać kolumnę i użyć funkcji dodawania).

•

Typ kolumny należy wybrać ze słownika naciskając w tym polu klawisz <F1> lub ikonę .
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• Długość kolumny, to maksymalna ilość znaków mogąca wystąpić w kolumnie - pole nieobowiązkowe

• Format daty - format, w którym zapisywane sa daty w pliku. (Najeżdżając myszką na pole otrzymamy pod-
powiedź najpopularniejszych formatów i sposób ich zapisu).

Po zdefiniowaniu wszystkich pól należy zapisać zmiany naciskając klawisz <F5> lub ikonę  lub z Menu
wybierając polecenie "Kolumna" ---> Zapisz. Możliwe jest pozostawienie pustym pola "Nazwa kolumny"
niezależnie od wprowadzonej długości kolumny.

System umożliwia również przestawianie kolejności kolumn. Można to zrobić używając klawiszy <Ctrl> +

<D> lub ikony  (przenieś w dół) lub też <Ctrl> + <G> lub ikony  (przenieś w górę).

W tym samym oknie można przejść do kolumn zdefiniowanych dla innych kas/banków używając w tym celu

klawiszy <F11> (poprzedni), <12> (następny) lub ikon  .

UWAGA!

• Jeżeli w pliku bankowym nie ma zdefiniowanych nagłówków kolumn, pole: 'Nazwa kolumny' należy zostaw-
ić puste.

• W definicji kolumn musi być zdefiniowana identyczna liczba kolumn jak w pliku bankowym, nawet jeżeli
niektóre z nich są całkowicie puste lub uzupełnione niezidentyfikowanymi danymi (wtedy wybieramy typ
kolumny 'Pozostałe pomijalne"). Jeżeli w kolumnach występuje stała wartość we wszystkich wierszach nie
zawierająca treści istotnych z punktu widzenia operatora, należy wybrać typ kolumny "Pozostałe stałe" i
uzupełnić pole "wartość".

• Jeżeli w pliku występuje wirtualne konto dla płatnika, musi być ono również zdefiniowane w danych do
fakturowania kontrahenta (kolumna ta jest wykorzystywana wyłącznie w płatnościach masowych). Identy-
fikacja kontrahenta może być również dokonana na podstawie numeru jego rachunku pod warunkiem, że
jest on wprowadzony w jego dane podstawowe i figuruje w pliku.

• Przy plikach MT system generuje następujące kolumny: 1. Konto - nr rachunku odbiorcy / nadawcy 2. Nazwa
- nazwa odbiorcy / nadawcy z adresem jeśli jest w pliku 3. Tresc - tytuł operacji 4. Kwota. Muszą być one
w takiej kolejności wpisane w definicje kolumn.

• Istnieje możliwość zdefiniowania kilku kolumn z tytułem operacji - wtedy ich zawartość jest sumarycznie
wpisywana do treści w pozycji raportu/wyciągu.

• Po numerze konta rozpoznawany jest kontrahent. Jeżeli zostanie odnaleziony i kwota jest dodatnia to w
pozycję wyciągu wpisywany jest typ P, a jeżeli jest ujemna to w pozycje wpisywany jest typ W. Numer
rachunku służy tylko do rozpoznania kontrahenta i wpisania do pozycji jego symbolu. Potem ewentualnie
system sprawdza w zaległościach czy są jakieś faktury tego kontrahenta wyszukując symbole dokumentów
w treści operacji

3. Plik - nagłówek

Okno służy do określenia z którego miejsca pliku mają pobierać się dane nagłówka raportu/wyciągu. Jeżeli w
pliku występują wyłącznie dane, tabelę można zostawić pustą.
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Okno składa się z następujących pól:

• Rozszerzenie - rozszerzenie pliku zawierającego raport,

• Wiersz sygnatury - numer wiersza pliku, w którym znajduje się sygnatura (wartość ujemna oznacza brak
sygnatury),

• Tekst sygnatury - znajdujący się w pliku,

• Wiersz daty - numer wiersza zawierającego datę wyciągu,

• Kolumna daty - numer kolumny zawierającej datę wyciągu,

• Separator -

• Separator tekstu - znak rozdzielający pola tekstowe,

• Kropka dziesiętna - kropka lub przecinek, w zależności od konwencji przyjętej przez bank,

• Strona kodowa - sposób kodowania znaków w pliku,

• Stała szerokość - czy strona ma mieć stałą szerokość,

• Plik MT - czy plik formatowany według zasad MT, jeśli jest puste to system rozpoznaje po nagłówku stan-
dard.

4. Pozycje

Zdefiniowanie danych w tej podtabeli ma na celu maksymalne uproszczenie wprowadzania raportów kasowych,
w których rejestrowane operacje to jedynie wpłata i wypłata (KP/KW). W przypadku rejestrowania wszystkich
rodzajów transakcji w raporcie kasowym lub wyciągu bankowym podtabela nie powinna być uzupełniana.
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Wybór podtabeli "Pozycje" (klawisz <Enter> lub dwuklik) spowoduje wyswietlenie okna Edycja pozycji dla
kasy/banku:

W oknie dostępne są następujące funkcje:

• Dodawanie pozycji

Po nacisnięciu ikony  lub klawisza <Num +> lub wybraniu z Menu Pozycja ---> Dodaj pozycję system
wyświetli okno:
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W oknie tym powinny zostać uzupełnione pola, których wartość ma być ostatecznie przepisywana do raportu
kasowego danej kasy/banku.

Polami obowiązkowymi do wypełnienia są "Rodzaj(P,W)", którym określamy czy rejestrowana transakcja
ma być wpłatą (P) czy wypłata (W), Konto - konto księgowe, które ma się pojawić w dowodzie księgowym
utworzonym z raportu/wyciągu oraz Treść, w której należy zawrzeć opis rejestrowanej operacji.

Wypełnienie pozostałych pól (Kontrahent, Kierowca, Konto, Treść, Nr dokumentu) jest dobrowolne, należy
jednak pamiętać, że im więcej pól zostanie tu uzupełnione tym łatwiejsze i szybsze będzie wprowadzanie
ostatecznego raportu kasowego.

Wprowadzone dane należy zapisać naciskając ikonę  lub klawisz <F5> lub z Menu Pozycja wybierając
funkcję "Zapisz".

Z tego samego poziomu można dodać kolejną pozycję naciskając ikonę  lub klawisz <Num +> lub
wybierając z Menu Pozycja ---> Dodaj pozycję.

• Kopiowanie pozycji

Skopiowanie jednej z wcześniej zapisanych pozycji możliwe jest po naciśnięciu ikony  lub klawiszy
<Ctrl + K> lub wybraniu z Menu Pozycja ---> Kopiuj pozycję. System zażąda potwierdzenia lub anulowania
kopiowania wybranej pozycji:
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• Edycja pozycji

Możliwe jest wyedytowanie i modyfikacja wprowadzonej wcześniej pozycji po naciśnięciu ikony  lub
klawisza <F4> lub wybraniu z Menu Pozycja ---> Edytuj pozycję.

• Usuwanie pozycji

Usunięcie pozycji jest możliwe po naciśnięciu ikony  lub klawiszy <Num - > lub wybraniu z Menu
Pozycja ---> Usuń pozycję. System zażąda potwierdzenia lub anulowania usunięcia wybranej pozycji:

• Wydruk listy pozycji

Jak w każdym oknie możliwy jest wydruk listy wprowadzonych pozycji po naciśnięciu ikony  lub
klawiszy <Ctrl + P> lub wybraniu z Menu Pozycja ---> Drukuj listę.

• Filtrowanie pozycji

Wyszukanie pozycji wg wprowadzonych w sekcji filtrów wartości mozliwe jest po naciśnięciu ikony 
lub klawisza <F3> lub wybraniu z Menu Pozycja ---> Wyświetl pozycje.

• Wyświetlenie pozycji dla poprzedniego/następnego raportu/wyciągu można uzyskać po naciśnięciu ikon

  lub klawiszy <F11> / <F12> lub wybraniu z Menu Kasa/Bank ---> Poprzedni/Następny.

5. Sposoby zapłaty

Podtabela Sposoby zapłaty zawiera informacje na jakie konta księgowe mają być księgowane faktury i paragony
fiskalne tworzące automatycznie pozycje w raporcie kasowym wg sposobów zapłaty:
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Mechanizm ten został opisany w rozdziale Jak automatycznie zaksięgować paragony fiskalne i faktury wg
sposobów płatności

Wszystkie informacje dotyczące Kas-Banków mogą być kopiowane do nowotworzonego okresu rozliczeniowego
jeżeli operator zaznaczy odpowiednią opcję w oknie tworzenia okresów obrachunkowych. Patrz: Księgowość ->
Dane podstawowe -> Okresy obrachunkowe.

1.6. Szablony dokumentów
W systemie istnieje możliwość dopasowywania niektórych wydruków do potrzeb użytkownika. Służy do tego
celu moduł "Szablony dokumentów" znajdujący się w "Księgowość" -> "Dane podstawowe"

Po uruchomieniu funkcjonalności operatorowi powinno pokazać się okno z gridem szablonów.
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Okno posiada następujące funkcje:

•

Dodawanie szablonu - uruchamiane ikoną , poleceniem "Dodaj" z menu "Szablon" lub klawiszem <+>,

•

Edycja szablonu - uruchamiane ikoną , poleceniem "Edytuj" z menu "Szablon" lub klawiszem <F4>,

•

Usuwanie szablonu - uruchamiane ikoną  , poleceniem "Usuń" z menu "Szablon" lub klawiszem <->,

•

Drukuj listę szablonów - uruchamiane ikoną , poleceniem "Drukuj listę" z menu "Szablon" lub skrótem
klawiszowym <CTRL>+<P>.

Dodawanie/Edycja szablonów:
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W zależności od wyboru typu szablony, do wypełnienia pozostają następujące kontrolki:

• Typ - typ dokumentu, dla którego przygotowywany jest szablon. Możliwe jest skorzystanie ze słownika typów.
Należy w tym celu użyć klawisza <F1>,

• Szablon - identyfikator szablonu. Dowolny ciąg dwóch znaków.

• Opis - opis szablonu,

• Nagłówek - nagłówek dokumentu; wpisane w tę kontrolkę dane, pojawiać sie będą na wydruku,

• Tekst pod nagłówkiem - opcjonalny tekst, który drukować się będzie tuż pod nagłówkiem dokumentu, (Dostępne
pola do wykorzystania : ##kwota##, ##slownie##, ##dnikarencji##, ##kwotazods## i ##slowniezods##)

• Tekst pod tabelą - opcjonalny tekst, który drukować się będzie pod zasadniczą częścią wydruku (zazwyczaj
tabelą),

• Karencja dni, Kwota minimum, Czy strona MA, Kontrahent od miejsca, Czy numer na dokumencie - opcje
wydruku poszczególnych typów dokumentu. Tożsame z opcjami wydruku z poziomu "Księgowość" -> "Rozra-
chunki" -> odpowiedni wydruk.

W przypadku trybu edycji istniejącego szablonu nie można zmieniać typu szablonu dokumentu oraz jego identy-
fikatora.

Zdefiniowane w systemie typy dokumentów

Istnieją 4 predefiniowane typy dokumentów do wyboru. Są to:

• typ K - kompensaty,

• typ N - noty odsetkowe,

• typ P - potwierdzenie sald,
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• typ W - wezwanie do zapłat.

Wraz z programem udostępnione są również 3 standardowe szablony dokumentów: NOTA ODSETKOWA -
STANDARD, WEZWANIE DO POTWIERDZENIA SALD - STANDARD, WEZWANIE DO ZAPŁATY -
STANDARD.

W celu odpowiedniego wygenerowania dokumentu kontrahenta typu K (kompensata) na dowodzie muszą się
znaleźć następujące informacje:

a) symbol kontrahenta w nagłówku dowodu.

b) jako faktury kontrahenta brane będą kolejne pozycje dowodu, uzupełnione po stronie ma. w treści_ma pozycji
numer faktury klienta musi być podany na końcu

c) należy też w pozycji wpisać datę wystawienia tej faktury kontrahenta

2. Dowody księgowe
Dowody księgowe stwierdzają dokonanie operacji gospodarczych i są podstawą prowadzenia zapisów w księgach
rachunkowych.

Aby korzystać z funkcji dostępnych w dziale "Dowody księgowe" należy w głównym oknie programu wybrać
przycisk "Księgowość" lub nacisnąć klawisz <F8>
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W efekcie system wyświetli okno:

Następnie należy wybrać przycisk "Dowody księgowe" lub nacisnąć klawisz <F2>.

Możliwe jest również wybranie opcji "Dowody księgowe" w oknie głównym programu wybierając w Menu "Księ-
gowość"--->funkcję "Dowody księgowe".

Po wykonaniu tych czynności system wyświetli okno:
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Wypełniając co najmniej dwa z pól, a następnie z Menu wybierając polecenie "Dowody księgowe"--->funkcję

"Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy wyświetlenie
okna "Edycja dowodów księgowych" . Ze względu na możliwość nagromadzenia dużej ilości danych system
blokuje wyświetlenie wszystkich dowodów księgowych bez wypełnienia co najmniej dwóch pól w filtrze. Należy
jednak pamiętać, że proces wyświetlania trwa proporcjonalnie długo do ilości wprowadzonych do bazy dowodów.
W przypadku podania mniej niż dwóch parametrów filtra system wyświetli komunikat

Zaznaczenie pola wyboru "licz płatności" spowoduje liczenie online z pozycji wartości po stronie MA, dla kont
które w "Planie kont" mają zaznaczone pole wyboru "tworzyć płatność" i wyświetlenie tej wartości w kolumnie
"Płatność" dla danego dowodu księgowego. Domyślnie pole wyboru "tworzyć płatności" jest wyłączone.

System czyści pola "Data od" i "Data do" w przypadku gdy wcześniej nastąpiła zmiana aktualnego okresu księ-
gowego.

Jeżeli operator wypełni kontrolkę "Konta VAT" symbolami kont (może być kilka, po przecinku), system uwzględ-
niając pozostałe filtry wyświetli tylko te dowody księgowe, które na swoich pozycjach w polach "konto VAT ma"
i "konto VAT wn" mają wpisaną wartość spoza zdefiniowanej wcześniej w filtrze listy. System dodatkowo pokaże
te dowody, które mają poprawnie wypełnione na pozycjach pola z kontami VAT (z listy), ale nie mają zaznaczonej
opcji "pobierać na rejestr".

Naciśnięcie <F3> spowoduje wyświetlenie listy wyszukiwanych dowodów księgowych:

Okno posiada funkcję sumowania kolumn numerycznych z grida. Żeby wywołać funkcję należy użyć polecenia
"Sumy z tabeli" z menu "Dowody księgowe". Można również użyć skrótu klawiszowego <CTRL+S> lub ikony

 z menu podręcznego.

Jeżeli dowód księgowy wyświetla sumy płatności ( w oknie "Płatność") powyżej 15 000 tysięcy złotych od daty
2019-11-01 to na dowodzie księgowym zostanie odznaczone MPP.

Pozostałe funkcje na oknie:

2.1. Dodawanie nowego dowodu księgowego
Dowody księgowe tworzymy wykorzystując zdefiniowane wcześniej wzory dekretacji, których tworzenie opisane
zostało w dziale "Księgowość. Dane podstawowe. Wzory dekretacji". Należy pamiętać, że nie jest możliwe ut-
worzenie dowodu księgowego bez uprzedniego prawidłowego zdefiniowania wzoru dekretacji.
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Aby wprowadzić nowy dowód księgowy należy z Menu wybrać polecenie "Dowody księgowe"---> funkcję "Do-

daj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowy
dowód księgowy":

Wybieramy odpowiedni wzór dekretacji (można go wpisać lub skorzystać z pomocniczego okna wyboru naciska-
jąc klawisz <F1>, datę (domyślnie system ustawia datę wpisaną w filtrze w polu "data od", lub bieżącą, jeżeli
pole to pozostało puste, ale jest ona modyfikowalna, data musi mieścić się w wybranym okresie księgowym) i
zatwierdzamy klawiszem <Enter>. System wyświetli okno "Edycja dowodu księgowego". W zależności od tego,
które pola są zaznaczone jako wymagalne w wybranym wzorze dekretacji w oknie tym będą one edytowalne.

Pola Faktura - Anakonda, Dok,mag.-Anakonda, Zagadnienie są nieedytowalne i uzupełniane sa odpowiednio pod-
czas automatycznej dekretacji faktur, dokumentów magazynowych i zagadnień (Przepływ Dokumentów). Do-
datkowo jeżeli pole zagadnienie jest uzupełnione wartością różną od zera możliwe jest podejrzenie zagadnienia

powiązanego po naciśnięciu ikony  .
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Jeżeli wypełnimy pole "Treść" w nagłówku dowodu to w przypadku gdy w pozycji dowodu jest konto wn lub
konto ma i treść wn lub treść ma jest pusta, to wówczas jest przepisywana treść z nagłówka. Niedozwolone jest
w treści używanie znaków: apostrof " ' " oraz backslash "\".

Data w polu "Data wystawienia" dokumentu domyślnie jest pusta. Termin płatności liczony jest na podstawie
ilości dni wpisanych w danych do fakturowania w stosunku do daty wystawienia. Data wystawienia nie może być
późniejsza, niż data wpływu dowodu księgowego oraz data dowodu księgowego. Warunek ten sprawdzany
jest przy przygotowywaniu dowodu.

Jeżeli w oknie tym aktywne będą pola "konto" lub "termin płatności" , po wpisaniu symbolu kontrahenta pola te
będą automatycznie wypełniane na podstawie danych do fakturowania tego kontrahenta zdefiniowanych uprzednio
w module Dane podstawowe ---> Kontrahenci ---> Dane do fakturowania lub ze wzoru dekretacji danego dowodu
księgowego jeżeli są tam uzupełnione.

Jeżeli zaznaczony jest checkbox "nie pobierać projektów" to system nie kontroluje sum dla projektów podczas
zamykania dowodu księgowego, jeżeli nie jest zaznaczony, to system kontroluje sumy projektów - kontrola ta
opisana jest w rozdziale "Dowody księgowe - podział na projekty".

Jeżeli we wzorze dekretacji z którego tworzony jest dowód księgowy, zaznaczone jest pole wyboru 'Podział na
projekty' to w nagłówku dowodu pole 'projekt' jest edytowalne, system umożliwia skorzystanie z klawisza <F1>

lub ikony  celem wyboru projektu z listy zdefiniowanych projektów.

Jeżeli w pole "Projekt" wpiszemy lub wybierzemy z listy projekt, którego data jest wcześniejsza lub późniejsza
od daty wystawienia dowodu księgowego, przy próbie zapisu nagłówka dowodu system wyświetli stosowny ko-
munikat o niezgodności daty dowodu księgowego z datami rozpoczęcia lub zakończenia projektu.

Pole "czy MPP" pozwala wybrać, czy wykorzystywana będzie metoda podzielonej płatności(split payment).

Oznaczenia transakcji i oznaczenia dowodów sprzedaży służą do wprowadzenia informacji jakie następnie trafią
do JPK.

Aby zapisać zmiany należy wybrać z Menu polecenie "Dowód"---> funkcję "Zapisz zmiany" lub nacisnąć klawisz

<F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W oknie "Edycja dowodów księgowych" pojawi się nowy dowód
księgowy.

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu należy wybrać "Dowód"--->funkcję "Cofnij zmiany" lub nacisnąć klaw-

isz <F8> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Aby przejść do pozycji dowodu księgowego należy z Menu wybrać polecenie "Dowód" --->funkcję "Pozycje" lub

nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę . Można również mając kursor ustawiony w ostatnim edytowalnym polu
nacisnąć klawisz <Enter> - system przeniesie nas do okna z listą pozycji dowodu.

W tym samym oknie bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzedni (Menu---

>Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następny dowód księgowy (Menu--->Następny lub klawisz

<F12> lub ikona ).

Uwaga: W trakcie zapisu nagłówka dowodu księgowego, znaki specjalne występujące w polach tekstowych
(Dokument/faktura. Treść itp) zamieniane są na znaki dozwolone. Zamieniane są znaki " ' " (apostrof) i " \ " (back-
slash), odpowiednio na " ̀  " i na " / " (slash). Dotyczy to również pól tekstowych w pozycjach dowodu księgowego.

Uwaga! Zaznaczenie pola "Czy MPP" należy do decyzji operatora.
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2.2. Pozycje dowodu księgowego
Po przejściu do okna "Edycja pozycji dowodu księgowego" na liście widnieć będą pozycje wynikające ze wzoru
dekretacji wybranego do utworzenia dowodu (minimum jedna).

Okno posiada funkcję sumowania kolumn numerycznych z grida. Żeby wywołać funkcję należy użyć polecenia
"Sumy z tabeli" z menu "Dowody księgowe". Można również użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<S> lub ikony

 z menu podręcznego.

W oknie "Edycja pozycji dowodu księgowego" dostępne są następujące funkcje:

• dodawanie nowej pozycji dowodu księgowego

Aby dodać nową pozycję do dowodu księgowego należy wybrać z Menu polecenie "Pozycja"--->"Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji
dowodu ":

Dodawanie pozycji ikoną  nie wymusza potwierdzenia zapisu poprzedniej pozycji. Należy jednak pamię-
tać, że po dodaniu kilku "pustych" pozycji i zrezygnowaniu z zapisu ostatniej, system usunie wszystkie dodane,
"puste" pozycje.

Przynajmniej jedna pozycja dodana jest domyślnie i wynika z wzoru dekretacji, który został wybrany do
stworzenia dowodu księgowego. Zapisy kont mogą być puste lub uzupełnione kontami, które wpisaliśmy
wcześniej we wzorze dekretacji. Jeżeli we wzorze dekretacji zaznaczono opcję "można dodawać pozycje", w
dowodzie księgowym będzie można to zrobić. Jeżeli nie - system zaprotestuje przed dodaniem kolejnej pozycji,
pokazując komunikat:
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Aby uzupełnić dane w pozycji dowodu księgowego (wpisać kwoty i konta), należy zaznaczyć ją na liście pozy-
cji, a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja pozycji dowodu księgowego":

Podczas wprowadzania danych operator może skorzystać z następujących udogodnień:

• Podpowiedzi z planu kont: w zależności od tego ile znaków z konta operator wprowadził ręcznie, naciśnięcie
klawisza <F1> przenosi go w odpowiednie miejsce planu kont bez konieczności edytowania jego całości (np.
po wpisaniu syntetyki naciśnięcie <F1> spowoduje przeniesienie do wyboru analityki etc.)

• Podczas edycji pozycji dowodu księgowego sprawdzane jest konto, czy jego końcówką powinien być kontra-
hent? Jeżeli tak i kontrahent jest wypełniony w nagłówku dowodu to kontrahent automatycznie jest dopisy-
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wany jako końcówka analitycznego konta księgowego. Tak się dzieje tylko dla kont rozpoczynających się
na "2"

• Jeżeli w danych podstawowych dowodu lub w jego pozycji wpisany jest symbol kontrahenta – naciśnię-
cie klawisza <F2> powoduje wczytanie tego symbolu w dowolne miejsce w koncie (np. w kontach rozra-
chunkowych)

• Podczas wprowadzania kont Wn i Ma w pozycjach dowodu, automatycznie wyświetla się opis uwzględni-
ający nazwę z planu kont. Zawartość grup analitycznych nie jest uwzględniana. Opisy te wyświetlane są
odpowiednio pod Kontem Wn i Kontem Ma. Ponadto jeśli w pozycjach wzoru dekretacji jest zaznaczone
'czy przeliczać kwote ma', to system wyliczy tę kwotę automatycznie.

• Jeżeli wypełnimy pole "Treść" w nagłówku dowodu to w przypadku gdy w pozycji dowodu jest konto wn
lub konto ma i treść wn lub treść ma jest pusta, to wówczas jest przepisywana treść z nagłówka.

• Wpisanie kwoty winien brutto lub z rozbiciem na VAT powoduje wczytanie kwoty brutto po stronie ma pod
warunkiem, że pole kwota w tym polu jest zerowa (oczywiście kwota ta pozostaje modyfikowalna)

• W sytuacji, kiedy wprowadzone zostało kilka pozycji mających wypełnioną tylko stronę winien, w pozycji,
w której wypełniamy stronę ma naciśnięcie w polu kwota klawisza <F2> spowoduje wczytanie sumy kwot
winien z pozycji poprzedzających pozycję „ma”

• Wpisanie treści po stronie winien powoduje jej symultaniczne pojawianie się w polu treść po stronie ma pod
warunkiem, że treść po stronie ma jest niewypełniona

• W polach „SUMY” widać bieżącą sumę kwot wprowadzonych pozycji, która zmienia się symultanicznie
podczas modyfikacji kwot w pozycji lub wprowadzania kwot w nowej pozycji (w ten sposób operator uzysku-
je możliwość stałej kontroli poprawności wprowadzonych kwot bez konieczności powrotu do okna „Edycja
dowodów księgowych”)

• Jeżeli konto jest kontem rozrachunkowym odpowiednio po stronie Wn lub Ma, to pola "Rozrachunek Wn" i/
lub "Rozrachunek Ma" są polami edytowalnymi i za pomocą klawisza <F1> system umożliwia wybór pozycji
z rozrachunków i do odpowiedniego pola wczytywany jest numer rozrachunku.

• W oknie "Wybór rozrachunków" możliwe jest wybranie jednego jak i kilku rozrachunków. W celu zaz-
naczenia do wyboru kilku rozrachunków używamy klawisza "spacji" lub myszki poprzez dwuklik LKM. Za-
znaczone rozrachunki otrzymają zaznaczenie w kolumnie "Akt.". Naciśnięcie klawisza "Enter" spowoduje
przeniesienie listy numerów rozrachunków do odpowiedniego pola "Rozrachunek" dowodu księgowego. W
przypadku pojedynczego rozrachunku możemy go wybrać naciskając klawisz "Enter"

• Jeżeli w pola Rozrachunek Wn i/lub Rozrachunek Ma wpiszemy błędny numer rozrachunku, system wyświ-
etli komunikat informacyjny - Błędny numer rozrachunku.

• Jeżeli pole "data księgowania kosztów/przychodu" jest wypełniona to w "tabeli rs_operacje" zapisywane są
pozycje dowodu wraz z "datą księgowania kosztów/przychodu" datą z pozycji dowodu. Podobnie zapisywane
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są pozycje w tabeli "rs_rozrachunki". W tabeli "rs_stany_kont" kwoty z takich pozycji zapisywane są w roku
i miesiącu wynikającym z daty księgowania kosztów/przychodu.

• Jeżeli w pozycji dowodu księgowego wypełnione jest konto VAT, system blokuje możliwość wprowadzenia
daty księgowania kosztów innej niż data dowodu księgowego.

• System kontroluje daty obowiązywania stawki VAT z datą wystawienia dowodu księgowego wpisanej albo
w pozycji albo w nagłówku dowodu księgowego. Jeżeli data wystawienia dowodu księgowego jest pusta to
daty obowiązywania stawek VAT kontrolowane są datą dowodu księgowego.

• System umożliwia import dowodów księgowych z pliku txt. W czasie importu nagłówek dowodu uzupełniany
jest o dane ze wzoru dekretacji, dotyczy to konta_id oraz rejestru_id.

• System po zmianie symbolu kontrahenta w nagłówku dowodu księgowego, zmienia kaskadowo symbol kon-
trahenta w pozycjach dowodu oraz ewentualnie w numerach kont.

• Data wystawienia dowodu przenosi się z nagłówka dowodu na jego pozycje, zarówno przy dodawaniu jak
i jej modyfikacji.

• Jeżeli w pozycji dowodu księgowego - jest data księgowania kosztów w okresie innym niż bieżący, to klawisz
F1 na koncie - dobrze pobierze dane i umożliwia edycję planu kont w odpowiednim okresie. W nagłówku
okna planu kont wyświetlana jest data księgowania kosztów.

• Jeżeli w pola "Projekt Wn" lub "Projekt Ma" wpiszemy lub wybierzemy z listy projekt, którego data jest
wcześniejsza lub późniejsza od daty wystawienia dowodu księgowego, przy próbie zapisu pozycji dowodu
system wyświetli stosowny komunikat o niezgodności daty dowodu księgowego z datami rozpoczęcia lub
zakończenia projektu.

• Jak uwzględnić zaliczkę w wielkości płatności za fakturę dostawcy? W tym celu podczas wprowadzania
dowodu księgowego należy wskazać rozrachunki do rozliczenia i wówczas ich kwota będzie odejmowana
od kwoty przekazywanej do płatności. Kwota Wn z wybranych rozrachunków odejmowana jest od kwoty
Ma z konta idącego do płatności.

• Jeżeli w pozycji wzoru zaznaczone są pola czy_dzial lub czy_pracownik to z podtabeli angaże, dla numeru
zatrudnienia, umowy i angażu ze składników osób list płac jest pobierana wartość pól komorka_id i pracown-
ik_id. Dla każdej komórki lub pracownika tworzona jest osobnq pozycjq dowodu księgowego. Z pozycji
wzoru pobierane i wpisywane jest konto odpowiednio w pola konto_wn (jeżeli strona = 'W') lub konto_ma
(jeżeli strona = 'M') dodając do konta ze wzoru dekretacji: '- komorka_id' lub '- pracownik_id' lub oba te pola
w tej kolejności. Z pozycji wzoru pobierana jest lista składników i tworzona jest suma ich wartości grupując,
jeżeli trzeba po komorka_id lub pracownik_id. Obliczoną wartość wstawiana jest w pole kwota_wn jeżeli
strona = 'W' lub kwota_ma, jeżeli strona = 'M' zmieniając dodatkowo znak jeżeli czy_zmieniac_znak = true
- z pozycji wzoru dekretacji pobierana jest wartość pola 'tresc' i jest wstawiana analogicznie do pól treść_wn
lub treść_ma zgodnie ze stroną określoną w pozycji.

dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz

<F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Cofnij" lub naciskamy

klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do listy pozycji możemy edytować poprzednią lub następną pozycję dowodu księ-

gowego naciskając odpowiednio <F11> (ikona ) lub <F12> (ikona ). Na widocznym w tle oknie z
listą pozycji dowodu przechodzenie z pozycji do pozycji będzie symultanicznie odzwierciedlane (zaznaczony
będzie wiersz z pozycją, którą aktualnie edytujemy). Chcąc z tego poziomu dodać kolejną pozycję naciskamy
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klawisze <Ctrl> + <+> lub ikonę . System doda pozycję identyczną z tą, którą aktualnie edytujemy. Do-
dawanie kolejnych pozycji może się również odbywać poprzez naciśnięcie klawisza <Enter> w ostatnim edy-
towalnym polu okna.

Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych skrótów klawiszowych w celu automatyzacji wpisywania

danych w pola na oknie. W tym celu należy wybrać ikonę  lub użyć skrótu klawiszowego <Ctrl+F3>.
Okno definicji skrótów prezentyje się następująco:

• edycja pozycji
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Pozycje wybranego dowodu księgowego edytujemy poprzez wybranie z Menu polecenia "Dowody księ-

gowe"--->funkcję "Pozycje" lub naciskając klawisz <F6> lub z paska skrótów wybierając ikonę :

• usuwanie pozycji

Chcąc usunąć pozycję w dowodzie księgowym należy w oknie "Edycja pozycji dowodu..." zaznaczyć daną
pozycję i wybrać z Menu "Pozycja"--->funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num-> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wybranej pozycji:

Pozycje z zerowymi kwotami są automatycznie usuwane z listy pozycji dowodu księgowego z wyjątkiem pozy-
cji wynikających ze wzoru dekretacji – te jeżeli są niepotrzebne można usunąć jedynie poprzez naciśnięcie

klawiszy <Ctrl> + <-> lub ikony .

• import pozycji z pliku

System umożliwia import pozycji dowodu księgowego z pliku. W tym celu należy zdefiniować nagłówek
dowodu księgowego, przejść do jego pozycji (klawisz <F6>) i w oknie "Edycja pozycji dowodu..." należy
wybrać z Menu polecenie "Pozycja"--->funkcję "Importuj dane z pliku" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<I>

lub ikonę . System wyświetli okno:
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Aby wybrać plik z którego mają zostać zaimportowane dane należy użyć ikony  lub skrótu klawiszowego
<F1> na polu "Wybierz plik". Jeżeli wiersz pierwszy zawiera nazwy kolumn, pobieranie należy zacząć od
wiersza 2. Pozostałe pola należy uzupełnić numerem kolumny odpowiadającej za jej miejsce w importowanym
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pliku. Po wypełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk "Importuj" który zaimportuje potrzebne
dane.

Przycisk "Czyść" sprawi, że wszystkie pola zostaną wypełnione jako "0", co oznacza że dana kolumna nie
zostanie zaimportowana.

Poprawność zaimportowanych danych sprawdzana jest po zmianie stanu dowodu księgowego z 'W' na 'G'.

UWAGA! Aby pliki zostały zaimportowane, pozycje w wybranym dowodzie księgowym muszą być
niewypełnione.

Dodano opcję 'import zdefiniowany'. Jeżeli zaznaczony to system umożliwia wczytanie pliku:

dane od pierwszego wiersza

1 kolumna konto (jeżeli kwota w 2 kolumnie<>0 to wczytywać jako konto wn, jeżeli kwota <>0 w 3 kolumnie
to wczytywać jako konto ma

2 kolumna kwota wn

3 kolumna kwota ma

4 kolumna treść - wn jeżeli kwota w 2 kolumnie <>0, ma - jeżeli kwota w 3 kolumnie <>0

• drukowanie listy pozycji

Aby wydrukować wybrany dowód księgowy z wyszczególnionymi pozycjami w oknie "Edycja pozycji
dowodu..." należy wybrać z Menu polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze

<CTRL>+<P> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

• edycja pozycji poprzedniego/następnego dowodu księgowego

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja pozycji dowodu..." możemy tu również edytować dane dotyczące

kolejnej pozycji dowodu ( Menu--->"Pozycja"--->Następna lub klawisz <F12>lub ikona ) lub poprzedniej

pozycji ( Menu--->"Pozycja"--->Poprzednia lub klawisz <F11>lub ikona ).

• Import danych z pliku

2.3. Edycja danych podstawowych dowodu księgowego
Aby edytować dane podstawowe wybranego dowodu księgowego należy z Menu wybrać polecenie "Dowody

księgowe"--->funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W efekcie
pojawia się okno:
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Uwaga! Aby sprawdzić czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT należy użyć klawisza F7 lub z funkcji
Kontrahent wybrać "Sprawdź czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT".

W przypadku, gdy w systemie istnieje już w aktualnym okresie obrachunkowym podana para kontrahent - symbol
dokumentu, system wyświetli informację:

UWAGA! Dokument jest blokowany do edycji, jeżeli jest edytowany przez innego operatora!
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2.4. Dowody księgowe - podział na projekty
Dla dowodów księgowych powstałych ze wzoru dekretacji, w którym zaznaczono pole "podział na projekty"
istnieje możliwość zarejestrowania podziału wartości dowodu na projekty. W tym celu należy wybrać z Menu
polecenie "Dowody księgowe"--->"Dowody księgowe projekty" lub nacisnąć klawisz <F7> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Edycja dowodu księgowego projekty ":

W oknie tym wprowadzamy symbole projektu, kontrahenta, działu oraz handlowca przy czym istnieje możliwość
skorzystania z klawisza <F1> i wyświetlenia elementów słownika dla danego pola. W oknie tym wprowadzamy
również wartości Kwot dla stron Wn i Ma.

Konieczne do wypełnienia jest pole "Projekt", pola "Kontrahent", "Dział" i "Handlowiec" mogą pozostać
niewypełnione.

Jeżeli w nagłówku dowodu księgowego wypełnione jest pole "Projekt" i dla danego projektu istnieje podział
( Sprzedaż --> Projekty --> Działy F6 ) to system przepisuje domyślnie te wartości licząc przy tym odpowiednie
wartości. Ze względu na możliwość wprowadzenia kilku symboli kont w nagłówku wzoru dekretacji w polu "ze-
spół kont" dane pobierane są z tych pozycji dowodu, w których występują wymienione w zespole kont konta i
wpisywane są sumy kwot dla tych kont po odpowiednich stronach winien i ma

Po wypełnieniu przez operatora okna "Edycja dowody księgowe projekty", podczas zamykania dowodu (W->G)
system sprawdza, czy sumy kwot Wn i kwot Ma z tej tabeli zgadzają się z sumami tych kwot z pozycji dowodu,
w których konta zaczynają się od tego zdefiniowanego we wzorze dekretacji jako początek konta. W przypadku
niezgodności wyświetla się przykładowy komunikat o błędzie:

Warunki:

• w nagłówku wzoru dekretacji musi być zaznaczone pole "podział na projekty"

• jeżeli zespół kont w "4" lub "5" to suma projektów kwota_wn powinna być równa sumie kwot dla odpowiednich
kont
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• jeżeli zespól kont' w '7' to suma projektów kwota_ma powinna być równa sumie kwot ma dla odpowiednich
kont, nie dotyczy to zamykania dowodów księgowych utworzonych w wyniku dekretacji dokumentów maga-
zynowych w tym przypadku system dopuszcza i kontroluje kwoty Wn dla zespołu kont '7', a nie kwoty Ma jak
to ma miejsce w przypadku pozostałych dowodów księgowych

Jeżeli w dowodzie księgowym będącym w stanie "G" modyfikowane jest okno "Edycja dowody księgowe pro-
jekty" to po zapisie tych zmian dowód księgowy automatycznie zmienia stan z "G" na "W", celem umożliwienia
przeprowadzenia ponownej kontroli poprawności danych.

2.5. Kopiowanie dowodu księgowego
System umożliwia skopiowanie wprowadzonego wcześniej dowodu księgowego. Aby to zrobić zaznaczamy na
liście dowód, który ma być skopiowany, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Dowód" ---> funkcję "Kopiuj"

lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <Enter> lub ikonę .

System wyświetli okno:

Jak widać na ilustracji w trakcie kopiowania operator może zmienić symbol dowodu księgowego i jego datę. Aby
zatwierdzić wprowadzone dane należy nacisnąć klawisz <Enter> w polu "Data". Dowód zostanie skopiowany i
pojawi się na liście dowodów księgowych.

2.6. Dekretacja automatyczna
Dekretacja automatyczna pozwala na zadekretowanie według wybranego wzoru dekretacji faktur sprzedaży i
dokumentów magazynowych, które istnieją w bazie (tworzenie wzorów automatycznej dekretacji faktur i doku-
mentów magazynowych opisano w rozdziale "Księgowość. Wzory dekretacji. Wzory automatycznej dekretacji
faktur i dokumentów magazynowych".

Aby dokonać automatycznej dekretacji należy z Menu wybrać polecenie "Dowody księgowe"--->funkcję "Dekre-

tacja automatyczna" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<X> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

System wyświetli okno "Automatyczna dekretacja", w które należy wprowadzić odpowiedni wzór dekretacji oraz
zakres dat:

Data od - data do - okres z którego mają być pobierane dokumenty do dekretacji.

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polu 'Wzór dekretacji' pozwoli nam skorzystać z okna wyboru wzoru dekre-
tacji. Po zaakceptowaniu klawiszem <Enter> system wyświetli komunikat potwierdzający wykonanie automaty-
cznej dekretacji lub pokaże listę błędów, które miały miejsce podczas dekretowania dokumentów.
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Po zaakceptowaniu klawiszem <Enter> system wyświetli komunikat potwierdzający wykonanie automatycznej
dekretacji lub pokaże listę błędów, które miały miejsce podczas dekretowania dokumentów.

W oknie "Edycja dowodów księgowych" pojawi się lista zadekretowanych nowych dowodów księgowych.

W przypadku dekretacji płac pobierane są wszystkie listy płac, których data_wyplaty mieści się w podanym w
parametrach okresie oraz stan='Z'.

Dla każdej listy płac jest tworzony osobny dowód księgowy którego symbolem i nazwą są symbol i nazwa z
podanych przez operatora parametrów.

Podczas automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z zerową wartością stan dokumentu zmienia się
na 'K' i nie tworzą się dla nich dowody księgowe.

Należy pamiętać, że w momencie automatycznej dekretacji system sprawdza czy wszystkie faktury, korekty i
dokumenty magazynowe poprzedzające wybrany do dekretacji okres są zadekretowane czyli są w stanie "K" oraz
czy wszystkie powyższe dokumenty w wybranym okresie są zamknięte czyli są w stanie "Z". Sprawdzanie to
odbywa się w ramach grupy faktur należących do wybranego wzoru dekretacji. Bez spełnienia tych warunków
dekretacja będzie niemożliwa.

Należy zwrócić szczególną uwagę na pozycje wzoru dekretacji dokumentów. Jeżeli we wzorze nie zostanie dodana
choćby jedna pozycja system zwróci błąd: "Brak pozycji na wzorze dekretacji".

Podczas dekretacji automatycznej faktur/korekt data przychodu z nagłówka faktury będzie przenoszona w datę
księgowania kosztów/przychodu w pozycjach dowodu księgowego oraz w datę rejestru w nagłówku dowodu księ-
gowego. Kwoty z faktur/korekt dzielone są na pozycjach dowodu księgowego ze względu na stawkę VAT, typ
artykułu oraz kod GTU.

Oznaczenia dowodów sprzedaży i transakcji zostaną przepisane do nagłówka dowodu księgowego podczas dekre-
tacji faktur oraz dostaw.

W dowodach księgowych powstałych po dekretacji dokumentów magazynowych wpisana jest zawsze waluta PLN
i kurs 1,0000. Numer faktury przenoszony z dokumentów magazynowych na dowody księgowe zawiera pierwsze
20 znaków z 70 występujących w dokumentach magazynowych.

W czasie procesu dekretacji automatycznej system rozbija procentowe udziały przychodów i kosztów w zależności
od definicji w module projekty-działy (Sprzedaż --> Projekty --> Działy). Jeżeli w oknie "Projekty - Działy" nie
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ma rozbicia to system pobiera dział wiodący z okna "Projekt" i wylicza 100% wartości. Działa to tylko wówczas
kiedy wzór dekretacji automatycznej ma zaznaczone pole wyboru "Podział na projekty". Jeżeli jest zaznaczenie
"Podział na projekty", a nie ma rozbicia na działy jak również działu wiodącego to dekretacja automatyczna jest
przerywana. Faktury i korekty faktur są sprawdzane czy jest zdefiniowany zespół kont "7" i pobierana jest strona
Ma, natomiast dokumenty magazynowe są sprawdzane czy jest zespół kont "4" i strona Wn.

W przypadku dekretowania dokumentów magazynowych typu MM, w treść dowodu księgowego automatycznie
wpisuje sie identyfikator magazyny skąd oraz identyfikator magazynu dokąd.

2.7. Usuwanie dowodu księgowego
Aby usunąć dowód księgowy należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja dowodów księgowych" a następ-
nie z Menu wybrać polecenie "Dowody księgowe"--->funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z pas-

ka skrótów wybrać ikonę . System pokaże komunikat z ostrzeżeniem, że usunięcie dowodu księgowego
spowoduje usunięcie wszystkich danych wybranego dokumentu i zażąda potwierdzenia chęci usunięcia dowodu:

UWAGA! Możliwe jest usunięcie jedynie dowodu księgowego w stanie "W" i "G".

UWAGA! Jeżeli dowód księgowy powiązany jest z Zagadnieniem (Przepływ Dokumentów), to powiązanie
to zostaje usunięte w Zagadnieniu. Usunięcie dowodu posiadającego załączniki wynikające z zagadnienia nie
powoduje ich usunięcia w Zagadnieniu.

2.8. Zamykanie dowodu księgowego
Kontrola dowodu księgowego daje możliwość sprawdzenia czy dowód księgowy został prawidłowo wprowad-
zony. Kontrolę dowodu można przeprowadzić na dwa sposoby:

• W oknie "Edycja dowodów księgowych" zaznaczamy wybrany dowód i z Menu wybieramy polecenie "Dowody
księgowe"--->funkcję "Przygotowanie dowodu" lub naciskamy klawisze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów

wybieramy ikonę .

• W oknie "Edycja pozycji dowodu..." z Menu wybieramy polecenie "Dowód"--->funkcję "Kontroluj dowód"

lub naciskamy klawisze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Kontrolując dowód zmieniamy stan danego dowodu księgowego. Możliwe wartości to: W - wprowadzony, G - go-
towy do zapisu, Z - zapisany do kartotek. Dopiero ostateczne zamknięcie dowodu księgowego (stan "Z") powodu-
je, że kwoty z dowodu znajdą się na konkretnych kontach. Dodatkowo dowody księgowe utworzone w wyniku
dekretacji Zagadnienia (Przepływ Dokumentów) przyjmują pierwotnie stan 'M', ale jakakolwiek ich modyfikacja
zmienia ten stan na 'W' co jednocześnie blokuje modyfikację dekretu w Zagadnieniu.

W dowodzie księgowym będącym w stanie "G" możemy dodawać i usuwać pozycje oraz edytować jego nagłówek
i pozycje, w takich przypadkach system sam automatycznie zmienia stan takiego dowodu ze stanu "G" na stan 'W".

Dowód księgowy będący w stanie "Z" nie jest możliwy do edycji, do takiego dowodu nie możemy również dodać
ani usunąć pozycji.

Istnieje również możliwość grupowego zamykania dowodów księgowych. Aby to zrobić podczas filtrowania w
oknie "Edycja dowodów księgowych" musi być podany stan dowodów. Wtedy, aby zamknąć dowody w ten sposób
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odfiltrowane należy z menu wybrać polecenie "Dowody księgowe" ---> funkcję "Przygotowanie dowodów z

tabeli" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .

Dokument BK - "Bilans otwarcia - korekta" można zamknąć bez wprowadzania jednej ze stron, jeżeli kwota jest
równa 0.

Przy zamykaniu dowodu księgowego system kontroluje, czy w dowodzie jest wypełniona treść. Jeżeli wpisane jest
konto i przy nim kwota, to podczas kontroli sprawdzana jest treść (Wn i Ma) i jeżeli jest brak treści to wyświetlany
jest komunikat o braku treści.

Podczas zamykania dowodu księgowego z "W' na 'G' system między innymi kontroluje:

• Czy istnieje okres obrachunkowy o zakresie dat, w którym zawiera się data księgowania kosztów?

• Czy dowód księgowy bilansuje się całościowo (suma kwot wn i ma z wszystkich pozycji) z uwzględnieniem
kont pozabilansowych?

• Czy pozycje z wypełnioną datą księgowania kosztów bilansują się (grupowanie po dacie księgowania kosztów)?
System umożliwia wprowadzanie różnych dat księgowania kosztów w różnych okresach (jeżeli utworzone) z
uwzględnieniem kontroli bilansowania się w obrębie danej daty

• System dopuszcza kontrolę konta, które jest w planie kont w okresie zawierającym datę księgowania kosztów
pozycji, a nie ma go w planie kont z okresu dowodu księgowego.

• Jeśli data księgowania kosztu/przychodu z pozycji jest we wcześniejszym okresie niż dowód księgowy, w okre-
sie do którego należy data dowodu księgowego nie może występować bilans otwarcia.

• System sprawdza, czy w nagłówku zamykanego dowody księgowego nie jest wpisany symbol faktury już zak-
sięgowanej.

System podczas zamykania dowodu księgowego sprawdza, czy tworzona płatność jest poprawna. (np. nie zaz-
naczenie w edycji konta checkbox-a "tworzyć płatność") i jeżeli nie to wyświetla komunikat:

i zamykanie dowodu księgowego zostaje przerwane.

Oto komunikaty błędów, które mogą pojawić się podczas zamykania dowodu księgowego z 'W' na 'G':

Błędy ogólne :

• Niepoprawne identyfikatory dowodu - należy sprawdzić symbol, datę i numer dowodu księgowego

• Dowód już jest sprawdzony - dowód księgowy jest już w stanie 'G'

• Nie można zamknąć dowodu - dowód nie jest w stanie W - należy odświeżyć okno (w tym celu należy dwukrot-
nie nacisnąć klawisz <F3>)

• Brak pozycji na dowodzie księgowym - należy wprowadzić pozycje dowodu księgowego

Błędy dla dowodu księgowego 'BO':

• Uwaga: została zmieniona data dowodu BO - konieczna ponowna kontrola.
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• W pozycji "+PozD+"/"+PPozD+" jest wpisana data księgowania kosztów

• Brak konta Wn dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+"

• Brak konta Ma dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+"

• Niepoprawna definicja konta Wn dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+"

• Brak kwoty Wn dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+"

• Konto Wn "+KontoWn+" dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+" nie jest księgowane.

• Niepoprawna definicja konta Ma dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD

• Brak kwoty Ma dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+"

• Konto Ma "+KontoMa+" dla pozycji "+PozD+"/"+PPozD+" nie jest księgowane.

• Brak zapisów syntetyki po stronie Wn

• Brak zapisów syntetyki po stronie Ma

• Kwota Syntetyki Wn = "+str(SBilansowaWn)+", Kwota Syntetyki Ma = "+str(SBilansowaMa)+", różnica =
"+str(Roznica)

• Występuje analityka dla konta Wn "+kl+" dla pozycji "+Poz

• Występuje analityka dla konta Ma "+kl+" dla pozycji "+Poz

• Brak zapisu w syntetyce dla kont Wn z syntetyką "+Synt+" pozycja "+Poz

• Niezgodna suma syntetyki i analityki dla kont z syntetyką Wn "+Synt+" o "+Rozn

• Brak zapisu w syntetyce dla kont Ma z syntetyką "+Synt+" pozycja "+Poz

• Niezgodna suma syntetyki i analityki dla kont z syntetyką Ma "+Synt+" o "+Rozn

Błędy dla pozostałych dowodów księgowych:

• Błędny vat :"+str(VatD)+" dla sumy netto :"+str(SumaD)+" i vatu : "+str(StawkaD)+" w pozycjach
"+str(PozP)+"-"+str(PozK)

• Brak kont dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak konta Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak konta Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak konta VAT Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak konta VAT Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak kwoty Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak treści Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Konto Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz+" nie jest księgowane

• Brak kwoty Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak treści Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Konto Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz+" nie jest księgowane

• Brak kwoty VAT Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz
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• Konto VAT Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz+" nie jest księgowane

• Brak sposobu rozliczenia VAT Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Niepoprawna stawka VAT Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Niezgodność kwoty Wn, stawki Vat i kwoty VAT o więcej niż 1 ("+str(Kw)+") dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• W pozycji "+Poz+"/"+PPoz+" wpisano konto vat wn mimo podanej daty księgowania kosztów : "+DataKsiegK

• Brak kwoty VAT Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Konto VAT Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz+" nie jest księgowane

• Brak sposobu rozliczenia VAT Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Niepoprawna stawka VAT Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Niezgodność kwoty Ma, stawki Vat i kwoty VAT o więcej niż 1 ("+str(Kw)+") dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• W pozycji "+Poz+"/"+PPoz+" wpisano konto vat ma mimo podanej daty księgowania kosztów : "+DataKsiegK

• Niepoprawny kurs waluty Wn dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Niezgodność kwoty Wn, kursu waluty i kwoty w walucie o więcej niż 1 ("+str(Kw)+") dla pozycji "+Poz
+"/"+PPoz

• Niepoprawny kurs waluty Ma dla pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Niezgodność kwoty Ma, kursu waluty i kwoty w walucie o więcej niż 1 ("+str(Kw)+") dla pozycji "+Poz
+"/"+PPoz

• Brak definicji konta Wn "+KontoWn+" w okresie księgowym "+Okres+" dla daty księgowania
kosztów :"+DataKsiegK+" z pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak definicji konta Ma "+KontoMa+" w okresie księgowym "+Okres+" dla daty księgowania
kosztów :"+DataKsiegK+" z pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak definicji konta Vat Wn "+KontoVatWn+" w okresie księgowym "+Okres+" dla daty księgowania
kosztów :"+DataKsiegK+" z pozycji "+Poz+"/"+PPoz

• Brak definicji konta Vat Ma "+KontoVatMa+" w okresie księgowym "+Okres+" dla daty księgowania
kosztów :"+DataKsiegK+" z pozycji "+Poz+"/"+PPoz "

• Dowód się nie bilansuje. Kwota Wn ="+str(SBilansowaWn)+", Kwota Ma="+str(SBilansowaMa)+", różnica
="+Roznica "

• Niezgodne sumy kwot dla daty księgowania kosztów : "+data+" Wn: "+str(KwWn)+" Ma: "+str(KwMa)

W sytuacji kiedy w module księgowym pracuje jednocześnie wielu operatorów możliwe jest, podczas zamykania
dowodu księgowego pojawienie się komunikatu: "Nie można zablokować stanów kont. Spróbuj za chwilę". Stany
kont są blokowane podczas zamykania dowodu na potrzeby aktualizacji tabeli o nowe dane. W przypadku pojaw-
ienia się takiego komunikatu należy ponowić próbę zamknięcia dowodu księgowego.

Zamykanie grupowe

System Anakonda oferuje możliwość grupowego zamykania dowodów księgowych. W przypadku chęci użycia
tej funkcji niezbędne jest przefiltrowanie dowodów księgowych po ich stanie.

Chcąc grupowo zamknąć wyświetlone dowody księgowe, operator powinien wybrać z zakładki "Dowody księ-
gowe" polecenie "Zamknij dowody z tabeli". Może również użyć skrótu klawiszowego <CTRL + G> albo sko-

rzystać z ikony  znajdującej się na toolbarze okna. System wówczas wyświetli okno dialogowe:
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Wybranie opcji "Wykonaj teraz" spowoduje natychmiastowe uruchomienie funkcji zamykającej dowody księ-
gowe.

Opcja "Wykonaj o określonej godzinie" używa mechanizmu harmonogramu zadań i jest obłożona pewnymi
warunkami. Nie jest ona dostępna dla superużytkownika anakonda. Jeżeli wpisana przez operatora godzina zawarta
będzie w przedziale 07-16 system, ze względu na możliwość zwolnienia pracy serwera, wyświetli komunikat:

Potwierdzenie jest konieczne.

Następnie system wyświetli do akceptacji informację, która dostaną wszyscy zalogowani w systemie operatorzy:

Potwierdzenie zapisze odpowiednią funkcję w harmonogramie zadań i wykona się ona o określonej przez operatora
godzinie.

W przypadku braku możliwości zamknięcia któregoś z dowodów księgowych w grupie (np. błędne kwoty), system
zamknie resztę (o ile jest to możliwe). Dodatkowo, jeżeli operator wybrał opcję "wykonaj teraz", Anakonda po
zamknięciu grupy wyświetli raport wskazujący dowody księgowe, które z różnych względów zamknięte być przez
system nie mogły.
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2.9. Drukowanie dowodów księgowych
Aby wydrukować listę dowodów księgowych w oknie "Edycja dowodów księgowych" należy z Menu wybrać

polecenie "Dowody księgowe"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<P> lub ikonę .
System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

2.10. Import dokumentów z pliku
W systemie istnieje możliwość zaimportowania dowodów księgowych z pliku tekstowego za pomocą funkcji
"Importuj dokumenty z pliku". Plik taki musi mieć odpowiedni format (poszczególne kolumny oddzielone śred-
nikiem):

1. Pierwszy wiersz informujący że jest nowy dokument:

'N'; kolejny numer dokumentu; liczba pozycji w dokumencie

2. Drugi wiersz nagłówka:

Dowód ID;Nazwa ID;DATA;Symbol dokumentu;Data wystawienia;Data wpływu;Termin płatności;Data za-
płaty; Identyfikator kontrahenta; Symbol rejestru; Data rejestru;Identyfikator projektu; Identyfikator konta;
Treść; czy_mpp; ozn_trans; ozn_sprzedaz; ozn_nabycie; import

3. Trzeci wiersz to pozycje dokumentu:

Symbol dokumentu;Data wystawienia;Data wpływu;Termin płatności;Data zapłaty;Identyfikator kontrahen-
ta;Konto Wn;Kwota Wn; Konto VAT Wn;Kwota VAT Wn;Stawka VAT Wn; Treść Wn;Projekt Wn;Sposób
rozliczenia;Waluta Wn;Kurs Wn;Kwota Walutowa Wn; Czy koszt uzyskania przychodu;Konta Ma;Kwota
Ma;Konto VAT Ma;Kwota VAT Ma;Stawka VAT Ma;Treść Ma;Projekt Ma;Waluta Ma;Kurs Ma;Kwota Walu-
towa Ma;Czy przychód podlega opodatkowaniu;kod_gtu

Na końcu pliku musi być umieszczone słowo 'KONIEC' oraz po apostrofie liczba importowanych dowodów
(funkcja kontrolna).

Wartości pól tekstowych powinny być umieszczone w apostrofach.

System sprawdza czy we wzorze dekretacji jest waluta PLN. Jeżeli tak to mimo wszystko uzupełnia kwoty wa-
lutowe wartością z kwot w PLN. Jest to konieczne do zachowania spójności bazy danych. Operator nie widzi
żadnych konsekwencji z tym związanych.

W trakcie importu sprawdzana jest poprawność pliku, zgodność liczby pozycji, pól, obecność znaków specjalnych,
w przypadku błędów operator otrzyma stosowny komunikat.

UWAGA! Jeżeli sprzedawany towar należy oznaczyć kodem GTU (słownik Kody towarów i usług), to pozycje
należy dzielić kwotowo dodatkowo ze względu na kod GTU i wpisywać go w ostatnim polu w wierszu dotyczącym
pozycji

Przykład pliku do importu:
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Uwaga: Jeśli plik zawiera znak \(backslash), lub '(apostrof) w nieodpowiednich miejscach, import zakończy się
niepowodzeniem i operator zostanie o tym poinformowany.

Po poprawnym imporcie tworzony jest plik o nazwie importowanego pliku z dodanym '.ana', zwierający listę
zaimportowanych dokumentów w formacie:

1; '22956'; 'Fz'; '01'; '2017-07-31'; u'19'; '.'

Kolejno:

• 1 - numer zaimportowanego dokumentu z pliku, liczone od 1

• '22956' - numer dokumentu z programu Fox

• 'Fz' - identyfikator dowodu księgowego

• '01' - nazwa identyfikatora dowodu księgowego

• '2017-07-31' - data dowodu księgowego

• u'19' - numer dowodu księgowego(19)

• '.' - teść_wn dowodu księgowego, '.' w przypadku gdy dokument nie miał wypełnionej treści

Uwaga! Na końcu wiersza może być dopisana kwota vat. Jeśli kwota vat zawiera się w pliku to jest przepisywana
do płatności i płatność traktowana jest jako płatność w metodzie podzielonej płatności(split payment).

2.11. Dowody księgowe - pliki
Istnieje możliwość przypisania plików do wybranych dowodów księgowych. W tym celu należy znaznaczyć w

tabeli wybrany dowód, do którego chcemy dołączyć plik, a nastepnie skrótem klawiszowym F10, ikoną  z
menu podręcznego, bądź wybierając funkcję "Załączniki" z menu kontekstowego "Dowody księgowe" otworzyć
okno plików, które prezentuje się następująco:
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Na oknie znajdują się następujące funkcje:

• Dodaj plik - funkcja pozwala na dodanie pliku, który przechowywany będzie w bazie danych systemu

• Przeglądaj plik - funkcja pozwala na otworzenie wcześniej dodanego pliku lub zapisanie go na dysku po
wyborze odpowiedniej opcji przez operatora. Enter lub dwuklik lewym klawiszem myszy na plik od razu otwiera
plik.

• Usuń plik - funkcja pozwala na usunięcie pliku z bazy danych systemu

• Drukuj listę - funkcja pozwala wydrukować listę plików wybranego dowodu księgowego

• Poprzedni/Następny dowód księgowy - funkcje pozwalają na dynamiczną zmianę dowodu księgowego

Jeżeli dowód księgowy utworzony jest z poziomu Zagadnień w Przepływie Dokumentów, to pliki z Zagadnienia
są również widoczne w tym dowodzie księgowym.

Jeżeli dodajemy z poziomu zagadnienia kolejny załącznik (już po zaksięgowaniu i utworzeniu dowodu księ-
gowego) to jest on widoczny zarówno z poziomu zagadnienia jak i dowodu księgowego . Taki załącznik usunąć
można tylko z poziomu zagadnień, co skutkuje usunięciem go z dowodu księgowego. Jeśli dodajemy załącznik z
poziomu księgowości to widoczny jest tylko z poziomu księgowości . Nie dodajemy go do zagadnień .

3. Rozrachunki
Rozrachunki to moduł programu zawierający informacje niezwykle cenne w procesie monitorowania stanu środ-
ków pieniężnych w obrocie z kontrahentami i przewidywania ich wpływu. Historia współpracy finansowej z kon-
trahentami to przede wszystkim zestawienia: zapisów nierozliczonych transakcji do monitowania, transakcji z
odsetkami, syntetyczne zestawienia rozrachunków.

3.1. Rozliczanie ręczne
Aby skorzystać z funkcji dostępnych w dziale "Rozrachunki"-"Rozliczanie ręczne" należy w głównym oknie pro-
gramu wybrać przycisk "Księgowość" lub nacisnąć klawisz <F8> ,a następnie należy wybrać przycisk "Rozra-
chunki" lub nacisnąć klawisz <F3>.

System wyświetli okno:
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Wybierając przycisk "Rozliczanie" lub naciskając klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie okna "Rozliczanie
rozrachunków":
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Alternatywnie, wyświetlenie tego okna możemy spowodować wybierając w oknie głównym programu polecenie
"Księgowość"--->funkcję "Rozrachunki"--->"Rozliczanie ręczne".

W polu konto należy wpisać konto syntetyczne lub jego początek, a następnie z Menu wybrać polecenie "Rozra-

chunki" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Jeżeli zaz-
naczymy opcję "tylko obustronne" system wyświetli nierozliczone operacje dla pierwszego konta analitycznego
z podanej syntetyki, które posiada nierozliczone operacje zarówno po stronie Winien jak i po stronie Ma. Jeżeli
opcja ta pozostanie niezaznaczona - system wyświetli operacje na pierwszym koncie analitycznym z podanej syn-
tetyki, które posiada nierozliczone operacje po stronie Winien lub po stronie Ma lub po obu stronach.

Dokonując wyboru konta możemy korzystać z tzw. helpu kontekstowego. Wpisując początek konta i naciskając
klawisz <F1> możemy korzystać z podpowiedzi analityki danego konta. Jeżeli konto ma więcej niż jedną grupę
analityczną to po wybraniu pierwszej grupy analitycznej system automatycznie przechodzi do wyboru kolejnych
grup analitycznych.

Zaznaczenie checkbox-u "z nr zamówienia" spowoduje pobranie do tabeli danych w kolumnach "Nr. zam." i "Kon-
tr", bez tego zaznaczenia kolumny te zostaną puste. Dodatkowo, zaznaczone pole kontrolne "z nr zamówienia"
umożliwia bezpośrednie wejście, dwuklikiem w kolumnie "kontr." do danych podstawowych kontrahenta.

Wartości w polach "SALDO WN", "SALDO MA" uzupełniane są na podstawie stanów kont (z tego samego
źródła danych, z którego generowane jest zestawienie obrotów i sald).
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Pola "ZAZNACZONE" pokazują sumy kwot winien i ma oraz ich różnicę dla operacji, które mają zaznaczenie
w kolumnie "Akt.".

Pola "WYBRANE MYSZKĄ" pokazują analogicznie sumy dla wierszy wybranych, ale jeszcze niezaznaczonych.

Kolejne kolumny oznaczają:

• Akt. - zaznaczone oznacza operację wybraną do rozliczenia

• Dokument - symbol dowodu księgowego w Anakondzie, z którego wynika dana operacja

• Symbol dok. - symbol zewnętrznego dokumentu przypisanego danej operacji

• Data - data dowodu księgowego w Anakondzie

• Data wyst. - data wystawienia dowodu księgowego

• Saldo wn - kwota danej operacji pozostająca do rozliczenia po stronie Winien

• Saldo Ma - kwota danej operacji pozostająca do rozliczenia po stronie Ma

• Kwota wn - pierwotna kwota operacji (przed rozliczeniami) po stronie Winien

• Kwota ma - pierwotna kwota operacji (przed rozliczeniami) po stronie Ma

• Treść - treść operacji

• Wal. - waluta operacji

• Saldo wal. wn - kwota danej operacji pozostająca do rozliczenia po stronie Winien w walucie

• Saldo wal. ma - kwota danej operacji pozostająca do rozliczenia po stronie Ma w walucie

• Kwota wal. wn - pierwotna kwota operacji (przed rozliczeniami) po stronie Winien w walucie

• Kwota wal. ma - pierwotna kwota operacji (przed rozliczeniami) po stronie Ma w walucie

• Termin płatności - data określająca termin realizacji danej płatności

• Nr zam. - numer zamówienia odbiorcy

• Kontr. - symbol kontrahenta - odbiorcy

• Seria - pole techniczne identyfikujące rozrachunek

W trakcie rozliczania rozrachunków system stosuje następujący sposób wpisywania dat rozliczania:

1. Rozliczanie dwóch operacji - wpisuje się datę i ta data jest datą rozliczenia.

2. Rozliczanie kilku operacji - system wyszukuje najstarszą datę z wybranych operacji - podpowiada ją i jako
datę rozliczenia wpisuje podaną datę.

3. Rozliczenie wybranego konta (F6) - system paruje operacje i jako datę rozliczenia podaje datę starszej z ro-
zliczanych w parze operacji.

4. Rozliczenie gdy salda=0 - wówczas system również paruje operacje i jako datę rozliczenia wpisuje datę starszej
operacji z pary rozliczanych.

System w trakcie rozliczania pyta z jaką datą rozliczać. Jeżeli wybrano jedno konto analityczne - system tylko je ro-
zlicza, jeżeli wybrano syntetykę - system rozlicza wszystkie analityki. System rozlicza wszystkie zapisy jeżeli sal-
do_wn=saldo_ma, dotyczy to również sytuacji, w której saldo=0 i są zapisy plus / minus. System zapewnia możli-
wość przepisywania informacji z raportów / wyciagów dotyczących faktur / korekt i płatności do rozarchunków
tak, aby można było rozliczyć automatycznie
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System umożliwia również rozliczenie dwóch tych samych ujemnych kwot po obu stronach konta.

W oknie "Ręczne rozliczanie rozrachunków" udostępnione są następujące funkcje:

1. Rozliczanie pojedynczych operacji

Aby rozliczyć pojedyncze operacje należy zaznaczyć je na liście dwukrotnym kliknięciem lub naciskając klaw-
isz <Enter> tak, aby w kolumnie "Akt." (aktywne) pojawiło się zaznaczenie. System umożliwia grupowe zaz-
naczenie pozycji do rozliczenia za pomocą klawisza <Shift> i klawiszy strzałek (góra - dół) wówczas naciśnię-
cie klawisza <Enter> powoduje zaznaczenie checkbox-a w kolumnie "Akt". Po zaznaczeniu operacji należy
nacisnąć klawisz <F5> lub z Menu wybrać polecenie "Rozrachunki" ---> funkcję "Rozlicz" lub na pasku

skrótów nacisnąć ikonę . W sytuacji rozliczania pojedynczych operacji można rozliczać operacje z salda-
mi po różnych stronach dla obu kwot dodatnich lub ujemnych lub operacje z saldem jednostronnym, z których
jedna z kwot jest ujemna, a druga dodatnia.

System umożliwia wyszukiwanie rozrachunków po treści, symbolu dokumentu lub saldzie, w tym celu należy
nacisnąć klawisz F1, system wyświetli okno:

Po wpisaniu treści i jej zaakceptowaniu system wyświetli wyszukane rozrachunki, w przypadku nie znalezienia
rozrachunków o podanej treści system wyświetli okno z informacją:

W sytuacji, jeśli wybierze się niewłaściwe pozycje system poinformuje nas o tym, wyświetlając komunikat:

W procesie rozliczania biorą udział tylko konta rozrachunkowe tzn. te które w planie kont mają zaznaczone
pole kontrolne "rozrachunkowe". W przypadku próby rozliczania kont nierozrachunkowych system wyświetli
komunikat o błędzie:
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Jeżeli wybrane pozycje będą prawidłowe przy rozliczaniu pojedynczych operacji system wyświetli okno:

W poszczególne pola należy wpisać:

• Data - data rozliczenia - przy pierwszym rozliczeniu system domyślnie wstawia datę bieżącą. Należy jednak
pamiętać o wprowadzeniu rzeczywistej daty rozliczenia, ponieważ będzie to mieć wpływ na zestawienie
obrotów i sald za konkretny miesiąc. Jeżeli podczas pierwszego rozliczania zmienimy datę, przy kolejnym
rozliczaniu system jako domyślną ustawiać będzie tą zmienioną datę aż do momentu kolejnego zalogowania
się do programu. Data rozliczania rozrachunków musi zawierać się w istniejącym okresie rozliczeniowym.

• Min - pole nieedytowalne podpowiadające minimalną datę, z którą można dokonać rozliczenia ( nie może
być ona mniejsza niż data wybranych do rozliczenia operacji

• Kwota - kwota, którą chcemy rozliczyć - domyślnie ustawiana jest niższa wartościowo z wybranych do
rozliczenia kwot. Pole jest modyfikowalne, co oznacza, że operator może sam zdecydować o wysokości
rozliczanej kwoty

• Max - pole nieedytowalne podpowiadające maksymalną kwotę możliwą do rozliczenia przy wybranych op-
eracjach ( nie może być większa niż kwota niższej wartościowo operacji)

Po wprowadzeniu danych naciskamy "OK" aby zaakceptować rozliczenie lub "Anuluj" jeżeli z niego rezygnu-
jemy. Jeżeli operacje będą rozliczane w całości kwot po rozliczeniu znikną z listy. Jeżeli będą rozliczone częś-
ciowo zmieni się ich saldo o kwotę rozliczoną.

Istnieje również możliwość rozliczenia wielu operacji jednocześnie. W tym celu na liście należy zaznaczyć
wszystkie operacje, które chcemy rozliczyć. Niemożliwe jest oczywiście rozliczenie operacji z saldem jednos-
tronnym o tym samym znaku (plus lub minus).

Przy jednoczesnym rozliczaniu kilku operacji, po naciśnięciu klawisza <F5> system wyświetli okno, w którym
należy podać datę, z którą mają być rozliczone wybrane operacje:

Potwierdzamy rozliczenie naciskając klawisz <Enter>.

System rozliczy wszystkie możliwe do rozliczenia operacje zaczynając od rozliczenia kwot ujemnych z dodat-
nimi po jednej stronie (Winien lub Ma). Kolejne operacje rozliczane są chronologicznie.

System sprawdza czy data rozliczenia zawiera się w zakresie daty początkowej i końcowej wybranego okre-
su rozliczeniowego, kontrola ta odbywa się zarówno przy rozliczaniu pojedynczych jak i grupowych oper-
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acji. System pamięta raz wprowadzoną datę rozliczenia i przy ponownym rozliczaniu podpowiada poprzednio
wprowadzoną datę, dotyczy to zarówno rozliczania dwóch jak i wielu operacji.

Istnieje możliwość automatycznego rozliczenia operacji na podstawie informacji zawartych w pliku. Niezbędne
dane to numer faktury/faktury korygującej oraz jej kwota. Przygotowany plik powinien mieć format .txt lub .csv
i składać się z dwóch kolumn z danymi. Kolumny powinny być oddzielone znakiem „ ; ” (średnikiem).

Żeby rozliczyć konto na podstawie pliku tekstowego należy w oknie „rozliczanie rozrachunków” zaznaczyć
dwuklikiem lub wciśnięciem klawisza <Enter> dokładnie jedną pozycję z dodatnią kwotą po stronie Ma, a

następnie użyć funkcji „rozlicz z pliku” w zakładce „rozrachunki” w menu okna albo ikony  lub klawisza
<F9>. Wyświetli się okno dialogowe, gdzie należy wskazać odpowiedni plik.

Po podaniu odpowiedniej daty rozliczenia, wskazany plik zostanie pobrany na serwer, gdzie każda pozycja
pliku zostanie zanalizowana i w miarę możliwości rozliczona. Po wykonanej operacji, system zwróci plik w
to samo miejsce, z którego go pobrał. Do nazwy pliku doda się część PR, co oznacza „po rozliczeniu”. W
pierwszej części pliku po rozliczeniu system wypisze wiersze z numerami faktur, których nie udało się rozliczyć
automatycznie lub nie dało się rozliczyć w całości. W dalszej części pliku, po pustym wierszu, znajdą się wiersze
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z rozliczonymi fakturami. Po wykonanym rozliczeniu, operator otrzyma komunikat o poprawnym wykonaniu
rozliczenia lub o konieczności rozliczenia niektórych elementów ręcznie.

UWAGA!!! Można rozliczać konta, które są ujęte w bilansie otwarcia w kolejnym okresie rozra-
chunkowym.

System wykonuje następującą analizę:

1. Sprawdza w stanach kont czy w okresie (na podstawie daty bieżącej) jest już BO (czy są zapisy dla konta
w miesiącu 00

2. Jeżeli tak, to wyświetla rozrachunki i pozwala je rozliczać tylko w bieżącym okresie (nie analizuje poprzed-
niego )

3. Jeżeli brak BO, to: - wyświetla rozrachunki z poprzedniego i bieżącego okresu i pozwala je rozliczać - w
stanach rozrachunków z niewypełnioną datą pokazuje jako nierozliczone rozrachunki z pustą data rozliczenia
oraz te, których data rozliczenia mieści się w następnym okresie

4. Rozliczenia zapisuje do stanów kont w miesiącu i roku wynikających z daty rozliczenia

5. Podczas cofania rozrachunków ( cofanie do dnia, cofanie pojedynczej operacji, cofanie pojedynczego rozra-
chunku) również sprawdza najpierw czy jest BO.

6. Uwzględniać zmiany również podczas wyświetlania rozrachunków do wyboru w pozycjach dowodu księ-
gowego

2. Rozliczanie wybranego konta

Aby rozliczyć grupę operacji na wybranym koncie należy z Menu wybrać polecenie "Rozrachunki"--->funkcję

"Rozlicz wybrane konto" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświ-
etli okno, w którym należy podać datę rozliczenia, a następnie nacisnąć klawisz <Enter>, aby zatwierdzić ro-
zliczanie:

System rozliczy operacje, które są ze sobą powiązane (uregulowania z raportów/wyciągów z wybranymi w
nich fakturami i płatnościami). Jeżeli nie zostaną znalezione żadne powiązania, aby możliwe było grupowe
rozliczenie operacji ich saldo musi być równe zero.

Jeżeli rozliczane są transakcje i po stronie Ma jest tylko jedna transakcja, a po stronie Winien istnieją korek-
ty, to po rozliczeniu takich rozrachunków, w korektach, które nie miały wypełnionych dat wpływu i odbioru
wstawiona zostanie data z transakcji po stronie Ma.

3. Rozliczanie grupy kont

Istnieje możliwość rozliczenia wszystkich kont dla podanej przez operatora syntetyki. Syntetykę tę należy po-
dać w filtrze "Konto", następnie nacisnąć klawisz <F3> aby przejść do aktywnej listy rozrachunków. Nie ma
potrzeby zaznaczania operacji do rozliczenia. Wystarczy nacisnąć klawisz <F7> lub ikonę lub z Menu wybrać
polecenie "Rozrachunki"---> "Rozlicz grupę kont".

W kolejnych kontach analitycznych podanej syntetyki zostaną rozliczone operacje, które system uzna za możli-
we do rozliczenia. Aby tak się stało musi istnieć powiązanie numerów rozrachunków między poszczególnymi
operacjami. W przypadku niemożności rozliczenia operacji, system przechodzi do następnego konta anality-
cznego.

Po zakończeniu rozliczania wszystkich kont wyświetlony zostanie komunikat:
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4. Rozliczanie z pliku

Istnieje możliwość rozliczenia rozrachunku z pliku. W takim przypadku konieczne jest zaznaczenie rozra-
chunku będącego wpłatą (na liście rozrachunków) i wybranie polecenia "Rozlicz z pliku" z menu "Rozrachun-
ki" lub użycie skrótu klawiszowego <F9>. Po wyborze pliku z rozrachunkami do rozliczenia, system rozpocznie
proces. Plik do rozliczania z pliku powinien zawierać poszczególne elementy:

• dwie kolumny oddzielone średnikiem ; lub przecinkiem ,

• pierwsza kolumna to symbol dokumentu lub zakres dokumentów do rozliczenia,

• druga kolumna to kwota, w której grosze oddzielone są kroplą lub przecinkiem.

5. Cofanie rozrachunków

Aby cofnąć dokonane rozliczenia z Menu należy wybrać "Rozrachunki"--->funkcję "Cofnij" lub nacisnąć klaw-

isz <F8> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno, w którym należy wpisać datę, do
której chcemy cofnąć rozliczenia na wybranym koncie:

Naciskając klawisz <Enter> zatwierdzimy cofnięcie rozrachunków do wybranej daty.

UWAGA: Cofanie rozliczeń niszczy powiązania dowodów księgowych z rozrachunkami. Jeżeli po cofnięciu
rozrachunków nie uda się ponownie rozliczyć całego konta (komunikat: "różne salda po stronie wn i ma"),
należy najpierw użyć funkcji "połącz rozrachunki w pary" (w harmonogramie zadań). Patrz: Administracja -
> harmonogram zadań

6. Drukowanie listy

Aby wydrukować listę operacji należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachunki"--->funkcję "Drukuj listę" lub

nacisnąć klawisze <CTRL>+<P> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj"

7. Przechodzenie do następnego/poprzedniego konta

Aby przejść do następnego/poprzedniego konta należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachunki"--->funkcję

"Następne konto" lub nacisnąć klawisz <F12> lub z paska skrótów wybrać ikonę  lub "Rozrachun-

ki"--->funkcję "Poprzednie konto" lub nacisnąć klawisz <F11> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
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8. Wyświetlanie rozrachunków dla konkretnego konta

Chcąc wyświetlić nierozliczone operacje dla konkretnego konta, bez konieczności wyświetlania rozrachunków
dla kont, które go poprzedzają należy w oknie "Ręczne rozliczanie rozrachunków" przystosowanym do fil-
trowania wpisać konto syntetyczne, następnie nacisnąć klawisz <F3>, aby wyświetlić to samo okno z udostęp-
nionymi pozostałymi funkcjami. W następnej kolejności z Menu wybieramy polecenie "Rozrachunki" --->

funkcję "Idź do konta" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <K> lub ikonę . System wyświetli okno "Podaj
konto":

W pole konto należy wpisać symbol konta, dla którego chcemy wyświetlić nierozliczone operacje i nacisnąć
klawisz <Enter>. Na ekranie pojawią się nierozliczone operacje dla tego właśnie konta.

Należy pamiętać, że jeżeli syntetyka podanego konta będzie inna niż syntetyka podana w oknie "Rozliczanie
rozrachunków" - system nie będzie mógł wyświetlić konkretnych operacji i zasygnalizuje to komunikatem:

9. Notatka

System Anakonda umożliwia zarejestrowanie informacji tekstowej dla wybranego kontrahenta czyli. tzw. No-
tatki. W tym celu należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachunki"--->funkcję "Notatka - F4" lub nacisnąć

klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Notatka dot. kontrahenta ..."
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Okno to składa się z dwóch części, w górnej części wyświetlają się podstawowe informacje o kontrahencie takie
jak nazwa, dane adresowe wraz z telefonem, NIP; sposób zapłaty, dni zapłaty, w dolnej części okna wyświet-
la się edytowalne pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie i zapisanie dowolnej informacji tekstowej dla
wybranego kontrahenta.

10.Zapamiętaj wiersz, idź do wiersza.

Na ekranie "Rozliczanie rozrachunków:" system umożliwia zapamiętanie wskazanego wiersza, następnie
pozwala na dowolną nawigację po tym oknie i następnie pozwala na powrót do zapamiętanego wiersza.

W tym celu należy stojąc na wybranej operacji do rozliczenia należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachun-

ki"--->funkcję "Zapamiętaj wiersz" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<S> lub ikonę . Następnie może-
my dowolnie poruszać się po tym oknie i w każdym miejscu po wybraniu z Menu polecenia "Rozrachun-

ki"--->funkcję "Idź do wiersza" lub naciśnięciu klawiszy <CTRL>+<L> lub ikony  kursor powróci do
pozycji wcześniej zapamiętanej.

11.Pokaż dowód księgowy.

Na ekranie "Rozliczanie rozrachunków" system umożliwia podgląd pozycji dowodu księgowego z którego
pochodzi operacja do rozliczenia.
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W tym celu stojąc na wybranej operacji do rozliczenia należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachun-

ki"--->funkcję "Pokaż dowód księgowy" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<D> lub ikonę . System au-
tomatycznie przejdzie przez okno z dowodami księgowymi do listy pozycji dowodu z którego powstała
wybrana operacja.

12.Kompensuj rozrachunek

W oknie rozliczania istnieje możliwość kompensaty wybranych księgowań. Zaznaczając odpowiedni rozra-
chunek i naciskając klawisze <Ctrl + O> spowodujemy utworzenie raportu/wyciągu (jeżeli kontrahent w
swoich danych do fakturowania ma zaznaczoną opcje 'tworzyć zaległość') lub dowodu księgowego. W tych
dokumentach uzupełnić należy z czym skompensowany ma być rozrachunek (w raporcie/wyciągu wybier-
amy zaległość, w dowodzie księgowym standardowo uzupełniamy pozycję). Zamknięcie utworzonego rapor-
tu/wyciągu powoduje automatyczne zamknięcie utworzonego z niego dowodu księgowego, co powoduje możli-
wość rozliczenia kompensaty.

13.Analiza rozliczeń.

Istnieje możliwość otwarcia okna z analizą rozliczeń rozliczanego konta bezpośrednio z okna rozliczania rozra-
chunków. W tym celu należy użyć skrótu klawiszowego <CTLR>+<A>, polecenia "Analiza rozliczeń" z menu

"Rozrachunki" lub wybrać ikonę  z paska narzędzi.

14.Modele rozliczania rozrachunków:

• Rozliczanie wielu kont księgowych:
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• Rozliczanie pojedyńczego konta księgowego:

• Rozliczanie grupy podanych rozrachunków:
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• Rozliczanie dwóch list rozrachunków:
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3.2. Stan rozrachunków
Aby skorzystać z funkcji dostępnych w dziale "Rozrachunki"-"Stan rozrachunków" należy w głównym oknie
działu "Księgowość" wybrać przycisk "Stan rozrachunków" lub nacisnąć klawisz <F3>. System wyświetli okno:

Wpisując odpowiednie wartości w polach od do możemy uzyskać wydruk przeterminowanych rozliczeń w za-
leżności od ilości dni, które minęły od terminu płatności.

1476



Księgowość

I tak wartości:

• -1,1 - oznaczają wydruk wszystkich nierozliczonych operacji na dzień wskazany w parametrach

• -1,>=0 oznaczają wydruk nieprzeterminowanych nierozliczonych operacji, lub tych, których przeterminowanie
nie przekracza ilości dni wpisanych w polu 'Do'

• >=0,-1 oznaczają wydruk operacji przeterminowanych powyżej liczby dni 'Od'

Po wprowadzeniu danych akceptujemy klawiszem <Enter>. System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Jeżeli zaznaczona zostanie opcja "lista kont o saldach dwustronnych", data "Na dzień" będzie ignorowana. A
wydruk będzie zawierał kolumny: konto, saldo_wn, saldo_ma (dla sald winien i ma różnych od 0).

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Jeżeli operator wybierze opcję CSV wówczas do pliku CSV wyeksportuje się cały nagłówek, wszystkie pozycje,
ale bez podsumowań. Ta sama zasada tyczy się również eksportu stanu rozrachunków do pliku XLS.

Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając 'An-
uluj".

Operator wykonujący stan rozrachunków powinien być zalogowany w odpowiednim okresie obrachunkowym.
System sprawdza podaną datę z zakresem dat okresu obrachunkowego i jeżeli podana data się w nim nie zawiera
wyświetli odpowiedni komunikat.

Sumy kwot na zestawieniu przedstawiają się następująco: dla PLN jest to suma sald winien i ma niezależnie od
waluty, dla pozostałych walut są to sumy sald wal winien i wal ma dla poszczególnych walut .

3.3. Wezwania do zapłaty
Funkcjonalność została przeniesiona do "<F8> Dokum.-kontrahenci".

W systemie istnieje możliwość wydrukowania wezwań do zapłaty. Aby to zrobić należy w oknie głównym progra-
mu wybrać przycisk "Księgowość" <F8>, następnie "Rozrachunki" (F3) i na koniec "Wezwania do zapłaty" (F4):
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System wyświetli okno, w które należy wpisać dane, dla których chcemy uzyskać wydruk:

Data - to dzień, na który pobierane sa dane do wydruku

Karencja dni

Konto - to syntetyka konta rozrachunkowego
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Kontrahent - to symbol kontrahenta

Czy strona Ma - po zaznaczeniu tego pola system nie filtruje po pustej dacie wystawienia oraz saldzie wn <> 0,
dodatkowo na zestawienie brane są pozycje gdzie termin płatności jest pusty, w polach data brane jest pole data
z rozrachunków a nie data wystawienia

Wezwanie 1, 2, 3, 4 - to rodzaje wezwań do zapłaty w zależności od zastosowanych formuł

Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co powoduje wyświetlenie okna z opcjami do
wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy je naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Aby wezwania do zapłaty działały prawidłowo w systemie muszą być wypełnione następujące pola:

• rozrachunki - termin_plat, konto, kontrahent_id, saldo_wn różne od 0, data_wyst, data_rozlicz

• kontrahenci - nazwa

Dane grupowane są po symbolu dowodu, nazwie, dacie, numerze, numerze pozycji i numerze podpozycji .

3.4. Noty odsetkowe
Funkcjonalność została przeniesiona do "<F8> Dokum.-kontrahenci".

Podobnie jak wezwania do zapłaty w systemie generowane są noty odsetkowe. Aby je wydrukować należy w dziale
Księgowość ---> Rozrachunki wybrać przycisk "Noty odsetkowe" lub nacisnąć klawisz <F5>. System wyświetli
okno:
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W poszczególne pola wpisujemy:

Konto - konto, z którego mają być pobrane dane do wydruku

Na dzień - data, na którą ma być wykonany wydruk

Karencja dni - ilość dni karencji do uwzględnienia podczas pobierania danych do wydruku w stosunku do daty
wykonania wydruku noty

Min. kwota - minimalna kwota, od której mają być pobierane odsetki

Wpłaty od - data, od której mają być brane pod uwagę wpłaty

Wpłaty do - data, do której mają być brane pod uwagę wpłaty

TEKST PONAGLAJĄCY - tekst, który ma być widoczny na wydruku noty odsetkowej. Domyślnie wstawiany
jest tekst widoczny na rysunku. Zmiana tekstu przez operatora zapamiętywana jest dla komputera na którym zmi-
ana była wykonana.

UWAGA!

Tekst do wydruku zapamiętywany jest lokalnie w pliku tekstowym, a nie w bazie danych. Jeśli noty będą
drukowane na kilku komputerach, to na wszystkich trzeba ten tekst wpisać (jednorazowo). Tekst musi być
odpowiednio sformatowany przez operatora (wiersze muszą być odpowiednio dzielone naciśnięciem klawisza
<Enter>)
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Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie okna z opcjami
wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Możliwy jest podgląd a potem zapis not odsetkowych również w formacie PDF. W tym celu należy zaznaczyć
pole opcji przy "PDF".

Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Aby noty odsetkowe działały prawidłowo w systemie muszą być wypełnione następujące pola:

• w rozrachunkach - nr konta, firma_id, okres_id, dowod_id, nazwa_id, data, numer, tresc (powinno się zaczynać
tekstem 'faktura'), termin_plat, data_zapl, rozliczone_ma musi być różne od 0,

• w dowodach księgowych - firma_id, okres_id, dowod_id, nazwa_id, data, numer, f_wyznacznik_id, f_data
f_numer,

• kontrahenci - nazwa.

• faktury - do zapłaty różne od 0,

• w dane podstawowe/dane pomocnicze/procenty odsetek - zdefiniowane procenty odsetek obowiązujące na
dzień wydruku noty (jeżeli dane te nie są zdefiniowane, na wydruku w kolumnie 'kwota odsetek' pojawi się
wszędzie liczba 1.000.000,00

Algorytm pobierania danych na noty odsetkowe:

• pobierane są rozrachunki, gdzie kwota rozliczona po stronie MA jest różna od 0 (zero),

• wyszukiwane jest są rozrachunki, z którymi powyższe zostały rozliczone,

• z wyszukanych w drugiej kolejności rozrachunków pobierana jest data zapłaty,

• na wydruk dostają się faktury (klucz faktury pobierany z rozrachunku), gdzie wyszukany data zapłaty jest więk-
sza niż termin płatności za fakturę/korektę.

3.5. Wezwania do potwierdzenia sald
Funkcjonalność została przeniesiona do "<F8> Dokum.-kontrahenci".

Aby wydrukować wezwania do potwierdzenia sald należy podobnie jak w przypadku wezwań do zapłaty lub
not odsetkowych, w oknie głównym programu wybrać Księgowość ---> Rozrachunki, a następnie "Wezwania do
potwierdzenia sald" (<F6>). System wyświetli okno:
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W poszczególne pola wpisujemy:

Data wydruku - data wydruku wezwania do potwierdzenia sald

Saldo na dzień - data, dla której ma być obliczone saldo

Kontrahent - symbol kontrahenta, dla którego ma być drukowane wezwanie

Kontr. od miejsca - miejsce w pełnym koncie rozrachunkowym, od którego zaczyna się symbol kontrahenta ( np.
jeżeli pełne konto to 201-0002, gdzie 201 to syntetyka, natomiast 0002 to symbol kontrahenta, w pole to należy
wpisać "5")

Konto - syntetyka konta rozrachunkowego

Następnie zaznaczamy rodzaj wydruku, z którego chcemy skorzystać i zatwierdzamy dane naciskając klawisz
<Enter>. System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zatwierdzamy wybrane opcje naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając 'Anuluj".

Uwaga! Jeżeli w wezwaniu do potwierdzenia sald znajdą się operacje z zeszłego okresu rozliczeniowego, nie
dostaną one na wydruku daty bilansu otwarcia, a rzeczywistą datę operacji.

3.6. Płatności
Aby skorzystać z funkcji dostępnych w dziale "Płatności"należy w głównym oknie programu wybrać przycisk
"Księgowość" lub nacisnąć klawisz <F8>, l następnie należy wybrać przycisk "Rozrachunki" lub nacisnąć przycisk
<F3>, w następnej kolejności wybrać przycisk "Płatności" lub nacisnąć klawisz <F7>.

System wyświetli okno:
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Wybierając przycisk "Płatności" lub naciskając klawisz <F7> system wyświetli okno "Przeglądanie płatności" w
formie przystosowanej do wyszukiwania faktur wg wprowadzonych warunków:

Jeżeli operator zmieni zaznaczenie pola kontrolnego z "Kontrahenci" na "Pracownicy", zmieni się wówczas kon-
trolka "Kontrahent" na "Pracownik" i wyświetli się dodatkowy filtr z numerem listy płac.
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Wpisując w określone pole warunek według którego chcemy wyszukać płatności, a następnie z Menu wybierając
polecenie "Płatność" ---> funkcję "Filtruj" lub naciskając klawisz <F3> lub z` paska skrótów wybierając ikonę

 spowodujemy pojawienie się listy wyszukiwanych płatności posortowanej wg terminu płatności:

Uwaga: Jeżeli w dowodzie księgowym będzie więcej niż jedna pozycja z kontem, z którego tworzy się płatność,
a kontrahenci w tych pozycjach będą różni, w płatnościach utworzy się pozycja z sumowaną wartością z pozycji
dowodów księgowych, a kolumna "kontrahent" nie zostanie wypełniona. Taką pozycję naturalnie można rozbić i
wypełnić w każdej z pozycji odpowiednie kontrolki: konto_id,kontrahent,faktura,termin płatności, konto fk.

Uwaga: Jeżeli operator przegląda tabelę dla pracowników (odpowiednie pole kontrolne w sekcji filtrów), wówczas
w tabeli pojawią się kolumny pokazujące dane pracownika i dane listy płac (zamiast danych kontrahenta i faktury).

"Przeglądanie płatności" udostępnia następujące funkcje:

1. Edycja danych płatności

Aby edytować dane wprowadzonej faktury należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja faktur", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub

z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone wcześniej dane.

2. Dodawanie nowej płatności:

System umożliwia dwa rodzaje generowania płatności. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania danych,
aby zamknięcie dowodu księgowego powodowało automatyczny zapis do płatności. W tym celu w nagłówku
dowodu księgowego lub w danych dla fakturowania dla kontrahenta, należy wypełnić pole konto id:
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Istnieje również możliwość wypełnienia tego konta we wzorze dekretacji wykorzystywanym dla tworzenia
dowodów księgowych - wtedy pole to będzie automatycznie wypełniane podczas tworzenia dowodu. Na pozycji
dowodu księgowego konto powinno zawierać symbol kontrahenta.

Zapis do płatności następuje w momencie zamknięcia takiego dowodu do stanu 'Z'. Do płatności przepisywana
jest kwota brutto dowodu wynikająca z kont rozrachunkowych figurujących w jego pozycjach, a nie kwota
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całego dowodu księgowego. Należy również w planie kont przy odpowiednich kontach zaznaczyć pole kon-
trolne "tworzyć płatność", w przeciwnym wypadku, kwoty z konta nie będą pobierane do płatności.

Drugim sposobem jest ręczne wprowadzanie płatności bezpośrednio w module "Rozrachunki ---> Płatności".

Aby wprowadzić do systemu nową płatność należy w oknie "Przeglądanie płatności" z Menu wybrać polecenie

"Płatność" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno "Dodawanie nowej płatności":
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Wypełniamy poszczególne pola:

•

Konto id - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony . spowoduje wyświetlenie się okna "Wybierz konto
bankowe", z którego możemy wybrać konto bankowe.

•

Kontrahent - naciśnięcie klawisza <F1> lub ikony  spowoduje wyświetlenie się okna "Wybór kontra-
henta", z którego możemy wybrać kontrahenta.

• Faktura nr - należy wprowadzić numer faktury

• Termin płatności - termin płatności wynikający z faktury

• Kwota oryg. - kwota faktury

• Kwota VAT - kwota VAT faktury

• Data zapłaty - pole nieedytowalne, wypełniane automatycznie po dokonaniu płatności

• Kwota bieżąca płatności - kwota pozostająca do zapłaty

• Kwota ureg. - kwota już zapłacona

• Wprowadził - login operatora, który wprowadził płatność do systemu

• Zatwierdził - login operatora, który zatwierdził w systemie płatność

• Edytował - login ostatniego operatora, który dokonywał edycji we wprowadzonej płatności

• Zapłacił - login operatora, który zmienił stan płatności na "Z"

• Konto fk - konto księgowe dla danej płatności (jeżeli płatność utworzona jest automatycznie z dowodu księ-
gowego jest to konto rozrachunkowe z pozycji dowodu)

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę 
lub z Menu wybierając polecenie "Płatność" ---> funkcję "Zapisz".
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UWAGA! Jeżeli dowód księgowy spełnia powyższe warunki i tworzy się z niego płatność, w kwocie płatnoś-
ci uwzględniane są wszystkie możliwe rozrachunki wyszczególnione w pozycji dowodu księgowego. Znaczy
to, że do płatności zapisuje się kwota pomniejszona o sumę kwot do rozliczenia z rozrachunków wyszczegól-
nionych w polu "Rozrachunek" w pozycji dowodu księgowego. Więcej szczegółów w rozdziale "Pozycje
dowodu księgowego".

3. Usuwanie płatności

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia płatności, zaznaczamy ją LPM w oknie "Przeglądanie płatności", a
następnie z Menu wybieramy polecenie "Płatności" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia projektu wyświetlając
okno:

Wybieramy "Tak" jeżeli chcemy usunąć płatność (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy naciskamy "Nie" (klawisz
<N>).

W oknie "Przeglądanie płatności" stan usuniętej płatności zmienia się na U. Płatność w stanie U nie może być
usunięta z systemu.

4. Drukowanie płatności

Aby wydrukować płatność należy zaznaczyć ją na liście faktur w oknie "Przegląd płatności", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Drukuj płatność", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <F> lub z

paska skrótów wybrać ikonę .

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".:

Zaznaczamy odpowiednie opcje i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anu-
luj".

5. Wyszukiwanie płatności

Aby wyszukać konkretne płatności według określonych warunków należy w oknie "Przeglądanie płatności"
z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania:
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Wypełniamy odpowiednie pola, a następnie naciskamy klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybieramy
polecenie "Płatność" ---> funkcję "Filtruj".

W górnej części okna system automatycznie podsumuje kwotę płatności w rozbiciu na przeterminowaną
(pole "po terminie") i nieprzeterminowaną (pole "w terminie"), pokaże sumę płatności (pole "SUMA"). Sumę
wybranych płatności system podsumuje w (polu "Wybrane") po zaznaczeniu wybranych płatności. UWAGA:
W tym polu nie pojawią się wartości płatności w stanie "U"

Chcąc wyświetlić historię płatności należy zaznaczyć opcję 'historia".

Aby zsumować kwotę wybranych płatności należy zaznaczyć je (trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaz-
naczyć myszką wybrane płatności) na liście płatności w oknie "Przeglądanie płatności". Wartość zaznaczonych
płatności pojawi się w polu "wybrane".

Uwaga! Przy edycji pozycji płatności z użyciem filtra "Pracownicy" nie są prezentowane pola NIP i Faktura
VAT.

6. Zamykanie płatności

Aby skorzystać z funkcji zamykania należy w oknie "Przeglądanie płatności" zaznaczyć na liście jedną z płat-
ności, której stan chcemy zmienić, a następnie z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Zamknij" lub

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub ikonę . Stan płatności zmieni się.

Zamykanie płatności odbywa się w kilku kolejnych etapach.

• Pierwsza wprowadzona płatność uzyskuje stan "W" - wprowadzony. Można ją usunąć i modyfikować.

• Pierwsze zamknięcie zmienia stan płatności na "A" - zaakceptowany.

7. Grupowa zmiana stanu z W na A

System Anakonda oferuje użytkownikowi możliwość jednoczesnej zmiany stanu płatności ze stanu W na A
dla wielu płatności. W tym celu należy wyświetlić listę płatności dla których chcemy zmienić stan, a następnie

nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .

8. Otwieranie płatności

System Anakonda oferuje możliwość zmiany stanu płatności wprowadzonych do systemu. Aby zmienić stan
płatności należy zaznaczyć ją na liście płatności w oknie "Przeglądanie płatności" a następnie z Menu wybrać

polecenie "Płatność"- - - > funkcję "Otwórz" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+O lub ikonę .

9. Rozbijanie płatności
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System oferuje możliwość rozbijania płatności wskazanej faktury oraz ustalenie nowego terminu płatności dla
części faktury. Rozbijanie płatności możliwe jest dla płatności w stanie W lub A. Aby rozbić wybraną płatność
należy zaznaczyć w oknie "Przeglądanie płatności" a następnie z Menu wybrać polecenie "Płatność" - - ->

funkcję "Rozbij płatność" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+R lub ikonę . System wyświetli okno "Rozbicie
Płatności"

w którym należy wypełnić kwotę, którą chcemy pozostawić do płatności wraz z nowym terminem płatności
(domyślnie wstawiany jest termin z pierwotnej płatności). W efekcie pojawi się okno:

System umożliwia również rozbijanie płatności ujemnych ale tylko i wyłącznie na płatności ujemne.

10.Wybieranie płatności

Aby wybrać płatności, z którymi ma być utworzony plik pli, należy zaznaczyć je na liście lewym kliknięciem
myszki przy włączonym ciągle klawiszu <Ctrl>. Należy pamiętać o tym, że płatności muszą być w stanie 'A'.

Następnie z Menu należy wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Wybierz płatności" lub nacisnąć ikonę

.

11.Tworzenie plików

Po wybraniu płatności należy z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Twórz plik" lub nacisnąć

klawisze <Ctrl> + <T> lub ikonę . Jeżeli w definicji konta_id jest wpisany konkretny folder, w którym
maja być zapisywane pliki pli dla tego konta - utworzony plik zostanie zapisany właśnie w tym folderze. Jeżeli
folder nie został zdefiniowany, system domyślnie zapisuje go w katalogu Anakonda ---> Eksport.

Uwaga! Jeśli podczas tworzenia plików Anakonda napotka problemy, wówczas system przerwie proces z
odpowiednim komunikatem. Sprawdzane nieprawidłowości to m.in. nie wypełniony numer konta, niepopraw-
na długość numeru konta, niepoprawny folder do eksportu(musi istnieć i anakonda musi mieć uprawnienia do
zapisu w nim), niepoprawny numer faktury(na przykład z powodu użycia znaków specjalnych), numer konta

1490



Księgowość

kontrahenta nie znajdujący się na białej liście. Jeśli sprawdzanie białej listy nie powiedzie się np. z powodu
awarii usługi, użytkownik otrzyma możliwość kontynuowania bez sprawdzania, ale należy pamiętać że oznacza
to brak potwierdzenia że kontrahent się na niej znajduje.

Prawidłowe zapisanie utworzonego pliku zostanie potwierdzone komunikatem:

Z folderu, w którym zostały zapisane pliki mogą być następnie wczytane do systemu bankowego.

Dla operacji Przelewu Split pole „Tytuł operacji” będzie składał się z ciągu znaków poprzedzonych znacznika-
mi zgodnie z poniższym przykładem:

/VAT/23,00/IDC/1251251111/INV/FV 323-2018-02-22/TXT/tekst dowolny

gdzie:

• wartość w znaczniku /VAT/ – jest kwotą podatku VAT (bez zer wiodących)- format 10n,2n,

• wartość w znaczniku /IDC/ – jest id. dostawcy (bez spacji końcowych) – format 14aV,

• wartość w znaczniku /INV/ – jest nr faktury (bez spacji końcowych) - format 35aV,

• wartość w znaczniku /TXT/ – format jest testem dowolny (bez spacji końcowych)-33aV

Uwaga: Maksymalna ilość plików "pli" wygenerowanych do katalogu to 9. Po osiągnięciu tej liczby pojawi
się komunikat " Błąd tworzenia pliku Nie można dodać pliku pli - limit 9 lub błąd otwarcia dla konta :...(nr
konta)". Należy usunąć pliki z katalogu aby generować kolejne pliki "pli".

12.Sumy płatności

System umożliwia podgląd sumy płatności dla wszystkich zdefiniowanych kont bankowych. W tym celu należy
nacisnąć klawisz <F2>, lub wybrać z Menu polecenie "Płatność" --> funkcję "Sumy płatności" lub nacisnąć

ikonę . System wyświetli okno "Sumy płatności".
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Okno "Sumy płatności" zawiera informacje o sumach płatności w stanie "W' i w stanie "A" dla poszczególnych
kont bankowych. Aby zamknąć to okno należy nacisnąć klawisz <ESC> lub kliknąć czerwony krzyżyk.

13.Zmień konto.

System umożliwia grupową zmianę konta dla wybranych płatności. W tym celu po wybraniu żądanej grupy
płatności na ekranie "Przeglądanie płatności" należy z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Zmień
konto". System wyświetli okno z pytaniem:

Po wybraniu odpowiedzi "Tak" system wyświetli okno "Podaj nowe konto":

Po podaniu nowego symbolu konta system dla wybranych płatności dokona jego zmiany.

14.Płatności dla pracowników

Automatyczne tworzenie płatności dla pracowników następuje podczas zamykania listy płac kiedy między
innymi jako parametr należy podać kasę i konto bankowe do wypłaty wynagrodzeń:

W oparciu o te parametry tworzona jest płatność o wartości równej sumie kwot przypadających na wymienione
w parametrach składniki dla zamykanej listy płac:

Z tego rodzaju płatności również można utworzyć pliki pli, które zawierać będą dyspozycje przelewów wyna-
grodzeń w oparciu o rachunki bankowe zdefiniowane w kartotece osobowej pracownika. Jeżeli pracownik
ma zdefiniowany tylko jeden rachunek bankowy - cała kwota płatności wynagrodzenia znajdzie się w jed-
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nym wierszu pliku pli dla tego rachunku bankowego. Jeżeli natomiast pracownik posiada więcej niż jeden
rachunek - kwota płatności zostanie rozdysponowana wg udziału procentowego rachunków bankowych pra-
cownika (opisane w Kadry/Płace - Kartoteka osobowa - Rachunki ROR).

3.7. Analiza rozliczeń
W systemie istnieje możliwość przeglądania historii rozliczonych operacji. Aby skorzystać z tej części programu
należy w oknie "Księgowość" ---> "Rozrachunki" wybrać przycisk "Analiza rozliczeń" lub nacisnąć klawisz <F8>:

Zostanie wyświetlone okno:
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Należy wpisać konto, z którego operacje chcemy przeglądać, lub symbol kontrahenta, jeżeli są dla niego operacje
na wielu kontach. Przy wyborze konta możemy używać klawisza <F1> dającego możliwość wyboru konta poprzez
tzw. help kontekstowy. Istnieje możliwość wyświetlenia tylko operacji nierozliczonych. Służy do tego pole kon-
trolne "Tylko nierozliczone". Następnie należy z Menu wybrać polecenie "Rozrachunki" ---> funkcję "Filtruj" lub

nacisnąć klawisz <F3> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające listę operacji dla wpisanego konta:

Chcąc wyświetlić historię rozliczeń danej operacji należy dwukrotnie kliknąć na wybrany wiersz w górnej części
tabeli. W dolnej części zostaną wyświetlone operacje, z którymi była rozliczana ta wybrana w górnej części tabeli.
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Użycie skrótu klawiszowego <Ctrl+P>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji "drukuj listę pozostałych
operacji" z menu "rozrachunki" pozwala na wydrukowanie listy z dolnej części tabeli.

Aby zmienić konto należy nacisnąć klawisz <F3>, co spowoduje uaktywnienie pól do filtrowania i po wpisaniu
nowego konta lub kontrahenta postępować tak jak to opisano wyżej.

W oknie "Analiza rozliczeń" po wybraniu konkretnego kontrahenta istnieje możliwość wyświetlenia i/lub edycji
pola tekstowego czyli tzw. "Notatki". W tym celu należy wybrać z Menu polecenie "Rozrachunki"--->funkcję

"Notatka - F4" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Notatka kontrahenta ..."

Szczegółowe informacje na temat okna w Rozdziale "Sprzedaż", podrozdział "CRM - windykacja - notatki kon-
trahenta"

Istnieje możliwość wywołania dowodu księgowego bezpośrednio z okna Analiza rozliczeń. W tym celu należy
wybrać polecenie "Dowód Księgowy" z menu "Rozrachunki", użyć skrótu klawiszowego <CTRL>+<D> lub z

menu narzędziowego wybrać ikonę .

Na gridzie "Analiza rozliczeń", zarówno górnym jak i dolnym, umożliwiono wyszukiwanie wierszy po
zadeklarowanych teksie. W tym celu należy użyć klawisza <F1>, który wyświetli kontrolkę, w którą należy wpisać
szukany tekst. Po wpisaniu tekstu i zatwierdzeniu go klawiszem <ENTER>, na gridzie pojawią się wszystkie
wiersze zawierające szukaną frazę.

W systemie Anakonda istnieje możliwość cofania rozrachunków. Cofanie pojedynczego rozrachunku odbywa
się poprzez zaznaczenie go na dolnym gridzie i użycie skrótu klawiszowego <CTRL>+<R>, polecenia "Cofnij

rozrachunek" z menu "Rozrachunki" lub wybór ikony  z menu podręcznego. Cofanie całej operacji odbywa
się poprzez zaznaczenie operacji na górnym gridzie. W takiej sytuacji należy użyć skrótu klawiszowego <CTRL>

+<O>, ikonę  z menu podręcznego lub polecenie "Confnij operację" z menu "Rozrachunki".

3.8. Dokumenty kontrahentów
System Anakonda umożliwia tworzenie edytowalnych dokumentów dla poszczególnych kontrahentów.

Żeby skorzystać z funkcji należ wybrać polecenie "Dokum. - kontrahenci".
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Otworzy się okno z filtrami.

Na oknie dostępne są filtry (na wszystkich polach istnieje możliwość wyboru obiektu za pomocą klawisza <F1>):

• Kontrahent - identyfikator kontrahenta,

• Kateg. - kategoria kontrahenta,

• Typ - typ dokumentu kontrahenta,

• Szablon - przygotowany wcześniej szablon dokumentu,

• Daty - zakres dat tworzenia dokumentów ,
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• Operator - identyfikator operatora tworzącego dokumenty (jeżeli wartość w polu to -1, filtr nie jest brany pod
uwagę).

• Numer od - numer dokumentu od którego mają zostać wyświetlone przefiltrowane dane

• Numer do - numer dokumentu od którego mają zostać wyświetlone przefiltrowane dane

Wybierając polecenie "Filtruj" z menu "Dokumenty", używając skrótu klawiszowego <F3> lub ikony  z
menu narzędziowego można przefiltrować dokumenty według zadanych filtrów.

Okno dokumentów kontrahenta:

Kolumny grida:

• Kontrahent - identyfikator kontrahenta,

• Nazwa kontrahenta,

• Typ - typ dokumentu,

• Szablon - symbol szablonu wykorzystanego do stworzenia dokumentu,

• Opis szablonu,

• Na dzień - data, na którą tworzony był dokument,

• Numer - numer dokumentu nadawany automatycznie,

• Login - identyfikator operatora dodającego dokument,

• Wysł. - sposób przekazania dokumentu.

Funkcje dostępne na oknie:

1. Dodawanie dokumentu kontrahenta.

W celu dodania dokumenty należy wybrać polecenie "Dodaj" z menu "Dokument", użyć skrótu klawiszowego
<+> lub skorzystać z ikony z menu narzędziowego.
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Należy wypełnić kontrolki (różne w zależności od wyboru typu):

• Typ - typ szablonu; po użyciu klawisza <F1> wyświetli się okno "Wybór szablonu". Po wyborze, wartość z
kolumny typ zostanie wstawiona do kontrolki Typ natomiast wartość z komuny szablon zostanie w kontrolce
Szablon. Algorytm ten wyklucza ewentualną pomyłkę operatora.

• Szablon - funkcja analogiczna jak w kontrolce typ.

• Numer - numer dokumentu; nadawany automatycznie i nieedytowany.

• Operator - identyfikator operatora dodającego dokument; nieedytowany.

• Kontrahent - identyfikator kontrahenta, dla którego jest tworzony dokument.

• Konto - konto z planu kont, gdzie szukane będą informacje potrzebne do stworzenia dokumentu.

• Data utworzenia.

• Wpłaty od - do - daty wpłat (typ N),

• Minimalna kwota - minimalna kwota brana pod uwagę przy wyliczaniu wartości na dokumencie (typ N),

• Karencja - liczba dni karencji (typ N),

• Tylko salda = 0 (typ P),

• Lista zaległości (typ P)

• Dla wezwania do zapłaty z odsetkami: czy z odsetkami (jeżeli zaznaczone, należy podać na jaką datę liczyć
odsetki)

• Strona Ma - po zaznaczeniu tego pola system nie filtruje po pustej dacie wystawienia oraz saldzie <>0 do-
datkowo na zestawienie brane sa pozycje gdzie termin płatności jest pusty, w polach data brane jest pole data
rozrachunków, a nie data wystawienia.

UWAGA: Oznaczenie opcji 'Strona Ma' spowoduje, że odsetki na wezwaniu do zapłaty nie zostaną oblic-
zone. Aby wezwanie do zapłaty zwierało odsetki należy pozostawić tę opcję niezaznaczoną.
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Po wypełnieniu wszystkich kontrolek dokumenty tworzy się poprzez użycie skrótu klawiszowego <F5>, użycie
polecenia "Twórz dokumenty" z menu "Dokument" lub zamykając okno.

Wprowadzono możliwość numeracji Wezwań do zapłaty w skali rocznej - numery zostają przez system
nadawane od 1 do ... Aby nazwa wezwania wyświetlała się na wydruku to podczas TWORZENIA dokumentu
na szablonie musi być zaznaczona opcja "Czy numer na dokumencie".

Algorytm pobierania pozycji na tym dokumencie:

NOTA ODSETKOWA:

• pobierane są rozrachunki, gdzie kwota rozliczona po stronie MA jest różna od 0 (zero),

• wyszukiwane jest są rozrachunki, z którymi powyższe zostały rozliczone,

• z wyszukanych w drugiej kolejności rozrachunków pobierana jest data zapłaty,

• na wydruk dostają się faktury (klucz faktury pobierany z rozrachunku), gdzie wyszukany data zapłaty jest
większa niż termin płatności za fakturę/korektę.

Do wyłonienia operacji od których powinny być naliczone odsetki system porównuje termin płatności na fak-
turze z datą zapłaty na wyciągu regulującym zaległość

2. Przeglądanie dokumentu.

Funkcja włączana poprzez skrót klawiszowy <F4>, polecenie "Edytuj" z menu "Dokument" lub ikonę .
Dane utworzonego dokumentu nie mogą zostać zmienione.

3. Usuwanie dokumentów.

Funkcja wywoływana skrótem klawiszowym <-> , poleceniem "Usuń" z menu "Dokument" lub ikoną .
Operator zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia dokumentu.

4. Drukowanie dokumentu.

Według standardów systemu Anakonda.

Wprowadzono również możliwość wydruku dokumentu Wezwania z numeracją roczną.

5. Przekazanie dokumentów.

Funkcje wywołuje się skrótem klawiszowym <CTRL+R>, poleceniem "Przekaż dokumenty" z menu "Doku-

ment" lub ikoną .

Okno przekazywania dokumentów:
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Kod przekazania to sposób, w jaki dostarczono kontrahentowi wygenerowany dokument. Kod z pola wpisuje sie

do grida dokumentów. i jest edytowalny. Skrótem klawiszowym <F1> lub ikoną  przy rubryce możemy
użyć słownika "Sposoby odbioru faktury/przekazania dokumentów" aby wybrać kod przekazania z dostępnej
listy.

Do wyboru jest sposób generowania dokumentu:

• podgląd dokumentu - otwiera się plik pdf z dokumentem,

• zapisać na dysk - plik pdf zapisuje sie na dysk we wskazanym przez operatora miejscu,

• wydrukować - dokument sie drukuje.

Jeżeli zostanie zaznaczone pole kontrolne "wszystkie dokumenty", opcje wybrane przez operatora wyżej
zostaną zastosowane do wszystkich widocznych dokumentów na gridzie.

3.9. CRM
W systemie dostępny jest moduł do obsługi windykacji.

Aby rozpocząć pracę z modułem konieczne jest wybranie przycisku "CRM" w module "Księgowość" -> "Rozra-
chunki". Dopuszczalne jest również użycie klawisza <F9> w owym module. Innym sposobem włączenia modułu
jest wybranie polecenia "CRM" z menu "Księgowość" -> "Rozrachunki" w oknie głównym Anakondy.
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Sposób użycia modułu opisany został w dokumentacji użytkownika w rozdziale "Sprzedaż"->"CRM-windykacja"

4. Zestawienia
Zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia operacji spełniają w praktyce, oprócz funkcji kontrolnej, również
funkcje informacyjne i sprawozdawcze. Są bowiem źródłem informacji o stanie poszczególnych składników ma-
jątku i kapitału.

4.1. Obroty i salda
Zestawienie obrotów i sald jest próbnym bilansem, który jednostka może sporządzić po upływie każdego miesiąca.
Polega na bilansowaniu łącznej sumy obrotów 'Winien' wszystkich kont stosowanych w okresie sprawozdawczym
z łączną sumą obrotów 'Ma' oraz łącznej sumy sald 'Winien' z łączną sumą sald 'Ma'. Zestawienie to zawiera pod-
sumowanie stron, ale tylko dla najmniejszego poziomu analityki, stąd na zestawieniach np. dla poziomu analityki
2, podsumowanie pojawia się na pierwszej stronie.

Aby rozpocząć pracę w module "Obroty i salda" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księ-
gowość" lub nacisnąć klawisz <F8> a następnie przycisk "Zestawienia" lub klawisz <F4>. System wyświetli okno
z dostępnymi modułami księgowości:
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W efekcie wyświetlone zostanie okno:
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Wybierając przycisk "Obroty i salda" lub naciskając klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie okna "Zestawienie
obrotów i sald":

Alternatywnie, wyświetlenie tego okna możemy spowodować wybierając w oknie głównym programu polecenie
"Księgowość"--->funkcję "Zestawienia"--->"Obroty i salda".

W oknie "Zestawienie obrotów i sald" należy wpisać:
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• Rok i miesiąc - okres, z którego ma być wyświetlone zestawienie obrotów i sald,

•

Konto od - konto, z którego przelewane były środki pieniężne - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można
skorzystać z okna wyboru kont,

•

Konto do - konto, na które przelewane były środki pieniężne- naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można
skorzystać z okna wyboru kont,

• Nie drukować nazw kont- zaznaczamy, aby na wydruku nie pojawiały się nazwy kont, co znacznie przyspiesza
czas wykonania wydruku.

• Salda miesięczne - jeżeli zaznaczymy to wydruk będzie zawierał kolumny: konto z ewentualną jego nazwą,
obroty w miesiącu Wn i Ma oraz saldo miesięczne Wn i Ma liczone jako różnica obrotów.

• Obroty z BO - jeżeli zaznaczone, to na wydruku nagłówek 'Suma obrotów narastająco zmieniony zostaje na
'Suma obrotów narastająco z BO' i kwoty BO są włączone do sumy z uwzględnieniem włączonej opcji 'saldo
jednostronne' w planie kont. Jeżeli konto w planie kont ma zaznaczone 'saldo jednostronne', to w kolumnie BO
drukowana jest różnica między stroną WN i MA , tak jak w kolumnie saldo

• Poziom analityki - definiujemy poziom analityki, którego ma dotyczyć zestawienie.

zatwierdzeniu system wyświetli okno z opcjami drukowania.

Dla uzyskania zestawienia obrotów i sald dla konkretnej analityki istnieje możliwość wykorzystania masek w
koncie. Znak '_' (podkreślnik) zastępuje wówczas jeden znak w koncie jak na przykładzie:
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Uzyskany wydruk będzie zawierać dane dla wszystkich kont, których syntetyka zaczyna się na '5' i pierwsza
analityka to '01'.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "An-
uluj".

Istnieje możliwość wydruku na drukarkę, do pliku, eksport do pliku.csv i .xlsx oraz podgląd.

Operator wykonujący zestawienie obrotów i sald powinien być zalogowany w odpowiednim okresie obra-
chunkowym. System sprawdza podaną datę z zakresem dat okresu obrachunkowego i jeżeli podana data się w nim
nie zawiera wyświetli odpowiedni komunikat.

4.2. Zestawienie operacji
Funkcja "Operacje" pozwala na utworzenie zestawienia operacji wykonanych na kontach w wybranym okresie
czasu. Zestawienie może zostać wydrukowane lub zapisane do pliku.

Aby utworzyć zestawienie operacji należy w oknie głównym programu wybrać polecenie "Księ-
gowość"--->funkcję "Zestawienia"--->"Operacje" lub w oknie głównym działu "Księgowość" wybrać przycisk
"Zestawienia" lub nacisnąć klawisz <F4>. System wyświetli okno:
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Następnie wybieramy przycisk "Operacje" lub naciskamy klawisz <F2>, czego efektem jest wyświetlenie okna
"Zestawienie operacji":

Na zestawieniu wykazane zostaną operacje w wybranym okresie czasu z uwzględnieniem daty księgowania
kosztów, na wybranych kontach. Do obrotów w okresie nie są brane pod uwagę kwoty wynikające z Bilansu Ot-
warcia.

W oknie tym wprowadza się: okres, w którym operacje zostały wykonane oraz konta, na których operacje zostały
wykonane. Dodatkowo podaje się poziom analityki. Przy wprowadzaniu konta możliwy jest jego wybór z planu

konta wybierając ikonę  lub naciskając klawisz <F1>. Następnie potwierdzamy przyciskiem "Ok" lub
rezygnujemy naciskając "Anuluj". System wyświetli okno:
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• Okres od do - datę początkową i końcową okresu, z którego mają być zestawione operacje na kontach,

•

Konto od - konto, z którego przelewane były środki pieniężne - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można
skorzystać z okna wyboru kont,

•

Konto do- konto, na które przelewane były środki pieniężne- naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można
skorzystać z okna wyboru kont,

• Poziom analityki - definiujemy poziom analityki, którego ma dotyczyć zestawienie.

Po zatwierdzeniu klawiszem <Enter> system wyświetli okno z opcjami drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie potwierdzamy chęć wydruku naciskając "OK" lub rezygnujemy
wybierając 'Anuluj".

Zestawienie operacji zawiera między innymi informacje o dacie księgowania dokumentu. Jeżeli w strukturze for-
matu numeracji dowodów księgowych nie występuje definicja dzienna (/$D) to w zestawieniu operacji w kolum-
nie "Symbol i nr dowodu" drukowana jest informacja o dacie księgowej dokumentu ( z .........). W przeciwnym
przypadku data dokumentu zawarta jest w strukturze numeracji dowodu.

Zestawienie operacji uwzględnia datę księgowania kosztów występującą w pozycjach dowodu księgowego. Jeżeli
data ta jest wypełniona to datą kwalifikującą do zawierania się w operacjach jest właśnie data księgowania kosztów.

W zestawieniu, program wpisuje tyle kolejnych członów nazwy konta analitycznego ile zmieści się w 125 znakach
od tyłu. Może być jeden a mogą być wszystkie elementy konta analitycznego.

Sumy kwot na zestawieniu przedstawiają się następująco: dla PLN jest to suma kwot winien i ma niezależnie od
waluty, dla pozostałych walut są to sumy kwot wal winien i wal ma dla poszczególnych walut .

Dodatkowo w podsumowaniu konta system drukuje miesięczne saldo.

4.3. Rejestry VAT - sprzedaż
Dział "Rejestry VAT-sprzedaż" pozwala uzyskać wyczerpujące informacje w postaci plików i wydruków.

Aby wykonać rejestr sprzedaży VAT należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość" lub nacis-
nąć klawisz <F8>, następnie przycisk "Zestawienia" lub klawisz <F4> i przycisk "Rejestry VAT-sprzed" lub klaw-
isz <F3>. System wyświetli okno "Rejestr VAT-sprzedaż.
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Alternatywnie, wyświetlenie tego okna możemy spowodować wybierając w oknie głównym programu polecenie
"Księgowość"--->funkcję "Zestawienia"--->"Rejestr sprzedaży".

W oknie "Rejestr VAT- sprzedaż" należy wprowadzić:

• wybrać rodzaj dokumentu - faktury, korekty lub dowody księgowe,

• data od, do - zakres dat obejmujący wybrane dokumenty,

• data od przych, do - zakres dat obejmujący wybrane dokumenty wdacie przychodu od do

• oddział - symbol oddziału, naciskając klawisz <F1> można skorzystać z okna wyboru,

• Płatnik - symbol płatnika, dla którego ma być wykonany rejestr ( jeżeli pole pozostaje puste, rejestr drukowany
jest dla wszystkich płatników z uwzględnieniem wszystkich wypełnionych filtrów)

• wyznacznik - symbol wyznacznika, naciskając klawisz <F1> można skorzystać z okna wyboru, możliwe jest
też wpisanie listy wyznaczników oddzielonych przecinkami,

• sposób zapłaty - symbol sposobu zapłaty,

• dla wybranego lub bez wybranego - zaznaczając opcję 'dla wybranego' rejestr będzie zawierał faktury lub ko-
rekty z wybranym sposobem zapłaty, zaznaczając opcję 'bez wybranego' rejestr będzie zawierał wszystkie fak-

1508



Księgowość

tury lub korekty oprócz tych z wybranym sposobem zapłaty w oknie 'sposób zapłaty', natomiast nie wypełniając
pól 'sposób zapłaty' i nie wybierając opcji 'dla wybranego' lub 'bez wybranego' rejestr będzie zawierał wszystkie
pozycje z wybranego zakresu dat,

• sposób odbioru - symbol sposobu odbioru,

• dla wybranego lub bez wybranego- analogicznie jak przy sposobie zapłaty,

• wg dat zapłaty - możliwość posegregowania wszystkich pozycji według dat zapłaty,

• wg dat odbioru - możliwość uzyskania rejestru korekt, których data odbioru (z nagłówka korekty) zawiera się
w podanym okresie,

• wg dat odbioru - niepotw. - możliwość uzyskania rejestru korekt z podanego okresu, których data odbioru (z
nagłówka korekty) jest pusta

• wg dat wpływu - możliwość uzyskania rejestru korekt, których data wpływu (z nagłówka korekty) zawiera się
w podanym okresie,

• wg dat wpływu - niepotw. - możliwość uzyskania rejestru korekt z podanego okresu, których data wpływu (z
nagłówka korekty) jest pusta

• spos. wprowadzenia dat wpływu (R,G,P,K) - możliwość uzyskania rejestru dla konkretnego sposobu
wprowadzenia dat odbioru i wpływu do kontrahenta w fakturach korygujących

• sumy - możliwość wydrukowania rejestru zawierającego tylko sumy

• z uwzgl. term. płatności - możliwość wykonania Rejestru z uwzględnieniem obowiązującego terminu płatności

• dni - ilość dni jaką chcemy uwzględnić w obowiązującym terminie płatności

• numer - numer rejestru.

Zestawienie "Rejestr VAT - sprzedaż" sortowane jest według wyznaczników faktur, a w ich ramach kolejno według
daty wystawienia i numeru faktury.

W rejestrze sprzedaży drukowane są tylko te stawki VAT, które występują w okresie wykonywanego rejestru.
Stawki VAT drukowane są w kolejności malejącej.

Jeżeli operator w swoich danych ma zdefiniowany oddział, na rejestrze wydrukowane zostaną faktury lub korekty
wyłącznie z tego oddziału. Jeżeli pole "oddział", w danych dodatkowych operatora, pozostaje niewypełnione - na
rejestrze wydrukowane zostaną wszystkie faktury lub korekty wg wprowadzonych filtrów.

Po wprowadzeniu danych akceptujemy klawiszem <Enter>. System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku". Rejestr sprzedaży (zarówno faktury jak i korekty) można wyek-
sportować do formatu csv i wczytać do arkusza kalkulacyjnego jak również otworzyć bezpośrednio w formacie xls.

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Jeżeli system na podstawie parametrów wpisanych przez operatora nie znajdzie danych do wydruku rejestru,
drukuje się on pusty a w podsumowaniu występują zera.

Poniżej przykładowy wydruk rejestru sprzedaży (dowody księgowe). Oprócz "Nr dowodu" (numer dowodu księ-
gowego) widoczna będzie także zawartość pola "Symbol dok." z tabeli dowody księgowe - Okno główne --> <F8>
Księgowość --> Edycja dowodów księgowych:
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4.4. Rejestry VAT - zakup
Aby wykonać rejestr zakupu VAT należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość" lub nacisnąć
klawisz <F8>, następnie przycisk "Zestawienia" lub klawisz <F4> i przycisk "Rejestry VAT-zakup" lub klawisz
<F4>. System wyświetli okno "Rejestr zakupu":
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Alternatywnie, wyświetlenie tego okna można spowodować wybierając w oknie głównym programu polecenie
"Księgowość"--->funkcję "Zestawienia"--->"Rejestr zakupu".

W oknie "Rejestr zakupu" należy wprowadzić zakres dat(księgowania, rejestru, wpływu, lub datę 'na dzień' wystar-
czy jedna z tych informacji), symbol (jeżeli pusty to drukować się będą wszystkie rejestry) oraz numer rejestru. W
polu "Symbol rejestru" możliwe jest podanie listy rejestrów oddzielonych przecinkami, dla których ma być wyko-
nane zestawienie. Możliwe jest odfiltrowanie dowodów według jednego z trzech ich stanów (W, G, Z), wybierając
w polu "Stan dowodu" odpowiedni symbol dowodu. Poprzez zaznaczenie checkbox-a "sumy" możemy uzyskać
wydruk zawierający tylko podsumowanie Rejestru zakupu.

Jeżeli operator wypełni pola "Dni przeterminowania" oraz "Na dzień", na rejestrze drukować sie będą nierozlic-
zone operacje według podanych parametrów.

W rejestrze zakupu drukowane są tylko te stawki VAT, które występują w okresie wykonywanego rejestru. Stawki
VAT drukowane są w kolejności malejącej.

Wprowadzone dane należy zaakceptować klawiszem <Enter> będąc w polu "Numer". System wyświetli okno z
opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku". Rejestr zakupu można wyeksportować do formatu csv i wczytać
do arkusza kalkulacyjnego.

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Jeżeli na podstawie parametrów wpisanych przez operatora system nie znajdzie danych do wydruku rejestru,
drukuje się on pusty a w podsumowaniach występują zera.

UWAGA!!! Jeżeli w pozycji dowodu księgowego wybrany zostanie sposób rozliczenia VAT - N (Nie podle-
gający odliczeniu) albo nie zostanie wybrany żaden (Koszt-nie podlega) kwota z takiej pozycji nie zostanie
uwzględniona na rejestrze VAT - zakup.

4.5. Dziennik
Ustawa o Rachunkowości nakłada obowiązek rejestracji każdej operacji chronologicznie dzień po dniu w tzw. dzi-
enniku. W programie Anakonda operacja księgowa uzyskuje numer w dzienniku po zamknięciu miesiąca (opisano
w rozdziale "Księgowość. Okresy obrachunkowe". Aby wydrukować dziennik księgowy należy w dziale "Księ-
gowość" ---> "Zestawienia" wybrać przycisk "Dziennik" lub nacisnąć klawisz <F5>. System wyświetli okno:
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Wpisujemy zakres dat za jaki ma być wydrukowany dziennik i naciskamy klawisz <Enter>. W efekcie system
wyświetli okno wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anu-
luj".

4.6. Formularze
System Anakonda pozwala na definicję i obliczanie formularzy. Za pomocą mechanizmu ich definicji możemy
uzyskać zagregowane informacje zebrane z innych obiektów systemu np. z kont księgowych.

Dostęp do tej funkcjonalności można uzyskać wybierając w oknie głównym "Księgowość" --> "Zestaw-
ienia"-->"Formularze" albo naciskając kolejno klawisze <F8> --> <F4> --> F6
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W następnej kolejności pojawi się okno "Formularze" w formie przygotowanej do filtrowania formularzy według
modułów.

System umożliwia podział zapisanych formularzy według przypisanego im modułu. Moduł ten zapisuje się w
nagłówku formularza. Na powyższym ekranie można pole "Moduł" zostawić puste, wówczas system wyświetli
nam wszystkie formularze zapisane w systemie.

Po wpisaniu symbolu modułu lub zostawienia tego pola pustym, należy nacisnąć klawisz <F3> Filtruj lub użyć

do tego dostępnej ikony filtrowania.
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W efekcie filtrowania system wyświetli listę zarejestrowanych formularzy w systemie.

4.6.1. Dodawanie nowego formularza

Aby dodać nowy formularz należy z Menu wybrać polecenie "Formularze" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie formularza", w
którego pole "Symbol" należy wpisać symbol formularza pod którym chcemy go mieć zapisanego w systemie,
pola 'Deklaracja' i 'Data', w tym przypadku należy pozostawić nie wypełnione.

Istnieje również możliwość obsługiwać z tego poziomu e-deklaracje, aby to zrobić należy z Menu wybrać polece-

nie "Formularze" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę .
System wyświetli okno "Dodawanie formularza", w którego pole "Symbol" należy wpisać symbol formularza pod
którym ma on być zapisany w systemie, pole "Deklaracja" służy do wyboru szablonu deklaracji podatkowej ze
słownika <F1> , wypełniając pole "Data" określamy datę z którą ma zostać utworzona deklaracja - pozwala to
Anakondzie określić którą wersję deklaracji wykorzystać.

Wprowadzenie symbolu formularza należy potwierdzić klawiszem <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kole-
jnego okna:
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Widoczne pola to:

• Nazwa - nazwa definiowanego formularza

• Moduł - symbol modułu,do którego należy formularz

•

Okres id - symbol okresu księgowego można skorzystać z klawisza <F1> lub nacisnąć ikonę 

• Liczba wierszy - liczba wierszy, którą będzie miał definiowany formularz

• Liczba kolumn - liczba kolumn, którą będzie miał definiowany formularz

• Nagłówek - definicja nagłówka formularza

• Stopka - definicja stopki formularza

W polach nagłówka i stopki można wpisać dowolny tekst, jak i użyć specjalnej składni, która zwróci żądane dane

Pola specjalne to : ##datawydruku##, ##dataobliczeń##, ##miesiąc##, ##rok##, ##nazwa##, ##kod##, ##miejs-
cowosc##, ##ulica##, ##numery##, ##telefon##, ##nip##, ##regon##

Wprowadzone dane można zapisać z Menu wybierając polecenie "Formularze" ---> funkcję "Zapisz zmiany" lub

naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .
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Natomiast cofnięcie wprowadzonych zmian możliwe jest z Menu wybierając z menu polecenie "Formularze" ---

> funkcję "Cofnij zmiany" lub naciskając klawisz <F8> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby wrócić do okna listy formularzy "Formularze" zamykamy okno naciskając klawisz <Esc>.

System umożliwia również kopiowanie formularzy.

Aby skopiować formularz należy z Menu wybrać polecenie "Formularze" ---> funkcję "Kopiuj" lub nacisnąć

klawisz <CTRL + ENTER> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Kopiowanie for-
mularza ...", z zapytaniem o symbol formularza pod którym ma on być zapisany w systemie.

4.6.2. Pozycje formularza

Aby otworzyć okno edytujące pozycje formularza należy z Menu wybrać polecenie "Formularze" ---> opcję "Pozy-

cje" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Tabela ta zawiera następujące informacje o pozycjach formularza:

Wiersz - numer wiersza formularza

Kolumna - numer kolumny formularza

Nazwa - nazwa pozycji formularza

Wartość - wartość pozycji formularza powstała w procesie obliczania formularza

Opis- zawiera tekst wpisany w pole Opis pozycji formularza - powinien być koniecznie uzupełniony

Uwaga jest możliwość "zmiany widoku" - z Menu wybrać polecenie "Pozycje" ---> opcję "Zmiana widoku" lub

nacisnąć klawisz <F7> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Zmieniony "Widok" odzwierciedla układ wydruku
formularza.
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• Edytowanie pozycji formularza

Na liście pozycji zaznaczamy kliknięciem pozycję, której dane chcemy edytować, a następnie z Menu wybier-
amy polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Edytuj" lub naciskamy klawisz <F4> lub z paska skrótów wybieramy

ikonę . Pojawia się okno, którego pola wypełnione są wcześniej wprowadzonymi danymi.

Na ekranie tym możemy wprowadzić lub zmienić nazwę oraz opis pozycji formularza.

Zaznaczenie checkbox-u 'Wytłuszczone" spowoduje, że pozycja ta na wydruku formularza będzie
wydrukowana czcionką pogrubioną. Zaznaczeniu checkbox-u "Wypośrodkowane" spowoduje, że pozycja ta
będzie wydrukowana jako wypośrodkowana.

Jeżeli zmieniamy dane, należy pamiętać, aby je zapisać naciskając klawisz <F5> lub wybierając ikonę .

Aby cofnąć zmiany naciskamy <F8> lub wybieramy ikonę .

Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzednią (ikona  , klawisz <F11>)

lub następną pozycję formularza klawisz <F12> lub ikon .

Zamykamy okno naciskając klawisz <Esc> lub przy użyciu krzyżyka zamykającego okno.

• Drukowanie pozycji formularza

Aby wydrukować listę pozycji formularza widoczną w oknie "Pozycje formularza" należy z Menu wybrać
polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę .

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Do wydruku możemy użyć opcji wydruku znakowego i opcji wydruku graficznego.

• Przesuwanie pozycji formularza
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System umożliwia przesuwanie pozycji formularza. Aby to wykonać należy z Menu wybrać polecenie "Pozycje"
--> funkcję "Przesuń pozycję w górę F11" lub "Przesuń pozycję w dół F12" lub też użyć odpowiednich ikon

 przesuń kolumnę w górę, lub  przesuń kolumnę w dół.

Efektem wykonania tych funkcji będzie fizyczne przesuwanie pozycji w żądanym kierunku wraz z odpowied-
nim przenumerowaniem aktualnych wierszy i kolumn.

• Kopiowanie i wklejanie pozycji formularza.

System umożliwia kopiowanie pozycji formularza, aby to wykonać należy z Menu wybrać polecenie "Pozycje"

--> funkcję "Kopiuj zawartość do schowka" lub użyć klawiszy <CTRL>+<C> lub też ikony , aby wykonać
wklejanie należy z Menu wybrać polecenie "Pozycje" --> funkcję "Wklej zawartość schowka" lub użyć klawiszy

<CTRL>+<V> lub też ikony .

• Definicja pozycji formularza.

System umożliwia zdefiniowanie sposobu naliczania wybranej pozycji formularza. W tym celu na liście pozycji
formularza zaznaczamy kliknięciem pozycję, której dane chcemy definiować, a następnie z Menu wybieramy
polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Definicja" lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę

. Pojawia się okno, którego pola wypełnione są wcześniej wprowadzonymi danymi.

Na ekranie tym mamy dostępne następujące funkcje:

- Dodaj, <Num +>,  służąca do dodawania definicji pozycji formularza,

- Usuń, <Num ->,  służąca do usuwania definicji pozycji formularza,

- Edytuj, <F4>,  służąca do edytowania definicji pozycji formularza.

- Poprzednia pozycja, <F11>,  lub odpowiednio Następna pozycja, <F12>,  służące do poruszania
się po liście pozycji formularza.

Po wybraniu funkcji "Dodaj" naciśnięciu klawisza <Num+> lub wybraniu ikony  otrzymamy ekran
definicji Formularza: .. w... k.."
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gdzie w... - oznacza numer wiersza, k... - oznacza numer kolumny.

Na ekranie tym mamy do wypełnienia następujące pola:

Konto- wprowadzamy numer konta, lub używamy klawisza <F1> lub ikony 

Sposób - wprowadzamy sposób obliczeń danej pozycji formularza, możemy używać też klawisza <F1> lub

ikony 

Aktualnie w systemie zdefiniowane są następujące sposoby obliczeń pozycji:

Poniższa tabela zawiera informacje o działaniach systemu wykonywanych dla wszystkich dostępnych sposobów
obliczeń.
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Table 9.1. Formularze_Sposoby obliczen

Kod Opis Działanie
01 Bilans otwarcia po stronie Wn Mc='00', saldo_wn
02 Bilans otwarcia po stronie Ma Mc='00', saldo_wn
03 Obroty miesięczne po stronie Wn Mc= miesiac, kwota_wn
04 Obroty miesięczne po stronie Ma Mc= miesiac, kwota_ma
05 Obroty narastająco po stronie Wn

bez BO
Mc= miesiac, sum(kwota_wn)

06 Obroty narastająco po stronie Ma
bez BO

Mc= miesiac, sum(kwota_ma)

07 Obroty narastająco po stronie Wn z
BO

Mc= miesiac, sum(kwota_wn)+sal-
do_wn dla Mc=00

08 Obroty narastająco po stronie Ma z
BO

Mc= miesiac, sum(kwota_ma)+sal-
do_ma dla Mc=00

09 Saldo miesięczne po stronie Wn Mc= miesiac, kwota_wn-kwota_ma
10 Saldo miesięczne po stronie Ma Mc= miesiac, kwota_ma-kwota_wn
11 Saldo narastająco po stronie Wn Mc= miesiac, saldo_wn
12 Saldo narastająco po stronie Ma Mc= miesiac, saldo_ma
13 Obroty Wn - Obroty Ma (narastają-

co z BO)
07 - 08

14 Obroty Ma - Obroty Wn (narastają-
co z BO)

08 - 07

20 Wartość innej formuły
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21 Wartość wprowadzona przez Oper-
atora

W zależności od wyboru sposobu obliczeń mamy dostępne następujące dalsze pola ekranu definicji.

Przy wyborze sposobu obliczeń od 01 do 14 do edycji dostępne są następujące pola:

Działanie - gdzie wprowadzamy znak działania matematycznego +F, -, /, *, możliwy wybór z listy rozwijalnej

Ujemna - możliwe do wprowadzenia wartości to =, -, 0 , możliwy wybór tych wartości z listy rozwijalnej, służy
do określenia wartości wyniku gdy w wyniku obliczeń wychodzi wartość ujemna.

Miesiąc - wartość względnego przesunięcia do miesiąca obliczanego, może przyjmować wartości od -12 do 12.
Wartość zero oznacza że dane będą pobierane z miesiąca obliczania, wartość -1 oznacza że dane będą pobierane
z miesiąca poprzedniego, wartość 1 oznacza, że dane będą pobierane z miesiąc następnego itp.

Analityka 1 od - numer pozycji w ciągu znaków konta analitycznego od którego będzie pobierany wzorzec
z pola Analityka 1

Analityka 1 - wzorzec konta analitycznego dla którego będą pobierane dane.

Analityka 2 od - numer pozycji w ciągu znaków konta analitycznego od którego będzie pobierany wzorzec
z pola Analityka 2

Analityka 2 - wzorzec konta analitycznego dla którego będą pobierane dane.

W przypadku wyboru sposobu obliczeń = 20 do edycji dostępne są następujące pola:

F. wiersz - gdzie wprowadzamy numer wiersza formularza, z którego chcemy pobrać wartość formuły

F. kolumna - gdzie wprowadzamy numer kolumny formularza, z którego chcemy pobierać wartość formuły

F. nr. poz. - gdzie wprowadzamy numer pozycji z wyżej wymienionego wiersza i kolumny formularza, z której
chcemy pobierać wartość formuły

Przy sposobie obliczeń = 20 możemy w pole F.nr.poz. wpisać wartość = 0 wówczas to oznacza, że system
zsumuje wszystkie pozycje dla podanego wiersza i kolumny. Natomiast gdy w pole F. wiersz wpiszemy wartość
= 0 to oznacza, że system zsumuje całą kolumnę dla której F.kolumna <> 0, analogicznie gdy F.kolumna = 0
to oznacza, że system zsumuje cały wiersz dla ktorego F.wiersz <> 0.

W przypadku wyboru sposobu obliczeń = 21 do edycji dostępne są następujące pola:

Działanie - gdzie wprowadzamy znak działania matematycznego +F, -, /, *, możliwy wybór z listy rozwijalnej

Ujemna - możliwe do wprowadzenia znaki =, -, 0 , możliwy wybór tych wartości z listy rozwijalnej, służy do
określenia wartości wyniku gdy w wyniku obliczeń wychodzi wartość ujemna.

Wartość - gdzie możliwe jest wprowadzenie żądanej wartości

Funkcja "Definicje" jest aktywna tylko dla pozycji dla których pole Opis jest puste.

Uwaga!: Nie można wpisywać opisów do pól, w których znajduje się formuła. Pola opisów w takim przypadku
będą nieedytowalne.

• Alternatywny widok pozycji formularza (kolumnowy)

W systemie Anakonda umożliwiono zmianę widoku definicji pól formularza. W celu zmiany widoku należy

użyć skrótu klawiszowego <F7>, polecenia "Zmiana widoku" z menu "Pozycje" lub wybranie ikony  z listy
menu podręcznego.
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Edycja wartości komórek pozostaje niezmieniona. Istnieją jednak dodatkowe opcje:

• Automatyczne tworzenie definicji sumowania kolumn i/lub wierszy.

Jeżeli operator, będąc w widoku kolumnowym, zaznaczy komórki z wartościami (można używać myszki,

zaznaczeń z klawiszem <Shift> lub <Ctrl>) i użyje ikony  z menu podręcznego,polecenia "Suma zaz-
naczonych komórek" z menu "Pozycje" lub skrótu klawiszowego <Ctlr>+<+>, okno stanie się nieaktywne.
Dostępna będzie tylko i wyłącznie możliwość wskazania komórki, w której definicje wpisze się suma za-
znaczonych komórek. Z wyboru komórki do sumowania można zrezygnować używając klawisza <ESC>.
Warto nadmienić, że do wskazanej komórki wpisuje się jedynie definicja sumowania zaznaczonych komórek.
Żeby suma się pojawiła, niezbędne jest ponowne obliczenie formularza.

• Przesuwanie komórek na gridzie pozycji - skrót klawiszowy <ALT>+<strzałki>,

• Przesuwanie kolumn i wierszy względem siebie - lewym klawiszem myszki kliknąć na nagłówek kolumny
i "przeciągnąć" go w wybrane miejsce,

• Wykonywanie obliczeń - <Ctrl>+<O>.

• Usunięcie zawartości komórki - <NUM - >

4.6.3. Edycja i modyfikacja danych formularza

Aby edytować dane wcześniej zdefiniowanego formularza, należy zaznaczyć go LPM na liście formularzy w oknie
"Formularze", a następnie z Menu wybrać polecenie "Formularze" ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz

<F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Formularz nr ..":
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Na ekranie tym mamy możliwość edycji pól opisanych w rozdziale "Dodawanie nowego formularza".

4.6.4. Obliczanie wyników
Aby obliczyć wcześniej zdefiniowany formularz, należy zaznaczyć go LPM na liście formularzy w oknie "For-
mularze", a następnie z Menu wybrać polecenie "Formularze" ---> funkcję "Oblicz" lub nacisnąć klawisz <CTRL

+ O> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z zapytaniem o rok, a następnie miesiąc
obliczeń danego formularza.

Istnieje możliwość jednorazowego obliczenia kilku wybranych formularzy. Aby to zrobić należy wybrać je na liś-
cie zaznaczając wszystkie (przy wciśniętym klawiszu Shift) lub wybrane (przy wciśniętym klawiszu Ctrl) myszką,
a następnie użyć funkcji 'Oblicz'. Podany rok i miesiąc będzie obowiązywał dla obliczenia wszystkich wybranych
formularzy. Jeżeli podczas działania funkcji system napotka na błąd w formularzu (np. dzielenie przez zero)
obliczanie zostaje przerwane.
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W trakcie procesu obliczeń system kontroluje poprawność danych i ich spójność z definicją formularza, w przy-
padku wystąpienia błędu (np. dzielenie przez 0) system generuje komunikaty z informacją, w którym wierszu i
kolumnie wystąpił błąd i następuje przerwanie dalszego procesu obliczeń.

Po zakończeniu procesu obliczeń system wyświetli komunikat o jego zakończeniu i ewentualnie informacje o
liście nie policzonych pozycji.

4.6.5. Usuwanie formularza
Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia formularza, zaznaczamy go LPM w oknie lista formularzy "Formularze",
a następnie z Menu wybieramy polecenie "Formularze" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub

z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia formularza wyświetlając
okno:

Wybieramy "Tak" jeżeli chcemy usunąć formularz (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy naciskamy "Nie" (klawisz
<N>).

4.6.6. Drukowanie wyników
System umożliwia drukowanie zarówno listy formularzy jak i danych konkretnego formularza.

Aby wydrukować listę formularzy widniejącą w oknie "Formularze" należy z Menu wybrać polecenie "Formula-

rze" ---> funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W
efekcie pojawi się standardowe dla funkcji drukowania okno.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji druku potwierdzamy wybierając "OK" lub rezygnujemy z druku naciskając
"Anuluj".

Chcąc wydrukować konkretny formularz z Menu wybieramy polecenie "Formularze" ---> funkcję "Drukuj doku-

ment" lub naciskamy klawisze <Ctrl> + <D> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . Podobnie jak przy
drukowaniu listy dokumentów pojawia się okno z opcjami druku. Zaznaczamy odpowiednie i potwierdzamy lub
anulujemy czynność.

W przypadku, kiedy wyniki obliczeń mają się znaleźć w arkuszu kalkulacyjnym, jako opcję wydruku wybieramy
"CSV".

Istnieje możliwość jednoczesnego wygenerowania wybranych formularzy w formacie 'xls'. Aby to zrobić należy
najpierw utworzyć docelowy arkusz kalkulacyjny, następnie zaznaczyć odpowiednie formularze na liście, a
następnie użyć funkcji "Drukuj dokument". System wyświetli okno, w którym należy wybrać utworzony uprzed-
nio plik docelowy, w którym mają się znaleźć dane z wybranych formularzy:
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Po naciśnięciu 'OK' system zapisze dane w wybranym pliku xls tworząc z każdego formularza kolejny arkusz.

4.7. Sumy transakcji
Aby wykonać wydruk "Sumy transakcji" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość"
lub nacisnąć klawisz <F8>, następnie przycisk "Zestawienia" lub klawisz <F4> i przycisk "Sumy transakcji" lub
klawisz <F7>. System wyświetli okno "Zestawienie sum transakcji":

Alternatywnie, wyświetlenie tego okna możemy spowodować wybierając w oknie głównym programu polecenie
"Księgowość"--->funkcję "Zestawienia"--->"Sumy transakcji".

W oknie "Zestawienie sum transakcji" należy wprowadzić:

Dowód - symbol dowodu księgowego dla którego chcemy uzyskać zestawienie - naciskając klawisz <F1> lub

ikonę  można skorzystać z okna wyboru wzoru dekretacji,

Nazwa - nazwę dowodu księgowego - naciskając klawisz <F1> lub ikonę  można skorzystać z okna wyboru
wzoru dekretacji. W polu tym można wprowadzić listę nazw oddzielonych przecinkami. Jeżeli pole Nazwa
zostanie puste to zestawienie będzie zawierało sumy dla wszystkich dowodów o podanym symbolu,

Data od do - datę początkową i końcową okresu, z którego mają być liczone i drukowane sumy transakcji.

Zestawienie to dla podanego dowodu i okresu zawiera sumy kwot wn i kwot ma , grupując je po nr konta do
pierwszego stopnia analityki. Dane do tego zestawienia pobierane są z tabeli rs_operacje i uwzględnia datę księ-
gowania kosztów występującą w pozycjach dowodu księgowego.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Zaznaczamy interesującą nas opcję (Wydruk graficzny) , a następnie zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnu-
jemy wybierając "Anuluj".

4.8. JPK
Aby przygotować plik JPK należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość" lub nacisnąć klaw-
isz <F8>, następnie przycisk "Zestawienia" lub klawisz <F4> i przycisk "JPK" lub klawisz <F8>. System wyświ-
etli okno "Tworzenie JPK":
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System Anakonda umożliwia tworzenie plików JPK o strukturze JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_VAT oraz
JPK_FA. Każdorazowo należy wypełnić pola "Data od", "Data do", "Cel złożenia" i "Folder". Aktualnie w celu
złożenia '0' oznacza plik pierwotny, a '1' korektę. Pola z datami oraz "Folder" pozwalają na wybór przy użyciu F1.

• JPK-KR - Księgi rachunkowe

Dodatkowo należy wypełnić pola "Konto od" i "Konto do"(wybór możliwy ze słownika).

UWAGA! Ze względu na wielkość plik zapisywany jest na dysku w formie skompresowanej (zip).

• JPK-WB - Wyciąg bankowy

W wierszu 'Kasa-bank' można określić wiele kas na raz rozdzielonych przecinkami, po wciśnięciu F1 pokazuje
się okno wyboru.

• JPK-MAG - Magazyny

Pole 'Magazyn' pozwala na wybór magazynów z użyciem klawisza F1, kolejne magazyny należy oddzielać
przecinkami. Dane pobierane są z nagłówków i pozycji dokumentów magazynowych. System tworzy JPK w
pętli dla każdego podanego magazynu aż zakończy proces, jeśli podany zostanie wielokrotnie jeden magazyn,
to wygenerowane zostanie dla niego więcej plików. W momencie napotkania nieistniejącego magazynu proces
zostaje przerwany.

Kolejne dwie opcje nie wymagają dodatkowych parametrów do sporządzenia JPK:

• JPK-VAT - Ewidencja zakupu i sprzedaży (obowiązujący do 30.09.2020)

Generując JPK-VAT Anakonda uzupełni dane firmy informacjami z oddziału, które ma zaznaczone pole 'Cen-
trala', jeśli żaden oddział nie jest centralą, plik JPK nie zostanie utworzony i wyświetlany jest odpowiedni ko-
munikat np.: Brak oddziału typu "Centrala".
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• JPK-FA - Ewidencja faktur VAT

Wygenerowany plik zawiera szczegółowe zestawienie faktur sprzedaży za podany w parametrach okres.

• JPK_VAT z deklaracją (JPK V7M) (obowiązująca od 01.10.2020 ewidencja zakupu i sprzedaży z deklaracją
składana za miesiąc)

Na potrzeby części pliku dotyczącej deklaracji, jeżeli jest to konieczne, należy wypełnić pola w panelu
"Deklaracja". Po najechaniu kursorem na poszczególne pola wyświetlane są podpowiedzi czego dane pole doty-
czy. Obowiązkowe jest wypełnienie pola "Pouczenia".

• JPK_VAT z deklaracją (JPK V7K) (obowiązująca od 01.10.2020 ewidencja zakupu i sprzedaży z deklaracją
składana za kwartał)

Na potrzeby części pliku dotyczącej deklaracji, jeżeli jest to konieczne, należy wypełnić pola w panelu
"Deklaracja". Po najechaniu kursorem na poszczególne pola wyświetlane są podpowiedzi czego dane pole doty-
czy. Obowiązkowe jest wypełnienie pola "Pouczenia".

Wstępnie w momencie naciśnięcia klawisza 'Twórz' sprawdzana jest w podstawowym zakresie poprawność uzu-
pełnienia wartości do JPK, następnie wygenerowany plik jest dokładniej weryfikowany według schematu .xsd.

Przykładowa nazwa pliku to "magazyny_jpk_0202_2017-07-20_07_25_30.xml", a więc kolejno:

• wzór jpk

• jeśli występował parametr typu symbol magazynu, też będzie podany

• data z dokładnością co do sekundy

• rozszerzenie .xml

Parametry stałe JPK

Naciśnięcie przycisku 'Parametry' pozwala na wyświetlenie okna:

UWAGA: możliwość edycji Parametrów stałych JPK posiada wyłącznie użytkownik anakonda.

Okno zawiera definicje warunków pobierania dokumentów do plików JPK, co pozwala na elastyczne ich dos-
tosowanie do wymagań firmy.

Każdy wiersz zawierać powinien rodzaj pliku kontrolnego, datę od kiedy warunki obowiązują oraz warunki dos-
tosowane do rodzaju pliku JPK.

W przypadku pliku JPK_VAT warunki zawierają:

1. War. 1 - symbole rejestrów zakupu środków trwałych

2. War. 2 - symbole rejestrów zakupu środków trwałych oraz rejestrów korekt zakupów środków trwałych
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3. War. 3 - symbole rejestrów korekt zakupu środków trwałych

4. War. 4 - symbole korekt rejestrów zakupów pozostałych

5. War. 5 - warunek pobrania sprzedażowych faktur korygujących np:

WHERE a.firma_id='$firma' and a.stan in ('Z','K') AND ((a.data>='$$data_od$$' AND a.data<='$$da-
ta_do$$' AND a.data_odbioru>='$$data_od$$' AND a.data_odbioru<=(SUBSTRING(('$$data_do$$'::DATE
+ INTERVAL '25 day')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.data_wplywu>='$$data_od$$'
AND a.data_wplywu<='$$data_do$$') OR (a.data>='2010-01-01' AND a.data<=rsf_ostatni_dzien_miesia-
ca(SUBSTRING(('$$data_od$$'::DATE-INTERVAL '2 month')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.da-
ta_odbioru>='$$data_od$$' AND a.data_odbioru<='$$data_do$$') OR (a.data>=(SUBSTRING(('$$data_od$
$'::DATE - INTERVAL '1 month')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.data<=rsf_ostatni_dzien_miesia-
ca(SUBSTRING(('$$data_do$$'::DATE - INTERVAL '1 month')::TEXT from 1 for 10)::DATE) AND a.da-
ta_odbioru>='$$data_od$$' AND a.data_odbioru<='$$data_do$$' AND a.data_wplywu>='$$data_od$$' AND
a.data_wplywu<='$$data_do$$'))

6. War. 6 - warunek pobrania faktur sprzedaży np:

WHERE a.firma_id='$firma' AND a.data>='$$data_od$$' AND a.data<='$$data_do$$' AND a.stan in ('Z','K')

7. War. 7 - warunek pobrania faktur sprzedaży wprowadzanych do systemu jako dowody księgowe z odpowiednim
rejestrem sprzedaży np:

WHERE a.firma_id='$firma' AND a.data_rejestru>='$$data_od$$' and a.data_rejestru<='$$data_do$$' and
a.rejestr in('21','WT', 'WŚ','WI','31','W8')

Kwoty pobierane do JPK są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku

8. War. 8 - lista symboli rejestrów sprzedaży (dot. war. 7) w kolejności pobierania do poszczególnych gałęzi JPK :
K_21, K_22, K_23, K_25, K_27, K_29, K_31, K_32, K_34, K_36, K_37, K_38, K_39

w formacie: [[`21`],[],['WT','WŚ'],[],['WI'],[],['31'],[],['W8'],[],[],[],[],[`111`]]

9. War. 9 - warunek pobrania dokumentów do rozliczenia podatku naliczonego jeżeli brane są pod uwagę daty
inne niż daty rejestrów np:

WHERE dk.firma_id='$firma' AND COALESCE(dk.data_wplywu,dk.data)>='$$data_od$$' AND
COALESCE(dk.data_wplywu,dk.data)<='$$data_do$$' AND NOT dkp.stawka_vat_wn IS NULL AND
NOT dkp.sposob_rozl IN (' ','N') AND NOT dk.rejestr IS NULL AND rv.typ='Z' GROUP BY dk.da-
ta_wplywu,dk.symbol_dok,dk.dowod_id,dk.nazwa_id,dk.data,dk.numer,dk.rejestr,dkp.kwota_wn, dkp.kwo-
ta_vat_wn, k.kontrahent_id,k.nazwa,k.nip,k.adr_kod,k.adr_miej,k.adr_ulica,k.adr_nry, dkk.nazwa,dkk.nip,d-
kk.adr_kod,dkk.adr_miej,dkk.adr_ulica,dkk.adr_nry,dk.data_wyst,dk.data_rejestru ORDER BY dk.data,d-
k.dowod_id,dk.numer;

10.War. 10 - warunek pobrania dokumentów oznaczonych jako MPP (Metoda Podzielonej Płatności):

Jeżeli warunek nie jest uzupełniony, do pliku JPK pobrane zostaną dowody księgowe które w swoim nagłówku
mają zaznaczoną opcję ' czy MPP' LUB w polu oznaczenie transakcji mają wprowadzony kod 'MPP'.

Jeżeli w warunku wpiszemy tekst MPP - do pliku JPK pobrane zostaną wyłącznie te dowody księgowe które w
swoim nagłówku, w polu oznaczenie transakcji mają wprowadzony kod 'MPP'. Dowody, które mają wyłącznie
zaznaczoną opcję 'czy MPP' nie zostaną pobrane do JPK.

Po wygenerowaniu pliku JPK_VAT system wyświetla informacje o sumach kwot w poszczególnych gałęziach
pliku, które powinny mieć pokrycie w deklaracji VAT-7 za dany miesiąc.

5. Operacje
Poszczególne pozycje operacji przechowywane w module "Operacje" powstają automatycznie podczas zamykania
dowodu księgowego.
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Chcąc edytować operacje należy w oknie głównym działu "Księgowość" wybrać przycisk "Operacje" lub nacisnąć
klawisz <F6> lub w oknie głównym programu wybrać polecenie "Księgowość"--->funkcję "Operacje". System
wyświetli okno "Przeglądanie operacji"

W odpowiednie pola należy wpisać symbol konta i daty, a następnie z Menu wybrać polecenie "Operac-

je"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Chcąc wyświetlić listę wszystkich operacji należy pozostawić wszystkie pola puste, a następnie z Menu wybrać

polecenie "Operacje"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub ikonę .

Uwaga! Na oknie może zostać wyświetlone maksymalnie 120 tysięcy wierszy z danymi.

System wyświetli wszystkie lub wybrane operacje z dokumentów zamkniętych (stan "Z"). :

W oknie można wykorzystać funkcję sumującą kolumny numeryczne. Żeby z niej skorzystać należy wybrać

polecenie "Sumy z tabeli" z menu "Operacje" lub skrót klawiszowy <CTRL>+<S> albo ikonę  z menu po-
dręcznego.

W oknie tym możemy skorzystać z klawisza <F1>, który umożliwia wyszukiwanie wiersza po dowolnym frag-
mencie tekstu. Po wciśnięciu klawisza <F1> pojawi się okno "Podaj tekst do wyszukania":

W przypadku znalezienia jednego wiersza, system ustawia się na znalezionym wierszu, w przypadku znalezienia
wielu wierszy system wyświetla okno wyboru wyszukanych wierszy operacji, a w przypadku nie znalezienia
wiersza system wyświetla komunikat info "NIe znaleziono wiersza z podaną treścią".

W oknie "Przeglądanie operacji" dostępne są następujące funkcje:
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1. Edytowanie danych podstawowych operacji.

Aby edytować dane podstawowe wybranej operacji należy zaznaczyć ją na liście i z Menu wybrać polece-
nie "Operacje"--->funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę

.

System wyświetli wszystkie informacje dotyczące danej operacji:

W tym samym oknie, bez konieczności powrotu do okna "Przeglądanie operacji" możemy edytować poprzed-

nią (Menu--->Konto--->Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następną operację (Menu--->Kon-

to--->Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

2. Drukowanie operacji.
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Aby wydrukować listę operacji należy z Menu wybrać polecenie "Operacje"--->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć

klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z opcjami wydruku.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybier-
ając "Anuluj".

3. Wyszukiwanie operacji.

Aby wyszukać konkretne operacje, naciskając klawisz <F3> lub ikonę  lub z Menu wybierając polecenie
"Operacje" ---> funkcję "Filtruj"

4. Pokaż dowód.

Na ekranie "Przeglądanie operacji" system umożliwia podgląd pozycji dowodu księgowego z którego pochodzi
wybrana operacja.

W tym celu stojąc na wybranej operacji należy wybrać z Menu polecenie "Operacje"--->funkcję "Pokaż dowód"

lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<D> lub ikonę . System automatycznie przejdzie przez okno z dowodami
księgowymi do listy pozycji dowodu z którego powstała wybrana operacja.

6. Stany kont
Stany kont powstają automatycznie podczas zamykania dowodu księgowego. Służą do wydruków księgowych i
generowania raportów.

Aby edytować stany kont należy w oknie głównym działu księgowości wybrać przycisk "Stany kont" lub nacisnąć
klawisz <F7> lub w oknie głównym programu wybrać polecenie "Księgowość"--->funkcję "Stany kont". System
wyświetli okno "Przeglądanie stanów kont":

W pole "Konto" wpisujemy symbol wybranego konta a następnie z Menu wybieramy polecenie 'Stany kont"---

>funkcję "Filtruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli
okno:
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W oknie "Przeglądanie stanów kont" system wyświetli tabelę z wszystkimi danymi dotyczącymi stanów (obrotów
i sald) wybranych kont księgowych.

W oknie możliwe jest sumowanie wartości w kolumnach "kwota wn" i "kwota ma". W tym celu należy wybrać

opcję "Sumy" z menu "Stany konta", użyć skrótu klawiszowego <F12> lub ikony  z menu podręcznego.
Wynikiem operacji będzie okno:

W tym oknie udostępniona jest funkcja drukowania. Aby wydrukować stan wybranych kont należy z Menu wybrać
polecenie "Stany kont"--->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<P> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. System wyświetli okno z opcjami wydruku:
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Po zaznaczeniu odpowiednich opcji potwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy z niego wybierając
"Anuluj".

7. Raporty wyciągi
Chcąc edytować raporty/wyciągi należy w oknie głównym działu "Księgowość" wybrać przycisk "Raporty/wycią-
gi" lub nacisnąć klawisz <F8> lub w oknie głównym programu wybrać polecenie "Księgowość"--->funkcję "Ra-
porty - wyciągi". System wyświetli okno "Edycja raportów i wyciągów":

W odpowiednie pola należy wpisać symbol kasy banku i zakresu dat oraz stan raportu wyciągu, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Raport"--->funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . Należy pamiętać, że jeżeli w systemie zdefiniowana jest tylko jedna kasa/bank lub operator ma
uprawnienia tylko do jednej kasy, system automatycznie wpisze ową kasę w odpowiednią kontrolkę w filtrze i
uniemożliwi jej modyfikację.

System wyświetli wybrane raporty/wyciągi:
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Na oknie istnieje możliwość sumowania wartości z kolumn numerycznych. Żeby z niej skorzystać należy z menu

"Raport" wybrać polecenie "Sumy z tabeli", ikonę  z menu podręcznego lub użyć skrótu klawiszowego
<CTR>+<S>.

Pozostałe funkcje:

7.1. Wprowadzanie nowego raportu kasowego
Aby wprowadzić nowy raport należy wybrać z Menu polecenie "Raport"--->"Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num

+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowy raport/wyciąg":

Wybieramy jedną ze zdefiniowanych wcześniej kas (definiowanie kas/banków opisano w rozdziale "Księgowość.
Dane podstawowe. Kasy/Banki"), datę nowego raportu (domyślnie system wyświetla bieżącą datę, ale jest ona
modyfikowalna) oraz numer, który nadawany jest przez system w ramach dnia, ale również jest modyfikowalny
- system nie pozwoli jedynie na zdublowanie numeru w ramach tej samej daty. Zatwierdzamy dane naciskając
klawisz <Enter>. Jeżeli waluta jest inna niż PLN, system wyświetli okno "Wybór kursu waluty", gdzie należy
wybrać odpowiednią walutę i typ kursu waluty (średni, zakupu, sprzedaży). Po zaakceptowaniu wprowadzonych
danych system przejdzie automatycznie do dodawania pierwszej pozycji raportu/wyciągu a po zapisaniu nowy
raport/wyciąg pojawi się na liście w oknie "Edycja raportów i wyciągów".

Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia salda początkowego różnego od zera, należy z Menu wybrać polecenie

Raport ---> funkcję Dodaj saldo początkowe lub nacisnąć ikonę . System wyświetli okno, w którym należy
podać kwotę salda, a następnie nacisnąć klawisz <Enter>:

Saldo początkowe zostanie wprowadzone do pierwszego wyciągu/raportu i jednocześnie zostaną zaktualizowane
wszystkie salda początkowe i końcowe w następnych wyciągach jeżeli były już wprowadzone. Warunkiem
umożliwiającym wprowadzenie salda początkowego jest wybranie najwcześniejszego wyciągu lub raportu w obrę-
bie danej kasy/banku w danym okresie obrachunkowym z saldem zerowym.

Należy pamiętać, że raport/wyciąg może pojawić się w bazie w wyniku synchronizacji (opisane w dziale admin-
istracja --->synchronizacja). Wtedy pierwszy wyciąg w danym okresie obrachunkowym będzie mieć zerowe saldo
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początkowe, nawet jeżeli na serwerze źródłowym miał on już wprowadzone saldo początkowe i w razie potrzeby
należy go wprowadzić w sposób opisany powyżej.

W kolejnych wyciągach saldo początkowe i końcowe będzie już naliczane na podstawie tego wprowadzonego
salda początkowego oraz wpłat i wypłat zarejestrowanych w wyciągu.

W poszczególnych kolumnach tabeli będzie ona zawierać następujące dane:

• Stan - nowy raport uzyskuje automatycznie stan "W" - wprowadzony, co oznacza, że operacje w nim wprowad-
zone nie mają jeszcze odzwierciedlenia w zaległościach, ani w dowodach księgowych, a docelowo na kontach.

• Kasa - symbol kasy/banku, którego dotyczy raport

• Data - data wprowadzonego raportu kasowego - domyślnie podczas wprowadzania system ustawia aktualną
datę, ale istnieje możliwość jej zmiany

• Numer - system numeruje raporty automatycznie w ramach dnia co oznacza, że pierwszy raport wprowadzony
danego dnia ma numer '1'. Jeżeli jednak zaistnieje potrzeba innej numeracji np. narastająco niezależnie od daty
- numer raportu może zostać zmieniony

• Saldo początkowe - de facto jest to saldo końcowe poprzedniego raportu/wyciągu

• Wpłaty - suma wpłat wynikająca z pozycji raportu

• Wypłaty - suma wypłat wynikająca z pozycji raportu

• Saldo końcowe - suma kwot salda początkowego oraz kwot wpłat i wypłat raportu

• Waluta - waluta zdefiniowana dla danej kasy/banku

• Kurs - kurs w walucie zdefiniowanej dla danej kasy/banku

• Kompensata - jeżeli opcja ta jest zaznaczona oznacza to, że w danym raporcie można dokonywać kompensat
(czyli w jednej pozycji raportu można wybrać fakturę i wpisać konto na którym ma być dokonana kompensata).

Kolejnym etapem jest wprowadzenie do raportu odpowiednich pozycji.

UWAGI OD AUTORA

1. Algorytm najpierw sprawdza rodzaj używanej numeracji: - domyślnie jest dzienna. - jeśli w miesiącu do-
dawanego raportu jest więcej niż jeden dzień wypełniony i tylko jeden raport o numerze 1 to ustawia numerację
na miesięczną - jeśli w roku dodawanego raportu jest więcej niż jeden miesiąc wypełniony i tylko jeden raport o
numerze 1 to ustawia numerację na roczną

2. Program uznaje, że jest problem z datami, jeśli poprzedniego dnia przed nowo zakładaną datą nie było raportu

3. Program wykrywa dziury numeracji dostosowując się do rodzaju użytej numeracji.

4. Komunikat używany to : UWAGA wykryto potencjalną nieciągłość w numeracji raportów/wyciągów :

LISTA PRZYCZYN

Czy na pewno dodać raport/wyciąg o podanych parametrach?

5. Potencjalne przyczyny to : - ostatnia data wystawienia raportu dla wybranej kasy to MAXDATA a wybrana to
PODANA DATA - oczekiwany dokument o numerze 1 a wybrany to PODANY NUMER - ostatni wykorzysty-
wany numer to MAXNUMER a wybrany to PODANY NUMER

6. Analizowana jest tylko nieścisłość "w przód"

7.2. Wprowadzanie pozycji raportu/wyciągu
Aby skorzystać z tej części programu należy w oknie "Edycja raportów i wyciągów" zaznaczyć raport, do którego
chcemy dodać pozycje lub którego pozycje chcemy edytować, a następnie z Menu wybrać polecenie "Raport" ---
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> funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
"Edycja pozycji raportu/wyciągu...":

Uwaga! Jeśli wybrany raport/wyciąg są edytowane przez innego operatora, to jego usunięcie bądź wejście w
pozycje będzie niemożliwe. System wyświetli odpowiedni komunikat.

W oknie tym dostępne są opcje:

• Dodawanie pozycji raportu

Aby dodać nową pozycję do raportu należy wybrać z Menu polecenie "Pozycja"--->"Dodaj" lub nacisnąć klaw-

isz <Num+> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowej pozycji ra-
portu/wyciagu":

W przypadku wybrania kasy walutowej (waluta kasy <> PLN) system umożliwia na poziomie pozycji
wprowadzenia kursu danej waluty, według którego rozliczana jest dana pozycja wyciągu.

System przewiduje wprowadzenie do raportu następujących operacji:

1. Wprowadzanie zapłaty za faktury/korekty wynikające ze sprzedaży
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Każdorazowo, zamknięcie w systemie faktury lub faktury korygującej (doprowadzenie jej do stanu "Z")
powoduje zapisanie jej do zaległości (opisano w rozdziale "Sprzedaż. Zaległości"), a wprowadzenie zapłaty
za faktury lub zwrotu wynikającego z faktury korygującej następuje właśnie w raporcie kasowym poprzez
dodanie odpowiedniej pozycji.

Aby wprowadzić zapłatę za fakturę należy w polu typ wpisać "F", a następnie w polu "Kwota" nacisnąć

klawisz <F1> lub naciskając ikonę . System wyświetli okno "Wybór zaległości", w którym widoczna
będzie lista faktur, których kwota do zapłaty jest różna od zera.

Dwuklikiem lub spacją należy zaznaczyć zaległości, które mają być zapłacone, (wyboru kilku zaległości
można również dokonać trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> i zaznaczając myszką zaległości, które mają
być wybrane, a następnie naciskając klawisz <Enter> aby zatwierdzić wybór. W kolumnie "Akt." pojawi
się zaznaczenie wybranych operacji). Wybranie faktury spowoduje wczytanie w pozycję raportu kasowego
wyznacznika, daty i numeru faktury symbolu kontrahenta, kwoty do zapłaty i typu 'P' (kasa przyjęła).
Jeżeli przed naciśnięciem <F1> w polu "Kwota" wpiszemy symbol kontrahenta w polu "Kontrahent" system
wyświetli zaległości tylko dla tego kontrahenta.

Po zaakceptowaniu kilku wybranych zaległości system utworzy z nich podpozycje (do każdej podpozycji
wczyta wyznacznik, datę, numer faktury i kontrahenta oraz kwotę do zapłaty) do pozycji, w której kwotą
będzie suma kwot podpozycji. Oczywiście kwoty w podpozycjach są modyfikowalne. Każdorazowo, zmiana
kwoty w podpozycji spowoduje zmianę kwoty sumarycznej w pozycji raportu, do której podpozycja się
odnosi.

W podobny sposób postępujemy przy wprowadzaniu korekt, z tą różnicą, że w polu typ wpisujemy symbol
"K", co spowoduje, że wyświetlone zaległości będą zawierać tylko faktury korygujące. Po wczytaniu korekty
do pozycji raportu kasowego system nada pozycji typ 'W' (wypłata).

Wybierając jednocześnie kilka zaległości nie musimy ograniczać się do wybrania tylko faktur lub tylko ko-
rekt. System automatycznie rozpozna typ operacji i odpowiednio wczyta dane do pozycji raportu kasowego.

Jeżeli w pozycji wybrana jest już faktura z zaległości i zostaje dodana do niej inna podpozycja, to faktura z
pozycji głównej jest usuwana i przenoszona jest automatycznie do pierwszej podpozycji.

2. Wprowadzanie zapłat wynikających z dowodów dostaw.

Przy wprowadzaniu zapłat wynikających z dowodów dostaw postępujemy analogicznie jak podczas
wprowadzania zapłat za faktury z tą różnicą, że w polu "Typ" wpisujemy symbol "D". Naciskając w polu
"Kwota" klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie okna "Wybór dowodu dostawy". Dwuklikiem wybier-
amy dowód, który chcemy wczytać do pozycji raportu kasowego. W odpowiednie pola system wczyta kwotę
wynikającą z dowodu dostawy, symbol kontrahenta, symbol kierowcy, któremu przypisany jest wybrany
dowód dostawy oraz w polu "Treść" numer dowodu. Podczas wprowadzania do pozycji zapłaty z tytułu
dowodu dostawy niezbędne jest również wypełnienie przez operatora pola "Wyznacznik", w które wpisuje-
my wyznacznik faktury przypisanej do danego dowodu. Jest to informacja, która posłuży do właściwego
wyboru konta zaksięgowania tej operacji.

3. Wprowadzanie innych zapłat

Wprowadzanie do raportu kasowego operacji innych niż te zarejestrowane w systemie (faktury, korekt,
dowody dostaw) wymaga wpisania w polu "Typ" symbolu "I". Następnie operator powinien wpisać kwotę
operacji, konto, na które operacja ta ma być zaksięgowana oraz treści opisującej tę operację. Istnieje możli-
wość wyboru konta z planu kont. W tym celu należy użyć klawisza <F1> na kontrolce z kontem. Jeżeli kon-
to, które poszukiwane jest przez operatora ma przypisane grupy analityczne, a operator nie ma do nich up-
rawnień, zostanie to zakomunikowane przez system poprzez informację: "Brak uprawnień do przeglądania
grup analitycznych" Podanie konta wymusza podanie treści operacji. Jednoczesne podanie konta i danych
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dotyczących faktury ( wyznacznik, data, numer) jest możliwe tylko w raportach kasowych, które mają zaz-
naczoną opcję "Kompensata".

Dopuszcza się, w pozycjach raportu-wyciągu, stosowanie symbolu "N" w kontrolce typu pozycji. Oznacza
to zapłatę za fakturę, której nie można zidentyfikować w systemie. Wymagana jest tylko informacja o kon-
trahencie i koncie, na którym wpłata ma być zaksięgowana. Tego typu pozycja, dla wpisanego kontrahenta,
w zaległościach tworzy nadpłatę i zapisuje się w tworzonym po zamknięciu raportu dowodzie księgowym.

Uwaga! Informacje o handlowcu i oddziale pobierane są z ostatniej faktury dla tego kontrahenta.

4. Wprowadzanie informacji związanych z płatnościami.

Wprowadzenie do raportu kasowego informacji związanych z płatnościami wymaga wpisania w polu "Typ"
symbolu "P". Naciskając w polu "Kwota" klawisz <F1> system wyświetli okno "Przeglądanie płatności",
w którym widoczna będzie lista płatności, których kwota jest różna od zera. Wybranie płatności spowoduje
wczytanie w pozycję raportu kasowego informacji z płatności tj. kwota, konto, treść i system nada pozycji
typ "W" (wypłata).

Jeżeli przed naciśnięciem <F1> w polu "Kwota" wpiszemy symbol kontrahenta w polu "Kontrahent" system
wyświetli płatności tylko dla tego kontrahenta.

Istnieje możliwość wybrania kilku płatności wówczas system tworzy podpozycje tak jak przy wybieraniu
z zaległości i po wyborze wpisuje kwoty, konto i treść pobrane z płatności. W polu "konto" możliwy jest

wybór konta za pomocą klawisza F1 lub naciskając ikonę .

Zamknięcie wyciągu powoduje automatycznie zamknięcie wszystkich płatności z nim związanych.

5. Sposób zapłaty

Niezależnie od tego, czy pozycja raportu kasowego została automatycznie utworzona z paragonu lub faktury
czy też została dodana „ręcznie”, operator może wybrać dla niej odpowiedni sposób zapłaty. Jeżeli kasa/ bank
będą mieć zdefiniowane konta dla poszczególnych sposobów zapłaty , podczas zamykania raportu kasowego
i tworzenia z niego dowodu księgowego system uzupełni konta kasy/banku wg tych definicji pomijając
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konto księgowe zdefiniowane dla całej kasy/banku. Jeżeli sposób zapłaty pozostanie nieuzupełniony – konto
księgowe zostanie pobrane z definicji kasy/banku:

W każdym z typów raportów/wyciągu (F,K,D,P) do edycji jest pole "Treść" służące do wpisania treści pozycji
raportu/wyciągu.

W zależności od źródła zasilania dowodu księgowego pozycje tworzone są według następujących założeń:

• Jeżeli w dowodzie występują podpozycje to pozycja zawiera tylko sumę kwot

• Jeżeli jest jedna zaległość z kwotą >0, to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'P' i kwota dodatnia

• Jeżeli jest jedna zaległość z kwotą <0, to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'W' i kwotę dodatnia

• Jeżeli jest wiele zaległości i ich suma jest >0 to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'P' i odpowiednie znaki
przy kwotach

• Jeżeli jest wiele zaległości i ich suma jest <0 to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'W' i odwrotne znaki przy
kwotach

• Jeżeli jest jedna płatność z kwota >0, to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'W' i kwota dodatnia

• Jeżeli jest jedna płatność z kwotą <0, to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'P' i kwota dodatnia

• Jeżeli jest wiele płatności i ich suma >0, to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'W' i odpowiednie znaki przy
kwotach

• Jeżeli jest wiele płatności i ich suma <0, to w pozycji wpisywany jest rodzaj 'P' i odwrotne znaki przy kwotach

• Dowody zasilane z dowodów dostaw mają wpisywany taki sam rodzaj co zaległości

• W podpozycjach mogą występować albo płatności, albo typy F,K,D

• W podpozycjach nie może być typu pustego

• Numer dowodu dostawy przenoszony jest treści pozycji w postaci RRMMDDOTTA(N) gdzie RR - dwa
ostatnie znaki roku z daty, MM - miesiąc z daty, DD - dzień z daty, O - drugi znak z oddziału, TT - dwa
ostatnie znaki z trasy, A - ostatni znak trybu

Jeżeli jesteśmy w trybie dodawania kolejnych pozycji poprzez naciśnięcie ikony  możemy dodawać
następne pozycje, a jeżeli jesteśmy w ostatnim polu edycji możemy dodać następną pozycję poprzez naciśnięcie
klawisza <Enter>. System umożliwia również wprowadzenie pustej pozycji bez wypełnienia pola typ.

Po wprowadzeniu danych, aby zapisać zmiany należy wybrać z Menu polecenie "Pozycja"---> funkcję "Za-

pisz" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę . W oknie "Edycja pozycji rapor-
tu/wyciągu.." pojawi się nowa pozycja raportu/wyciągu.

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu należy wybrać "Pozycja"--->funkcję "Cofnij" lub nacisnąć klawisz

<F8> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

W tym samym oknie bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzednią (Menu---

>Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następną pozycję raportu/wyciągu (Menu--->Następna

lub klawisz <F12> lub ikona ).
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Jeżeli Kasa/Bank dla której wprowadzamy raport kasowy ma w swojej definicji wprowadzone pozycje (opisane
w rozdziale Księgowość/Dane podstawowe/ Kasy/banki), to wartości z tych pozycji zostana przepisane do pozy-
cji raportu kasowego co w znacznym stopniu uprości rejestrowanie poszczególnych transakcji. Nieuzupełnione
pozycje wynikające z definicji kasy/banku będą usunięte podczas zamykania raportu ze stanu G na Z.

• kopiowanie pozycji raportu/wyciągu

Aby skopiować pozycję raportu/wyciągu należy ustawić kursor na pozycji do kopiowania i następnie wybrać
z Menu polecenie "Pozycja"--->"Kopiuj pozycję" lub nacisnąć klawisz <CTRL> + <K>, lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli zapytanie "Co robić":

Odpowiadając "Tak" nowa pozycja zostanie dodana za wybraną pozycją do kopiowania na liście pozycji rapor-
tu/wyciągu..

• dodawanie podpozycji raportu/wyciągu

Aby dodać podpozycję do raportu należy wybrać z Menu polecenie "Pozycja"--->"Dodaj podpozycję" lub z

paska skrótów wybrać drugą od lewej ikonę . Dalsze czynności wykonuje się tak jak w dodawaniu pozy-
cji. Jeżeli operator chce sprawdzić sumę kwot w podpozycji, wówczas będąc w oknie "Edycja pozycji rapor-
tu/wyciągu" powinien nacisnąć klawisz <F7>. System wyświetli sumę kwot wprowadzonych podpozycji. Jeżeli
operator ją zaakceptuje naciskając <Tak> system wczyta ją jako kwotę pozycji głównej. Naciśnięcie "Anuluj"
spowoduje powrót do okna "Edycja pozycji raportu/wyciągu bez sumowania kwot podpozycji.

Utworzenie nowej podpozycji nie powoduje "czyszczenia" pola kontrahent i kierowca w pozycjach raportu /
wyciągu, umożliwia również wprowadzenie podpozycji z pustym polem "typ".

• edycja pozycji raportu/wyciągu

Pozycje wybranego raportu/wyciągu edytujemy poprzez wybranie z Menu polecenia "Pozycja"--->funkcję

"Edytuj" lub naciskając klawisz <F4> lub z paska skrótów wybierając ikonę  :
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Z tego poziomu możliwe jest również dodanie podpozycji wyciągu , zapisanie wprowadzonych zmian, wybranie
zaległości lub płatności, z których tworzone są podpozycje oraz przejście do poprzedniej lub następnej pozycji.

Uwaga:

System w czasie wprowadzania konta zawierającego symbol kontrahenta sprawdza czy dany kontrahent jest
wpisany. Jako priorytet traktowany jest kontrahent z podpozycji. Jeżeli go nie ma to brany jest pod uwagę
kontrahent z pozycji. Ponieważ kontrahent z pozycji może być powiązany z więcej niż jedną podpozycją więc
nie można go po prostu zmienić. Zmieniając kontrahenta w pozycji system sprawdza, czy we wszystkich pod-
pozyjcjach z kontem bez kontrahenta na podpozycji jest wpisany ten kontrahent.

Aby zmienić kontrahenta w pozycji (jeżeli jest związany z jakąś podpozycją) należy :

1. Usunąć kontrahenta na pozycji.

2. Zmienić konta w podpozycjach na nowe - z nowym kontrahentem.

3. Wpisać nowego kontrahenta w pozycji.

Jeżeli w raporcie/wyciągu wpisany jest kontrahent oraz podane konto, to system sprawdza czy końcówka konta
jest zgodna z symbolem kontrahenta. Kontrola ta przebiega tylko dla kont, które mają zaznaczoną grupę anal-
ityczną związaną z kontrahentami.

• usuwanie pozycji raportu/wyciągu

Chcąc usunąć pozycję w raporcie/wyciągu należy w oknie "Edycja pozycji raportu/wyciągu..." zaznaczyć daną
pozycję i wybrać z Menu "Pozycja"--->funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num-> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia wybranej pozycji:
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Aby potwierdzić usunięcie naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Aby zrezygnować z usuwania raportu wybieramy
"Nie" (klawisz <N>).

• drukowanie listy pozycji raportu/wyciągu

Aby wydrukować wybrany raport/wyciąg z wyszczególnionymi pozycjami w oknie "Edycja pozycji rapor-
tu/wyciągu..." należy wybrać z Menu polecenie "Pozycja"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze

<CTRL>+<P> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj"

• drukowanie kwitu kasowego

Aby wydrukować kwit kasowy dla operacji wprowadzonej w raporcie kasowym należy zaznaczyć pozycję z tą
operacją na liście w oknie "Edycja pozycji raportu kasowego", a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja"
---> funkcję "Drukuj kwit kasowy" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <D> lub z paska skrótów wybrać ikonę

. Spowoduje to wydruk kwitu kasowego:

• edycja pozycji poprzedniego/następnego raportu/wyciągu

Bez konieczności powrotu do okna "Edycja raportów i wyciągów" możemy tu również edytować pozycje doty-

czące kolejnego raportu/wyciągu ( Menu--->"Raport"--->Następny lub klawisz <F12>lub ikona ) lub

poprzedniego ( Menu--->"Raport"--->Poprzedni lub klawisz <F11>lub ikona ).

• import pozycji z pliku
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Funkcja ta służy do wczytywania pozycji wyciągu bankowego z plików tekstowych udostępnianych przez banki.

Warunkiem jej uruchomienia jest zdefiniowanie odpowiedniego formatu importu pliku w danych dodatkowych
kasy/banku z którego wyciąg będzie importowany (dokładny opis sposobu formatowania zamieszczony jest w
dziale Księgowość/Dane podstawowe/Kasy/Banki/Dane dodatkowe.

Dane z pliku można zaimportować wyłącznie do wyciągu, w którym nie ma pozycji. Aby to zrobić należy z

Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> "Importuj z pliku" lub nacisnąć klawisze <Ctrl + I> lub ikonę .
Pozycje zostaną wczytane lub wyświetlony zostanie komunikat z jakiego powodu import był niemożliwy.

Jeżeli możliwe będzie zidentyfikowanie wpłaty lub wypłaty w zaległościach wg kontrahenta, kwoty lub sym-
bolu faktury w tytule operacji, pozycja zostanie wczytana w taki sposób jakby została wybrana ręcznie przez
operatora z tabeli zaległości. Jeżeli identyfikacja będzie niemożliwa - wczytana zostanie kwota, a w polu treść
zawartość tytułu operacji. Przy imporcie pobiera także pozycje z VAT.

Podobnie wyszukiwane są płatności. Jeżeli system odnajdzie w płatnościach odpowiednia parę kontrahent,
wpłata, wówczas utworzy pozycje raportu w taki sposób jakby została wybrana przez operatora z płatności.

Pozycje wyciągu po imporcie są w pełni modyfikowalne dla operatora.

Algorytm wyszukiwania zaległości:

• Pobierane są wszystkie nieuregulowane zaległości dla płatnika.

• Jeśli w wyniku jest jedna zaległość, to system sprawdza czy wpłata (wypłata dla korekty) nie jest większa
niż ta zaległość. Jeśli nie - system kończy wyszukiwanie.

• Jeśli zaległości jest więcej, to sprawdzane jest czy w treści występuje numer faktury / korekty sformatowany
tak jak dla wydruku. Jeżeli występuje, to zaległość dodawana jest do listy uregulowanych.

• Proces kończy się po zmniejszeniu kwoty wpłaty/wypłaty do zera lub w wypadku skończenia się listy za-
ległości. W tym drugim wypadku dodawana jest podpozycja z resztą.

Problemy z importem w głównej mierze związane są z:

• sytuacją, w której ten sam kontrahent figuruje pod dwoma indeksami: dostawcy i odbiorcy. Numer konta
bankowego, po którym identyfikowany jest kontrahent podczas importu pliku wpisany jest w dane symbolu
dostawcy, natomiast faktury sprzedaży wystawiane są na symbol odbiorcy, w którym tego konta brak. W
efekcie system przypisuje indeks dostawcy do operacji bankowej i nie jest w stanie zidentyfikować zaległoś-
ci, ponieważ aby podczas importu zidentyfikowana została regulowana zaległość para 'kontrahent : symbol
faktury' musi być zgodna. Aby wykluczyć pomyłki, system wstrzymuje import pliku w momencie kiedy na-
trafi na więcej niż jednego kontrahenta z tym samym kontem bankowym.

• oznaczeniem regulowanych faktur w treści operacji bankowej niezgodnym z symboliką stosowaną w
Anakondzie.

Lista pozycji, które z jakichś względów nie zostały zidentyfikowane jako zaległość lub płatność wyświetlana
jest po zakończonym imporcie pliku w celu ułatwienia operatorowi uzupełnienia wyciągu.

Uwaga! W celu wyeliminowania problemu dopasowania faktury do kontrahenta w przypadku, gdy symbol
jednej faktury zawiera się w drugim (np. 56/F/12 i 6/F/12 ) system zaczyna sprawdzać symbol faktury tylko
po: spacji, kropce, przecinku, średniku, średniku.
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7.3. Usuwanie raportu/wyciągu
Aby usunąć raport wyciąg należy zaznaczyć go na liście w oknie "Edycja raportów i wyciągów", a następnie z
Menu wybrać polecenie "Raport" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia raportu.

Aby potwierdzić usunięcie naciskamy "Tak" (klawisz <T>). Aby zrezygnować z usuwania raportu wybieramy
"Nie" (klawisz <N>).

WAŻNE! Możliwe do usunięcia są tylko raporty w stanie "W"!

7.4. Zamykanie raportu/wyciągu
Zamykanie raportu/wyciągu

Aby zamknąć raport/wyciąg należy z Menu wybrać polecenie "Raport"--->funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klaw-

isze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Wybranie tej funkcji zmieni stan raportu/wyciągu na "G". Sprawi to, że pozycje dokumentu staną się nieedy-
towalne. W stanie "G" istnieje możliwość otwarcia (powrotu do stanu "W") wybranego raportu/wyciągu.

UWAGA! Zmiana stanu wyciągu/raportu na "G" wymaga specjalnych uprawnień operatora w menu dla grupy
do przygotowania.

Zamknięcie raportu/wyciągu do stanu "Z" spowoduje odnotowanie w zaległościach części lub całości płatności
za faktury ( dział: "Sprzedaż. Zaległości") oraz zapisanie się danego raportu/wyciągu jako dowód księgowy z
tą samą datą i tymi samymi pozycjami oraz symbolem wzoru dekretacji przypisanego do użytych w raporcie
kasy lub banku. Symbol wyciągu bankowego/raportu kasowego wpisywany jest w nagłówek tworzonego dowodu
księgowego w pole symbol dokumentu.

Dodatkowo, jeżeli w pozycjach wyciągu-raportu są płatności to po zamknięciu takiego wyciągu, w module
"Płatności" zostanie zapisana zwrotna informacja o uregulowanej kwocie. (tabela rs_płatności, kolumna "uregu-
lowano").

Jeżeli kasa/ bank będą mieć zdefiniowane konta dla poszczególnych sposobów zapłaty, podczas zamykania ra-
portu kasowego i tworzenia z niego dowodu księgowego system uzupełni konta kasy/banku wg tych definicji
pomijając konto księgowe zdefiniowane dla całej kasy/banku. Jeżeli sposób zapłaty pozostanie nieuzupełniony –
konto księgowe zostanie pobrane z definicji kasy/banku:

Przy zamykaniu raportu ponownie kontrolowana jest poprawność wprowadzonych w pozycjach. Jest to niezbędne
ze względu na możliwość importu wszystkich pozycji raportu z pliku. W przypadku ręcznego tworzenia pozycji
kontrola następuję juz przy zapisie.

Jeżeli w kontrolce Treść i Numer dokumentu znajdą się niedozwolone znaki (\ oraz ') automatycznie zmieniane
są na (/ oraz `).

NIE MA MOŻLIWOŚCI OTWARCIA ZAMKNIĘTEGO WYCIĄGU/RAPORTU W STANIE "Z".

WAŻNE! Dopiero zamknięcie dowodu księgowego utworzonego w wyniku zamknięcia raportu kasowego
powoduje zapisanie się operacji na odpowiednich kontach!
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Nie można zamykać wyciągów-raportów, jeżeli poprzednie wyciągi z tym samym identyfikatorem kasy nie są
zamknięte.

7.5. Drukowanie
Aby wydrukować listę raportów w oknie "Edycja raportów i wyciągów" należy z Menu wybrać polecenie "Ra-

port"--->funkcję "Drukuj listę" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<P> lub ikonę . System wyświetli okno
zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w
rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".
System wydrukuje listę raportów widocznych w oknie "Edycja raportów i wyciągów".

Aby wydrukować konkretny raport kasowy należy zaznaczyć go na liście w tym samym oknie, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Raport" ---> funkcję "Drukuj raport kasowy" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <D> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . Podsumowanie raportu kasowego w wierszu RAZEM zawiera między innymi sumy
sum obrotowych i salda początkowego przychodów i rozchodów. Poniżej przedstawiono przykładowy wydruk
dokumentu "raportu/wyciągu".

Ponieważ jest to dokument, raport kasowy drukowany jest jedynie w formacie pdf.

7.6. Łączenie rozrachunków w pary
Raporty kasowe lub wyciągi bankowe zawierające uregulowanie zaległości (zapłaty za faktury) są często za-
mykane zanim zapłacone faktury zostaną zadekretowane. W takim wypadku brak będzie powiązań rozra-
chunkowych między zapłata a fakturą, co uniemożliwi ich automatyczne rozliczenie.
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W związku z tym w Anakondzie udostępniona została funkcja, która łączy w pary pozycję raportu/wyciągu zaw-
ierającą zapłatę za fakturę z fakturą sprzedaży w czasie późniejszym niż raport/wyciąg był zamykany.

Aby to osiągnąć należy po zadekretowaniu faktur użyć funkcji "Połącz rozrachunki w pary" dostępnej w oknie

"Edycja raportów/wyciągów" po naciśnięciu klawiszy <Ctrl + R> lub ikony .

Jeżeli system odnajdzie rozrachunki powstałe w wyniku dekretacji faktur sprzedaży, po użyciu tej funkcji zostaną
one wpisane jako rozrachunek przeciwstawny do rozliczenia w rozrachunkach powstałych z odpowiednich pozycji
raportu/wyciągu.

Możliwe jest również ustawienie w harmonogramie funkcji automatycznego łączenia rozrachunków w pary, co
opisane zostało w rozdziale "Administracja/Harmonogram".

7.7. Rozliczanie dowodów dostaw
W systemie Anakonda istnieje możliwość automatycznego rozliczania wpłat z dowodów dostaw.

W celu skorzystania z funkcji należy, w oknie z raportami, użyć ikony  z podręcznego menu. Na podstawie
danych zawartych w raporcie wpłaty z dowodów dostaw zostaną rozliczone.

System weryfikuje dane podczas rozliczania dowodów dostaw z wyciągami w pozycji głównej z podpozycjami
tworzonymi z dowodów dostaw

7.8. Uzupełnianie dat odbioru i wpływu do odbiorcy w fakturach
korygujących
W oknie z listą raportów/wyciągów wymagane jest uzupełnienie filtrów: data od, data do. Dostępna w menu
funkcja: „Zapisz daty potwierdzenia korekt” <Ctrl> + 'T' wyszuka w wyświetlonych raportach wszystkie faktury
korygujące i dla tych, które nie mają uzupełnionych dat wpływu i odbioru, uzupełni je datami podanymi przez
operatora w wyświetlonych kolejno przez system oknach:

Po wprowadzeniu obu dat system zażąda dodatkowego potwierdzenia wyświetlając komunikat:

8. Kompensaty
1. Kompensaty dotyczące różnych faktur, korekt, nadpłat i niedopłat dla jednego płatnika.

1547



Księgowość

Wykonanie tego typu kompensaty jest możliwe w dziale "Sprzedaż"--->"Zaległości".

Dokładny opis czynności opisany jest w rozdziale "Sprzedaż"--->"Zaległości"--->"Kompensowanie".

2. Kompensaty dotyczące różnych kont (odbiorca-dostawca, odbiorca-pracownik).

Wykonanie kompensaty na kontach będzie odbywać się podczas wprowadzania odpowiedniego raportu /
wyciągu.

Wprowadzenie takiego raportu będzie wymagać wybrania odpowiedniej kasy/banku, który w swoich danych
ma zaznaczoną opcję "Czy kompensata". Opcja ta umożliwia odpowiednie wprowadzenie w pozycji wyciągu
jednocześnie faktury lub korekty z zaległości i konta rozrachunkowego, na które powinna zostać zaksięgowana
kwota zaległości po drugiej stronie. Podanie konta będzie wymagać podania również pola „Treść”. System
wymusza w takim wypadku podanie i konta i numeru faktury / korekty, inaczej niż w przypadku normalnego
raportu / wyciągu:

Zamknięcie takiego raportu / wyciągu spowoduje:

• Uregulowanie zaległości w dziale „Sprzedaż” ---> „Zaległości” - w kolumnę „Data uregulowania” zostanie
wpisana data wykonanej w raporcie kasowym kompensaty, a w kolumnę „Kwota uregulowana” kwoty ure-
gulowanej kompensatą równej kwocie zaległości.

• Powstanie dowodu księgowego zawierającego w swoich pozycjach konta i kwoty wprowadzone w raporcie
zawierającym kompensatę.

Zamknięcie utworzonego w ten sposób dowodu księgowego spowoduje natomiast pojawienie się kwot przez-
naczonych do kompensaty na odpowiednich kontach, a co za tym idzie wykazanie ich jako operacji do ro-
zliczenia w dziale „Księgowość” ---> „Rozrachunki”.

9. Zmiana okresu obrachunkowego
Aby zmienić okres obrachunkowy należy w oknie głównym wybrać przycisk "Księgowość" lub nacisnąć klawisz
<F8>:
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Następnie z Menu wybrać polecenie "Zmiana okresu" lub nacisnąć klawisz <F12>:
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W efekcie system wyświetli okno "Wybór okresu":
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Należy zaznaczyć wybrany okres obrachunkowy i nacisnąć klawisz "Enter" lub dwukrotnie kliknąć LPM lub z
Menu wybrać polecenie "Okresy"-->funkcję "Wybierz". Spowoduje to wyświetlenie okna z dostępnymi modułami
księgowości w zmienionym okresie obrachunkowym.

W oknie "Wybór okresu" dostępne są funkcje dodawania, edytowania, usuwania i drukowania. Funkcje te opisane
są w rozdziale "Księgowość. Okresy obrachunkowe".

10. Rozliczenia międzyokresowe
Aby korzystać z funkcji dostępnych w dziale "Rozliczenia międzyokresowe" należy w głównym oknie programu
wybrać przycisk "Księgowość" lub nacisnąć klawisz <F8>
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W efekcie system wyświetli okno:
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Następnie należy wybrać przycisk "Rozliczenia międzyokresowe" lub nacisnąć klawisz <F9>.

Możliwe jest również wybranie opcji "Rozliczenia międzyokresowe" w oknie głównym programu wybierając w
Menu "Księgowość"--->funkcję "Rozliczenia międzyokresowe".

Po wykonaniu tych czynności system wyświetli okno:
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Wypełniając jedno z pól, a następnie z Menu wybierając polecenie "Rozliczenie"--->funkcję "Filtruj" lub naciska-

jąc klawisz <F3> lub z paska skrótów wybierając ikonę  spowodujemy wyświetlenie okna "Rozliczenia
międzyokresowe" . Odznaczenie opcji "Aktywne" spowoduje wyświetlenie wszystkich, również tych zakońc-
zonych rozliczeń międzyokresowych (historia). Naciśnięcie <F3> spowoduje wyświetlenie listy wyszukiwanych
rozliczeń międzyokresowych. W polu suma wyświetlana jest suma kwot rozliczeń wyświetlonych na liście:

Okno to udostępnia następujące funkcje:

1. Dodawanie nowego rozliczenia:

Aby wprowadzić do systemu nowe rozliczenie należy w oknie "Rozliczenia międzyokresowe" z Menu wybrać
polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Dodaj rozliczenie" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Rozliczenie nr":

Wypełniamy poszczególne pola:

• Grupa - wpisujemy symbol grupy rozliczeń wprowadzony wcześniej do słownika "Grupy ro-

zliczeń" (naciskając <F1> lub ikonę  można skorzystać z podpowiedzi z tego właśnie słownika)

• Konto - podczas dekretacji rozliczenia będzie to konto winien
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• Opis - opis rozliczenia

• Data wprowadzenia - data wprowadzenia rozliczenia. Możliwość skorzystania z pomocy naciskając klawisza
<F1>

• Liczba miesięcy - ilość miesięcy na jaką ma być rozdzielone rozliczenie

• Kwota początkowa - kwota początkowa rozliczenia

• Kwota aktualna - po wpisaniu kwoty początkowej ta sama kwota jest domyślnie wpisywana w pole kwota
aktualna. Można ją jednak zmienić, co spowoduje odpowiednie przeliczenie rat rozliczeń wg kwoty aktualnej
pozostającej do rozliczenia

• Kwota odpisu - pole jest nieedytowalne - kwota odpisu wyliczana jest automatycznie na podstawie kwoty
aktualnej i ilości miesięcy

• Ostatni odpis - kwota ostatniego odpisu - pole jest nieedytowalne i wypełniane jest automatycznie po doko-
naniu dekretacji rozliczenia

• Data pierwszego odpisu - wprowadzona pozwala na dekretację rozliczenia niekoniecznie od miesiąca
następującego bezpośrednio po wprowadzeniu rozliczenia

• Data ostatniego odpisu - pole jest nieedytowalne i wypełniane jest automatycznie po dokonaniu dekretacji
rozliczenia

• Kwota pierwszego odpisu - system umożliwia wprowadzenie kwoty pierwszego odpisu jeżeli jest różna od
kwoty odpisu wyliczonej na podstawie kwoty aktualnej i ilości miesięcy - kwota ta brana jest pod uwagę
przy wyliczaniu kwoty odpisów

• Kwota ostatniego odpisu - system umożliwia wprowadzenie kwoty ostatniego odpisu jeżeli jest różna od
kwoty odpisu wyliczonej na podstawie kwoty aktualnej i ilości miesięcy - kwota ta brana jest pod uwagę
przy wyliczaniu kwoty odpisów

• Projekt - system umożliwia wpisanie projektu, dla którego ma być dekretowane rozliczenie - symbol projektu
pojawi się na dowodzie księgowym powstałym po dekretacji rozliczenia

Wprowadzone dane możemy zapisać z Menu wybierając polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Zapisz zmiany"

lub naciskając klawisz <F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

Aby cofnąć wprowadzone zmiany z Menu wybieramy polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Cofnij zmiany"

lub naciskamy klawisz <F8> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniego(Menu ---> Rozliczenie---> Poprzednie rozliczenie

lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego rozliczenia (Menu ---> Rozliczenie---> Następne rozlicze-

nie lub klawisz <F12> lub ikona ).

Zamykamy okno z Menu wybierając polecenie "Plik"---> funkcję "Zamknij".

Nowe rozliczenie pojawi się na liście rozliczeń w oknie "Rozliczenia międzyokresowe".

2. Edytowanie rozliczenia:
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Aby edytować dane rozliczenia należy zaznaczyć go LPM na liście w oknie "Rozliczenia międzyokresowe", a
następnie z Menu wybrać polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Edytuj rozliczenie" lub nacisnąć klawisz <F4>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone uprzednio dane:

Możliwe jest wpisywanie w kontrolki liczbowe wartości ujemnych. Taki zabieg stosuje się w przypadku
konieczności korekty rozliczenia międzyokresowego.

Okno umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Zapisywanie:

Jeżeli chcemy zapisać wprowadzone zmiany należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję "Za-

pisz" lub nacisnąć klawisz <F5> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

• :Cofanie zmian:

Cofnięcie zmian uzyskamy poprzez Menu ---> Pozycja ---> Cofnij" lub naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony

.

• Edytowanie pozycji

W tym samym oknie możemy edytować dane poprzedniej (Menu ---> Pozycja---> Poprzednia pozycja lub

klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej pozycji faktury (Menu ---> Pozycja ---> Następna pozycja

lub klawisz <F12> lub ikona ).

Należy pamiętać, że po dokonaniu odpisu możliwe do modyfikacji będą jedynie pola: grupa, konto, opis i
projekt.

3. Usuwanie rozliczenia:
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Aby to zrobić, należy w oknie "Rozliczenia międzyokresowe" zaznaczyć kliknięciem dokument, który chcemy
usunąć, a następnie z Menu wybrać polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się komunikatu:

Potwierdzamy usunięcie dokumentu wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klaw-
isz <N>).

Uwaga: Nie jest możliwe usunięcie aktywnego rozliczenia.

4. Wyszukiwanie rozliczeń:

Aby wyszukać rozliczenie według określonych kryteriów (grupa) należy z Menu wybrać polecenie "Rozlicze-

nie" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświ-
etli okno "Rozliczenie międzyokresowe" w formie przystosowanej do wyszukiwania:

W odpowiednie pola wpisujemy warunki według których chcemy wyszukać pozycje, a następnie z Menu
ponownie wybieramy polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Fitruj" lub naciskamy klawisz <F3> lub z paska

skrótów wybieramy ikonę . System wyświetli listę wyszukiwanych pozycji.

5. Drukowanie listy rozliczeń:

Aby wydrukować listę rozliczeń w oknie "Rozliczenia międzyokresowe" należy wybrać z Menu polecenie

"Rozliczenie"--->funkcję "Drukuj listę rozliczeń" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<P> lub ikonę . Sys-
tem wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając "Anu-
luj".
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6. Dekretowanie

Aby to zrobić, należy w oknie "Rozliczenia międzyokresowe" zaznaczyć kliknięciem rozliczenie, które chcemy
dekretować, a następnie z Menu wybrać polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Dekretuj" lub nacisnąć klawisz

<F7> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna:

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polach "Konta ma", "Dowód księgowy", "Grupa" pozwoli nam skorzystać
z okien wyboru.

Data księgowania musi być ostatnim dniem miesiąca i nie może być mniejsza niż data wprowadzenia ro-
zliczenia. System sprawdza również czy inne rozliczenia z podanej do dekretacji grupy są zadekretowane w
poprzednich miesiącach.

Jeżeli we wzorze dekretacji nie ma zdefiniowanej żadnej pozycji, wówczas dekretowanie rozliczenia zostanie
przerwane a operatorowi pokaże się komunikat: "W podanym wzorze dekretacji nie ma żadnej pozycji".

Zatwierdzenie dekretacji następuje poprzez naciśnięcie klawisza <Enter> w polu "Data księgowania". W efek-
cie dekretacji zostanie utworzony dowód księgowy, który należy zamknąć przechodząc do modułu "Księ-
gowość" ---> "Dowody księgowe". Po zamknięciu dowodu odpowiednie kwoty pojawią się na zdefiniowanych
kontach. Po dekretacji natomiast w rozliczeniach z wybranej do dekretacji grupy wypełnione zostaną automaty-
cznie pola: "Ostatni odpis" i "Data ostatniego odpisu".

7. Anulowanie rozliczenia.

Aby to zrobić, należy w oknie "Rozliczenia międzyokresowe" zaznaczyć kliknięciem rozliczenie, które chcemy
anulować, a następnie z Menu wybrać polecenie "Rozliczenie" ---> funkcję "Anuluj" lub nacisnąć klawisz

<F9> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Spowoduje to pojawienie się okna "Co robić" potwierdzające
chęć anulowania rozliczenia międzyokresowego o wybranym numerze:

Funkcja "anuluj" zmienia kwotę aktualną na zero (wtedy nie wyświetla się na liście aktywnych rozliczeń)
niezależnie od tego czy rozliczenie było juz dekretowane.
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11. Środki trwałe
W systemie Anakonda firma ma możliwość ewidencjonować środki trwałe oraz wykonywać dla niezbędne op-
eracje. W celu przejścia do modułu "Środki trwałe" należy w oknie głównym systemu wybrać moduł "Księ-
gowość" (skrót klawiszowy <F8>).

Następnie wybrać podmoduł "Środki trwałe" (skrót klawiszowy <F10>.
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11.1. Kartoteka środków trwałych
W celu wyświetlenia kartoteki środków trwałych, należy w module Środki trwałe" wybrać przycisk "Kartoteka
środków trwałych" lub nacisnąć klawisz <F1>.
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W efekcie wyświetlone zostaną filtry kartoteki środków trwałych.

Filtr pozwala wyszukiwać środki trwałe po następujących polach:

• Symbol - symbol środka trwałego nadawany przez operatora,

• Nazwa - nazwa środka trwałego,
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• Grupa - grupa środków trwałych, do której przydzielony jest środek wg Klasyfikacji Środków Trwałych
(wybranie <F1> pozwoli wybrać grupę z uzupełnionego uprzednio słownika "Grupy Środków trwałych"),

• Typ - typ środka trwałego, odróżniający środki trwałe od wyposażenia (wybranie klawisza <F1> pozwoli
wybrać typ z uzupełnionego uprzednio słownika "Typy środków trwałych"),

• Nr serii - numer serii urządzenia,

• Symbol KŚT - symbol Klasyfikacji Środków Trwałych dla danego środka (wybranie klawisza <F1> pozwoli
wybrać symbol z uzupełnionego uprzednio słownika "Klasyfikacja Środków Trwałych"),

• Symbol KŚT 2018 - symbol poprzedniej wersji Klasyfikacji Środków Trwałych dla danego środka (wybranie
klawisza <F1> pozwoli wybrać symbol z uzupełnionego uprzednio słownika "Klasyfikacja Środków Tr-
wałych(2018)"),

• Użytkownik - symbol użytkownika środka trwałego (wybranie klawisza <F1> pozwoli wybrać użytkownika z
uzupełnionego uprzednio słownika "Kontrahenci"),

• Dostawca - symbol dostawcy środka trwałego (wybranie klawisza <F1> pozwoli wybrać dostawcę z uzu-
pełnionego uprzednio słownika "Kontrahenci"),

• Umarzane - znacznik wyświetlający tylko i wyłącznie środków o wartości aktualnej >0,

• Miejsce użytkowania - miejsce użytkowania środka trwałego (wybranie klawisza <F1> pozwoli wybrać pozy-
cję z uzupełnionego uprzednio słownika "Miejsca użytkowania").

Operator wypełniając odpowiednie pola, następnie wybierając z menu "Środki" funkcję "Wyświetl dane" lub klaw-

isz <F3>, lub na pasku skrótów ikonę  wyszuka środki trwałe wg zadanego filtra, jednak pod warunkiem,
że ma do tego odpowiednie uprawnienia.

Tabela poza danymi opisanymi w parametrach filtra, prezentuje w kolumnach następujące dane środka trwałego:

• Plan am. - oznaczenie czy dla danego środka trwałego jest wyliczany plan amortyzacji,

• Data zakupu - data zakupu środka trwałego,

• Wart. początkowa - wartość określona na podstawie dokumentu zakupu lub przyjęcia środka trwałego,

• Wart. aktualna - wartość wyliczana wg wzoru: wartość początkowa minus wartość dotychczasowego
umorzenia,

• Wart. umorzenia - kwota dotychczasowego umorzenia,
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• Stawka umorz. - kwota określająca jednorazowe umorzenie w określonym przez operatora okresie np. miesiąc,
rok.

W oknie tym możliwe jest wykorzystanie następujących funkcji:

1. Dodawanie nowego środka trwałego

Aby dodać nowy środek trwały należy z menu Środki wybrać polecenie funkcję Dodaj lub nacisnąć klawisz

<Num +>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Podaj id środka trwałego":

Po wprowadzeniu symbolu środka trwałego i naciśnięciu klawisza <Enter> system wyświetli kolejne okno
zawierające jego szczegółowe dane:

Należy uzupełnić poszczególne pola:

• Nazwa - nazwa środka trwałego,
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• Nr serii - numer seryjny urządzenia,

• Opis - tu możliwe jest wprowadzenie dodatkowego opisu dotyczącego środka trwałego,

•
Grupa - grupa, do której ma być zaliczony środek trwały wg KŚT (naciśnięcie <F1> lub ikony  pozwoli
wybrać grupę z uzupełnionego uprzednio słownika "Grupy Środków trwałych" - możliwe jest uzupełnianie
tego słownika z poziomu wprowadzania środka trwałego),

•
Symbol KŚT, KŚT 2018 - symbol środka trwałego wg KŚT (naciśnięcie <F1> lub ikony  pozwoli
wybrać symbol z uzupełnionego uprzednio słownika "Klasyfikacja Środków Trwałych(2018)" - możliwe
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jest uzupełnianie tego słownika z poziomu wprowadzania środka trwałego), są to symbole sprzed 2018 roku
i od 2018 roku,

•
Typ środka - typ środka trwałego (naciśnięcie <F1> lub ikony  pozwoli wybrać typ z uzupełnionego
uprzednio słownika "Typy środków trwałych" - możliwe jest uzupełnianie tego słownika z poziomu
wprowadzania środka trwałego),

• Konto ewidencyjne (Wn) - podawane na potrzeby zmiany wartości środka (naciśnięcie <F1> lub ikony

 umożliwia wybór ze słownika),

•
Konto umorzeń (Ma) - podawane na potrzeby amortyzacji rachunkowej (naciśnięcie <F1> lub ikony 
umożliwia wybór ze słownika),

• Konto amortyzacji (Wn) - podawane na potrzeby amortyzacji rachunkowej (naciśnięcie <F1> lub ikony

 umożliwia wybór ze słownika),

• Konto umorzenia do amortyzacji podatkowej - podawane na potrzeby amortyzacji podatkowej (wyma-

galne pozabilansowe) (naciśnięcie <F1> lub ikony  umożliwia wybór ze słownika),

• Konto amortyzacji podatkowej - podawane na potrzeby amortyzacji podatkowej (wymagalne pozabilan-

sowe) (naciśnięcie <F1> lub ikony  umożliwia wybór ze słownika),

• Użytkownik - symbol użytkownika środka trwałego przechowywany w kartotece kontrahentów (naciśnięcie

<F1> lub ikony  pozwoli wybrać użytkownika z uzupełnionego uprzednio słownika "Kontrahenci" -
możliwe jest uzupełnianie tego słownika z poziomu wprowadzania środka trwałego),

• Dostawca - symbol dostawcy środka trwałego przechowywany w kartotece kontrahentów (naciśnięcie <F1>

lub ikony  pozwoli wybrać dostawcę z uzupełnionego uprzednio słownika "Kontrahenci" - możliwe
jest uzupełnianie tego słownika z poziomu wprowadzania środka trwałego),

•
Waluta - domyślnie wstawiany PLN (naciśnięcie <F1> lub ikony  umożliwia wybór ze słownika),

• Data odpisu - pole edytowalne przy dodawaniu środka trwałego. Data w kontrolce jest nadrzędna względem
dat przyjęcia i wprowadzenia do systemu. Plan amortyzacji wylicza się właśnie na podstawie tej daty,

• Data zmiany wartości - pole nieedytowalne, wypełniane automatycznie przez system po dokonaniu przesza-
cowania (zmiany wartości),

• Data zakupu - data zakupu środka trwałego,

• Data przyjęcia - data przyjęcia środka trwałego do ewidencji,

• Wartość przyjęcia,

• Data sprzedaży - jej wypełnienie powoduje likwidację pozycji w planie amortyzacji następujących od daty
sprzedaży i przeliczenie kwot umorzenia,

• Data likwidacji - jej wypełnienie powoduje likwidację pozycji w planie amortyzacji następujących od daty
likwidacji i przeliczenie kwot umorzenia,
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• Faktura - symbol faktury (pole informacyjne),

• Data wprow. do syst. - data wprowadzenia środka trwałego do systemu, pole to jest aktywne tylko wtedy
jeżeli wartość umorzenia >0 i data odpisu jest pusta. Data ta nie może być mniejsza od daty przyjęcia.

• Zagadnienie - numer zagadnienia w Przepływie dokumentów jeżeli jest powiązane ze środkiem trwałym

(naciśnięcie <F1> lub ikony  umożliwia wybór ze słownika),

• Osobna amortyzacja podatkowa - zaznaczamy jeżeli ma być prowadzona osobna amortyzacja podatkowa
dla środka trwałego,

• Amortyzacja rachunkowa - pola dotyczą danych na potrzeby amortyzacji rachunkowej,

• Metoda amortyzacji - system obsługuję metody liniową i jednorazową (<F1> umożliwia wybór ze słown-
ika),

• Okres amortyzacji - dostępne wartości to miesiąc, kwartał i rok (<F1> umożliwia wybór ze słownika),

• Wartość początkowa - domyślnie ustawiana jest taka, jak wartość przyjęcia,

• Wartość aktualna - domyślnie ustawiana jest taka, jak wartość przyjęcia,

• Wartość umorzenia - wyliczana jako różnica między wartością początkową a wartością aktualną,

• Procent umorzenia - pole nieedytowalne - wyliczane automatycznie na podstawie wartości umorzenia
w stosunku do wartości początkowej,

• Stawka procent - stawka procentowa amortyzacji,

• Stawka wartość - pole nieedytowalne wyliczane na podstawie stawki procentowej, wartości aktualnej
oraz metody i okresu amortyzacji,

• Wartość końcowa - wartość pozostała po amortyzacji środka trwałego,

• Amortyzacja podatkowa - pola dotyczą danych na potrzeby amortyzacji podatkowej. Jeżeli opcja "osobna
amortyzacja podatkowa" nie jest zaznaczona - pola są nieedytowalne i wypełniane są automatycznie danymi
identycznymi jak w amortyzacji rachunkowej.

Jeżeli opcja ta jest zaznaczona - pola stają się edytowalne, co umożliwia wprowadzenie innych wartości na
potrzeby amortyzacji podatkowej.

Naciśnięcie <F1>lub ikony  w polach: Grupa, Symbol KŚT, Konto ewidencyjne, Konto umorzenia, Konto
amortyzacji, Użytkownik, Dostawca, Waluta, Data zakupu, Data sprzedaży, Data likwidacji, Data przyjęcia,
Data odpisu, Data przeszacowania, Metoda amortyzacji, Okres amortyzacji pozwoli skorzystać z okien wyboru
i słowników.

Jeżeli do systemu wprowadzony zostanie środek trwały z całkowitą amortyzacją i gdy data wprowadzenia do
systemu środka jest większa od daty przyjęcia, to przy jego zapisie system wykonuje następujące działania:

• w planie amortyzacji system tworzy jeden wiersz z całkowitą kwotą umorzenia w miesiącu przyjęcia środka
do ewidencji i zaznacza że jest umorzony,

• w kartotece (rs_srodki_trwale) wpisywane jest 100% umorzenia (procent i kwota),

• w tabeli rs_srodki_trwale_umorzenia zapisywana jest wartość umorzenia w odpowiednim miesiącu.

2. Edycja środka trwałego

1566



Księgowość

Aby edytować dane wcześniej wprowadzonego środka trwałego, należy zaznaczyć go na liście w oknie "Kar-
toteka środków", a następnie z menu "Środki" wybrać funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska

skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Środek trwały: ...":

Wprowadzone zmiany można zapisać wybierając funkcję "Zapisz" z menu "Środek" lub naciskając klawisz

<F5> lub z paska skrótów wybierając ikonę .

UWAGA: po dokonaniu pierwszej amortyzacji większość pól staje się nieedytowalna. Wypełnienie pola
wartość końcowa uniemożliwi amortyzację środka poniżej wartości wpisanej w to pole.
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Aby cofnąć wprowadzone zmiany należy wybrać opcję "Cofnij" z menu "Środek" lub nacisnąć klawisz <F8>

lub ikonę .

Chcąc edytować dane innych środków trwałych, nie ma potrzeby powrotu do okna "Kartoteka środków".
Aby edytować dane poprzedniego środka trwałego, z Menu można wybrać polecenie "Środki" ---> funkcję

"Poprzedni" lub nacisnąć klawisz <F11> lub ikonę . Aby edytować

dane następnego środka trwałego, z Menu można wybrać polecenie "Środki" ---> funkcję "Następny" lub nacis-

nąć klawisz <F12> lub ikonę .

Aby zamknąć okno z Menu należy wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisz <Esc>.

Drukowanie dokumentu przyjęcia / likwidacji środka trwałego.

Z okna edycji środka trwałego można wydrukować dokument przyjęcia środka trwałego OT lub dokument lik-
widacji środka trwałego LT. Aby wydrukować żądany dokument należy z Menu wybrać polecenie "Środek" -->

funkcję "Drukuj przyj./likw." lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę . System wyświetli okno za-
wierające opcje drukowania. Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane
w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku". Wydruki dokumentów OT i LT
zostały przygotowane w trybie graficznym, z możliwymi opcjami wydruku "Drukarka" lub "Podgląd wydruku".

Uwaga! Podczas importu środka trwałego może zdarzyć się, że w dokumencie importowanym brakować będzie
Symbolu KŚT. W takim przypadku pole "Symbol KŚT" na wydruku pozostanie puste. Na wydruku przyjęcia
środków przyjętych do 31-12-2017 znajdzie się "Symbol KŚT", a od 01-01-2018 "Symbol KŚT 2018".

Dodaj nowy dowód.

Z okna edycji środka trwałego możemy dodać nowy dowód księgowy związany z przyjęciem środka trwałego
OT lub jego likwidacją LT. Aby dodać nowy dowód księgowy należy z Menu wybrać polecenie "Środek" -->

funkcję "Dodaj nowy dowód" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <O> lub ikonę . System wyświetli okno
"Nowy dowód księgowy":

Po podaniu danych system doda dowód księgowy o podanym symbolu. W pozycji takiego dowodu księgowego
będzie

• Jeżeli data likwidacji i sprzedaży jest pusta to w pierwszą pozycję dowodu księgowego jako konto_wn wpisy-
wane jest konto ewidencyjne Wn, a jako kwota Wn i ma wpisywana jest wartość początkowa,

• Jeżeli data likwidacji i sprzedaży jest wypełniona to w pierwszą pozycję dowodu księgowego jako konto_ma
wpisywane jest konto ewidencyjne Wn, a jako kwota Wn i ma wpisywana jest wartość aktualna,

• W obu przypadkach jako treść Wn i ma wpisywany jest symbol środka trwałego + jego nazwa.

Podczas dodawania dowodu księgowego w dekretach środka trwałego (Podtabele środka trwałego --> Dekrety)
tworzony jest zapis z typem "OT" dla dekretacji dokumentu OT, "LT" dla dekretacji dokumentu LT oraz "UM"
podczas dekretacji umorzenia.
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3. Przeliczanie planu amortyzacji

Aby stworzyć lub przeliczyć plan amortyzacji dla wyświetlonych na liście środków trwałych należy z Menu

wybrać polecenie "Środki" ---> funkcję "Przelicz plan" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <O> lub ikonę .
System automatycznie przeliczy lub utworzy plan amortyzacji dla wszystkich środków trwałych wyświetlonych
na liście.

Jeżeli data wprowadzenia do systemu jest różna od daty przyjęcia, to plan amortyzacji tworzony jest od daty
wprowadzenia biorąc pod uwagę wartość aktualną (pozostającą do umorzenia) i stawkę wyliczoną w oparciu
o wartość początkową. Wyliczenie stawek amortyzacji odbywa się na podstawie wartości początkowej.

4. Zmiana klucza środka trwałego

Istnieje możliwość zmiany symbolu środka trwałego. W tym celu na liście należy zaznaczyć środek trwały,
któremu chcemy zmienić symbol, a następnie z Menu wybrać polecenie "Środki" ---> funkcję "Zmiana sym-

bolu" lub nacisnąć klawisz <F5> lub ikonę . System wyświetli okno, w którym należy wprowadzić
nowy symbol, a następnie zatwierdzić zmianę naciskając klawisz <Enter>. Symbol środka trwałego zostanie
zmieniony we wszystkich dotyczących go danych.

5. Usuwanie środka trwałego

Aby usunąć środek trwały należy zaznaczyć go na liście w oknie "Kartoteka środków", a następnie z Menu
wybrać polecenie "Środki" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia środka trwałego:

Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

Możliwe jest usunięcie środka trwałego jedynie w sytuacji, kiedy nie dokonano na nim jeszcze odpisu amortyza-
cyjnego.

6. Wyszukiwanie

Aby wyszukać środki trwałe według określonych kryteriów ( symbolu, nazwy, grupy,symbolu KŚT, użytkown-
ika czy dostawcy ) należy z menu "Środki" wybrać funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Kartoteka środków" w formie przystosowanej do
wyszukiwania, której pola zostały opisane na początku niniejszego rozdziału.
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W odpowiednie pola należy wpisać warunki według których wyszukane zostaną pozycje, a następnie z menu
"Środki" ponownie wybrać funkcję "Wyświetl dane" lub nacisnąć klawisz <F3>, lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli listę wyszukiwanych pozycji.

7. Kopiowanie środka trwałego

Aby skopiować środek trwały należy wybrać go w kartotece środków trwałych i następnie z Menu wybrać
polecenie "Środki" --> funkcję "Kopiuj" lub nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL + K> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno "Podaj id środka trwałego":

Po podaniu id nowego środka trwałego system skopiuje kartotekę wybranego środka trwałego pod nowym
podanym symbolem.

8. Podtabele środków trwałych

Chcąc obejrzeć pozostałe dane środka trwałego, w oknie "Kartoteka środków" zaznaczamy go LPM na liś-
cie środków trwałych, a następnie z Menu wybieramy polecenie "Środki" ---> funkcję "Podtabele środków

trwałych" lub naciskamy klawisz <F6> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Podtabele środków trwałych":
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Dzięki nim możliwe jest przejrzenie danych dotyczących historii umorzeń, historii zmian wartości, miejsc
użytkowania oraz planu amortyzacji.

a. Dekrety.

Chcąc przejrzeć historię dekretacji środka trwałego należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę
"Dekrety". System wyświetli okno "Dekrety dla środka trwałego...":

Wartości w tej tabeli wypełniane są automatycznie, przy dekretacji środka trwałego z odpowiednim typem.
Dla dekretacji przyjęcia środka trwałego z typem "OT" dla likwidacji środka trwałego z typem "LT", a dla
dekretacji umorzenia z typem "UM".

b. Historia umorzeń

Chcąc przejrzeć historię umorzeń należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Historia umorzeń".
System wyświetli okno "Historia umorzeń dla...":
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Wartości w tej tabeli wypełniane są automatycznie przez system po każdej amortyzacji.

c. Historia zmian wartości

Chcąc przejrzeć historię zmian wartości należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Historia zmian
wartości". System wyświetli okno "Historia zmian wartości dla...":

Wartości w tej tabeli wypełniane są automatycznie przez system po każdej zmianie wartości środka trwałego.

d. Miejsca użytkowania

Chcąc przejrzeć miejsca użytkowania środka trwałego należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę
"Miejsca użytkowania". System wyświetli okno "Miejsca użytkowania":

Okno to udostępnia następujące funkcje:

i. Dodawanie nowego miejsca użytkowania:

Aby wprowadzić do systemu nowe miejsce użytkowania środka trwałego, dla którego miejsce jeszcze
dotychczas nie było dodane, należy w oknie "Miejsca użytkowania" nacisnąć klawisz <Num +> lub
z Menu wybrać funkcję "Dodaj" lub ikonę . System wyświetli okno, w którym należy dodać miejsce
użytkowania (naciśnięcie klawisza F1 umożliwi wybór ze słownika "Miejsca użytkowania") oraz datę od
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kiedy wskazane miejsce jest obowiązujące. Data do kiedy nie jest obowiązkowa. Jeżeli pozostaje pusta
oznacza to, że miejsce użytkowania jest bezterminowe:

Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz "Dodaj" lub anulujemy dodawanie klawiszem "An-
uluj".

Z tego poziomu możliwe jest dodanie tylko jednego miejsca użytkowania dla środka trwałego. Jeżeli
konieczna jest jego zmiana, dodanie kolejnego lub oznaczenie końca użytkowania środka w danym miejs-
cu, należy przeprowadzić to w module Księgowość --> Środki trwałe --> Zmiana miejsca.

ii. Drukowanie listy miejsc użytkowania:

Aby wydrukować listę miejsc użytkowania środka trwałego w oknie "Miejsca użytkowania" należy z
Menu wybrać polecenie "Miejsca"--->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <CTRL>+<P> lub ikonę

. System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej doku-
mentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj". System wydrukuje listę miejsc użytkowania widocznych w oknie "Miejsca użytkowania".

iii.Drukowanie dokumentu zmiana miejsca użytkowania środka trwałego:

Aby wydrukować dokument zmiana miejsca użytkowania środka trwałego w oknie "Miejsca użytkowa-
nia" należy z Menu wybrać polecenie "Miejsca"--->funkcję "Drukuj" lub nacisnąć klawisze <CTRL>

+<P> lub ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej doku-
mentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu wybranych opcji naciskamy "OK" potwierdzając wydruk lub rezygnujemy wybierając
"Anuluj". System wydrukuje dokument zmiana miejsca użytkowania środka trwałego:
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iv. Edycja miejsc użytkowania dla pozostałych środków trwałych:

W oknie "Miejsca użytkowania" możemy przeglądać uprawnienia dla poprzedniego środka trwałego

(Menu ---> Miejsca ---> Poprzedni lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnego środka trwałego

(Menu ---> Wyznaczniki ---> Następny lub klawisz <F12> lub ikona ).

e. Plan amortyzacji

Chcąc przejrzeć plan amortyzacji należy dwukrotnym kliknięciem wybrać podtabelę "Plan amortyzacji".
System wyświetli okno "Plan amortyzacji dla..."
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Plan amortyzacji jest wyliczany automatycznie po wprowadzeniu środka trwałego. Kolumna 'Um" jest za-
znaczana automatycznie po wprowadzeniu amortyzacji.

Tabela zawiera również kolumny informujące o stawce procentowej amortyzacji, kwocie odpisu i wartości
aktualnej po odpisie w amortyzacji rachunkowej i podatkowej.

Istnieje możliwość przeliczenia planu dla grupy środków trwałych lub jego wyliczenia jeżeli środki trwałe
są importowane z innego systemu.

Aby to zrobić, w oknie "Edycja środków trwałych" należy z Menu wybrać polecenie "Środki" ---> funkcję

"Przelicz plan" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <O> lub ikonę . System rozpocznie przeliczanie planu
amortyzacji dla wyświetlonych na liście środków trwałych.

Algorytm tworzenia planu amortyzacji:

i. Program pobiera dane dotyczące środka trwałego.

ii. Następuje sprawdzenie, czy w środek trwały jest wpisana data likwidacji lub sprzedaży. Jeśli tak to pro-
gram usuwa nieumorzone pozycje planu amortyzacji po tej dacie i kończy wykonanie funkcji.

iii. Jeśli w punkcie 2 odpowiedź brzmi nie, to program dalej pracuje. Usuwane są pozycje nieumorzone i od
tego punktu tworzona jest nowa wersją planu.

iv. Tworzona jest najpierw amortyzacja zwykła, a w razie potrzeby podatkowa. Obydwa rodzaje amortyzacji
mają plan tworzony tą samą metodą niezależnie od siebie.

v. Do tworzenia planu można użyć jednej z dwóch metod – całościowej lub liniowej.

vi. Metoda całościowa wpisuje całą wartość środka w miesiąc przyjęcia środka.

vii.Metoda liniowa pobiera datę ostatniego odpisu. Jeśli jest wypełniona to kontynuuje tworzenie planu od
następnego miesiąca. Jeśli data ta jest pusta to tworzy plan od miesiąca następującego po miesiącu przyję-
cia środka trwałego.

vi-
ii.

Pobierana jest stawka_wart – wartość pojedynczego odpisu amortyzacji, które wyliczane jest w oknie
środków w oparciu o wartość środka i procent rocznego umorzenia.
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ix. Zliczana jest liczba miesięcy rozliczanych i ostatnia „rata” w roku czyli amortyzacja grudniowa obliczana
jest jako różnica rocznej amortyzacji (Wartość początkowa * stawka amortyzacji * ilość miesięcy
umorzenia i podzielona przez 12 miesięcy) ) - wartość miesięcznej amortyzacji pomnożonej przez ilość
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miesięcy umorzenia - 1 i wartość ta zaokrąglana jest to do dwóch miejsc po przecinku. Algorytm
amortyzacji grudniowej można przedstawić następującym wzorem:

Amort = round (WartPocz*StawkaProc*0.01*IleMc/12,2) - (StawkaWart*(IleMc-1))

x. Po wyliczeniu planów zwykłego i podatkowego dane zapisywane są do bazy.

f. Pliki

W podtabeli tej przechowywane sa pliki binarne dołączone bezpośrednio do środka trwałego (np. skan fak-
tury zakupu, zdjęcia, etc.) lub do zagadnienia w module Przepływ dokumentów, które powiązane jest ze
środkiem trwałym.

g. Zawieszenia

Istnieje możliwość zawieszenia amortyzacji środka trwałego. W tym celu w podtabeli środka należy wybrać
polecenie "Zawieszenie amortyzacji". Okno służące do obsługi zawieszeń to dwukolumnowa tabela w którą
należy wpisywać okresy zawieszeń środka trwałego.

Operacje na powyższej tabeli mają swoje odzwierciedlenie w planie amortyzacji.

1577



Księgowość

Istnieje szereg zabezpieczeń:

• Obie daty muszą być wypełnione.

• Nie można dodawać dwóch wierszy na raz.

• Kolejny wiersz w tabeli można dodać dopiero po umorzeniu całego okresu z poprzedniego wiersza.

• Nie można dodać wiersza w tabeli, jeżeli data od jest równa lub mniejsza od daty ostatniego umorzonego
okresu.

Jeżeli środek jest zawieszony, to w planie amortyzacji ma w zdefiniowanym okresie wartości zerowe. Mimo
to taki środek jest pobierany do pozycji amortyzacji. Przy kolejnych umorzeniach, pozycje zerowe umarzają
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się również (zaznacza się pole w kolumnie Um.). Dodatkowo w tworzonym dowodzie księgowym nie jest
zamieszczona pozycja amortyzacji z zerową wartością.

h. Zmiana stawki amortyzacji

System umożliwia również zmianę stawki amortyzacji rachunkowej, podatkowej lub obu jednocześnie w
okresie trwania amortyzacji środka.

Aby to zrobić należy z podtabeli środków trwałych wybrać 'Zmianę okresu stawki', co spowoduje wyświ-
etlenie okna:

Wprowadzenie zmiany stawki amortyzacji następuje standardowo po naciśnięciu klawisza <Num +> lub

ikony  lub po wybraniu z Menu polecenia "Zmiana--->Dodaj", co spowoduje wyświetlenie kolejnego
okna, gdzie należy wprowadzić następujące dane:

• Data - data od której ma być zastosowana nowa stawka amortyzacji i od której ma być odpowiednio
przeliczony plan amortyzacji. Należy pamiętać, że data zmiany stawki nie może być starsza więcej niż
o miesiąc od daty początku okresu obrachunkowego lub daty wprowadzenia środka do systemu oraz nie
może zawierać się w miesiącach już umorzonych

• Poprz. stawka - pole nieedytowalne informujące o obecnej stawce amortyzacji rachunkowej

• Nowa stawka - stawka amortyzacji rachunkowej po zmianie

• Poprz. stawka pod. - pole nieedytowalne informujące o aktualnej stawce amortyzacji podatkowej

• Nowa stawka pod. - stawka amortyzacji podatkowej po zmianie.

Po zapisaniu wprowadzonych danych system przelicza plan amortyzacji wg nowych stawek począwszy od
daty wprowadzenia zmian.

11.2. Amortyzacje
Aby skorzystać z działu "Amortyzacje" należy w oknie głównym programu wybrać dział "Księgowość" lub nacis-
nąć klawisz <F8>, następnie wybrać przycisk "Środki trwałe" lub nacisnąć klawisz <F10>, a następnie wybrać
przycisk "Amortyzacje" lub nacisnąć klawisz <F2>.
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W efekcie wyświetlone zostanie okno "Amortyzacje":

Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Środki ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3> lub

na pasku skrótów wybierając ikonę  możemy wyszukać interesujące nas amortyzacje pod warunkiem, że
operator ma do nich odpowiednie uprawnienia.

Powoduje to pojawienie się rozwiniętej wersji okna "Amortyzacje", które udostępnia nam wiele opcji.
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1. Dodawanie nowego arkusza amortyzacji

Aby dodać nowy arkusz amortyzacji należy z Menu wybrać polecenie Amortyzacja ---> opcję Dodaj, lub nacis-

nąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie arkusza
amortyzacji":

Wpisujemy symbol grupy, dla której chcemy dokonać amortyzacji, następnie datę, z którą chcemy zamorty-
zować środki trwałe z tej grupy i naciskamy <Enter>. System utworzy pozycje amortyzacji pobierając do nich
środki, których wartość aktualna jest różna od zera, data ostatniego odpisu zawiera się w miesiącu poprzedza-
jącym datę wprowadzania amortyzacji, co oznacza, że za ten miesiąc środek nie był jeszcze amortyzowany.
Jeżeli system nie odnajdzie środków trwałych spełniających te warunki wyświetlony zostanie komunikat o
braku danych do pobrania.

System podczas tworzenia amortyzacji sprawdza czy poprzednie miesiące dla środków tworzących pozycje są
umorzone. Jeżeli dodamy nowy środek z datą poprzedzającą umorzenia z tej grupy, to tworzenie amortyzacji
pobiera tylko ten nowy środek.

Po udanym dodaniu arkusz amortyzacji pojawi się na liście w oknie "Amortyzacje" ze stanem 'W' - wprowad-
zony.

2. Usuwanie arkusza amortyzacji

Aby usunąć arkusz amortyzacji należy zaznaczyć w oknie "Amortyzacje" wybrany arkusz, a następnie z Menu
wybrać polecenie "Amortyzacja" - - -> opcję "Usuń", lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia amortyzacji:
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Potwierdzamy usunięcie wybierając "Tak" (klawisz <T>) lub rezygnujemy naciskając "Nie" (klawisz<N>).

Można usunąć jedynie amortyzację w stanie 'W'.

3. Zamykanie amortyzacji

Aby zamknąć arkusz amortyzacji należy zaznaczyć w oknie "Amortyzacje" wybrany arkusz, a następnie z
Menu wybrać polecenie "Amortyzacja" - - -> opcję "Zamknij", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub z

paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno, w którego pola należy wprowadzić wzór dekretacji
na potrzeby utworzenia dowodu księgowego i datę księgowania. Wprowadzone dane zatwierdzamy naciska-
jąc klawisz <Enter>, co spowoduje zmianę stanu amortyzacji na 'Z' i utworzenie dowodu księgowego, który
należy zamknąć w module Dowody księgowe. W treści pozycji tego dowodu widnieć będzie symbol i nazwa
amortyzowanego środka trwałego.

Po wprowadzeniu amortyzacji w danych środka trwałego zmieni się data ostatniego odpisu na datę właśnie
dokonanej amortyzacji, kwota aktualna i kwota umorzenia, natomiast w planie amortyzacji zaznaczona zostanie
umorzona rata, a w historii umorzeń dodany zostanie nowy wiersz z kwotami wynikającymi z amortyzacji.

System przy zamykaniu amortyzacji kontroluje definicję rodzaju konta umorzenia podatkowego i amortyzacji
podatkowej. Konta te w systemie mogą być zdefiniowane jako konta pozabilansowe.

4. Pozycje amortyzacji

Chcąc obejrzeć pozycje arkusza amortyzacji, w oknie "Amortyzacje" zaznaczamy go na liście arkuszy, a następ-
nie z Menu wybieramy polecenie "Amortyzacja" ---> funkcję "Wyświetl pozycje" lub naciskamy klawisz <F6>

lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

System wyświetli okno "Pozycje dla amortyzacji":
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11.3. Zmiana wartości środków trwałych
Aby zmienić wartość aktualną środków trwałych należy w oknie głównym "Środki trwałe" wybrać przycisk "Zmi-
ana wartości" lub nacisnąć klawisz <F3>:

System wyświetli okno przystosowane do filtrowania:

Wypełniając odpowiednio pola do filtrowania możemy wyświetlić konkretną zmianę wartości lub pozostawiając
oba pola puste - wszystkie zmiany wartości, które nastąpiły w systemie:
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Wyświetlona tabela ma dostępne następujące kolumny:

• Stan - stan przeszacowania,

• Data - data przeszacowania,

• Numer - numer przeszacowania,

• Kor. - Czy przeszacowanie jest korektą.

Aby wprowadzić nową zmianę należy z Menu wybrać polecenie "Zmiana wartości" ---> funkcję "Dodaj" lub

nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę  , należy również zaznaczyć pole w kolumnie
Kor. - jeśli tworzona zmiana ma być korektą. System wyświetli okno, w którym należy podać datę z jaką chcemy
zmienić wartość:

Wpis akceptujemy naciskając klawisz <Enter>, co powoduje pojawienie się nowego wiersza na liście w oknie
"Zmiana wartości". Kolejnym krokiem jest dodanie odpowiednich pozycji zawierających zmianę w wartości ak-
tualnej konkretnych środków trwałych. Aby to zrobić należy z Menu wybrać polecenie "Zmiana wartości" --->

funkcję "Pozycje" lub nacisnąć klawisz <F6> lub ikonę . System wyświetli okno:
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Nową lub kolejną pozycję dodajemy z Menu wybierając polecenie "Pozycje" ---> funkcję "Dodaj" lub naciskając

klawisz <Num +> lub ikonę . W wyświetlonym oknie wpisujemy symbol środka, którego wartość chcemy

zmienić (naciskając klawisz <F1> lub ikonę  możemy skorzystać z wyboru z kartoteki środków trwałych):

Wpisane dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co powoduje pojawienie się na liście nowego wiersza
zawierającego symbol i nazwę środka trwałego oraz aktualne wartości rachunkowe i podatkowe pobrane z kar-
toteki.

W środkach trwałych w stanie "W" edytowalne są kolumny "Zmiana", w które należy wpisać kwotę o jaką ma
być zmodyfikowana wartość środka trwałego. Kwoty po zmianie (kolumny: Rach. po i Podat. po) są wyliczane
automatycznie. Wprowadzone zmiany należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Pozycje" ---> funkcje "Za-

pisz" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

Możliwa jest zmiana wartości środka trwałego, który został całkowicie umorzony oczywiście z datą nie zawiera-
jącą się w umorzonym okresie. Kwota przeszacowania musi być większa od zera Po zamknięciu zmiany wartości
aktualizują środek tak, jak przy zwyczajnym przeszacowaniu i tworzą plan poczynając od następnego miesiąca,
w którym zwiększona została wartość.

System dopuszcza możliwość wielokrotnej zmiany wartości środka trwałego w miesiącu. W przypadku, gdy zmi-
ana wartości zostanie wprowadzona (i zamknięta) błędnie, należy wprowadzić "odwrotną" zmianę wartości w tym
samym miesiącu. Plan amortyzacji przeliczy się po każdym zamknięciu zmiany wartości.

Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycje" ---> funkcję

'Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia pozycji:
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Potwierdzamy naciskając "Tak" lub rezygnujemy wybierając "Nie".

Bez konieczności wychodzenia z okna pozycji możemy przeglądać pozycje poprzedniej (Menu ---> PozyAby
wprowadzić nową zmianę należy z Menu wybrać polecenie "Zmiana wartości" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć

klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno, w którym należy podać datę z

jaką chcemy zmienić wartość (Menu –> pozycje--->Poprzednia lub klawisz <F11> lub ikona ) lub następnej

zmiany wartości (Menu ---> Pozycje--->Następna lub klawisz <F12> lub ikona ).

Po wprowadzeniu wszystkich środków, których wartość ma być zmieniona wychodzimy z okna naciskając klawisz
<Esc> i tym samym wracamy do okna z listą zmian wartości.

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia zmiany wartości, należy zaznaczyć ją w tym właśnie oknie na liścia, a
następnie z Menu wybrać polecenie "Zmiana wartości" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num - > lub

ikonę . System wyświetli okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia zmiany lub z niej zrezygnować:

Możliwe do usunięcia są jedynie wiersze w stanie 'W' (wprowadzona).

Aby zamknąć zapis zmiany wartości należy z Menu wybrać polecenie "Zmiana wartości" ---> funkcję "Zamknij

zmianę wartości" lub nacisnąć klawisz <CTRL +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System zażąda
potwierdzenia chęci zamknięcia zmiany wartości:

Potwierdzamy naciskając "Tak" lub rezygnujemy wybierając "Nie".

Uwagi:

• Podczas zamykanie zmiany wartości, system zmienia wartość początkową i powoduje przeliczenie stawek i
planu amortyzacji.

• System nie przelicza miesięcy juz zamortyzowanych. Przeliczenie planu amortyzacji po zmianie wartości
następuje od miesiąca następującego po miesiącu zmiany wartości.
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• Zamknięcie zmiany wartości powoduje również zapisanie pozycji w tabeli "historia zmian wartości".

• Zmianę wartości można wprowadzić jedynie z datą nie wcześniejszą niż daty odpisów amortyzacyjnych
(sprawdzane są miesiące umorzone).

• Można wprowadzić zmianę wartości środka w miesiącu, w którym środek był już umorzony, ale tylko i
wyłącznie w przypadku, gdy było to jego ostatnie, dotychczasowe umorzenie.

• Zmiana wartości nie może być wykonana z datą wcześniejszą niż data przyjęcia środka trwałego.

11.4. Zestawienia dla grupy
System Anakonda pozwala na szybki druk zestawień środków trwałych.

Żeby skorzystać z funkcji "Zestawienie dla grup", należy będąc w module "środki trwałe" użyć klawisza <F4>
lub za pomocą myszki wcisnąć odpowiedni klawisz. Można również z kartoteki "Księgowość" w menu głównym
okna wybrać polecenie "Środki trwałe" a następnie "Zestawienia dla grupy".

Po wykonaniu powyższych czynności, wyświetli się okno:

W odpowiednie pola należy wpisać rok i symbol grupy środków trwałych. W symbolu grupy umożliwiono użycie
klawisza <F1>, który otworzy słownik grup środków trwałych. zakres grup korzysta z porównań komputerowych
gdzie np. 'A'<'B', Grupy od G to np. 'G', 'Z', grupy do 'Z' to np. '0', 'A', można wypełnić oba pola jednocześnie(jedna
grupa), albo nic(wszystkie grupy).

Operator musi również zaznaczyć jedno z 4 pól wyboru:

• wszystko - wszystkie środki trwałe w podanym roku

• sprzedane - tylko sprzedane środki

• zlikwidowane - tylko zlikwidowane środki

• przyjęte - tylko przyjęte środki

• pozostałe - na wydruku pobierane są środki, które są: nie przyjęte, nie sprzedane, nie zlikwidowane.

Należy również wybrać interesującą operatora opcję - podatkowa lub analityka.
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Jeżeli operator zaznaczy pole kontrolne przy "Analityka" na oknie pojawią się dwie kontrolki z datami (od-do),
które należy wypełnić.

Nie jest konieczne wypełnianie pola 'Rok' - do wydruku brane są pod uwagę pola data od i data do. Pozostawienie
pola 'Grupa' bez wypełnienia spowoduje wykonanie wydruku dla wszystkich grup środków trwałych z uwzględ-
nieniem pozostałych filtrów. Opcje: 'wszystko', 'sprzedane', 'zlikwidowane', 'przyjęte' obowiązują również dla za-
znaczonej opcji 'analityka'.

Po wciśnięciu klawisza OK (gdy wybrana analityka), system przeliczy i wyświetli raport, który będzie zawierał
kolumny:

• LP. - Numer inwentarzowy ,

• Nazwa środka trwałego(nazwa)/Stopa umorzenia (stawka_procent),

• Wartość początkowa - odpowiednia dla podanej daty od,

• Zwiększenie wartości początkowej/ Zwiększenie umorzenia - wartość amortyzacji w podanym okresie (jeżeli
wartość przeszacowania od 0),

• Zmniejszenie wartości początkowej/Zmniejszenie umorzenia (jeżeli wartość przeszacowania jest mniejsza niż
0),

• Bieżąca wartość początkowa (na podaną datę do)/Bieżąca wartość umorzenia (na podaną datę do),

• Umorzenie za okres (w ramach podanych dat),

• Dodatkowy wiersz z podsumowaniem wartości z kolumn z kwotami.

RAPORT ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ANALITYKA

1. Parametry przychodzące do raportu to Data Od, Data Do, Grupa (może być pusta) i Rodzaj (wszystkie,
sprzedane, zlikwidowane, przyjęte, pozostałe).

2. Najpierw pobierana jest lista uwzględnianych środków trwałych z ich podstawowymi parametrami. Dane
filtrowane są przez firmę, grupę (jeśli podana), i datę przyjęcia <=DataDo

3. Dodatkowo w zależności od rodzaju mamy filtr: sprzedane : data sprzedaży w zakresie od-do zlikwidowane :
data likwidacji w zakresie od-do przyjęte : data przyjęcia >= DataOd pozostałe : zaprzeczenie wszystkich
powyższych filtrów

4. Program tworzy słownik środków trwałych, która jest uzupełniana w kilku etapach o odpowiednie dane .
Kluczem jest srodek_id, a wartości to : nazwa [0], wartość początkowa [1], zwiększenie [2] i zmniejszenie
[3] wartości początkowej, bieżąca wartość początkowa [4], symbol KŚT[5], stopa umorzenia [6], początkowe
umorzenie [7], zwiększenie [8] i zmniejszenie [9] umorzenia, bieżąca wartość umorzenia [10], data_przyjecia
[11], data_likwidacji/sprzedaży [12].

5. Na początku program uzupełnia (na podstawie danych z rs_srodki_trwale) : nazwę, wartość początkową
(równą po prostu wartości początkowej środka), symbol KŚT i KŚT 2018, stopę umorzenia, początkowe
umorzenie (równe na razie aktualnej wartości umorzenia), datę przyjęcia i datę likwidacji/sprzedaży.

6. Następnie uwzględniane są dane z przeszacowań w okresie oraz po nim. Dzielone są na te o wartości dodatniej
(zwiększenia) i ujemnej (zmniejszenia) oraz na w i po okresie.

7. Program modyfikuje potem wartość początkową [1] dodając wszystkie ujemne zmiany wartości oraz odej-
mując te dodatnie. Zmieniane są też zwiększenia wartości początkowej [2] (stają się równe dodatnim zmianom)
oraz zmniejszenia wartości początkowej [3] (stają się równe ujemnym zmianom ale wartość jest dodatnia).

8. Potem program pobiera dane umorzeń środków z tabeli rs_srodki_trwale_umorzenia. Są one dzielone na te
w okresie i po okresie oraz uwzględniane są dane rachunkowe (pole rach_umorz).
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9. Obie te wartości odejmowane są od początkowego umorzenia [7] oraz uzupełniane jest zwiększenie
umorzenia [8], którego wartość zaczyna być równa umorzeniom w okresie.

10. Potem następuje wyliczenie wartości końcowych, w szczególności z uwzględnieniem dat przyję-
cia/sprzedaży/ likwidacji.

11. Jeśli data przyjęcia w okresie to wartość początkową środka [1] przenosimy do zwiększenia wartości środka
[2] czyli [2]=[2]+[1] oraz zerujemy wartość początkową czyli [1]=0.

12. Jeśli data likwidacji/sprzedaży jest niepusta w okresie to wyrównujemy zmianę wartości na - z sumą wartości
początkowej i przyrostem czyli [3]=[2]+[1] i to samo robimy z umorzeniem czyli [9]=[7]+[8]. 13. Z poprzednich
kolumn wyliczamy wartość końcową środka czyli stosujemy dwa wzory : [4]=[2]+[1]-[3] oraz [10]=[7]+[8]-
[9] i takie dane są na wydruku.

11.5. Inwentaryzacja środków trwałych
Aby skorzystać z działu "Inwentaryzacja środków trwałych" należy w oknie głównym programu wybrać dział
"Księgowość" lub nacisnąć klawisz <F8>, następnie wybrać przycisk "Środki trwałe" lub nacisnąć klawisz <F10>,
a następnie wybrać przycisk "Inwentaryzacja środków trwałych" lub nacisnąć klawisz <F5>.
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W efekcie powyższych działań wyświetlone zostanie okno "Edycja inwentaryzacji środków trwałych". Aby dodać
nowy arkusz amortyzacji należy z Menu wybrać polecenie Amortyzacja ---> opcję Dodaj, lub nacisnąć klawisz

<Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Dodawanie arkusza amortyzacji":

Wypełniając poszczególne pola i wybierając z Menu ---> Inwentaryzacja ---> Filtruj lub naciskając klawisz <F3>

lub na pasku skrótów wybierając ikonę  możemy wyszukać interesujące nas inwentaryzacje pod warunkiem,
że operator ma do nich odpowiednie uprawnienia. Możliwe jest użycie w filtrze pustych pól w efekcie czego
otrzymamy wszystkie zdefiniowane inwentaryzacje środków trwałych w systemie. Po użyciu filtru otrzymamy
okno 'Edycja inwentaryzacji środków trwałych" z listą zdefiniowanych spisów z natury:

1. Dodaj spis z natury.

Aby dodać nową inwentaryzację środków trwałych należy z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję

Dodaj, lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno
"Nowa inwentaryzacja środków trwałych":
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W oknie tym mamy możliwość edycji następujących pól:

• Grupa - grupa, dla której ma być zdefiniowana inwentaryzacja środków trwałych, naciśnięcie <F1> pozwoli
wybrać grupę z uzupełnionego uprzednio słownika "Grupy Środków trwałych".

• Typ - typ środka trwałego, naciśnięcie <F1> pozwoli wybrać grupę z uzupełnionego uprzednio słownika
"Typy środków trwałych".

• Użytkownik - symbol użytkownika środka trwałego przechowywany w kartotece kontrahentów.

• Dostawca - symbol dostawcy środka trwałego przechowywany w kartotece kontrahentów.

• Miejsce użytk. - miejsce użytkowania środka trwałego dla którego ma być zdefiniowana inwentaryzacja
środków trwałych, naciśnięcie <F1> pozwoli wybrać miejsce z uzupełnionego uprzednio słownika "Miejsca
użytkowania".

• Skład komisji inwentaryzacyjnej - nazwisko i imię Przewodniczącego i dwóch Członków komisji.

• Inne osoby obecne przy spisie - nazwisko i imię trzech osób obecnych przy spisie środków trwałych.

• Data - data pod którą chcemy zapisać daną inwentaryzację środków trwałych.

Po akceptacji i zapisie okna 'Nowa inwentaryzacja środków trwałych" pojawi się komunikat potwierdzający
operację.

Dodawana inwentaryzacja zostanie zapisana i pojawi się ekran "Pozycje inwentaryzacji środków trwałych":
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2. Edytuj nazwiska komisji inwentaryzacyjnej.

System dla zapisanej inwentaryzacji umożliwia edycję nazwisk komisji inwentaryzacyjnej i osób obecnych
przy spisie. W tym celunależy z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Edytuj nazwiska lub nacis-

nąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . Pojawi się wówczas okno "Edytuj inwentaryzację
środków trwałych".
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W oknie tym jest możliwość edycji pól składu komisji inwentaryzacyjnej oraz Innych osób obecnych przy
spisie.

3. Usuwanie spisu z natury.

Aby usunąć zapisaną inwentaryzację środków trwałych należy z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja --->

opcję Usuń, lub nacisnąć klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno
z komunikatem informacyjnym "Co robić?"

Po ewentualnej akceptacji pytania zapisana inwentaryzacja zostanie usunięta z systemu.

4. Zamykanie inwentaryzacji środków trwałych.

Aby zamknąć zapisaną inwentaryzację środków trwałych należy z listy wybrać odpowiednią inwentaryzację
i następnie z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Zamknij, lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+ <Z>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z komunikatem informacyjnym "Co robić?"
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Po akceptacji pytania system wyświetli okno z komunikatem informacyjnym o zamknięciu inwentaryzacji.

Inwentaryzacja zmieni stan z "W' na "Z" i edycja nagłówka oraz edycja pozycji nie będzie możliwa.

5. Otwieranie inwentaryzacji środków trwałych.

Aby otworzyć zapisaną inwentaryzację środków trwałych należy z listy wybrać odpowiednią inwentaryzację
i następnie z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Otwórz, lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+ <O>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno z komunikatem informacyjnym "Co robić?"

Po ewentualnej akceptacji pytania system wyświetli okno z komunikatem informacyjnym o otwarciu inwen-
taryzacji.

Inwentaryzacja zmieni stan z "Z' na "W" i edycja nagłówka oraz edycja pozycji będzie możliwa.

6. Drukuj spis z natury.

Aby wydrukować spis z natury należy wybrać go na liście w ekranie "Edycja inwentaryzacji środków trwałych"
i następnie z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Drukuj spis z natury, lub nacisnąć klawisze

<Ctrl>+ <P> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

7. Drukuj spis z natury bez ilości księgowych.

Aby wydrukować spis z natury bez ilości księgowych należy wybrać go na liście w ekranie "Edycja inwen-
taryzacji środków trwałych" i następnie z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Drukuj spis z

natury bez il. ks., lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+ <K> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświ-
etli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

8. Drukuj rozbieżności.

Aby wydrukować rozbieżności między stanem księgowym a stanem faktycznym danego spisu z natury, należy
wybrać go na liście w ekranie "Edycja inwentaryzacji środków trwałych" i następnie z Menu wybrać polece-
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nie Inwentaryzacja ---> opcję Drukuj rozbieżności., lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+ <R> lub z paska skrótów

wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

9. Drukuj rozbieżności wartościowe.

Aby wydrukować rozbieżności wartościowej między stanem księgowym a stanem faktycznym danego spisu
z natury, należy wybrać go na liście w ekranie "Edycja inwentaryzacji środków trwałych" i następnie z Menu
wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Drukuj rozbieżności wartościowe., lub nacisnąć klawisze <Ctrl>

+ <U> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania.

Raport zawiera następujące kolumny:

• liczba porządkowa

• numer środka trwałego

• nazwa

• wartość początkowa

• wartość netto

• ilość księgowa

• ilość stwierdzona

• niedobór ilość

• niedobór wartość

• nadwyżka ilość

• nadwyżka wartość

10.Pozycje inwentaryzacji środków trwałych.

Aby edytować pozycje spisu z natury należy wybrać go na liście w ekranie "Edycja inwentaryzacji środków
trwałych" i następnie z Menu wybrać polecenie Inwentaryzacja ---> opcję Pozycje, lub nacisnąć klawisze <F6l>

lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli ekran "Pozycje inwentaryzacji środków trwałych":
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W oknie tym system umożliwia następującą funkcjonalność:

• Edycję pozycji - możliwość edycji kolumn "Ilość stwierdzone" oraz "Uwagi".

• Dodawanie nowej pozycji - możliwość dodania nowej pozycji poprzez wpisanie identyfikatora środka
trwałego (możliwość skorzystania z klawisza F1, celem wyświetlenia Kartoteki Środków trwałych) oraz
wpisania ilości stwierdzonej i ewentualnych uwag. Pozycje dodawane ręcznie mają zaznaczony checkbox
"R".

• Usuwanie pozycji - usuwać można tylko pozycje ręcznie dodane (zaznaczony checkbox "R"). Aby usunąć
pozycję należy ją zaznaczyć i z Menu wybrać polecenie Pozycje ---> opcję Usuń, lub nacisnąć klawisz <Num

-> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

• Drukowanie pozycji - aby wydrukować pozycje spisu z natury należy zaznaczyć go i następnie z Menu
wybrać polecenie Pozycje ---> opcję Drukuj, lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+ <P> lub z paska skrótów wybrać

ikonę . System wyświetli okno zawierające opcje drukowania. Standardy systemu Anakonda związane
z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje
wydruku".

Po uzupełnieniu wszystkich pozycji i pól, zapisujemy dane naciskając <F5> lub z paska skrótów wybierając

ikonę . Bez konieczności powrotu do poprzedniego okna możemy edytować poprzednią (ikona ,

klawisz <F11>) lub następną inwentaryzację środków trwałych (ikona  klawisz <F12>).
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11.6. Zmiana miejsca
W tej części programu system umożliwia zmianę miejsca użytkowania środka trwałego z jednoczesną rejestracją
czasu i osób przekazujących środek w inne miejsce oraz czasu i osób przejmujących i akceptujących środek w
nowym miejscu użytkowania.

Tabela zawiera następujące informacje:

• Miejsce - dotychczasowe miejsce użytkowania środka trwałego

• Opis - opis dotychczasowego miejsca użytkowania środka trwałego

• Środek - symbol środka trwałego

• Nazwa - nazwa środka trwałego

• Data od - od kiedy środek trwały był w dotychczasowym miejscu użytkowania

• Data do - do kiedy środek trwały był w dotychczasowym miejscu użytkowania

• Miejsce przek. - nowe miejsce użytkowania, do którego przeniesiony zostaje środek trwały (naciśnięcie klawisza
F1 umożliwia wybór ze słownika)

• Opis - opis nowego miejsca użytkowania, do którego przeniesiony zostaje środek trwały

• Przekazał - ID operatora przekazującego środek trwały w nowe miejsce użytkowania

• Imię i nazwisko - Imie i nazwisko operatora przekazującego środek trwały w nowe miejsce użytkowania

• Czas przek. - czas przekazania środka trwałego w nowe miejsce użytkowania

• Odebrał - ID operatora odbierającego środek trwały w nowym miejscu użytkowania (naciśnięcie klawisza F1
umożliwia wybór z listy operatorów)

• Imię i nazwisko - Imię i nazwisko operatora odbierającego środek trwały w nowym miejscu użytkowania

• Czas odebr. - czas odebrania środka trwałego w nowym miejscu użytkowania

Dane do tabeli pobierane są z rs_srodki_trwale_miejsca_uzytkowania dla miejsc wpisanych w danych do-
datkowych operatora (Administracja ---> Operatorzy ---> Dane dodatkowe - uwzględniane są również zastępstwa)
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lub w filtrach. Dla operatora wystarczające są uprawnienia dla dotychczasowego lub nowego miejsca użytkowania
środka trwałego. Nie są wyświetlane środki trwałe, które zostały sprzedane lub zlikwidowane.

Edytowalne kolumny wypełnia operator, który ma uprawnienia do dotychczasowego miejsca użytkowania. Wier-
sze do akceptacji przez operatora odbierającego środek trwały oznaczone są na czerwono. Akceptacja następuje

po naciśnięciu klawisza <Enter> lub dwuklikiem na wiersz z akceptowanym wierszem lub ikony  .

Jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia w grupie i wpisane w swoje dane dodatkowe miejsca użytkowania,
wtedy domyślnie tabela z danymi wyświetli się w trybie edycji miejsc użytkowania, a po odfiltrowaniu z zaznac-
zoną opcją 'wszystkie' grid pokaże się w trybie wyłącznie przeglądania danych.

Jeśli miejsce użytkowania ma tylko jednego uprawnionego operatora, będzie on domyślnie wyświatlany w polu
"Odebrał". Jeśli istnieje więcej uprawnionych operatorów, to dostępny jest ich wybór po naciśnięciu klawisza
<F1>.

Po akceptacji przez operatora zmiany miejsca użytkowania środka trwałego, w jego podtabeli Miejsca użytkowa-
nia w wiersz istniejący wpisywana jest data przekazania jako data do oraz dodawany jest nowy wiersz z datą od
równą dacie akceptacji zmiany miejsca plus jeden dzień.

W module Administracja - Harmonogram zadań istnieje możliwość aktywowania funkcji fs_zmi-
any_miejsc_uzytkowania_przypomnienia, która na podane adresy mailowe wysyłać będzie mailem raport ze zmi-
an miejsc użytkowania, które nie zostały zaakceptowane.

12. JPK_V7M
JPK-V7M - Ewidencja zakupu i sprzedaży z deklaracją

Wstęp

1 października wejdzie w życie obowiązek stosowania nowego jednolitego pliku kontrolnego. Dokument elek-
troniczny będzie dostępny w dwóch wersjach: JPK_V7M dla podatników obecnie składających deklaracje VAT-7
co miesiąc i JPK_V7K dla tych, którzy wysyłają deklaracje VAT-7K raz na kwartał. JPK_V7M będzie zawierać:

• zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,

• pozycje z obecnej deklaracji VAT-7,

• dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W praktyce oznacza to, że JPK_V7M scali ze sobą struktury obecnego JPK VAT oraz deklaracji VAT-7. Pewną
trudnością może okazać się obowiązek wypełniania w części ewidencyjnych nowych pól, których nie ma w
obecnie przesyłanych JPK. Obowiązkowe będzie wprowadzanie oznaczeń identyfikujących niektóre usługi i
towary (tzw. kody GTU). Inną nowością będzie obowiązek oznaczania niektórych szczegółowych rodzajów
transakcji. W dalszej części instrukcji przedstawiono możliwości i sposoby uzupełniania niezbędnych danych
w systemie Anakonda oraz metodę wygenerowania pliku JPK_V7M (JPK VAT z deklaracją).

Słowniki

Na potrzeby dodatkowych oznaczeń w JPK_V7M dodano nowe słowniki stałe:

• Kody towarów i usług (kody GTU)
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• Oznaczenia transakcji

• Oznaczenia dowodów sprzedaży
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• Oznaczenia dowodów nabycia

Artykuły

W danych podstawowych artykułu umożliwiono wprowadzenie kodu GTU, który przepisywany jest do pozycji
faktur z tym artykułem (naciśnięcie <F1> w polu Kod GTU pozwala na wybranie odpowiedniego kodu ze słown-
ika):
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Wyznaczniki - oznaczenia transakcji i oznaczenia sprzedaży

W definicji wyznaczników faktur umożliwiono wprowadzenie oznaczeń transakcji i sprzedaży. Ma to zas-
tosowanie wtedy jeżeli wszystkie faktury z danym wyznacznikiem mają być w ten sposób oznaczone. Jeżeli
natomiast oznaczenia mają posiadać tylko niektóre faktury istnieje możliwość wprowadzenia ich bezpośrednio
w konkretnym dokumencie. Podobnie jak w przypadku kodu GTU w artykułach oznaczenia można wybrać ze
słownika naciskając w odpowiednim polu klawisz <F1>.
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Faktury:

Nagłówek - oznaczenia transakcji i oznaczenia sprzedaży

W przypadku kiedy konkretna faktura wymaga oznaczenia transakcji lub sprzedaży, możliwe jest wprowadzenie
odpowiednich kodów w jej nagłówku:
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Pozycje - kody GTU - pobierane z artykułów
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Podczas wprowadzania do pozycji faktury artykułu ze zdefiniowanym kodem GTU, kod ten zostanie przepisany
z danych podstawowych artykułu. Pole pozostaje niemodyfikowalne dlatego jeżeli kod wymaga zmiany lub uzu-
pełnienia należy to zrobić w danych podstawowych artykułu.

Pozycje opisowe - GTU do wpisania, wybór ze słownika

Natomiast w pozycjach opisowych faktur umożliwiono wprowadzenie odpowiedniego kodu GTU (naciskając
klawisz <F1> można dokonać wyboru ze słownika).

1604



Księgowość

Faktury korygujące

Zarówno oznaczenia transakcji i sprzedaży jak i kody GTU są przepisywane do faktury korygującej z faktury
oryginalnej. Pola te pozostają niemodyfikowalne.

Dostawy

Nagłówek - oznaczenie transakcji

W przypadku kiedy konkretna dostawa wymaga oznaczenia transakcji możliwe jest wprowadzenie odpowiedniego
kodu w jej nagłówku:
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Jeżeli w firmie zdefiniowana jest automatyczna dekretacja dostaw, oznaczenia z nagłówka dostawy przepisane
zostaną do dowodu księgowego utworzonego w procesie dekretacji. Aby pola te były widoczne należy odpowied-
nie opcje zdefiniować we wzorze dekretacji dostawy.

Wzory dekretacji:

Nagłówek - oznaczenia sprzedaż, oznaczenia nabycie, mpp/import

System umożliwia również zdefiniowanie w nagłówkach wzorów dekretacji widoczności i modyfikacji pól doty-
czących oznaczeń transakcji, sprzedaży, nabycia i importu:
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Zaznaczenie pola "Jest" przy odpowiednim polu dotyczącym oznaczeń spowoduje, że w nagłówku dowodu księ-
gowego utworzonego z tego wzoru pole to będzie widoczne dla operatora i możliwe do uzupełnienia. Możliwe
jest też uzupełnienie tego pola odpowiednim oznaczeniem co skutkować będzie przepisywaniem jego wartości do
dowodu księgowego. Jeżeli dodatkowo zaznaczona będzie opcja "Modyf" - oznaczenie będzie można zmienić już
w samym nagłówku dowodu księgowego.

Wzory dekretacji - Pozycje - kody GTU
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Podczas edycji pozycji wzoru dekretacji, użytkownik może zaznaczyć checkbox „Kod GTU”. Spowoduje to do-
danie pola na kod GTU w pozycjach dowodu księgowego podczas wykorzystywania tego wzoru i możliwość jego
uzupełnienia.

Dowody księgowe

Dowody księgowe – nagłówek

W przypadku kiedy dowód księgowy wymaga oznaczenia transakcji możliwe jest wprowadzenie odpowiedniego
kodu w jego nagłówku:
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Dowody księgowe – pozycje

Jeżeli pozycje wzoru dekretacji, posiadają zaznaczony checkbox „Kod GTU”, to użytkownik posiada możliwość
wprowadzenia kodu GTU w pozycjach dowodu księgowego wykorzystującego ten wzór:
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Kod GTU można wybrać ze słownika naciskając w odpowiednim polu klawisz <F1>.

Dekretacja faktur

Podczas automatycznej dekretacji faktur, do dowodów księgowych utworzonych podczas tego procesu przepisy-
wane są wszystkie oznaczenia transakcji i sprzedaży uzupełnione w nagłówkach faktur. Dodatkowo, jeżeli w
pozycjach faktury znajdą się artykuły z wpisanym kodem GTU system podzieli pozycje powstałego dowodu wg
stawek VAT, kodów GTU i typów artykułów jeżeli wzór dekretacji faktur zdefiniowany jest jako księgowanie
według typów.

Dekretacja dostaw

Podczas automatycznej dekretacji dostaw, podobnie jak faktur, do dowodów księgowych utworzonych podczas
tego procesu przepisywane są wszystkie oznaczenia transakcji i nabycia uzupełnione w nagłówkach dostaw.

Tworzenie JPK_V7M - parametry

Generowanie pliku JPK VAT z deklaracją odbywa się w module Księgowość ---> Zestawienia ---> JPK. W wyświ-
etlonym przez system oknie należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj JPK, a następnie uzupełnić konieczne pola.
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Niektóre z nich są wymagalne (daty od/do, Cel złożenia, E-mail, Pouczenia), uzupełnienie pozostałych pozostaje
do decyzji operatora. Będą one wykorzystane w części JPK dotyczącej deklaracji. Numery pól do uzupełnienia
odpowiadają numerom pól w deklaracji VAT. Najechanie kursorem na dane pole spowoduje wyświetlenie pod-
powiedzi jakich danych pole dotyczy.

Po uzupełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć "Twórz" co spowoduje utworzenie pliku JPK_V7M. W przy-
padku błędów napotkanych przez system podczas tworzenia pliku (np brak wymagalnych danych w dokumentach
pobieranych do JPK) wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Utworzony plik zapisany zostanie w folderze
wskazanym w parametrach.

Raport końcowy

Jeżeli tworzenie JPK zakończy się sukcesem, system wyświetli raport końcowy zawierający kluczowe dane z
deklaracji (numery pól w raporcie odpowiadają numerom pól w deklaracji VAT). Jeżeli do JPK pobrane zostały
dokumenty zawierające oznaczenia transakcji, sprzedaży, nabycia, importu, mpp lub kody GTU, system wyświetli
również liczbę dokumentów zawierających te poszczególne oznaczenia.
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Wysyłanie wygenerowanego pliku JPK_V7M odbywa się na takiej samej zasadzie jak dotychczasowe wysyłanie
pliku JPK_VAT.

JPK_V7K

Zasady generowania pliku JPK_V7K są takie same jak w przypadku generowania pliku JPK_V7M.

W parametrach wykonywania zestawienia należy zaznaczyć opcję JPK_V7K, a następnie uzupełnić wszystkie
niezbędne pola. Wpisując zakres dat obejmujący jeden miesiąc spowodujemy, że wygenerowany plik będzie za-
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wierać wyłącznie część ewidencyjną JPK. Przy podanym zakresie dat trzy miesiące - plik zawierać będzie część
ewidencyjną za ostatni miesiąc zakresu oraz część dotyczącą deklaracji obejmującą cały zakres dat (3 miesiące).

13. Jak to zrobić
13.1. Jak dodać nowe konto
Aby dodać nowe konto do planu kont niezbędne są uprawnienia do działu "Księgowość", "Plan Kont" oraz do
działu "Grupy analityczne". Po spełnieniu tego warunku należy:

1. W oknie głównym programu wybrać "Księgowość"--->"Dane podstawowe"--->"Plan kont".

2. Dodawanie konta - opisano w rozdziale "Księgowość. Plan kont. Dodawanie konta."

13.2. Jak dodać grupę analityczną
Dodawanie nowej grupy analitycznej wymaga uprawnień do działu "Księgowość", "Grupy analityczne". Aby to
zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Księgowość"--->"Dane podstawowe"--->Grupy analityczne".

2. Dodać grupę analityczną-opisano w rozdziale "Księgowość. Dane podstawowe. Grupy analityczne. Dodawanie
nowej grupy analitycznej".

13.3. Jak dodać kasę/bank
Operator, który będzie wprowadzał kasę/bank musi posiadać uprawnienia do działu "Księgowość","Dane podsta-
wowe" oraz do działu "Wzory dekretacji", "Dekretacja podstawowa", do działu "Plan kont" oraz działu "Dane
podstawowe. Dane pomocnicze. Kursy walut". Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać "Księgowość"--->"Dane podstawowe"--->"Kasy/banki".

2. Dodawanie kasy/banku - opisano w rozdziale "Dane podstawowe"--->"Dodawanie kasy/banku".

13.4. Jak zdefiniować wzór dekretacji
Operator, który chce zdefiniować wzór dekretacji musi posiadać uprawnienia do działu "Księgowość", "Dekretacja
podstawowa", "Plan kont" oraz do działu "Dane podstawowe", "Kontrahenci" . Aby to zrobić należy:

1. W oknie głównym programu wybrać dział "Księgowość"--->"Dane podstawowe"--->"Wzory dekretacji".

2. Dodawanie wzoru dekretacji - opisano w rozdziale "Księgowość. Wzory dekretacji. Dodawanie wzoru dekre-
tacji".

13.5. Jak zmienić okres obrachunkowy
Operator, który będzie zmieniać okres obrachunkowy musi mieć uprawnienia do działu "Księgowość".

Aby zmienić okres obrachunkowy należy w oknie głównym "Księgowość" wybrać "Zmiana okresu". Na liście
kliknąć dwukrotnie na wybrany przez nas okres obrachunkowy.

13.6. Jak wprowadzić dowód księgowy
Operator, który będzie wprowadzał dowody księgowe musi posiadać uprawnienia do działu "Księgowość",
"Dowody księgowe" oraz do działu "Wzory dekretacji", "Dekretacja podstawowa" a także do działu "Plan kont".
Po spełnieniu tych warunków należy:
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1. W oknie głównym programu wybrać dział "Księgowość"--->"Dowody księgowe".

2. Wprowadzić dowód księgowy - opisano w rozdziale "Księgowość. Dowody księgowe. Dodawanie nowego
dowodu księgowego".

3. Wprowadzić pozycje dowodu księgowego - opisano w rozdziale "Księgowość. Dowody księgowe. Dodawanie
nowej pozycji dowodu księgowego".

4. Zamknąć dowód księgowy - opisano w rozdziale "Księgowość. Dowody księgowe. Pozycje dowodu księ-
gowego. Kontrola dowodu księgowego".

13.7. Jak wprowadzić nowy raport/wyciąg
Operator, który będzie wprowadzał raporty/wyciągi musi posiadać uprawnienia do działu "Księgowość"," Dane
podstawowe" oraz "Plan kont" i Kasy/banki" oraz do działu "Dane podstawowe"," Kontrahenci", "Słowniki",
"Sprzedaż", "Zaległości" i "Wyznaczniki". Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać "Księgowość"--->"Raporty/wyciągi".

2. Dodawanie raportu/wyciągu - opisano w rozdziale "Księgowość. Raporty wyciągi. Dodawanie nowego rapor-
tu/wyciągu".

3. Dodawanie pozycji raportu/wyciągu - opisano w rozdziale "Księgowość. Raporty wyciągi. Dodawanie pozycji
raportu/wyciągu".

13.8. Jak wprowadzić rozliczenie międzyokresowe
Operator, który będzie wprowadzał rozliczenia międzyokresowe musi posiadać uprawnienia do działu "Księ-
gowość", "Rozliczenia międzyokresowe", "Plan kont" oraz działu "Sprzedaż", "Projekty" a także "Dane podsta-
wowe" "Słowniki", "Grupy rozliczeń".

Po spełnieniu tych warunków należy:

1. W oknie głównym programu wybrać "Księgowość"--->"Rozliczenia międzyokresowe".

2. Dodawanie rozliczenia międzyokresowego - opisano w rozdziale "Księgowość. Rozliczenia międzyokresowe.
Dodawanie nowego rozliczenia"

13.9. Jak automatycznie rozliczyć różnice kursowe
Operator rozliczający różnice kursowe musi mieć takie same uprawnienia jak operator wprowadzający dowody
księgowe i rozliczający rozrachunki. Aby automatycznie zaksięgować i rozliczyć różnice kursowe muszą być
spełnione następujące warunki:

• należy wprowadzić wzór dekretacji dla księgowania różnic kursowych typu 'W'

• rozrachunki walutowe na koncie za dany okres muszą być rozliczone

• należy przeprowadzić automatyczną dekretację używając wzoru dekretacji typu 'W'

• utworzone po dekretacji dowody księgowe zawierać będą pozycje ze zdefiniowanymi we wzorze dekretacji
kontami i kwotami wynikającymi z różnic kursowych rozliczonych rozrachunków w podanym okresie

• utworzony dowód księgowy należy zamknąć, a następnie rozliczyć go w module Rozrachunki/Rozliczanie
ręczne automatycznie lub wybierając do rozliczenia pojedyncze operacje.

UWAGA!!! Różnice kursowe nie są wyliczane z rozliczeń rozrachunków o różnych walutach

Obieg informacji w różnicach kursowych:
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Dekretacja automatyczna różnic kursowych:
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Chapter 10. Raporty
1. Generatory raportów
W systemie istnieje możliwość stworzenia własnych raportów w oparciu o tabele generatora, do których impor-
towane są dane z systemu. Samo zdefiniowanie raportu wymaga podstawowej znajomości składni PSQL, co jest
niezbędne do prawidłowego sformułowania zapytań.

W chwili obecnej w systemie dostępne są generatory:

• Generator - sprzedaż - tu wygenerować można raporty z danych dotyczących sprzedaży, obrotów maga-
zynowych i dowodów dostaw

• Generator - księgowość - tu dane pobierane są z operacji księgowych

• Generator - kadry

W generatorach metoda tworzenia raportów jest identyczna. Aby z nich skorzystać należy w oknie głównym pro-
gramu wybrać dział "Raporty", a następnie "Generator - sprzedaż" lub "Generator - księgowość" lub "Generator-
kadry"w zależności od tego jakiego rodzaju raport chcemy uzyskać:

Wybór generatora spowoduje wyświetlenie okna z listą dostępnych w nim tabel.

Dla generatora - sprzedaż:
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Dla generatora - księgowość:

Dla generatora - kadry:

Uzyskanie wiarygodnych wyników uzależnione jest od stanu danych w tabelach generatora dlatego przed wyko-
naniem jakiegokolwiek raportu należy zadbać o zaktualizowanie tych danych.

Aby to zrobić należy zaznaczyć na liście tabelę, do której chcemy pobrać dane, a następnie nacisnąć ikonę .
System wyświetli okno w którym należy podać datę od której dane mają być pobrane:
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Po jej podaniu i zatwierdzeniu klawiszem <Enter> pojawi się kolejne okno, w którym należy podać datę do której
dane maja być pobrane:

Zatwierdzenie wpisanej daty klawiszem <Enter> spowoduje rozpoczęcie pobierania danych do tabeli generatora.
Proces ten może potrwać dość długo, w zależności od ilości pobieranych danych.

Zakończenie pobierania danych zostanie potwierdzone przez system komunikatem:

Po pobraniu danych można rozpocząć pracę z generatorem wybierając tabelę, dla której istnieje potrzeba zdefin-
iowania raportu.

Uwaga: Jeżeli w rs_gr_operacje wypełniona jest data księgowania kosztów, to w rs_gr_operacje_sumy kwoty z
takiej operacji wpisywane są w miesiącu z tej daty księgowania kosztów.

Aby wybrać odpowiednią tabelę należy zaznaczyć ją na liście i z Menu wybrać polecenie "Tabela" ---> funkcję

"Wybierz tabelę" lub nacisnąć klawisz <Enter> lub ikonę . System wyświetli okno:

Wypełniając odpowiednio pola, a następnie naciskając klawisz <F3> spowodujemy wyświetlenie listy konkret-
nych raportów. Pozostawiając pola puste i naciskając <F3> wyświetlimy listę wszystkich zdefiniowanych ra-
portów:
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Tabela zawiera informacje dotyczące raportu: numer, nazwę, rodzaj raportu i login operatora, który go zdefiniował.

W oknie tym dostępne są następujące funkcje:

1.1. Definiowanie nowego raportu
Aby zdefiniować nowy raport należy w oknie "Raporty użytkowników dla tabeli..." z Menu wybrać polecenie

"Raport" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub ikonę . System wyświetli okno:

Radio "button" Kolumny/Wiersze służy do przełączania się pomiędzy definiowaniem kolumn i wierszy. Jeśli
wybrane "kolumny" to wyświetlany jest "box" do definiowania kolumn. Jeśli wybrane "wiersze" to wyświetlany
jest "box" do definiowania wierszy. Każdy wiersz zawiera numer (porządkowy), nazwę, oraz definicję. W przy-
padku gdy raport nie ma zdefiniowanych żadnych wierszy wykonywany jest na podstawie samych kolumn.
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W polu "Raport" wpisujemy nazwę definiowanego raportu, natomiast w polu "Rodzaj" - symbol rodzaju raportu
(wprowadzany przez operatora np.SP - sprzedaż, MG - magazyny, etc.). Po wypełnieniu tych pól można zapisać

zmiany z Menu wybierając polecenie "Raport" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając klawisz <F5> lub ikonę .

W następnej kolejności należy zdefiniować kolumny raportu. Pierwsza kolumna dodana jest domyślnie przez

system w momencie tworzenia nowego raportu, następne należy dodawać naciskając ikonę .

W polu nazwa należy wpisać nazwę nagłówka kolumny (tak będzie wyświetlana na raporcie). W polu definicja
należy zdefiniować zawartość kolumny. Naciskając klawisz <F1> można skorzystać z podpowiedzi dostępnych
nazw pól:

Naciskając klawisz <F6> można skorzystać z podpowiedzi w definiowaniu funkcji:
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W odpowiednich kolumnach należy zaznaczyć opcję grupowania. Jeżeli np. chcemy uzyskać wyniki sprzedaży
dla poszczególnych kontrahentów, to grupowanie należy włączyć dla kolumny kontrahent_id i wszystkich z nim
związanych kolumn (kontrahent_opis, k_kraj, etc...).

Podczas dodawania kolejnych pozycji można skorzystać z opcji kopiowania naciskając ikonę . System ut-
worzy nową kolumnę z takimi samymi parametrami jak ta, którą kopiujemy. Jest ona oczywiście w pełni mody-
fikowalna.

Aby usunąć kolumnę należy nacisnąć ikonę .

Aby zmienić kolejność kolumn naciskamy odpowiednio ikonę  aby przenieść kolumnę wyżej lub ikonę

 aby przenieść ją w dół.

W polu "Filtr" wpisujemy warunki, dla których raport ma być wykonywany (np. firma, zakres dat, etc...).

W definicji nowego raportu możemy skorzystać z funkcjonalności użycia parametrów raportu. Parametry można
podać w klauzuli WHERE oraz w definicji pól. Aby dodać parametr należy go podać w podwójnych ##. Np
parametr o nazwie 'Data do' należy podać jako ##Data do##. Parametry są zawsze tekstem, zatem należy pamiętać,
że w zapytaniu generatora powinny być np. znaki '. Jeden parametr można wpisać w raporcie wiele razy - program
tylko raz będzie chciał go wczytać. Podczas wykonywania raportu program sprawdza, czy w zapytaniu są jakieś
parametry - jeżeli tak to żąda od operatora wprowadzenia po kolei ich wartości. Parametry MUSZĄ być podane
- system nie usunie z zapytania kawałka filtru jeżeli nie podamy parametru.

Jeżeli chcemy, aby podczas wykonywania raportu była możliwość podania przez operatora parametrów, dla
których raport ma być wykonany, wówczas w filtrze należy wprowadzić odpowiedni zapis np. : dzial_id=##odd-
ział##, gdzie dzial_id jest nazwą pola w tabeli, którego chcemy użyć jako parametru,a ##oddzial## opisem para-

1621



Raporty

metru podczas wykonywania raportu. Wprowadzenie takiego zapisu spowoduje, że podczas wykonywania ra-
portu system wyświetli najpierw okno:

w które należy wpisać parametr, dla którego chcemy wykonać ten konkretny raport.

Funkcja ta powoduje, że nie ma potrzeby definiowania osobnych raportów dla konkretnych parametrów i sprawia,
że raport staje się bardziej uniwersalny.

Zdefiniowany raport należy zapisać z Menu wybierając polecenie "Raport" ---> funkcję "Zapisz" lub naciskając

klawisz <F5> lub ikonę .

1.2. Wykonywanie raportu
Aby wykonać zdefiniowany wcześniej raport należy zaznaczyć go na liście w oknie "Raporty użytkowników dla
tabeli...", a następnie z Menu wybrać polecenie "Raport" ---> funkcję 'Wykonaj" lub nacisnąć klawisz <Enter>.
Jeżeli raport został poprawnie zdefiniowany system wyświetli wyniki raportu. W przeciwnym wypadku wyświ-
etlone zostanie okno zawierające listę błędów w definicji raportu.

Istnieje możliwość wydrukowania wykonanego raportu lub zapisania go w formacie csv. W tym celu w oknie

zawierającym wyniki raportu należy nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę . System wyświetli okno
zawierające opcje wydruku do wyboru. Po zatwierdzeniu wybranych opcji system rozpocznie drukowanie wyko-
nanego raportu.

Jeżeli w wynikach raportu z generatora raportów istnieją kolumny numeryczne, system Anakonda umożliwia
ich natychmiastowe sumowanie. Służy do tego ikona z menu podręcznego lub polecenie "Podaj sumy z kolumn
raportu" z menu "Wyniki raportu" oraz skrót klawiszowy <F2>. Po wyborze której z opcji system wyświetli okno,
w którym dostępna będzie nazwa kolumny oraz suma jej wartości.

1.3. Edycja raportu
Aby edytować zdefiniowany wcześniej raport należy zaznaczyć go na liście w oknie "Raporty użytkowników...",

a następnie z Menu wybrać polecenie Raport ---> funkcję "Edytuj" lub nacisnąć klawisz <F4> lub ikonę .
System wyświetli okno z definicją raportu, którą można modyfikować. Aby modyfikacje zostały zapamiętane

należy zapisać zmiany naciskając klawisz <F5> lub ikonę .
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1.4. Kopiowanie raportu
Aby skopiować istniejący juz raport należy zaznaczyć go na liście w oknie "Raporty użytkowników dla tabeli...",
a następnie z Menu wybrać polecenie "Raport" ---> funkcje "Kopiuj" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <K> lub

ikonę .

System utworzy nowy raport zawierający te same parametry i definicje co kopiowany raport. Jest on oczywiście
w pełni modyfikowalny.

1.5. Usuwanie raportu
Aby usunąć raport należy zaznaczyć go na liście w oknie "raporty użytkowników dla tabeli...", a następnie z Menu

wybrać polecenie "Raport" ---> funkcję "Usuń" lub nacisnąć klawisz <Num -> lub ikonę . Raport zostanie
usunięty wraz ze wszystkimi jego definicjami.

1.6. Pozostałe funkcje
1. Drukowanie listy raportów

Aby wydrukować listę raportów dla danej tabeli należy z Menu wybrać polecenie "Raport" ---> funkcję "Drukuj

listę" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <P> lub ikonę . System wyświetli okno z opcjami drukowania do
wyboru.

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji
w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".

Po zaznaczeniu interesujących nas opcji naciskamy klawisz "OK", aby rozpocząć drukowanie lub "Anuluj"
aby zrezygnować z wydruku.

2. Funkcja poprzednia/następna tabela

Aby wyświetlić listę raportów zdefiniowanych dla innych tabel możemy posłużyć się funkcją Poprzednia

(Menu ---> Tabela---> Poprzednia tabela lub klawisz <F11> lub ikona ) lub Następna tabela (Menu ---

>Tabela ---> Następna tabela lub klawisz <F12> lub ikona ).

1.7. Generator Sprzedaż
Dane do tabeli pobierane są z tabeli rs_dowody_dostaw, uzupełnione o dane dodatkowe (nazwy, opisy, dane
adresowe).Tabela ta zawiera następujące kolumny:

1. rs_gr_dowody_dostaw

Table 10.1. rs_gr_dowody_dostaw

firma_id CHAR(2) Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2) Identyfikator oddziału

oddzial_opis VARCHAR(50) Nazwa oddziału
trasa CHAR(4) Trasa

trasa_opis VARCHAR(50) Nazwa trasy
data DATE Data
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tryb_dostawy CHAR(2) Tryb dostawy
tryb_dostawy_opis VARCHAR(50) Nazwa trybu dostawy

numer NUMERIC(3) Numer dostawy
kontrahent_id CHAR(5) Identyfikator kontrahenta

kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta
k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta

k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kon-

trahentak_faxk_fax
k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta

k_email VARCHAR(50) Adres e-mailowy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
k_region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

platnik_id CHAR(5) Identyfikator płatnika
platnik_opis VARCHAR(50) Nazwa płatnika

kierowca CHAR(4) Kierowca/konwojent
kierowca_opis VARCHAR(50) Nazwa kierowcy/konwojenta
handlowiec_id CHAR(3) Identyfikator handlowca

handlowiec_opis VARCHAR(50) Nazwa handlowca
f_wyznacznik_id CHAR(2) Wyznacznik faktury

f_data DATE Data faktury
f_numer NUMERIC(5) Numer faktury

opak_dostarczone1 NUMERIC(3,0) Opakowania dostarczone w 1 jm.
opak_dostarczone2 NUMERIC(3,0) Opakowania dostarczone w 2 jm.
opak_zwrocone1 NUMERIC(3,0) Opakowania zwrócone w 1 jm.
opak_zwrocone2 NUMERIC(3,0) Opakowania zwrócone w 2 jm.

artykul_id CHAR(20) Identyfikator artykułu
artykul_opis VARCHAR(50) Nazwa artykułu

kateg_artykulu CHAR(5) Symbol kategorii artykułu
kategoria_opis VARCHAR(50 Nazwa kategorii artykułu
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ilosc_zam1 NUMERIC(16,4) Ilość zamówiona 1
ilosc_zam2 NUMERIC(16,4) Ilość zamówiona 2
ilosc_pobr1 NUMERIC(16,4) Ilość pobrana 1
ilosc_pobr2 NUMERIC(16,4) Ilość pobrana 2
ilosc_dost1 NUMERIC(16,4) Ilość dostarczona 1
ilosc_dost2 NUMERIC(16,4) Ilość dostarczona 2
ilosc_zwr1 NUMERIC(16,4) Ilość zwrócona 1
ilosc_zwr2 NUMERIC(16,4) Ilość zwrócona 2

jm1 CHAR(5) Symbol jednostki miary 1
jm2 CHAR(5) Symbol jednostki miary 2

cena_netto1 NUMERIC(16,4) Cena netto 1
cena_netto2 NUMERIC(16,4) Cena netto 2
cena_upust1 NUMERIC(16,4) Cena po upuście 1
cena_upust2 NUMERIC(16,4) Cena po upuście 2
wartosc_dost NUMERIC(16,4) Wartość dostarczona
wartosc_zwr NUMERIC(16,4) Wartość zwrócona

2. rs_gr_dowody_dostaw_sumy

Dane do tabeli pobierane są z tabeli rs_gr_dowody_dostaw, w taki sposób, aby sumować kwoty dla takich
samych danych, dotyczących tego samego kontrahenta i zawierających te same dane w pozostałych kolum-
nach. Dane pobierane są dla pełnych miesięcy podanych w filtrze. Tabela rs_gr_dowody_dostaw_sumy zaw-
iera następujące kolumny:

Table 10.2. rs_gr_dowody_dostaw_sumy

firma_id CHAR(2) Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2) Identyfikator oddziału

oddzial_opis VARCHAR(50) Nazwa oddziału
rok CHAR(4) Rok

miesiac CHAR(2) Miesiąc
kontrahent_id CHAR(5) Identyfikator kontrahenta

kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta
k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta

k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kon-

trahentak_faxk_fax
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k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta
k_email VARCHAR(50) Adres e-mailowy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
k_region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

platnik_id CHAR(5) Identyfikator płatnika
platnik_opis VARCHAR(50) Nazwa płatnika

handlowiec_id CHAR(3) Identyfikator handlowca
handlowiec_opis VARCHAR(50) Nazwa handlowca

opak_dostarczone1 NUMERIC(3,0) Opakowania dostarczone w 1 jm.
opak_dostarczone2 NUMERIC(3,0) Opakowania dostarczone w 2 jm.
opak_zwrocone1 NUMERIC(3,0) Opakowania zwrócone w 1 jm.
opak_zwrocone2 NUMERIC(3,0) Opakowania zwrócone w 2 jm.

artykul_id CHAR(20) Identyfikator artykułu
artykul_opis VARCHAR(50) Nazwa artykułu

kateg_artykulu CHAR(5) Symbol kategorii artykułu
kategoria_opis VARCHAR(50 Nazwa kategorii artykułu

ilosc_zam1 NUMERIC(16,4) Ilość zamówiona 1
ilosc_zam2 NUMERIC(16,4) Ilość zamówiona 2
ilosc_pobr1 NUMERIC(16,4) Ilość pobrana 1
ilosc_pobr2 NUMERIC(16,4) Ilość pobrana 2
ilosc_dost1 NUMERIC(16,4) Ilość dostarczona 1
ilosc_dost2 NUMERIC(16,4) Ilość dostarczona 2
ilosc_zwr1 NUMERIC(16,4) Ilość zwrócona 1
ilosc_zwr2 NUMERIC(16,4) Ilość zwrócona 2

jm1 CHAR(5) Symbol jednostki miary 1
jm2 CHAR(5) Symbol jednostki miary 2

wartosc_dost NUMERIC(16,4) Wartość dostarczona
wartosc_zwr NUMERIC(16,4) Wartość zwrócona
wartosc_detal NUMERIC(16,4) Wartość dostarczona w de-

talicznej wersji cenowej
wartosc_zwroty_detal NUMERIC(16,4) Wartość zwrócona w de-

talicznej wersji cenowej

3. rs_gr_obroty_magazynowe

Dane do tabeli pobierane są z tabeli rs_obroty_magazynowe, uzupełnione o dane dodatkowe (nazwy, opisy,
dane adresowe).Tabela ta zawiera następujące kolumny:

Table 10.3. rs_gr_obroty_ magazynowe

firma_id CHAR(2) Identyfikator firmy
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oddzial_id CHAR(2) Identyfikator oddziału
oddzial_opis VARCHAR(50) Nazwa oddziału
magazyn_id CHAR(4) Identyfikator magazynu

magazyn_opis VARCHAR(50) Nazwa magazynu
brakow BOOLEAN Czy magazyn braków?

magazyn_skad CHAR(4) Identyfikator magazynu skąd
magazyn_dokad CHAR(4) Identyfikator magazynu dokąd
f_wyznacznik CHAR(2) Faktura - wyznacznik

f_data DATE Faktura - data
f_numer NUMERIC(4) Faktura - numer
f_ilosc1 NUMERIC(16,4) Faktura - ilość1
f_ilosc2 NUMERIC(16,4) Faktura - ilość2
f_cena1 NUMERIC(16,4) Faktura - cena1
f_cena2 NUMERIC(16,4) Faktura - cena2

f_cena_wal1 NUMERIC(16,4) Faktura - cena waluta1
f_cena_wal2 NUMERIC(16,4) Faktura - cena waluta2

k_wyznacznik CHAR(2) Korekta - wyznacznik
k_data DATE Korekta - data

k_numer NUMERIC(4) Korekta - numer
k_ilosc1 NUMERIC(16,4) Korekta - ilość1
k_ilosc2 NUMERIC(16,4) Korekta - ilość2
k_cena1 NUMERIC(16,4) Korekta - cena1
k_cena2 NUMERIC(16,4) Korekta - cena2

k_cena_wal1 NUMERIC(16,4) Korekta - cena waluta1
k_cena_wal2 NUMERIC(16,4) Korekta - cena waluta2
dokument_id CHAR(2) Identyfikator dokumentu

data DATE Data dokumentu
numer NUMERIC(4) Numer kolejny dokumentu

typ CHAR(1) Typ zapisu('P'/'W')
typ_znak INT2 Typ znaku

nazwa_dokumentu VARCHAR(50) Nazwa dokumentu
nr_poz NUMERIC(4) Numer pozycji
nr_ppoz NUMERIC(4) Numer podpozycji

kontrahent_id CHAR(5) Identyfikator kontrahenta
kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta

k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta
k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
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k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kon-

trahentak_faxk_fax
k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta

k_email VARCHAR(50) Adres email-owy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
k_region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta
dostawca_id CHAR(5) Identyfikator dostawcy

dostawca_opis VARCHAR(50) Nazwa dostawcy
kierowca CHAR(4) Kierowca/konwojent

kierowca_opis VARCHAR(50 Nazwa kierowca/konwojent
nr_zlecenia VARCHAR(10) Numer zlecenia

nr_zlecenia_opis VARCHAR(50) Nazwa - numer zlecenia
konto_kosztow VARCHAR(10) Konto kosztów

konto_kosztow_opis VARCHAR(50) Konto kosztów opis
nr_faktury VARCHAR(70) Numer faktury
artykul_id CHAR(20) identyfikator artykułu

artykul_opis CHAR(50) Nazwa artykułu
typ_artykulu CHAR(2) Typ artykułu

typ_opis CHAR(50) Nazwa typu artykułu
kateg_artykulu CHAR(5) Symbol kategorii artykułu

kateg_artykulu_nazwa VARCHAR(50) Nazwa kategorii artykułu
cena1 NUMERIC(16,4) Cena dla pierwszej jednostki miary
cena2 NUMERIC(16,4) Cena dla drugiej jednostki miary

cena_pierw1 NUMERIC(16,4) Cena
cena_pierw2 NUMERIC(16,4) Cena

ilosc1 NUMERIC(16,4) Ilość w pierwszej jednostce miary
ilosc2 NUMERIC(16,4) Ilość w drugiej jednostce miary
jm1 CHAR(5) Symbol jednostki miary 1
jm2 CHAR(5) Symbol jednostki miary 2

wartosc NUMERIC(16,4) Wartość
nr_serii VARCHAR(20) Numer serii

termin_przyd DATE Termin przydatności/ważności
waluta CHAR(3) Symbol waluty

cena_wal1 NUMERIC(16,4) Cena w walucie dla pier-
wszej jednostki miary
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cena_wal2 NUMERIC(16,4) Cena w walucie dla
drugiej jednostki miary

cena_pierw_wal1 NUMERIC(16,4) Cena walutowa
cena_perw_wal2 NUMERIC(16,4) Cena walutowa

wartosc_wal NUMERIC(16,4) wartość w walucie
dp_magazyn CHAR(4) Symbol magaznyu przychodowego
dp_dokument CHAR(2) Symbol dokumen-

tu przychodowego
dp_data DATE Data dokumentu przychodowego

dp_numer NUMERIC(4) Numer dokumentu przychodowego
wejscie_data DATE Data pierwszego przyjęcia do firmy

wejscie_magazyn CHAR(4) Magazyn pierwszego przyjęcia
data_przychodu DATE Data zaliczenia do przychodu

projekt_id CHAR(20) Symbol projektu
projekt_nazwa VARCHAR(50) Nazwa projektu

model_id CHAR(20) Identyfikator modelu
model_opis VARCHAR(100) Opis modelu

4. rs_gr_sprzedaz

Tabela rs_gr_sprzedaz zawiera następujące kolumny:

Table 10.4. rs_gr_sprzedaz

firma_id CHAR(2) Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2) Identyfikator oddziału

oddzial_opis VARCHAR(50) Nazwa oddziału
data DATE Data dokumentu

data_przychodu DATE Data zaliczenia do przychodu
kontrahent_id CHAR(5) Identyfikator kontrahenta

kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta
k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta

k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kon-

trahentak_faxk_fax
k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta

k_email VARCHAR(50) Adres e-mailowy kontrahenta
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k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

handlowiec_kod CHAR(3) Identyfikator handlowca
handlowiec_opis VARCHAR(50) Nazwa handlowca
f_wyznacznik_id CHAR(2) Wyznacznik faktury

f_wyznacznik_id_kor CHAR(2) Wyznacznik faktury korygującej
f_numer NUMERIC(5) Numer faktury
f_stan CHAR(1) Stan faktury

f_zamawiajacy_id CHAR(5) identyfikator zamawiającego
f_platnik_id CHAR(5) identyfikator płatnika
platnik_opis VARCHAR(50) Nazwa płatnika
f_projekt_id CHAR(20) Symbol projektu

projekt_nazwa VARCHAR(50) Nazwa projektu
f_kwota_netto NUMERIC(20,4) Kwota netto w PLN

f_kwota_netto_wal NUMERIC(20,4) Kwota netto w walucie
d_kwota NUMERIC(20,4) Wartość dokumentu

magazynowego w PLN
d_kwota_wal NUMERIC(20,4) Wartość dokumentu mag-

azynowego w walucie
f_spos_zaplaty CHAR(3) Symbol sposobu zapłaty

f_spos_zaplaty_opis VARCHAR(50) Nazwa sposobu zapłaty
f_termin_zaplaty DATE Data zapłaty faktury

f_dni NUMERIC(3) Ilość dni do zapłaty
f_spos_odb_faktury CHAR(2) Symbol sposobu odbioru faktury

f_spos_odb_fakt_opis VARCHAR(50) Opis sposobu odbioru faktury
f_spos_dostawy CHAR(2) Symbol sposobu dostawy

f_spos_dostawy_opis VARCHAR(50) Opis sposobu dostawy
f_kraj_opodatk CHAR(2) Kraj opodatkowania

f_kraj_opodatk_opis VARCHAR(50) Nazwa kraju opodatkowania

5. rs_gr_sprzedaz_pozycje

Tabela rs_gr_sprzedaz_pozycje zawiera następujące kolumny :

Table 10.5. rs_gr_sprzedaz_pozycje

firma_id CHAR(2) Identyfikator firmy
oddzial_id CHAR(2) Identyfikator oddziału
oddz_opis VARCHAR(50) Nazwa oddziału

data DATE Data dokumentu
data_przychodu DATE Data zaliczenia do przychodu
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kontrahent_id CHAR(5) Identyfikator kontrahenta
kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta

k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta
k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kon-

trahentak_faxk_fax
k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta

k_email VARCHAR(50) Adres e-mailowy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

handlowiec_kod CHAR(3) Identyfikator handlowca
handlowiec_opis VARCHAR(50) Nazwa handlowca
f_wyznacznik_id CHAR(2) Wyznacznik faktury

f_wyznacznik_id_kor CHAR(2) Wyznacznik faktury korygującej
f_numer NUMERIC(5) Numer faktury
f_stan CHAR(1) Stan faktury

f_zamawiajacy_id CHAR(5) identyfikator zamawiającego
f_platnik_id CHAR(5) identyfikator płatnika
platnik_opis VARCHAR(50) Nazwa płatnika
f_projekt_id CHAR(20) Symbol projektu

projekt_nazwa VARCHAR(50) Nazwa projektu
artykul_id CHAR(20) Identyfikator artykułu

artykul_opis CHAR(50) Nazwa artykułu
dostawca_id CHAR(5) Identyfikator dostawcy

dostawca_opis VARCHAR(50) Nazwa dostawcy
typ_artykulu CHAR(2) Typ artykułu

typ_opis CHAR(50) Nazwa typu artykułu
kateg_artykulu CHAR(5) Symbol kategorii artykułu
kategoria_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii artykułu
cena_upust1 NUMERIC(16,4) Cena sprzedaży artykułu dla jm1
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cena_upust2 NUMERIC(16,4) Cena sprzedaży artykułu dla jm2
ilosc1 NUMERIC(16,4) Ilość artykułu w jm1
ilosc2 NUMERIC(16,4) Ilość artykułu w jm2
jm1 CHAR(5) Symbol jednostki miary 1
jm2 CHAR(5) Symbol jednostki miary 2

wartosc NUMERIC(16,4) Wartość artykułu
waluta CHAR(3) Symbol waluty

cena_upust_wal1 NUMERIC(16,4) Cena sprzedaży artykułu
w walucie dla jm1

cena_upust_wal2 NUMERIC(16,4) Cena sprzedaży artykułu
w walucie dla jm2

wartosc_wal NUMERIC(16,4) Wartość w walucie
d_ilosc1 NUMERIC(16,4) Ilość na dokumencie

magazynowym dla jm1
d_ilosc2 NUMERIC(16,4) Ilość na dokumencie

magazynowym dla jm2
d_wartosc1 NUMERIC(16,4) Wartość artykułu na dokumen-

cie magazynowym w PLN
d_wartosc2 NUMERIC(16,4) Wartość artykułu na dokumen-

cie magazynowym w PLN
w drugiej jednostce miary

d_wartosc_wal NUMERIC(16,4) Wartość artykułu na dokumen-
cie magazynowym w walucie

d_wartosc_wal2 NUMERIC(16,4) Wartość artykułu na dokumen-
cie magazynowym w walu-

cie w drugiej jednostce miary
f_spos_zaplaty CHAR(3) Symbol sposobu zapłaty

f_spos_zaplaty_opis VARCHAR(50) Nazwa sposobu zapłaty
f_termin_zaplaty DATE Data zapłaty faktury

f_dni NUMERIC(3) Ilość dni do zapłaty
f_spos_odb_faktury CHAR(2) Symbol sposobu odbioru faktury

f_spos_odb_fakt_opis VARCHAR(50) Opis sposobu odbioru faktury
f_spos_dostawy CHAR(2) Symbol sposobu dostawy

f_spos_dostawy_opis VARCHAR(50) Opis sposobu dostawy
f_kraj_opodatk CHAR(2) Kraj opodatkowania

f_kraj_opodatk_opis VARCHAR(50) Nazwa kraju opodatkowania
model_id CHAR(20) Identyfikator modelu

model_opis VARCHAR(100) Opis modelu
oplata_reprograficzna NUMERIC(5,2) Procent opłaty reprograficznej

wartosc_brutto NUMERIC(16,4) Wartość brutto
cena_brutto1 NUMERIC(16,4) Cena brutto w 1 j.m.
cena_brutto2 NUMERIC(16,4) Cena brutto w 2 j.m.

wartosc_wal_brutto NUMERIC(16,4) Wartość walutowa brutto
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1.8. Generator Księgowość
1. rs_gr_operacje

Dane do tabeli pobierane są z tabeli rs_operacje, uzupełnione o dane dodatkowe (nazwy, opisy, dane
adresowe).Tabela ta zawiera następujące kolumny:

Table 10.6. rs_gr_operacje

firma_id CHAR(2) Symbol firmy
dzial_id CHAR(4) Symbol działu

dzial_opis VARCHAR(50) Nazwa działu
okres_id CHAR(3) Symbol okresu księgowego

dowod_id CHAR(2) Symbol dowodu księgowego
nazwa_id CHAR(5) Nazwa dowodu księgowego

data DATE Data dowodu księgowego
numer NUMERIC(5) Numer dowodu księgowego
nr_poz NUMERIC(5) Numer pozycji dowodu księgowego
nr_ppoz NUMERIC(5) Numer podpozycji

dowodu księgowego
symbol_dok VARCHAR(30) Symbol dokumentu źródłowego

związanego z dok. księgowym
data_wyst DATE Data wystawienia doku-

mentu źródłowego
data_wplywu DATE Data wpływu doku-

mentu źródłowego
termin_plat DATE Termin płatności doku-

mentu źródłowego
data_zapl DATE Data zapłaty doku-

mentu źródłowego
kontrahent_id CHAR(5) Symbol kontrahenta

związanego z operacją
kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta

związanego z operacją
k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta

k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kon-

trahentak_faxk_fax

1633



Raporty

k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta
k_email VARCHAR(50) Adres email-owy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
k_region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

konto VARCHAR(30) Numer konta kontrahenta
syntetyka VARCHAR(3) Symbol syntetyki

operacji księgowej
syntetyka_nazwa VARCHAR(50) Nazwa syntetyki operacji księgowej

analityka VARCHAR(26) Symbol analityki
analityka_nazwa VARCHAR(50) Nazwa analityki

analityka1 VARCHAR(26) Symbol analityki1
analityka_nazwa1 VARCHAR(50) Nazwa analityki1

analityka2 VARCHAR(26) Symbol analityki2
analityka_nazwa2 VARCHAR(50) Nazwa analityki2

analityka3 VARCHAR(26) Symbol analityki3
analityka_nazwa3 VARCHAR(50) Nazwa analityki3

analityka4 VARCHAR(26) Symbol analityki4
analityka_nazwa4 VARCHAR(50) Nazwa analityki4

konto_prz VARCHAR(30) Konto przeciwstawne
kwota_wn NUMERIC(20,4) Kwota Wn
kwota_ma NUMERIC(20,4) Kwota Ma

tresc VARCHAR(100) Treść operacji
projekt_id CHAR(20) Identyfikator projektu

projekt_nazwa VARCHAR(50) Nazwa projektu
waluta CHAR(3) Symbol waluty
kurs NUMERIC(12,6) Wartość kursu waluty

kwota_wal_wn NUMERIC(20,4) Wartość kwoty Wn w walucie
kwota_wal_ma NUMERIC(20,4) Wartość kwoty Ma w walucie

nkup BOOLEAN Nie stanowi kosztu
uzyskania przychodu

pnop BOOLEAN Przychód nie podlega-
jący opodatkowaniu

dziennik NUMERIC(9) Numer kolejny w dzienniku
data_ksieg_kosztow DATE Data księgowania kosztów

2. rs_gr_operacje_sumy

Dane do tabeli pobierane są z tabeli rs_gr_operacje, w taki sposób, aby sumować kwoty dla takich samych kont,
dotyczących tego samego kontrahenta i zawierających te same dane w pozostałych kolumnach. Dane pobierane
są dla pełnych miesięcy podanych w filtrze. Tabela rs_gr_operacje_sumy zawiera następujące kolumny:
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Table 10.7. rs_gr_operacje_sumy

firma_id CHAR(2) Symbol firmy
dzial_id CHAR(4) Symbol działu

dzial_opis VARCHAR(50) Nazwa działu
okres_id CHAR(3) Symbol okresu księgowego

rok CHAR(4) Rok za który pobrane są dane
miesiac CHAR(2) Miesiąc za który pobrane są dane

kontrahent_id CHAR(5) Symbol kontrahenta
związanego z operacją

kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta
związanego z operacją

k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta
k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-

nia kontrahenta
k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta

bankowego kontrahenta
k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kontrahenta
k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta

k_email VARCHAR(50) Adres email-owy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

konto VARCHAR(30) Numer konta kontrahenta
syntetyka VARCHAR(3) Symbol syntetyki

operacji księgowej
syntetyka_nazwa VARCHAR(50) Nazwa syntetyki operacji księgowej

analityka VARCHAR(26) Symbol analityki
analityka_nazwa VARCHAR(50) Nazwa analityki

analityka1 VARCHAR(26) Symbol analityki1
analityka_nazwa1 VARCHAR(50) Nazwa analityki1

analityka2 VARCHAR(26) Symbol analityki2
analityka_nazwa2 VARCHAR(50) Nazwa analityki2

analityka3 VARCHAR(26) Symbol analityki3
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analityka_nazwa3 VARCHAR(50) Nazwa analityki3
analityka4 VARCHAR(26) Symbol analityki4

analityka_nazwa4 VARCHAR(50) Nazwa analityki4
konto_prz VARCHAR(30) Konto przeciwstawne
kwota_wn NUMERIC(20,4) Kwota Wn
kwota_ma NUMERIC(20,4) Kwota Ma

tresc VARCHAR(100) Treść operacji
projekt_id CHAR(20) Identyfikator projektu

projekt_nazwa VARCHAR(50) Nazwa projektu
waluta CHAR(3) Symbol waluty
kurs NUM(12,6) wartość kursu waluty

kwota_wal_wn NUM(20,4) Wartość kwoty Wn w walucie
kwota_wal_ma NUM(20,4) Wartość kwoty Ma w walucie

nkup BOOLEAN Nie stanowi kosztu
uzyskania przychodu

pnop BOOLEAN przychód nie podlega-
jący opodatkowaniu

dziennik NUMERIC(9) Numer kolejny w dzienniku
data_ksieg_kosztow DATE Data księgowania kosztów

3. rs_gr_projekty

Dane do tabeli pobierane są z tabeli rs_dowody_ksiegowe_projekty, uzupełnione o pola dodatkowe o kontra-
hencie i płatniku z tabeli rs_kontrahenci dla pola kontrahent_id. Tabela rs_gr_projekty zawiera następujące
kolumny:

Table 10.8. rs_gr_projekty

firma_id CHAR(2) Symbol firmy
dowod_id CHAR(2) Symbol dowodu księgowego
nazwa_id CHAR(5) Nazwa dowodu księgowego

data DATE Data dowodu księgowego
numer NUMERIC(5) Numer dowodu księgowego
nr_poz NUMERIC(5) Numer pozycji dowodu księgowego

projekt_id CHAR(20) Identyfikator projektu
projekt_opis VARCHAR(50) Opis projektu

projekt_dzial_w CHAR(4) Identyikator działu wiodącego
kontrahent_id CHAR(5) Symbol kontrahenta

związanego z operacją
kontrahent_opis VARCHAR(50) Nazwa kontrahenta

związanego z operacją
k_kraj CHAR(2) Kraj kontrahenta

k_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy kontrahenta
k_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość kontrahenta
k_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica kontrahenta

k_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta kontrahenta
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k_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszka-
nia kontrahenta

k_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku kontrahenta
k_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta bankowgo kontrahen

k_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 kontrahenta
k_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 kontrahenta
k_fax VARCHAR(15) Numer fax-u kontrahenta

k_email VARCHAR(50) Adres email-owy kontrahenta
k_regon VARCHAR(9) Numer regon kontrahenta
k_nip VARCHAR(15) Numer NIP kontrahenta

kateg_kontrahenta CHAR(3) Kategoria kontrahenta
kateg_kontr_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii kontrahenta

k_region CHAR(2) Region kontrahenta
k_region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu kontrahenta

platnik_id CHAR(5) Symbol płatnika
związanego z operacją

platnik_opis VARCHAR(50) Nazwa płatnika
związanego z operacją

p_kraj CHAR(2) Kraj płatnika
p_adr_kod VARCHAR(10) Kod pocztowy płatnika
p_adr_miej VARCHAR(50) Miejscowość płatnika
p_adr_ulica VARCHAR(50) Ulica płatnika

p_adr_poczta VARCHAR(50) Poczta płatnika
p_adr_nry VARCHAR(15) Numery domu, mieszkania płatnika

p_bank_nazwa VARCHAR(50) Nazwa banku płatnika
p_bank_konto VARCHAR(50) Numer konta bankowego płatnika

p_tel1 VARCHAR(15) Numer telefonu 1 płatnika
p_tel2 VARCHAR(15) Numer telefonu 2 płatnika
p_fax VARCHAR(15) Numer fax-u płatnika

p_email VARCHAR(50) Adres email-owy płatnika
p_regon VARCHAR(9) Numer regon płatnika
p_nip VARCHAR(15) Numer NIP płatnika

kateg_platnika CHAR(3) Kategoria płatnika
kateg_platn_opis VARCHAR(50) Nazwa kategorii płatnika

p_region CHAR(2) Region płatnika
p_region_opis VARCHAR(50) Nazwa regionu płatnika

dzial_id CHAR(4) Identyfikator działu
dzial_opis VARCHAR(50) Nazwa działu

handlowiec_id CHAR(3) Identyfikator handlowca
handlowiec_opis VARCHAR(50) Nazwa handlowca

kwota_wn NUMERIC(20,4) Kwota Wn
kwota_ma NUMERIC(20,4) Kwota Ma
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1.9. Generator Kadry/Płace
W systemie istnieje możliwość stworzenia własnych raportów w oparciu o tabele generatora, do których impor-
towane są dane z systemu.

Aby stworzyć taki raport należy w oknie głównym programu wybrać dział "Raporty" ---> "Generator - kadry":

2. Generator
W systemie istnieje możliwość stworzenia własnych raportów w oparciu o tabele generatora, do których impor-
towane są dane z systemu. Samo zdefiniowanie raportu wymaga podstawowej znajomości składni PSQL, co jest
niezbędne do prawidłowego sformułowania zapytań. Aby uruchomić Generator należy go wybrać z menu:

Pojawi nam się lista zdefiniowanych raportów do których mamy uprawnienia:
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Listę można filtrować po module oraz symbolu raportu. Wpisanie niepełnej nazwy spowoduje pokazanie wszys-
tkich raportów zawierających dany początek symbolu lub modułu, ale wielkość liter ma znaczenie. Do wyboru
mamy następujące opcje:

1.

Raporty -> Dodaj / Num+ /  - dodawanie nowego raportu

2.

Raporty -> Edytuj / F4 /  - edycja raportu

3.

Raporty -> Usuń / Num- /  - usuwanie raportu

4.

Raporty -> Wyświetl dane / F3 /  - filtrowanie lity

5.

Raporty -> Drukuj / Ctrl + P /  - drukowanie listy raportów

6.

Raporty -> Wykonaj raport / Enter /  - wykonywanie raportu
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7.

Raporty -> Sprawdź raport / Ctrl+S /  - testowanie raportu

8.

Raporty -> Kopiuj raport / Ctrl+K /  - tworzenie kopii raportu pod nowym symbolem

9.

Raporty -> Definicje raportów / Ctrl+D /  - okno importu/eksportu definicji raportów

• Edycja/Dodawanie raportu

możemy uzupełnić:

1. Nazwę raportu

2. Moduł raportu(symbol grupy, do której potrzebne są uprawnienia by wykonać raport)

3. Wysokość oraz szerokość okna

4. Nagłówek raportu:

Zapisany tutaj tekst zostanie umieszczony w nagłówku raportu, możemy korzystać z tagów:

• <b>pogrubiony tekst</b>

• $$wartość_parametru_o_danej_nazwie$$

• $wartość_parametru_której_nie_wprowadza_użytkownik np. $firma gdy jesteśmy w firmie o ID 01
będzie automatycznie wartością 01

• ##nazwa_kolumny## - służy do pobrania danych z zapytań SQL przed i po, wynikiem musi być 1 wiersz.

• &&--- - po tych pięciu znakach możemy wpisać tekst, który znajdzie się pod tabelą z wynikami zamiast
standardowo nad.

5. parametry raportu
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Tu przygotowujemy możliwości wyboru parametrów dla użytkownika, kolumny to kolejno:

• Lp. - ważne dla systemu, są to kolejne liczby naturalne, czyli jeśli ostania jest 2, do kolejnego parametru
uzupełniamy 3

• nazwa - te nazwę wykorzystujemy potem w nagłówku i sql ($$nazwa$$)

• Opis - bardziej przystępny dla użytkownika opis, korzystanie z nazw zgodnych z resztą systemu(np. 'Mag-
azyn') sprawi, że Anakonda umożliwi wybór elementu ze słownika

• Typ - typ danych, np. D - data, T, S - tekst, N - numer, L - wartość logiczna(checkbox tak/nie)

• Dł. - długość pola, w polach typu L i D zbędna, w N, S i T oznacza liczbę znaków możliwą do wpisania

• Po prz. - dla pól typu N ilość miejsc po przecinku

• Góra - ilość pikseli z góry(położenie parametru w oknie)

• Lewa - ilość pikseli od lewej strony(położenie parametru w oknie)

• Szer - szerokość pola tekstowego, wykorzystywana w S i T, D i L mają stałą szerokość, a T dostosowuje
do możliwej liczby znaków.

• Dodajemy kolumnę

Aby dodać parametr wystarczy uzupełnić dane w wierszu z Lp 0, aby usunąć parametr należy mając go

zaznaczonego nacisnąć Ctrl + -, (pierwszy z lewej), bądź wybrać Parametr -> Usuń

6. kolumny raportu

• Nazwa - nazwa kolumny w raporcie

• Typ - odpowiednio: S - tekst, B - wartość logiczna, D - data, N - numer, zależne od formatu odbieranych
danych(dla liczb zapisanych w polu typu Text trzeba użyć S)

• Dł. - ilość miejsca na kolumnę w raportach graficznych, jeśli dane są grupowane wg. tej kolumny należy
w tym polu pozostawić 0

• Po przec. - miejsca po przecinku dla pól typu N

• Grupować - poziom grupowania, chcąc pogrupować po firmie, a następnie oddziale w firmie wpiszemy
1, a w oddziale 2

• Sumować - dla pól typu N wypisze sumę pod grupami oraz całą tabelą

• Średnia - tym razem wyliczona zostanie średnia

• LP - której kolumnie z wyniku odpowiada ta kolumna w raporcie

Dodajemy kolumnę z użyciem Ctrl + K, , lub Kolumny -> Dodaj, usuwamy poprzez Ctrl + U, ,
albo Kolumny -> Usuń
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Zmiany zapisujemy poprzez F5, , bądź Raport ->Zapisz zmiany, do edycji zapytania przechodzimy

wciskając F4, , lub Raport->Edytuj możemy też przemieszczać się między raportami klawiszami F11,

, Raport -> Poprzedni/F12, , Raport -> Następny.

Możliwe jest dodanie nowego raportu z tego poziomu poprzez Ctrl + +, (pierwszy od lewej), bądź Raport -

> Dodaj oraz wydrukowanie definicji kolumn z użyciem Ctrl + P, , lub Raport -> Drukuj definicje kolumn.

Edycja zapytania:

U góry tego okna znajdziemy listę tabel naszej bazy, po wybraniu w środkowej tabeli pojawią się obecne w niej
pola wraz z typami danych, skrajnie z prawej widzimy z kolei wcześniej określone przez nas parametry.

Poniżej z kolei mamy do wyboru:

• SQL przed i po - zapytania które powinny zwracać 1 wiersz, do wykorzystania w nagłówku raportu, mogą
pozostać puste

• SQL raport - pole niezbędne by raport zawierał jakiekolwiek dane, to z tego zapytania uzupełniany będzie
później tabela z wynikami.

Obowiązuje standardowy format PSQL, z parametrów korzystamy przy użyciu '$$parametr$$', możemy też
wykorzystać $oddział, $firma, $okres. Mamy też dostęp to sprawdzania poprawności pod Ctrl+S, Ctrl + K, klaw-

iszem , bądź wybierając z menu Raport -> Sprawdź raport, każdorazowo przed sprawdzeniem raportu
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należy go zapisać używając F5, , lub wybierając z menu Raport -> Zapisz zmiany, aby wydrukować/

eskportować zapytanie SQL raport należy wcisnąć Ctrl + P, , bądź Raport -> Druku zapytanie.

• Wykonywanie raportu

Wykonując raporty uzupełniamy parametry(jeśli są potrzebne):

po czym wybieramy odpowiadającą nam opcję w jakiej formie chcemy uzyskać wynik raportu:
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Uwaga: generacja raportów PDF wymaga dużych zasobów przy większej liczbie stron(20+) i wymagania te
rosną szybciej niż liniowo, Ponadto raport PDF limitowany jest rozmiarem kartki papieru, raport HTML dos-
tosuje się do rozmiaru okna przeglądarki i wygeneruje wielokrotnie szybciej dla dużych danych. Jeżeli ilość
danych będzie zbyt duża dla wygenerowania raportu w formacie PDF, system wyświetli komunikat: " Wystąpił
problem podczas generowania raportu w formacie PDF. Wybierz inny format wydruku."

Uwaga! Jeśli nie podana została nazwa pliku, to utworzony zostanie plik składający się z symbolu raportu
połączonego z czasem zapisu

• Sprawdzanie raportu

Wykonując sprawdzenie raportu otrzymujemy odpowiedź z treścią zapytania wysyłanego przez Anakondę i
potencjalnymi błędami:

błędy zwracane są w formacie prosto z bazy danych.

• Kopiowanie raportu

Aby skopiować raport wystarczy podać symbol dla nowego raportu:
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• Usuwanie

Podczas usuwania system zapyta użytkownika czy na pewno:

po czym usunie wybrany raport.

• Drukowanie

Opcja ta pozwala wydrukować listę raportów które odfiltrowaliśmy. Robi się to przez standardowe okno
drukowania:

• Definicje raportów

Funkcjonalność dostępna jedynie dla administratora systemu. W programie poza raportami jakie widać w
opisywanym oknie jest jeszcze oddzielne miejsce do przechowywania definicji, w którym zmiany można
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wprowadzać tylko z użyciem niniejszej funkcjonalności. Okno zarządzania definicjami raportów można ot-

worzyć wybierając "Definicje raportów" z menu "Raporty", klikając ikonę  w pasku narzędzi bądź skrótem
<Ctrl> + <D>. Otwiera następujące okno:

Oferowane funkcje to następująco:

• Zapisz raport

Zapisuje definicję zaznaczonego raportu do bazy. Przechowywana jest jedna definicja, należy więc uważać
by nie nadpisać poprawnej błędną.

• Zapisz raporty

Wprowadza definicje wszystkich raportów do bazy. Rozwiązanie kompletne do użycia przed eksportem.

• Pobierz raport

Nadpisuje zaznaczony raport definicją z bazy, można np. cofnąć zmiany gdy modyfikacja raportu nie wyszła.

• Pobierz raporty

Odczyt wszystkich raportów które mają definicje w bazie. Dodaje nieistniejące raporty, nadpisuje istniejące.
Może cofnąć zmiany nie zapisane do definicji.

• Eksportuj raporty

Tworzy pliki "rs_raporty_parametry_definicje.copy" oraz "rs_raporty_definicje.copy" w podanym folderze.
Zawierają one wszystkie definicje raportów z bazy Anakondy. Definicje z tabeli niewidocznej dla użytkown-
ika, nie same raporty widoczne na oknie. Aby mieć pewność że wyeksportowane zostaną wszystkie raporty
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widoczne w oknie można przed eksportem skorzystać z opcji "Zapisz raporty". Eksport wykonywany jest z
użyciem polecenia COPY o domyślnych ustawieniach w bazie PostgreSQL. Powstałe pliki można odczytać
ręcznie z poziomu bazy danych bądź korzystając z opcji Importuj raporty.

• Importuj raporty

Odczytuje pliki "rs_raporty_parametry_definicje.copy" oraz "rs_raporty_definicje.copy" w podanym fold-
erze. Odczyt wykonywany jest z użyciem polecenia COPY o domyślnych ustawieniach w bazie PostgreSQL.

Odczyt uzupełnia jedynie definicje raportów, aby faktycznie pojawiły się w bazie należy skorzystać z opcji
"Pobierz raport/raporty".

Pole folder wykorzystywane jest w funkcjach Eksportu i Importu, musi być poprawną ścieżką z odpowiednimi

uprawnieniami dostępu dla użytkownika. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z menu otwieranego ikoną 
bądź klawiszem <F1>.

Uwaga: Program nadpisuje wcześniej istniejące pliki, w celu zachowania starszej wersji definicji raportów
należy ją po eksporcie przenieść w inne miejsce.

3. Raporty zdefiniowane w programie Anakonda
UWAGA! Przy niektórych nazwach kryteriów podawanych w okienkach raportów występują symbole: (") oraz %.

Symbol (") oznacza, że pozostawienie pola niewypełnionego spowoduje wykonanie raportu dla wszystkich kry-
teriów (magazynów, artykułów, itp.)

Symbol % zastępuje znaki nie wpisane w kryterium np: wpisanie Z% w polu spowoduje wykonanie raportu dla
wszystkich kryteriów zaczynających się na literę Z, wpisanie %Z dla kończących się na literę Z, wpisanie samego
znaku % dla wszystkich kryteriów.

1. Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych ( RA0001 )

Raport ,,Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych'' wymaga zdefiniowania następujących
parametrów: Operator (nr id, nie login). Raport zwraca informacje o uprawnieniach danego operatora do mag-
azynów i dokumentów magazynowych w firmie.

2. Uprawnienia dla operatora ( RA0002 )

Raport ,,Uprawnienia dla operatora'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id,
nie login).Raport zwraca informacje o nadanych uprawnieniach dla podanego operatora dla całej firmy,
pogrupowanych wg. oddziałów i grup przypisanych do operatora.

3. Uprawnienia dla grupy ( RA0003 )

Raport "Uprawnienie dla grupy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Grupa. Raport zwraca
informacje o uprawnieniach do modułów w oddziałach firmy dla podanej grupy.

4. Lista operatorów w grupie ( RA0004 )

Raport ,,Lista operatorów w grupie'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Grupa. Zawiera kolum-
ny: operator, imię i nazwisko.

5. Lista uprawnionych operatorów do magazynu ( RA0005 )

Raport ,, Lista uprawnionych operatorów do magazynu'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Magazyn. Zwraca listę operatorów, którzy mają uprawnienia do danego magazynu.

6. Uprawnienia do kas ( RA0006 )
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Raport ,,Uprawnienia do kas'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id, nie login).
Raport zwraca dane z uprawnieniami do kas-banków dla danego operatora w firmie dla okresu księgowego
jaki jest zdefiniowany.

7. Uprawnienia do wyznaczników ( RA0007 )

Raport ''Uprawnienia do wyznaczników'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Operator (nr id,
nie login). Raport zwraca dane z uprawnieniami do wyznaczników dla danego operatora w firmie.

8. BO stany magazynowe ( RF0001 )

Raport wymaga podania daty na którą ma być wykonany oraz opcjonalnie magazynu (jeżeli pusty, dane
będą wyświetlone dla wszystkich magazynów). Wyświetla stan magazynów na podany dzień w odpowiednim
układzie kolumn. Nie są wyświetlane artykuły których stan na podany dzień jest zerowy.

9. BO przychody magazynowe ( RF0002 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany oraz opcjonalnie magazynu i listy typów dokumentów
(jeżeli dwa ostatnie puste, dane będą wyświetlone dla wszystkich magazynów i typów dokumentów). Wyświ-
etla przychody magazynowe w podanym okresie w odpowiednim układzie kolumn.

10.BO rozchody magazynowe ( RF0003 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany oraz opcjonalnie magazynu (jeżeli pusty, dane będą
wyświetlone dla wszystkich magazynów). Wyświetla rozchody magazynowe w podanym okresie w odpowied-
nim układzie kolumn.

11.BO koszty/przychody ( RF0004 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany. Wyświetla dane operacji księgowych za podany okres
uwzględniając konta z grupy 4 i 7 w odpowiednim układzie kolumn.

12.BO magazyny lista dokumentów ( RF0005 )

Raport wymaga podania za jaki okres ma być wykonany, listy magazynów i listy dokumentów. Wyświetla
przychody magazynowe w podanym okresie w odpowiednim układzie kolumn uwzględniając dokumenty przy-
chodowe i rozchodowe.

13.Sumy dostaw i zwrotów artykuły i opakowania ( RD1001 )

Raport "Sumy dostaw i zwrotów artykuły i opakowania" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Kierowca, Zakres dat, Bez płatnika (płatnik który ma być pominięty w wykonywanym raporcie), Dla płat-
nika (płatnik dla którego ma być wykonany raport). Dane pobierane są z dowodów dostaw. Raport zawiera
następujące kolumny: kierowca_id - opis, artykuł_id - opis, Dostarczono (ilość dostarczona w 1 jm dla dni
powszednich), Kosze (Dostarczono/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu),Zwroty (ilość
zwrócona w 1 jm dla dni powszednich), Różnica (Dostarczono - Zwroty), Ko. po zwr. (Dostarczono - Zwroty/
zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu), Niedziela (ilość dostarczona w 1 jm w niedziele),
Kosze (Niedziela/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu). Raport generowany dla oddziału
w którym zalogowany jest operator.

14.Sumy dostaw i zwrotów artykuły i opakowania dla trasy ( RD1002 )

Raport "Sumy dostaw zwrotów artykułów i opakowania dla trasy" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Trasa, Zakres dat, Bez płatnika (płatnik który ma być pominięty w wykonywanym raporcie), Dla
płatnika (płatnik dla którego ma być wykonany raport). Dane pobierane są z dowodów dostaw. Raport zaw-
iera następujące kolumny: trasa_id - opis, artykuł_id - opis, Dostarczono (ilość dostarczona w 1 jm dla dni
powszednich), Kosze (Dostarczono/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu),Zwroty (ilość
zwrócona w 1 jm dla dni powszednich), Różnica (Dostarczono - Zwroty), Ko. po zwr. (Dostarczono - Zwroty/
zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu), Niedziela (ilość dostarczona w 1 jm w niedziele),
Kosze (Niedziela/zdefiniwana ilość w opakowaniu zbiorczym dla artykułu). Raport generowany dla oddziału
w którym zalogowany jest operator.
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15.Ilość zam. dla artyk. i rzutu wg tras i kontr. (RD1003)

Raport "Ilość zam. dla artyk. i rzutu wg tras i kontr." przedstawia ilości zamówione dla artykułu i rzutu według
tras i kontrahentów za okres. Aby wykonać raport należy uzupełnić następujące parametry: artykuł, płatnik,
kontrahent, data od, data do, rzut (Jeżeli pole zostanie pozostawione puste to raport wykona się dla wszyst-
kich rzutów z podziałem na rzuty). Raport zawiera następujące kolumny: trasa, kontrahent, nazwa, il. zam1 (z
dowodów dostaw), ilość opakowań zbiorczych.

16.Miesięczne zestawienie wydatków za okres z działami (08) (dz0013)

Raport jest odpowiednikiem raportu gk0013 z uwzględnieniem uprawnień operatora do działów firmy, które
muszą być dla niego zdefiniowane w jego danych dodatkowych. Argument "lista działów" może zawierać do
600 znaków. Brak wpisu w uprawnieniach uniemożliwia wykonanie raportu.

17.Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje z działami (08) (dz0015)

Raport jest odpowiednikiem raportu gk0015 z uwzględnieniem uprawnień operatora do działów firmy, które
muszą być dla niego zdefiniowane w jego danych dodatkowych. Argument "lista działów" może zawierać do
600 znaków. Brak wpisu w uprawnieniach uniemożliwia wykonanie raportu.

18.Zestawienie sprzedaży i wydatków z działami (08) (dz0017)

Raport jest odpowiednikiem raportu gk0017 z uwzględnieniem uprawnień operatora do działów firmy, które
muszą być dla niego zdefiniowane w jego danych dodatkowych. Argument "lista działów" może zawierać do
600 znaków. Brak wpisu w uprawnieniach uniemożliwia wykonanie raportu.

19.Rejestr Sprzedaży (Faktury VAT) za okres w oddziale ( RH0001 )

Raport " Rejestr sprzedaży (faktury VAT) za okres w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Wyznacznik, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny Faktura; Wartość netto;
VAT; Wartość VAT; Wartość brutto. aport grupowany jest wg kontrahentów. Raport generowany jest dla odd-
ziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

20.Rejestr Sprzedaży (Faktury kor.) za okres w oddziale ( RH0002 )

Raport " Rejestr Sprzedaży (Faktury kor.) za okres w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Wyznacznik, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Faktura; Wartość netto;
VAT; Wartość VAT; Do zapłaty. Raport grupowany jest wg kontrahentów. Raport generowany jest dla oddziału,
w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

21.Zestawienie sprzedaży (F. VAT) wg art. dla oddz. ( RH1001 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł; Ilość j.m.; Wartość; Śr. cena (wartość/
ilość1); Zamiennik. Raport grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w
którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

22.Zestawienie sprzedaży (F. KOR.) wg art. dla oddz. ( RH1002)

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.KOR.) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat(okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł; Ilość +/-; dopł/zwr; Zamiennik. Raport
grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.
Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

23.Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika w oddziale ( RH1003 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Płatnik, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł nazwa;
Ilość; Wartość; Śr.cena. Raport grupowany jest wg płatników - podany jest id płatnika i jego nazwa a dla
każdego płatnika grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalo-
gowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.
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24.Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta w oddziale ( RH1004 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Kontrahent, Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł
nazwa; Ilość; Wartość; Śr.cena. Raport grupowany jest wg kontrahentów - podany jest id kontrahenta i jego
nazwa a dla każdego kontrahenta grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału,
w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

25.Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału ( RH1005 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres
dat (okres za jaki ma być wykonany). Zawiera kolumny: Artykuł id, Artykuł nazwa, Ilość j.m.2., Wartość,
Śr. cena j.m. 2. Raport grupowany jest wg oddziałów - podany jest id oddziału i jego nazwa a dla każdego
oddziału grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany
jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie różnym od stanu 'W'.

26.Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca w oddziale ( RH1006 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca w oddziale" wymaga podania handlowca oraz zakresu
dat (okres za jaki ma być wykonany) jako parametrów. Zawiera kolumny: Artykuł, nazwa artykułu, ,ilość w 2
j.m., wartość, średnią cenę. Podsumowania kolumn ilości i wartości. Raport grupowany jest wg handlowców -
podany jest id handlowca i jego nazwa a dla każdego handlowca grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport
generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują pozycje faktur o stanie
różnym od stanu 'W'.

27.Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla handlowca w oddziale ( RH1007 )

Raport "Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla handlowca w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących
parametrów: Handlowiec(%), Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł
id; Artykuł nazwa; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korek-
cie),dopł/zwr (wartość artykułów z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą), Śr. róż.
na szt. Raport grupowany jest wg handlowców - podany jest id handlowca i jego nazwa a dla każdego handlow-
ca grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.
Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

28.Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla kontr. w oddziale ( RH1008 )

Raport "Sprzedaż analit. (KOR) za okres dla kontr. w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Kontrahent, Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł
nazwa; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie),dopł/zwr
(wartość artykułu z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą), Śr. róż. na szt. Ra-
port grupowany jest wg kontrahentów - podany jest id kontrahenta i jego nazwa a dla każdego kontrahenta
grupowany jest wg kategorii artykułu. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.
Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

29.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału ( RH1009 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Oddział (oddział id - nazwaoddziału),
Artykuł id; Artykuł nazwa; Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po
korekcie). Raport grupowany wg kategorii artykułów. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany
jest operator. Dane obejmują pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

30.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płat. w oddziale ( RH1010 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płat. w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Płatnik, Zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł id; Artykuł
nazwa, Ilość +/- (suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie), dopł/zwr
(wartość artykułów z faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą), Śr. róż. na szt. Raport
grupowany jest wg płatników - podany jest id płatnika i jego nazwa a dla każdego płatnika grupowany jest
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wg kategorii artykułu. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator. Dane obejmują
pozycje korekt o stanie różnym od stanu 'W'.

31.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg. kat dla oddziału ( RH2001 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg. kat dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Kategoria; Opis; Wartość (suma
wartości artykułów danej kategorii z pozycji faktur). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany
jest operator.

32.Zestawienie sprzedaży (F.KOR) wg. kat. dla oddziału ( RH2002 )

Raport " Zestawienie sprzedaży (F.KOR) wg. kat dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Kategoria; Opis; Ilość +/-
(suma artykułów z faktur korygujących: ilość przed korektą - ilość po korekcie), dopł/zwr (wartość artykułów z
faktur korygujących: wartość po korekcie - wartość przed korektą). Raport generowany dla oddziału w którym
zalogowany jest operator.

33.Stany magazynowe dla magazynu - handlowcy ( RH2003 )

Raprot "Stany magazynowe dla magazynu: " wymaga podania parametru: Symbol magazynu (możliwe uży-
cie klawisza <F1>). Zawiera kolumny: Symbol i opis kategorii, symbol i nazwa artykułu, ilość w pierwszej
jednostce miary, symbol pierwszej jednostki miary, ilość i symbol drugiej jednostki miary, symbol artykułu
będącego zamiennikiem. Raport generowany dla magazynu podanego jako parametr wejściowy zestawienia.

34.Zestawienie wydatków za okres ( gk0001 )

Raport "Zestawienie wydatków za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol działu,
Zakres dat. Zawiera symbol i opis konta oraz kwotę (suma kwot winien z operacji), pobiera dane z kont kosztów
(nr kont rozpoczynających się 4).

35.Miesięczne zestawienie wydatków za okres ( gk0002 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sym-
bol działu firmy. Zawiera symbol i opis konta, kwoty wydatków w poszczególnych miesiącach (kwoty winien z
operacji) oraz sumę wydatków za wszystkie miesiące. Pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających
się 4). Dane są generowane dla zdefiniowanego okresu księgowego.

36.Zestawienie sprzedaży i wydatków ( gk0003 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol dzi-
ału, Okres. Zawiera kolumny: miesiąc, sprzedaż towarów, sprzedaż usług, sprzedaż razem, koszt własny
sprzedaży, zysk ze sprzedaży, koszty operacyjne oraz zysk operacyjny.

37.Zestawienie wydatków wg pracowników ( gk0004 )

Raport "Zestawienie wydatków wg pracowników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
działu, Kod pracownika (nr id, nie login), Zakres dat. Zawiera kolumny: Dział (symbol, nazwa działu), Kod
pracownika (kod, nazwa), Konto, Treść (z operacji), Kwota (kwota wn z operacji). Raport pobiera dane z kont
kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

38.Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje ( gk0005 )

Raport "Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol działu, Zakres dat. Zawiera numer i treść konta, kwotę oraz podsumowania.

39.Zestawienie sprzedaży i wydatków dla firmy ( gk0006 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków dla firmy" pobiera się automatycznie. Zawiera kolumny miesiąc,
sprzedaż towarów, sprzedaż usług, sprzedaż razem, koszt własny sprzedaży, zysk ze sprzedaży, koszty opera-
cyjne, zysk operacyjny.
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40.Miesięczne zestawienie wydatków wg działów ( gk0007 )

Raport "Zestawienie wydatków wg działów" pobiera się automatycznie. Nie podajemy żadnych parametrów.
Raport zwraca sumy wydatków (kwota_ma) dla kont kosztów rozpoczynających się od 4, dla poszczególnych
miesięcy pogrupowane wg. działów firmy. Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym w jakim
zalogowany jest operator.

41.Zestawienie sprzedaży i wydatków dla projektów ( gk0008 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków dla projektów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Projekt. Zawiera kolumny: M-c; Sprzedaż towarów; Sprzedaż usług; Sprzedaż razem; Koszt własny sprzedaży;
Zysk ze sprzedaży; Koszty operacyjne; Zysk operacyjny.

42.Miesięczne zestawienie wydatków dla projektów ( gk0009 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków dla projektów" pobiera się automatycznie. Nie podajemy żadnych
parametrów. Raport zwraca sumy wydatków (kwota_wn) dla kont kosztów rozpoczynających się od 4, dla
poszczególnych miesięcy pogrupowane wg. projektów. Raport generowany dla całej firmy w okresie księ-
gowym w jakim zalogowany jest operator.

43.Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje dla projektu ( gk0010 )

Raport "Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje dla projektu" wymaga zdefiniowania następujących
parametrów: Projekt, Zakres dat. Raport zwraca nr konta, jego nazwę, kwoty wydatków dla poszczególnych
kont kosztów (zaczynających się od 4) pogrupowane wg projektów za okres podany w filtrze przez operatora
dla całej firmy.

44.Zestawienie wydatków za okres dla projektów ( gk0011 )

Raport "Zestawienie wydatków za okres dla projektów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Projekt, Zakres dat. Raport zwraca nr konta, jego nazwę, kwoty wydatków (zaczynających się od 4)
pogrupowane wg projektów za okres podany w filtrze przez operatora dla całej firmy. Dane pobierane z operacji.

45.Zestawienie wydatków za okres (08) ( gk0012)

Raport "Zestawienie wydatków za okres (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział (id
konta analitycznego), Grupa, Zakres dat. Zawiera symbol i opis konta oraz kwotę (suma kwot winien z operacji),
pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

46.Miesięczne zestawienie wydatków za okres (08) ( gk0013 )

Raport "Miesięczne zestawienie wydatków za okres (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Dział (id konta analitycznego), Grupa. Zawiera symbol i opis konta, kwoty wydatków w poszczególnych
miesiącach (kwoty winien z operacji) oraz sumę wydatków za wszystkie miesiące. Pobiera dane z kont kosztów
(nr kont rozpoczynających się 4). Dane są generowane dla zdefiniowanego okresu księgowego.

47.Zestawienie wydatków wg pracowników (08) ( gk0014 )

Raport "Zestawienie wydatków wg pracowników (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Dział (id konta analitycznego), Pracownik (nr id, nie login), Grupa, Zakres dat. Zawiera kolumny: Dział (sym-
bol, nazwa działu), Kod pracownika (kod, nazwa), Konto, Treść (z operacji), Kwota (kwota wn z operacji).
Raport pobiera dane z kont kosztów (nr kont rozpoczynających się 4).

48.Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje (08) ( gk0015 )

Raport "Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Dział, Grupa, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Konto S (syntetyczne), Treść,
Numer dokumentu, Kwota (kwota wn). Raport grupowany wg działów (konto analityczne id - nazwa).

49.Miesięczne zestawienie wydatków wg działów (08) ( gk0016 )
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Raport "Miesięczne zestawienie wydatków wg działów (08)" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Grupa (konta analitycznego). Zwraca konto analityczne id - nazwę oraz kwoty wn dla każdego miesią-
ca. Raport wykonywany dla zdefiniowanego okresu księgowego.

50.Zestawienie sprzedaży i wydatków (08) ( gk0017 )

Raport "Zestawienie sprzedaży wydatków (08)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział, Gru-
pa (konta analitycznego). Zawiera kolumny: M-c; Sprzedaż towarów; Sprzedaż usług; Sprzedaż razem; Koszt
własny sprzedaży; Zysk ze sprzedaży; Koszty operacyjne; Zysk operacyjny. Zestawienie zwraca dane z dla
każdego działu z podziałem na miesiące. Raport wykonywany dla zdefiniowanego okresu księgowego.

51.Zestawienie sprzedaży i wydatków (konta) ( gk0018 )

Raport "Zestawienie sprzedaży i wydatków (konta) " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Dział,
Grupa (konta analitycznego), Konto sprzedaż tow(%), Konto sprzedaż usł(%), Konto koszt wł. sp, Konto koszt
oper. Zawiera kolumny: M-c, Sprzedaż towarów, Sprzedaż usług, Sprzedaż razem, Koszt własny sprzedaży,
Zysk ze sprzedaży, Koszty operacyjne, Zysk operacyjny. Raport zwraca dane dla każdego działu w podziale
na miesiące. Raport wykonywany dla zdefiniowanego okresu księgowego.

52.Zest. wydatków w rozbiciu na poz (konto parametr) (gk0101)

Raport "Zest. wydatków w rozbiciu na poz (konto parametr)" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Dział - jeśli w planie kont grupa1 lub grupa2 = 'Z' to kod oddziału firmy, jeśli Y to konto analityczne,
Grupa - grupa 1 z planu kont, Zakres dat (okres za który ma być wykonany), Konto - konto syntetyczne; użyta
jest formuła 'like' można podać 1, 2 lub 3 znaki konta - filtrowanie może być ogólne (np dla kont zaczynających
się na 5 lub szczegółowe np. konto 512). Zawiera kolumny: Konto S (syntetyczne), Treść, Numer dokumen-
tu, Kwota (kwota wn). Raport grupowany wg działów (oddział firmy - nazwa / konto analitycze id - nazwa).
Wyniki raportu domyślnie sortowane są po kolumnach: Dział, konto, data, numer dokumentu.

53.Mies. zest. wydatków wg działów (konto parametr) (gk0102)

Raport "Mies. zest. wydatków wg działów (konto parametr)" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Grupa - grupa 1 z planu kont, Konto - konto syntetyczne; użyta jest formuła 'like' można podać 1, 2
lub 3 znaki konta - filtrowanie może być ogólne (np dla kont zaczynających się na 5 lub szczegółowe np. konto
512). Zwraca kolumny: Dział - jeśli w planie kont grupa1 lub grupa2 = 'Z' to kod oddziału firmy, nazwa oddzi-
ału, jeśli Y to konto analityczne, nazwa konta oraz sumy kwot wn dla każdego miesiąca. Raport wykonywany
dla okresu księgowego w jakim jest zalogowany operator i dla całej firmy.

54.Cennik ( RC0001)

Raport "Cennik" wymaga następujących parametrów: Wersja cenowa, Data . Zawiera kolumny: Symbol
(artykuł id); Nazwa (nazwa artykulu); VAT (stawka VAT); Netto 1 (cena netto dla 1 j.m. na dzień podany jako
parametr), Brutto 1 (cena brutto dla 1 j.m. na dzień podany jako parametr), jm 1, Netto 2 (cena netto dla 2 j.m.
na dzień podany jako parametr), Brutto 2 (cena brutto dla 2 j.m. na dzień podany jako parametr), jm 2. Raport
generowany dla całej firmy. Nie zawiera artykułów nieaktywnych.

55.Wezwanie do zapłaty 1 ( RK0001 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 1 " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Nu-
mer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty, z podaną
ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data
dokumentu, kwota winien, kwota ma. Dane pobierane są z rozrachunków.

56.Wezwanie do zapłaty 2 ( RK0002 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 2)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Nu-
mer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty z ponagle-
niem i informacją o naliczeniu odsetek w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z
podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota
ma. Dane pobierane są z rozrachunków.
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57.Wezwanie do zapłaty 3 ( RK0003 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 3 " wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni karencji, Numer
konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty z ponagleniem i
informacją o wszczęciu postępowania sądowego w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty
jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien,
kwota ma. Dane pobierane są z rozrachunków.

58.Wezwanie do potwierdzenia sald ( RK0004 )

"Wezwanie do potwierdzenia sald" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Symbol kontra-
henta. Jest to standardowy druk wezania do potwierdzenia sald.

59.Wezwanie do potwierdzenia sald z wezw. do zapłaty ( RK0005 )

"Wezwanie do potwierdzenia sald z wezw. do zapłaty" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data, Symbol kontrahenta. Jest to standardowy druk wezania do potwierdzenia sald, dodatkowo w treści jest
umieszczone wezwanie do zapłaty dla kontrahenta.

60.Raport kasowy ( RK0006 )

"Raport kasowy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Symbol kasy, Numer. Zawiera
kolumny z treścią, przychodem, rozchodem i numerem konta.

61.Należności ( RK0007 )

Raport "Należności" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta. Zawiera kolumny: ter-
min, do 14 dni, 15-30, 31-60, 61-90, 91-120, powyżej 120, razem oraz podsumowania kolumn. Pogrupowane
wg kont. Dane pobierane są z rozrachunków (saldo wn w zależności od opóźnienia wpłaty do terminu płatnoś-
ci). Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym zdefiniowanym przez operatora.

62.Należności na dzień ( RK0008 )

Raport "Należności na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Numer konta. Zawiera
te same dane co raport "Należności", na dany dzień.

63.Zobowiązania ( RK0009 )

Raport "Zobowiązania" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta. Zawiera kolumny:
termin, do 14 dni, 15-30, 31-60, 61-90, 91-120, powyżej 120, razem oraz podsumowania kolumn. Pogrupowane
wg kont. Dane pobierane są z rozrachunków (saldo ma w zależności od opóźnienia zapłaty do terminu płatnoś-
ci). Raport generowany dla całej firmy w okresie księgowym zdefiniowanym przez operatora.

64.Zobowiązania na dzień ( RK0010 )

Raport "Zobowiązania na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Numer konta. Za-
wiera kolumny: termin, do 14 dni, 15-30, 31-60, 61-90, 91-120, powyżej 120, razem. Zawiera te same dane
co raport "Zobowiązania", na dany dzień.

65.Wezwanie do zapłaty 1 ( 1strona ) ( RK0011 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 1 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni
karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty,
z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer fak-
tury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty.
Dane pobierane są z rozrachunków.

66.Wezwanie do zapłaty 2 ( 1strona ) ( RK0012 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 2 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni
karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty
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z ponagleniem i informacją o naliczeniu odsetek w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty
jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien,
kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty. Dane pobierane są z rozrachunków.

67.Wezwanie do zapłaty 3 ( 1strona ) ( RK0013 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 3 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni
karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta. Raport zwracany jest jako wezwanie do zapłaty
z ponagleniem i informacją o wszczęciu postępowania sądowego w przypadku braku wpłaty, z podaną ogólną
kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi danymi: treść/numer faktury, data doku-
mentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po terminie zapłaty. Dane pobierane
są z rozrachunków.

68.Analityka dla kontrahentów ( RK0014 )

Raport "Analityka dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta, Poziom
analityki, Zakres dat. Zawiera numer konta, kwotę "Wn" i kwotę "Ma" oraz podsumowania. Dane pobierane
są z operacji dla całej firmy za okres podany w filtrze.

69.Rozrachunki dla kontrahentów ( RK0015 )

Raport "Rozrachunki dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta,
Poziomu analityki, Data. Zawiera numer konta, kwotę "Wn", kwotę "Ma" oraz podsumowania. Dane pobierane
z rozrachunków dla całej firmy w okresie zdefiniowanym przez operatora.

70.Nota odsetkowa ( RK0016 )

Raport "Nota odsetkowa" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer konta, Data, Dni karencji,
Z minimalną kwotą odsetek, poniżej której raport nie będzie drukowany.

71.Zestawienie rozliczeń międzyokresowych ( RK0017)

Raport Zestawienie rozliczeń międzyokresowych" wymaga podania grupy rozliczeń jako parametru. Zawiera
kolumny: Numer (numer rozliczenia), Gr. (kod grupy rozliczeniowej), Opis (opis rozliczenia), Konto, Data
wpr. (data wprowadzenia), Kwota pocz. (kwota początkowa), Ostatni odpis, M-ce (liczba miesięcy), Kwota
aktualna, Kwota odpisu, Kwota ostatnia. Podsumowanie dla kolumn: Kwota pocz. i Kwota aktualna. Raport
generowany jest dla całej firmy.

72.Wezwanie do zapłaty - zaległości (1 strona) ( RK0018)

Raport "Wezwanie do zapłaty - zaległości (1 strona)" wymaga podania następujących parametrów: Data - do
której mają być brane pod uwagę terminy płatności dokumentów, Karencja Dni - ilość dni o ile mogą być
opóźnione terminy płatności (liczone od parametru Data), Płatnika - płatnik zdefiniowany na dokumencie
(możliwość użycia klawisza F1 z listą kontrahentów).

73.Zestawienie należności dla dostawców ( RK0019)

Raport "Zestawienie należności dla dostawców" wymaga podania następujących parametrów: Kat kontr - kat-
egoria kontrahenta, Konto - konto id płatności, dni 1 domyślnie 7 , dni 2 - domyślnie 14. dni 3 - domyślnie
30 (parametry dni można modyfikować), Zwraca kolumny: Kontrahent - kontrahent id i nazwa kontrahenta,
Razem -suma kwot płatności, Terminowe - suma kwot płatności, których termin płatności jest większy lub
równy dacie wykonywania raportu lub jeśli płatność nie ma podanego terminu płatności , "W tym dziś" - suma
kwot płatności, których termin płatności jest równy dacie wykonywania raportu , Do "dni 1" dni - suma kwot
płatności których termin płatności upłynął między dniem wykonywania raportu a "dni 1" wcześniej, Od "dni
1" do "dni 2" dni - suma kwot płatności, których termin płatności upłynął między "dni 1" a "dni 2" od dnia
wykonywania raportu, Od "dni 2" do "dni 3" dni - suma kwot płatności, których termin płatności upłynął między
"dni2" a "dni 3" od daty wykonywania raportu, Pow "dni 3" - sum kwot płatności, których termin płatności
upłynął przed "dni 3" od daty wykonywania raportu. Raport uwzględnia płatności w stanie W i A, wykonywany
jest dla całej firmy. Grupowany jest wg Kategorii kontrahentów, podawane są sumy dla kolumn zwracających
kwoty płatności dla każdej kategorii i suma całkowita.
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74.Zestawienie należności wg dostawców ( RK0020)

Raport "Zestawienie należności wg dostawców" wymaga podania następującego parametru: Kat kontr - kate-
goria kontrahenta. Zwraca kolumny: "Faktura" - nr faktury wystawionej przez dostawcę (wpisanej w nagłówku
płatności), "Kwota transakcji" - kwota do zapłaty z faktury, "Kwta otwarta" - kwota do zapłaty, "Termin płat-
ności" - termin płatności faktury, "Dni opóźnienia" - ilość dni, które upłynęły od terminu zapłaty do dnia wyko-
nania raportu. . Raport uwzględnia płatności w stanie W i A, wykonywany jest dla całej firmy. Grupowany
jest wg Kategorii kontrahentów i Kontrahentów, podawane są sumy dla kolumn zwracających kwoty faktur i
płatności dla każdego kontrahenta, kategorii i suma całkowita.

75.Zestawienie należności dla kontrahentów ( RK0021)

Raport "Zestawienie należności dla kontrahentów" wymaga podania następującego parametru: Konto - nr kon-
ta, filtrowanie wg konta zależy od ilości podanych znaków nr. konta. Jeśli podamy tylko 2 zostaną sfiltrowane
konta zaczynające się na 2, jeśli wpiszemy np. 200-01 zostaną sfiltrowane konta zaczynające się od 200-01 itd.
Datę, Sposób zapłaty, Dowod id (symbol dowodu księgowego),od-do 1 - (domyślnie 14), od-do 2 (domyślnie
30), od-do 3 (domyślnie 60), od-do 4 (domyślnie 90), Zwraca kolumny: Kontrahent (id kontrahenta), Nazwa
(nazwa kontrahenta), Region (region id przypisany do kontrahenta), Saldo wn, Terminowe (saldo wn dla doku-
mentów których termin płatności nie upłynął lub nie jest podany), do "od-do 1" dni ( saldo wn dla dokumentów
których termin płatności upłynął do "od-do 1" dni), pow 'od-do 1' do 'od-do 2' dni ( saldo wn dla dokumentów
których termin płatności upłynął pow "od-do 1" do "od-do 2" dni), pow 'od-do 2' do 'od-do 3', pow.'od-do 3' do
'od-do 4', pow 'od-do 4' (analogicznie jak w poprzednich kolumnach)," Saldo" Saldo wn minus Saldo ma. Salda
i kwoty zwracane są na dzień podany jako parametr data, raport wykonywany jest dla całej firmy, w okresie
księgowym w jakim zalogowany jest operator. Dane pobierane są z rozrachunków.

76.Wezwanie do zapłaty 4 ( 1strona ) ( RK0022 )

Raport "Wezwanie do zapłaty 4 ( 1strona )" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Dni
karencji, Numer konta (syntetyka), Identyfikator kontrahenta, dodatkowo podajemy: nr wezwania - drukowane
w nagłówku oraz imię, nazwisko i telefon do osoby upoważnionej do kontaktu. Raport zwracany jest jako
wezwanie do zapłaty kwoty i odsetek z ponagleniem i informacją o wszczęciu postępowania sądowego w przy-
padku braku wpłaty, z podaną ogólną kwotą do zapłaty jak i z podaną listą dokumentów z następującymi dany-
mi: treść/numer faktury, data dokumentu, kwota winien, kwota ma, termin płatności dokumentu, ilość dni po
terminie zapłaty. Dane pobierane są z rozrachunków.

77.Należności na dzień powyżej kwoty( RK0023 )

Raport "Należności na dzień powyżej kwoty" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Numer
konta, Kwota od. Zawiera te same dane co raport "Należności na dzień "( RK008), na dzień wykonania raportu.
Zwraca należności, których suma jest równa lub wyższa od kwoty podanej jako parametr.

78.Zestawienie faktur dla handlowca ( RK0030)

Raport "Zestawienie faktur dla handlowca" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Handlowiec,
Kontrahent, Dni przeterminowania, Konto. Raport zawiera kolumny: Identyfikator handlowca,identyfikator
kontrahenta,nazwa,adres,faktura,kwota,dni po terminie, data wystawienia, odsetki naliczone na dzień. Raport
zawiera sumy pośrednie dla kontrahenta w ramach handlowca.

79.Raport do ubezpieczeń Kuke ( RK0031)

Raport "Raport do ubezpieczeń Kuke" zawiera informacje o wszystkich obowiązujących na podany w parame-
trach dzień ubezpieczeń KUKE

80.Należności (RK0032)

Raport "Zestawienie należności za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Konto księgowe,
zakres dat.

81.Dokumenty syntetyka dla firmy ( RM0001 )
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Raport "Dokumenty syntetyka dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Za-
wiera typ dokumentu magazynowego, kwoty przyjęć i wydań oraz podsumowanie. Raport generowany jest dla
całej firmy z obrotów magazynowych.

82.Dokumenty syntetyka dla magazynów ( RM0002 )

Raport "Dokumenty syntetyka dla magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres
dat. Zawiera typ dokumentu magazynowego, kwoty przyjęć i wydań oraz podsumowanie z klasyfikacją na
magazyny. Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

83.Dokumenty syntetyka dla oddziałów ( RM0003 )

Raport "Dokumenty syntetyka dla oddziałów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat.
Zawiera typ dokumentu magazynowego, kwoty przyjęć i wydań oraz podsumowanie. Raport generowany jest
dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

84.Wykaz kontrahentów wg tras na dzień ( RM0004 )

Raport "Wykaz kontrahentów wg tras na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
trasy (% dla wszystkich tras), Daty. Zawiera dane kontrahentów przypisanych do trasy.

85.Przychody rozchody magazynowe dla oddziału ( RM0005 )

Raport "Przychody rozchody magazynowe dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Numer oddziału, Zakres dat, jaki ma objąć raport. Zawiera opis magazynu, typ dokumentu magazynowego,
sumę kwot przychodu i kwot rozchodu dla danego typu dokumentu mag. Raport generowany jest dla oddziału,
w którym zalogowany jest operator.

86.Przeceny dla magazynu na dzień ( RM0006 )

Raport "Przeceny dla magazynu na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer maga-
zynu, Daty, Numer przeceny. Zawiera indeks, nazwę artykułu, cenę dotychczasową i nową cenę (ceny maga-
zynowe), ilość, sumę rozchodu, numer serii oraz numer dokumentu.

87.Rozbieżności - art. przyjęcia i art. magazyny ( RM0007 )

Raport "Rozbieżności- art. przyjęcia i art. magazyny" zawiera symbol magazynu, indeks artykułu, ilość przyjęć
i ilość w magazynie oraz różnicę- rozbieżności w ilościach. Raport generowany dla całej firmy.

88.Rejestr dokumentów ( RM0008 )

Raport "Rejestr dokumentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, Typ
dokumentu magazynowego, Zakres dat. Zawiera numer dokumentu, konto kosztów, numer zlecenia, numer
faktury, nazwę i adres kontrahenta oraz kwotę.

89.Spis z natury bez ilości księgowych ( RM0009 )

Arkusz "Spis z natury bez ilości księgowych" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol mag-
azynu, Kategoria artykułu, Daty. Zawiera filtry, dla których został wykonany, symbol i nazwę artykułu, jed-
nostkę miary, ilość stwierdzoną, uwagi oraz pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób
materialnie odpowiedzialnych.

90.Spis z natury z ilościami księgowymi ( RM0010 )

Arkusz "Spis z natury z ilościami księgowymi" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
magazynu, Kategoria artykułu, Daty. Zawiera filtry, dla których został wykonany, symbol i nazwę artykułu,
jednostkę miary, ilość księgową i stwierdzoną, uwagi oraz pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej
oraz osób materialnie odpowiedzialnych.

91.Spis z natury - niedobory i nadwyżki ( RM0011 )
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Raport "Spis z natury -niedobory i nadwyżki" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol mag-
azynu, Kategoria artykułu, Daty. Zawiera filtry, dla których został wykonany, liczbę porządkową, symbol i
nazwę artykułu, jednostkę miary, cenę (cena magazynowa), stan księgowy i magazynowy, ilość niedoboru,
wartość niedoboru, nadwyżkę ilościową oraz wartość nadwyżki. Cena, która pobiera się na raport jest ostatnią
ceną artykułu, która pojawiła się w magazynie.

92.Liczba aktywnych pozycji w magazynach ( RM0012 )

Raport "Liczba aktywnych pozycji w magazynach" zawiera symbol i nazwę magazynu, liczbę wszystkich pozy-
cji i liczbę pozycji aktywnych. Raport generowany dla całej firmy.

93.Średnie zużycie i stan zapasu w magazynie ( RM0013 )

Raport "Średnie zużycie i stan zapasu w magazynie" wymaga podania daty i ilości dni (wstecz od podanej daty)
- jest to okres za jaki ma być wykonany raport oraz symbolu magazynu. Zawiera symbol i nazwę artykułu,
zużycie/dzień, zużycie/miesiąc, stan artykułu w magazynie w dniu wykonywania raportu oraz ilość dni, na jaką
wystarczy zapas artykułu przy danym zużyciu.

94.Zestawienie wartościowe w magazynach na dzień ( RM0014 )

Raport "Zestawienie wartościowe w magazynach na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data. Zawiera symbol i nazwę magazynu oraz wartość artykułów w magazynie. Raport generowany dla całej
firmy.

95.Zestawienie wartościowe w magazynach ( RM0015 )

Raport "Zestawienie wartościowe w magazynach" zawiera symbol i nazwę magazynu, wartość artykułów w
magazynie oraz podsumowanie. Raport generowany dla całej firmy.

96.Zestawienie Sum dla dokumentów MM ( RM0016 )

Raport "Zestawienie Sum dla dokumentów MM" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres
dat. Zawiera kolumny: magazyn skąd, magazyn dokąd, nazwa, kwota. Raport generowany dla całej firmy.

97.Rejestr dok. magazynowych z art. przecenionymi ( RM0017 )

Raport "Rejestr dok. magazynowych z art. przecenionymi " wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Typ dokumentu magazynowego, Magazyn, Zakres dat. Zawiera kolumny: magazyn, dokument, mag. dokąd,
wartość, wartość p. upustem, wrtość różnica (wartości magazynowe). Raport generowany jest dla całej firmy.

98.Zestawienie wartości dla dostaw wg. warunków dost. ( RM0018 )

Raport "Zestawienie wartości dla dostaw wg. warunków dost." wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Kraj (lub listy krajów, oddzielonych przecinkami) oraz zakresu dat za jaki ma być wykonany. Zawiera
kolumny: dostawca, data dost, nr dost, dok. magazynowy, wart. netto (liczona wg kursu waluty), wart. statyst.
(wartość dostawy).

99.Lista nowych artykułów ( RM0019 )

Raport "Lista nowych artykułów" wymaga podania ilości dni (liczonych wstecz od daty wykonywania raportu).
Zwraca wszystkie nowoprzyjęte artykuły w okresie zdefiniowanym w kryteriach. Zawiera kolumny: symbol,
nazwa, data przyjęcia. Raport generowany jest dla całej firmy.

100.Rejestr dokumentów dla magazynu ( RM0020 )

Raport " Rejestr dokumentów dla magazynu" wymaga podania następujących parametrów: Magazyn, Doku-
ment, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Dokument (nr dokumentu maga-
zynowego); Mag. skąd; Mag. dokąd; Konto kosz.; Nr zlecenia; Nr fakt.; Kontrahent; Adres, Kwota. Raport
generowany jest dla całej firmy.

101.Spis z natury z ilościami wprowadzonymi ( RM0021 )

1658



Raporty

Raport "Spis z natury z ilościami wprowadzonymi" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
magazynu, Kategoria artykułu, Data, pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób materialnie
odpowiedzialnych. Zawiera symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, ilość księgową, ilość wprowadzoną
(pole ilosc1 z tabeli inwentaryzacja pozycje), uwagi oraz symbol kategorii artykułu oraz jej nazwę (podaną
w tabeli).

102.Spis z natury z ilościami wprowadzonymi ( RM0022 )

Raport "Spis z natury z ilościami wprowadzonymi" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
magazynu, Kategoria artykułu, Data, pola do uzupełnienia danych osób komisji spisowej oraz osób materialnie
odpowiedzialnych. Zawiera liczbę porządkową, symbol i nazwę artykułu, jednostkę miary, ilość wprowadzoną
(pole ilosc1 z tabeli inwentaryzacja pozycje), uwagi oraz symbol kategorii artykułu oraz jej nazwę (podaną
w tabeli).

103.Raport rezerwacje (CSV) ( RM0023 )

Raport "Raport rezerwacje (CSV)" Nie wymaga podania parametrów, zwraca następujące kolumny: Maga-
zyn (symbol) magazynu), Artykuł (indeks artykułu), Nazwa (nazwa artykułu), Kateg. art. (kategoria artykułu),
Dostawca (symbol dostawcy), Handlowiec (symbol i nazwa handlowca), Kontrahent (symbol i nazwa kon-
trahenta), Ilość z rezerwacji (rezerwacja z tabeli artykuły rezerwacje), Ilość wydana (zrealizowano z tabeli
artykuły rezerwacje), Dok. magazynowy (symbol dokumentu magazynowego oraz jego numer (w formacie
zdefiniowanym dla firmy), Ilość pozostała (Ilość z rezerwacji - ilość wydana), Data rezerwacji od (data doko-
nania rezerwacji), Data do (termin wygaśnięcia rezerwacji), Numer rezerwacji, Symbol zamówienia (wyz-
nacznik/data/numer). Raport wykonywany jest dla całej firmy, dla aktywnych rezerwacji.

104.Zestawienie wartości dla dostaw - waluta (CSV) (MG0024)

Raport "Zestawienie wartości dla dostaw - waluta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kraj -
wpisanie '' (dwa apostrofy) wyświetla dostawy ze wszystkich krajów, data od, data do. Raport zawiera kolumny:
Dostawca, data dostawy, numer dostawy, dokument magazynowe, wartość netto, wartość statystyczna, kod
transportu, warunki dostawy, kategoria, artykuł, opis artykułu.

105.Dokumenty syntetyka dla magazynów w podziale na typy (MG0025)

Raport "Dokumenty syntetyka dla magazynów w podziale na typy" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: "data od" oraz "data do". Zawiera kolumny: dokument, kontrahent, przyjęcia, wydania.

106.Przerzuty międzyoddziałowe dla dokumentów typu MM (MG0026)

Raporty wymaga zdefiniowania następujących parametrów: data, identyfikator artykułu. Raport zawiera
kolumny: Identyfikator oddziału, artykuł, nazwa, różnica wynikająca z dokumentów MM.

107.Rozliczenie niedoborów i nadwyżek (MG0027)

Raport "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek" wymaga zrobionego spisu z natury na wybraną datę, zwraca
następujące kolumny: LP. (liczba porządkowa), symbol artykułu, nazwa artykułu, cena (z art. przyjęcia), ilość
księgowa, ilość inwentaryzacyjna, wartość księgowa, wartość inwentaryzacyjna, niedobory ilość, niedobory
wartość, nadwyżki ilość, nadwyżki wartość. Ceny wynikają z dostępnej w magazynie ilości towaru w danej
cenie, więc jeden artykuł może być widoczny w kilku wierszach, jeżeli dostępne ilości mają różne ceny.

108.Artykuły składowane w magazynach przez okres. ( RM1001 )

Raport "Artykuły składowane w magazynach przez okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Okres. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, numer serii, ilość, wartość, datę przyjęcia oraz ilość dni
składowania w magazynie. Raport generowany dla całej firmy.

109.Zestawienie wagowe wydania wg kategorii ( RM1002 )

Raport "Zestawienie wagowe wydania wg kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sym-
bol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, wagę jednostkową, ilość wg dokumentów WZ, ilość
wg dokumentów ZW, różnicę ilościową i wagę końcową. Zawiera podział na kategorie dla wybranego oddziału.
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110.Zestawienie wagowe wydania wg magazynów ( RM1003 )

Raport "Zestawienie wagowe wydania wg magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, wagę jednostkową, ilość wg doku-
mentów WZ, ilość wg dokumentów ZW, różnicę ilościową i wagę końcową. Zawiera podział według maga-
zynów i kategorii dla wybranego oddziału.

111.Kartoteka magazynowa - 1j.m., dwie kolumny ( RM1004 )

Raport "Kartoteka magazynowa - 1j.m.,dwie kolumny" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol magazynu, Indeks artykułu, Zakres dat. Zawiera: numer dokumentu, w oddzielnych kolumnach kwotę
przychodu i kwotę rozchodu, cenę, jednostkę miary, wartość, serię artykułu, numer dokumentu przychodowego
oraz numer faktury. Pozostawienie pustego pola "Artykuł" spowoduje wydrukowanie kartoteki dla wszystkich
artykułów w magazynie.

112.Kartoteka magazynowa ( RM1005 )

Raport "Kartoteka magazynowa" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol magazynu, In-
deks artykułu, Zakres dat. Zawiera: numer dokumentu, cenę, ilość w dwóch jednostkach miary, wartość, serię
artykułu, numer dokumentu przychodowego oraz numer faktury.

113.Sumy obrotów w mag. dla dokumentów z podz. na kat. ( RM1006 )

Raport "Sumy obrotów w mag. dla dokumentów z podz. na kat." wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Typ dokumentu, Zakres dat. Zawiera: symbol i opis kategorii, wartości przyjęć i wydań, typ dokumen-
tu przychodowego ( rozchodowego). Raport generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

114.Zestawienie sum materiałów za okres ( RM1007 )

Raport "Zestawienie sum materiałów za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat,
Typ dokumentu (można podać listę, oddzielone przecinkami), Symbol magazynu (można podać listę, odd-
zielone przecinkami), Identyfikator kontrahenta (można podać listę, oddzielone przecinkami WAŻNE: IDEN-
TYFIKATORY KONTRAHENTÓW MUSZĄ BYĆ UZUPEŁNIONE DO 5 ZNAKÓW SPACJAMI. Np jeśli
identyfikator ma długość 5 znaków to nic nie dopisujemy, jeśli ma długość 4 znaki , dodajemy spację na końcu,
jeśli 3 znaki to dodajemy 2 spacje, itd). Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilości w dwóch jednostkach miar,
średnia cenę oraz wartość (magazynową). Raport generowany dla całej firmy.

115.Zestawienie wagowe towaru z dok. PZ wg magazynów ( RM1008 )

Raport "Zestawienie wagowe towaru z dok. PZ wg magazynów" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, jednostkę miary, wagę jednos-
tkową, masę oraz podsumowania z podziałem według kategorii i magazynów. Raport generowany dla całej
firmy.

116.Zestawienie wagowe towaru z dokumentów PZ ( RM1009 )

Raport "Zestawienie wagowe towaru z dokumentów PZ" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału, symbol kontrahenta, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, jednostkę miary,
wagę jednostkową, masę oraz podsumowania. Z podziałem według kategorii.

117.Zestawienie Sum materiałów dla dokumentów MM ( RM1010 )

Raport "Zestawienie sum materiałów dla dokumentów MM" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat, Magazyn Skąd, Magazyn Dokąd. Zawiera: pozycje nazwa, ilość1, jm1, śr. cena dla 1 jm.
(w magazynie), ilość2 jm.2, śr. cena dla 2 jm.(w magazynie). Z podziałem wg kategorii.

118.Stan artykułów oraz zużycie za okres dla kat.(CSV) ( RM1011 )

Raport "Stan artykułów oraz zużycie za okres dla kat.(CSV)" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Kategoria, Zakres dat, Rodzaj dokumentu magazynowego, Kontrahenta (UWAGA !!! Podany rodzaj
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dokumentu magazynowego czy też kontrahent nie są brani pod uwagę przy wykonywaniu raportu, można
zostawić te pola puste) oraz Oddziały. Zwraca kolumny: kategoria, opis (kategorii), symbol (artykułu), nazwa
(artykułu), ilość (w jm 1), jm1, śr. cena (w magazynie), wartość, 30 dni (zużycie w okresie ostatnich 30 dni),
30-90 dni (zużycie w okresie od ostatnich 30 do 90 dni), zużycie za okres (zużycie za okres zdefiniowany),
ilość w oddz. (ilość artykułu w zdefiniowanym oddziale).

119.Zestawienie dostaw od kontrahenta za okres ( RM1012 )

Raport "Zestawienie dostaw od kontrahenta za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Za-
kres dat, Kontrahent. Zwraca kolumny: artykuł- nazwa, dokument (nr dokumentu magazynowego),faktura (nr
faktury), ilość (jm1), jm, cena (dla jm1, magazynowa), wartość, cena w walucie, waluta, data dostawy, kate-
goria artykułu.. Z podziałem wg kontrahentów i artykułów. Raport zawiera sumy dla kolumn ilość i wartość
oraz podaje średnią cenę. Raport wykonywany dla całej firmy, pobiera dane z obrotów magazynowych dla
dokumentów PZ.

120.Kartoteka magazynowa bez nr serii ( RM1013 )

Raport "Kartoteka magazynowa bez nr serii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol mag-
azynu, Indeks artykułu, Zakres dat. Zawiera kolumny: numer dokumentu magazynowego, cenę, ilość, jm dla
pierwszej jednostki miary, ilość, cenę, jm dla drugiej jednostki miary, wartość, oraz numer faktury.

121.Sumy obrotów magazynowych za okres ( RM1014 )

Raport "Sumy obrotów magazynowych za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres
dat, Symbol magazynu, Symbol dokumentu magazynowego. Zawiera kolumny: Symbol artykułu, Nazwa
artykułu, Ilość w 1 j.m, J.m, Wartość. Pogrupowane wg magazynów i dokumentów magazynowych. Dane po-
bierane są z obrotów magazynowych. Raport wykonywany jest dla całej firmy.

122.Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G (MG1015)

Raport "Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol magazynu, symbol dokumentu. Zawiera kolumny: Typ dokumentu, magazyn, artykuł,
nazwa, kategoria artykułu, kontrahent, ilość, wartość, numer dokumentu, data wystawienia, numer rez-
erwacji, symbol zamówienia, numer faktury.

123.Magazyny syntetyka dla firmy ( RM2001 )

Raport "Magazyny syntetyka dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat. Zwraca
kolumny: kategoria i opis, wartość wszystkich przyjęć i wydań. Raport generowany dla całej firmy.

124.Magazyny syntetyka dla magazynów ( RM2002 )

Raport "Magazyny syntetyka dla magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat.
Zwraca kolumny: kategoria i opis, wartość wszystkich przyjęć i wydań z podziałem wg magazynów i kategorii.
Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

125.Magazyny syntetyka dla oddziału ( RM2003 )

Raport "Magazyny syntetyka dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Zakres dat.
Zawiera kolumny: kategoria i opis, wartość wszystkich przyjęć i wydań. Raport generowany jest dla oddziału
w którym zalogowany jest operator.

126.Zestawienie sum i kategorii za okres ( RM2004 )

Raport "Zestawienie sum i kategorii za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data, Doku-
ment, Magazyn, Kontrahent. Zawiera kolumny: kategoria i opis, wartość. Raport generowany dla całej firmy.

127.Stany magazynowe wg typów art. dla mag. na dzień ( RM3001 )

Raport "Stany magazynowe wg typów art. dla mag. na dzień" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol magazynu, Data. Zawiera kolumny typ artykułu, symbol i nazwę artykułu, ilość (jm. 1), jm
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1, śr. cena (jm 1), ilość (jm 2), jm 2, śr. cena (jm 2), wartość, zamiennik z podziałem wg typów artykułów.
Raport generowany dla całej firmy.

128.Stany magazynowe dla magazynu bez kateg. na dzień ( RM3002 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu bez kateg. na dzień" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol magazynu, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr. cena (jm
1), ilość (jm 2), jm 2, śr. cena (jm 2), wartość, zamiennik.

129.Stan magazynu na dzień listy mag. i kat. ( RM3003 )

Raport "Stan magazynu na dzień listy mag. i kat." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbole
magazynów, Kategoria, Data. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm
2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg kategorii

130.Stan magazynu na dzień - firma ( RM3004 )

Raport "Stan magazynu na dzień- firma" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera
kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz
zamiennik z podziałem wg kategorii. Raport generowany jest dla całej firmy.

131.Stan magazynu na dzień lista kategorii ( RM3005 )

Raport "Stan magazynu na dzień lista kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Lista kat-
egorii, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr.
cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg kategorii. Raport generowany jest dla całej firmy.

132.Stan magazynu na dzień lista magazynów ( RM3006 )

Raport "Stan magazynu na dzień lista magazynów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Lista
magazynów (oddzielonych przecinkami), Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1,
śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość oraz zamiennik.

133.Stany magazynowe dla oddziału na dzień ( RM3007 )

Raport "Stany magazynowe dla oddziału na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
oddziału, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm 1), ilość 2, jm 2, śr.
cena (jm 2), wartość oraz zamiennik z podziałem wg magazynów i kategorii.

134.Zest art. przecenionych w magazynie na dzień ( RM3008 )

Raport "Zest art. przecenionych w magazynie na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data, Symbol magazynu. Zawiera kolumny: artykuł, ilość 1, jm 1, cena upust (cena po upuście), wartość (wart.
po upuście), cena p. upust (cena przed upustem), wartość p. upust (wartość przed upustem), wart. różnica
(wartość upustu) oraz zamiennik z podziałem na magazyny.

135.Stan magazynu na dzień dla dostawcy ( RM3009 )

Raport "Stan magazynu na dzień dla dostawcy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
dostawcy, symbol magazynu, data. Zawiera kolumny: artykuł, nazwa, jm 1, ilość 1, średnia cena, wartość z
podziałem na magazyny i kategorie z sumami dla ilości i wartości.

136.Aktualne stany magazynowe z terminem ( RM3011 )

Raport "Aktualne stany magazynowe z terminem" wymaga wypełnienia następujących parametrów: Lista mag-
azynów, Lista kategorii, ile znaków kategorii. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, śr.cena (jm
1), ilość 2, jm 2, śr. cena (jm 2), wartość, zamiennik z podziałem wg kategorii, oraz termin przydatności

137.Aktualne stany magazynowe z paletami ( RM3012)

Raport "Aktualne stany magazynowe z paletami." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Lista
magazynów, Lista kategorii, oraz ilość znaków kategorii
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138.Stan magazynu z uwzględnieniem dowodów dostaw ( RM3014 )

Aktualny stan magazynu pomniejszony o ilości dostarczone z tych dowodów dostaw, dla których jeszcze nie
ma wystawionych dokumentów WZ. Parametry: magazyn Kolumny: artykuł, ilość w magazynie, dostarczone
z d.d., pozostało w magazynie

139.Stany magazynowe kategorii na dzień. ( RM4001 )

Raport "Stany magazynowe kategorii na dzień." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
magazynu, Data. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość, średnią cenę oraz wartość z podziałem na
magazyny. Raport generowany dla magazynów w oddziale w którym zalogowany jest operator.

140.Zestawienie wartościowe dla kategorii na dzień ( RM4002 )

Raport "Zestawienie wartościowe dla kategorii na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data. Zawiera symbol i nazwę kategorii oraz wartość. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany
jest operator.

141.Zestawienie wart. dla kateg. wg magazynów na dzień ( RM4003 )

Raport "Zestawienie wart. dla kateg. wg magazynów na dzień" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Data. Zawiera symbol magazynu, symbol i nazwę kategorii oraz wartość. Raport generowany dla
oddziału w którym zalogowany jest operator.

142.Zestawienie wartościowe wg kategorii na dzień ( RM4004 )

Raport "Zestawienie wartościowe wg kategorii na dzień" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data. Zawiera kolumny symbol i nazwę kategorii oraz wartość z podziałem na magazyny. Raport generowany
dla całej firmy.

143.Zestawienie wart. wg kategorii na dzień (CSV) ( RM4005 )

Raport "Zestawienie wart. wg kategorii na dzień (CSV)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data. Zawiera te same dane co raport "Zestawienie wart. dla kateg. wg magazynów na dzień"( RM4004), jest
przeznaczony do zapisu w pliku csv.

144.Czas składowania artykułów w magazynach ( RM5001 )

Raport "Czas składowania artykułów w magazynach" zawiera nazwę i symbol artykułu, ilość i wartość według
ilości dni składowania w magazynach w zakresach: od 0 do 90, od 91 do 180, od 181 do 365 oraz powyżej 365
dni z podziałem na kategorie. Raport generowany dla całej firmy.

145.Stany magazynowe dla magazynu - nr serii ( RM5002 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu - nr serii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sym-
bol magazynu. Zawiera kolumny: ilość (jm 1), jm 1, cenę (w magazynie), numer serii, wartość oraz symbol
dokumentu przychodowego z podziałem na kategorie i artykuły.

146.Stany magazynowe dla firmy - nr serii ( RM5003 )

Raport "Stany magazynowe dla firmy - nr serii " zawiera ilość (jm 1), jm 1, numer serii, cenę (w magazynie),
wartość oraz symbol dokumentu przychodowego z podziałem na kategorie i artykuły. Raport generowany dla
całej firmy.

147.Stany magazynowe dla kategorii ( RM5004 )

Raport "Stany magazynowe dla kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kategoria
artykułu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, wartość (w maga-
zynie) oraz zamiennik z podziałem na magazyny. Raport generowany dla całej firmy.

148.Stany magazynowe dla kategorii - pozycje ( RM5005 )
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Raport "Stany magazynowe dla kategorii -pozycje" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Kate-
goria artykułu. Zawiera kolumny: symbol artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, w dwóch jednostkach
miar, cenę (w magazynie), wartość oraz numer dokumentu przychodowego. Raport generowany dla całej firmy.

149.Stany magazynowe dla firmy ( RM5006 )

Raport "Stany magazynowe dla firmy" zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilośc
(jm 2), jm.2, wartość (ceny magazynowe) oraz zamiennik z podziałem na kategorie. Raport generowany dla
całej firmy.

150.Stany magazynowe dla firmy - pozycje ( RM5007 )

Raport "Stany magazynowe dla firmy - pozycje" zawiera kolumny: symbol artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm
2), jm 2, cena, wartość, numer dokumentu przychodowego oraz zamiennik z podziałem na kategorie. Raport
generowany dla całej firmy.

151.Stany magazynowe dla magazynu ( RM5008 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol maga-
zynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, wartość oraz zamiennik
z podziałem na kategorie.

152.Stany magazynowe dla magazynu - pozycje ( RM5009 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu - pozycje" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sym-
bol magazynu. Zawiera kolumny: symbol artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, cena, wartość, numer
dokumentu przychodowego oraz zamiennik z podziałem na kategorie.

153.Stany magazynowe dla magazynu bez kategorii ( RM5010 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu bez kategorii" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwa artykułu, ilość (jm 1), jm 1, ilość (jm 2), jm 2, wartość
oraz zamiennik.

154.Stany magazynowe dla magazynu śr. cena ( RM5011 )

Raport "Stany magazynowe dla magazynu śr. cena" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol
magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość (jm 1), jm 1, średnią cenę, wartość oraz zamiennik
z podziałem na kategorie.

155.Zestawienie ilościowe zamienników ( RM5012 )

Raport "Zestawienie ilościowe zamienników" zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość, ilość zamien-
nika, ilość razem. Raport generowany dla całej firmy.

156.Zestawienie ilościowe zamienników w magazynie ( RM5013 )

Raport "Zestawienie ilościowe zamienników w magazynie" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwę artykułu, ilość, ilość zamiennika oraz ilość razem z
podziałem na magazyny. Raport generowany dla całej firmy.

157.Zestawienie art. przecenionych w magazynie ( RM5014 )

Raport "Zestawienie art. przecenionych w magazynie" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol magazynu. Zawiera kolumny: symbol i nazwa artykułu, ilość (jm 1), jm 1, cena po upuście (cena mag-
azynowa), wartość (po upuście), cena przed upustem, wartość przed upustem, wartość różnicy oraz zamiennik
z podziałem na magazyny.

158.Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G (rez) ( RM5015 )
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Raport "Pozycje dokumentów magazynowych w stanie G (rez)" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol magazynu oraz typ dokumentu magazynowego. Zawiera kolumny: Typ dokumentu, Magazyn
id, Artykuł id, Nazwa artykułu, Kateg. art., Handlowiec (Id - nazwa), Kontrahent (Id i nazwa), Ilość, wartość,
Numer dokumentu mag, Data wystawienia, Nr rezerwacji, Symbol zamówienia, Nr faktury. Raport zwraca
pozycje dokumentów magazynowych w stanie "G" wraz z informacjami o rezerwacjach artykułu. Wykony-
wany dla całej firmy.

159.Stany magazynowe wg cech artykułu dla oddziału z dnia ( RM5016)

Raport prezentuje stany magazynowe dostępne w chwili wykonywania raportów. Raportowane są artykuły w
magazynach dopisanych do oddziału, w którym zalogowany jest operator i tylko te artykuły, które na przyję-
ciach mają wpisaną przez operatora cechę. Dostępne kolumny to: cecha, artykuł, magazyn, ilość.

160.Zestawienie sum artykułów w magazynie dla projektu i dokumentu magazynowego za okres (RM5017)

Parametry: data od data do projekt magazyn dokument magazynowy Kolumny: artykuł, nazwa, ilość (suma
dla podanych parametrów), jedn.miary, wartość (suma dla podanych parametrów), średnia cena (liczona jako
suma wartości / suma ilości)

161.Zużycie surowców (ilość 1) ( RP0001 )

Raport "Zużycie surowców (ilość 1)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

162.Receptura ( RP0002 )

"Receptura" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Numer oddziału, Symbol artykułu, Daty. Za-
wiera numer receptury oraz wszystkie dane dotyczące receptury.

163.Rozliczenie produkcji ( RP0003 )

Raport "Rozliczenie produkcji" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat. Zaw-
iera symbol i nazwę artykułu, ilości w dwóch jednostkach miar, wartość i wartość kalkulacyjną.

164.Zużycie elementów ( RP0004 )

Raport "Zużycie elementów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

165.Zużycie opakowań ( RP0005 )

Raport " Zużycie opakowań" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

166.Zużycie surowców ( RP0006 )

Raport "Zużycie surowców" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział, Zakres dat.

167.Kalkulacja wersji cenowej ( RP0007 )

Raport "Kalkulacja wersji cenowej" wymaga podania następujących parametrów: Symbol artykułu, Data, Wer-
sja cenowa. Bez podania wersji cenowej raport wyświetli wartości zerowe w kolumnach pobierających dane z
wersji cenowych artykułu. Stanie sie tak również jeżeli którykolwiek ze składników produktu nie będzie mieć
zdefiniowanej ceny w podanej w parametrach wersji cenowej. Warunkiem wykonania raportu jest istniejąca
receptura dla podanego w parametrach artykułu w oddziale, w którym zalogowany jest operator.

168.Zestawienie kosztu produktu wg norm ( RP0008 )

Raport "Zestawienie kosztu produktu wg norm" wymaga podania Symbolu kategorii artykułu, daty (na ten
dzień pobierane będą ceny składników) oraz wersji cenowej. Zwraca symbol artykułu, nazwę artykułu, 2 jed-
nostkę miary, sumę wartości składników artykułu wg cen przyjęcia do magazynu, sumę wartości składników
artykułu wg cen wydania z magazynu, sumę wartości składników artykułu wg cen zdefiniowanych dla danej
wersji cenowej. Raport generowany dla oddziału,w którym zalogowany jest operator.
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169.Prognoza zamówienia ( RP0009)

Raport "Prognoza zamówienia" wykonywany jest na podstawie danych z tabeli rs_produkcja_sumy. Jako odd-
ział produkujący pod uwagę brany jest oddział w którym zalogowany jest operator. Parametry do podania
to: na dzień, ile tygodni wstecz, hala (jeżeli puste to dla wszystkich hal). Kolumny: - artykuł - nazwa - ilość
prognozowana - ilości z sum zamówień z dnia wynikającego z podanej w parametrach daty i ilości tygodni
wstecz w pierwszej jednostce miary dla podanej hali lub dla wszystkich jeżeli niepodana - ilość bieżąca - ilośći
wynikające z sum zamówień na podaną w parametrach datę w pierwszej jednostce miary, dla podanej hali lub
dla wszystkich jeżeli niepodana (jeżeli jeszcze nie są pobrane sumy zamówień to wpisywane jest zero).

170.Sumy dostaw za okres ( RP1001 )

Raport "Sumy dostaw za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data od i Data do. Zawiera
symbol, nazwę artykułu, ilości w dwóch jednostkach miar.

171.Zestawienie produkcji i braków za okres ( RP1002 )

Raport "Zestawienie produkcji i braków za okres'" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Oddział,
Data od, Data do. Zawiera symbol i nazwę artykułu, wartość produkcji, wartość, jm.

172.Zestawienie produkcji i braków (2 j.m.) za okres ( RP1003 )

Raport "Zestawienie produkcji i braków (2 j.m.) za okres'" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Oddział, Data od, Data do. Zawiera symbol i nazwę artykułu, wartość produkcji, wartość, jm.

173.Sumy zamówień na dzień ( RP3001 )

Raport "Sumy zamówień na dzień'" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Tryb dostawy, Da-
ta. Zawiera kolumny: Producent (id oddziału produkcyjnego, nazwa), Artykuł (Id artykułu), Nazwa (nazwa
artykułu), Dow. dostaw (suma ilości zamówionych z dowodów dowstaw), Jm oraz kolumny do ręcznego uzu-
pełnienia: Produkcja, Przerz.(+), Przerz.(-), Różnica. Grupowany jest wg oddziałów (oddział id, nazwa). Raport
generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

174.Sumy zamówień na dzień dla oddziału ( RP3002 )

Raport "Sumy zamówień na dzień dla oddziału" wymaga podania następujących parametrów: Tryb dostawy,
Data. Zawiera kolumny: Producent (id oddziału produkcyjnego, nazwa), Artykuł (Id artykułu), Nazwa (nazwa
artykułu), Dow. dostaw (suma ilości zamówionych z dowodów dowstaw), Jm oraz kolumny do ręcznego uzu-
pełnienia: Produkcja, Przerz.(+), Przerz.(-), Różnica. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany
jest operator.

175.Zestawienie ilościowe surowców ( RP3003 )

Raport ''Zestawienie ilościowe surowców'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data (określa
obowiązującą recepturę w danym dniu), Artykuł, Ilość (ilość artykułu dla jakiej ma być sporządzony raport).
Raport zwraca ilości surowców potrzebnych do wykonania podanej jako parametr ilości artykułu (podanego
jako parametr). W nagłówku artykułu pojawia jego symbol i nazwa.

176.Zestawienie sum produkcji dla oddz. zamawiającego( RP3010 )

Raport ''Zestawienie sum produkcji dla oddz. zamawiającego'' wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol oddziału zamawiającego, Daty (termin zamówienia), Zmiany. Raport zwraca artykuł, nazwę,
ilości w 1 i 2 j.m. zamówionych artykułów w innych oddziałach, pogrupowane wg oddziałów produkcyjnych.

177.Zestawienie sum produkcji dla oddz. produkcyjnego( RP3011 )

Raport ''Zestawienie sum produkcji dla oddz. produkcyjnego'' wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol oddziału produkcyjnego, Daty (termin zamówienia), Zmiany. Raport zwraca artykuł, nazwę,
sumy ilości w 1 i 2 j.m. zamówionych artykułów do produkcji dla innych oddziałów.

178.Zest. sum produkcji dla oddz. prod. wg, oddz zam.( RP3012 )
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Raport ''Zest. sum produkcji dla oddz. prod. wg, oddz zam.'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału produkcyjnego, Daty (termin zamówienia), Zmiany. Raport zwraca artykuł, nazwę, sumy
ilości w 1 i 2 j.m. zamówionych artykułów do produkcji dla innych oddziałów, pogrupowane wg oddziałów
zamawiających.

179.Zestawienie ilościowe surowców ( RB0001 )

Raport ''Zestawienie ilościowe surowców'' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla użytkowników w mod-
ule raporty. Wywoływany jest z okna Produkcja Plan, parametry podawane są przez system. Parametry to:
Daty (data wykonania), Artykuł (id artykułu), Ilość (ilość sztuk artykułu), Nazwa (nazwa artykułu), Oddział
(symbol oddziału), Raport zwraca składniki i ich ilości potrzebne do wyprodukowania podanej jako parametr
ilości podanego artykułu wg receptury z podanego dnia.

180.Środki trwałe inwentaryzacja ( RB0002 )

Raport ''Środki trwałe inwentaryzacja'' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla użytkowników w module
raporty. Wywoływany jest z okna Inwentaryzacja środków trwałych, parametry podawane są przez system.
Parametry to: Inwentaryzacja (nr inwentaryzacji), Data (data inwentaryzacji) oraz opcjonalnie nazwiska osób
biorących udział w inwentaryzacji. Raport zwraca pozycje wybranej inwentaryzacji (lp, nazwa środka trwałego,
symbol środka trwałego, ilość księgową, ilość stwierdzoną, uwagi), Pogrupowany wg grup środków trwałych.

181.Środki trwałe inwentaryzacja bez ilości księgowych (RB0003)

Raport ''Środki trwałe inwentaryzacja bez ilości księgowych '' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla
użytkowników w module raporty. Wywoływany jest z okna Inwentaryzacja środków trwałych, parametry po-
dawane są przez system. Parametry to: Inwentaryzacja (nr inwentaryzacji), Data (data inwentaryzacji) oraz
opcjonalnie nazwiska osób biorących udział w inwentaryzacji. Raport zwraca pozycje wybranej inwentaryzacji
(lp, nazwa środka trwałego, symbol środka trwałego, ilość stwierdzoną, uwagi), Pogrupowany wg grup środ-
ków trwałych.

182.Środki trwałe inwentaryzacja, niedobory i nadwyżki (RB0003)

Raport ''Środki trwałe inwentaryzacja, niedobory i nadwyżki '' jest raportem modułu RB, niewidocznym dla
użytkowników w module raporty. Wywoływany jest z okna Inwentaryzacja środków trwałych, parametry po-
dawane są przez system. Parametry to: Inwentaryzacja (nr inwentaryzacji). Raport zwraca pozycje wybranej in-
wentaryzacji (lp, nazwa środka trwałego, symbol środka trwałego, ilość księgową, ilość stwierdzoną, niedobór
ilość, nadwyżka ilość), Pogrupowany wg grup środków trwałych.

183.Zestawienie obrotów kontrahentów za ostatni rok (RI0001)

Raport "Zestawienie obrotów kontrahentów za ostatni rok" wymaga podania następujących parametrów: daty
od (od której obliczany będzie okres do pobrania danych), kwoty od (będą zwrócone obroty z ostatniego roku
równe i większe od podanej kwoty). Zawiera kolumny: Kontrahent (id kontrahenta), Nazwa (nazwa kontra-
henta), Obecny m-c, 1 m-c do 12 m-cy. Obroty podawane są narastająco począwszy od kolumny 12 m-cy za-
wierającej obroty sprzedaży za miesiąc sprzed roku od podanej daty, kolumna 11 m-cy zwraca sumę obrotów
sprzedaży kontrahenta za miesiąc sprzed roku i następny, pozostałe kolumny zwracają kolejne sumy obrotów.
Kolumna Obecny m-c zwraca sumę za cały okres do dnia podanego jako data od włącznie. Podane kwoty są
sumami wartości netto z wystawionych faktur z uwzględnieniem faktur korygujących. Raport generowany jest
dla całej firmy.

184.Zestawienie środków trwałych na dzień (RT0009)

Raport "Zestawienie środków trwałych na dzień" przedstawia informacje na temat wszystkich środków tr-
wałych w konkretnym dniu, wymaga podania następujących parametrów: data od, oraz data do. Zawiera kolum-
ny: Miejsce użytkowania, Grupa, Środek trw., Nazwa, KŚT, KŚT 2018, Data zakupu, Wart. początkowa rach.,
Wart. aktualna. rach., Wart. umorzenia rach., Stawka rach., Stawka proc. rach., Wart. początkowa pod., Wart.
aktualna pod., Wart. umorzenia pod., Stawka pod., Stawka proc. pod.

185.Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) dla oddziału za okres. ( RS0001 )
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Raport "Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) dla oddziału za okres." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol, nazwę kontrahenta, numer faktury, kwotę netto faktury, wartość magazynową,
różnicę i procent marży. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

186.Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) wg wyznaczników i kat. ( RS0002 )

Raport "Rejestr sprzedaży ( F. VAT ) wg wyznaczników i kat." wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i opis wyznacznika, symbol i opis kategorii, ilość (artykułów
należących do kategorii) i wartość (sprzedaży w danej kategorii i wyznaczniku).Raport generowany dla całej
firmy.

187.Rejestr sprzedaży ( F. kor. ) wg wyznaczników i kat. ( RS0003 )

Raport "Rejestr sprzedaży ( F. kor. ) wg wyznaczników i kat." wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat. Zawiera symbol i opis wyznacznika, symbol i opis kategorii oraz ilość (różnica w ilosci
artykułów w danej kategorii po i przed korektą) oraz wartość (różnicę pomiędzy wartością po i przed korektą).
Raport generowany dla całej firmy.

188.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg wyznaczników ( RS0004 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg wyznaczników" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i opis wyznacznika, wartość netto, wartość VAT oraz wartość
brutto (kwoty z faktur). Raport generowany dla całej firmy.

189.Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg wyznaczników ( RS0005 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg wyznaczników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera kolumny: symbol i opis wyznacznika (UWAGA!!! Wyznacznik jest wyznacznikiem doku-
mentu oryginalnego, do którego wystawiono fakturę korygującą, Dzięĸi temu porównując raport SP0005 z ra-
portem SP0004 uzyskamy wartość sprzedaży wg wyznaczników za dany okres), wartość netto ( różnica między
wartością po i przed korektą), wartość VAT ( różnica między wartością po i przed korektą) oraz wartość brutto
( różnica między wartością po i przed korektą). Raport generowany dla całej firmy.

190.Rejestr Sprzedaży ( Faktury korygujące ) za okres ( RS0006 )

Raport "Rejestr Sprzedaży (Faktury korygujące) za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Wyznacznik, Zakres dat. Zawiera kolumny: nazwę i adres kontrahenta, numer dokumentu, wartość netto( różni-
ca między wartością po i przed korektą), stawkę VAT, wartość VAT(różnica między wartością po i przed ko-
rektą), oraz kwotę do zapłaty ( różnica między wartością brutto po i przed korektą) z podziałem na kontrahen-
tów. Raport generowany dla całej firmy.

191.Rejestr Sprzedaży ( Faktury VAT ) za okres ( RS0007 )

Raport "Rejestr Sprzedaży (Faktury VAT) za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Wyz-
nacznik, Zakres dat. Zawiera kolumny: nazwę i adres kontrahenta, numer dokumentu, wartość netto, stawkę
VAT, wartość VAT, oraz kwotę do zapłaty z podziałem na kontrahentów. Raport generowany dla całej firmy.

192.Zestawienie sprzedaży handlowców za okres ( RS0008 )

Raport "Rejestr sprzedaży dla handlowca (Faktury VAT) za okres" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Identyfikator pracownika, Zakres dat. Zawiera dane kontrahenta, numer faktury, kwotę netto. wartość
magazynową, różnicę (pomiędzy wart. netto a wart. mag.) i procent marży z podziałem na handlowców. Raport
generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

193.Zest. sprzed. handlowców za okres -f.korygujące ( RS0009 )

Raport "Rejestr sprzedaży dla handlowca (Faktury korygujące) za okres" wymaga zdefiniowania następują-
cych parametrów: Identyfikator pracownika, Zakres dat. Zawiera dane kontrahenta, numer faktury korygującej,
kwotę netto (różnicę między kwotą netto po i przed korektą), wartość magazynową oraz kwotę różnicy z podzi-
ałem na handlowców. Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.
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194.Zestawienie sprzedaży F.kor. dla kontrahentów ( RS0010 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.kor. dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, różnicę w cenie, cenę netto oraz ilość
artykułu. Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych kontrahentów.

195.Zestawienie sprzedaży F.kor. dla płatników ( RS0011 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.kor. dla płatników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Za-
kres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, różnicę w cenie, cenę netto oraz ilość artykułu.
Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych płatników.

196.Zestawienie sprzedaży F.VAT dla kontrahentów ( RS0012 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.VAT dla kontrahentów" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, wartość netto, średnią cenę oraz sumę wartości netto.
Zestawienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych kontrahentów. Raport wykonywany jest dla oddziału,
w którym zalogowany jest operator.

197.Zestawienie sprzedaży F.VAT dla płatników ( RS0013 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży F.VAT dla płatników" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Za-
kres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość, wartość netto, średnią cenę oraz sumę wartości netto. Zestaw-
ienie zawiera dane z podziałem na poszczególnych płatników.

198.Lista odbiorców dla trasy ( RS0014 )

Raport '"Lista odbiorców dla trasy" wymaga podania Trasy jako parametru. Zwraca Id , nazwy i adresy kon-
trahentów przypisanych do danej trasy. Raport grupowany wg tras (trasa id, nazwa). Generowany jest dla całej
firmy.

199.Sumy dostaw i zwrotów dla trasy ( RS0015 )

Raport '"Sumy dostaw i zwrotów dla trasy" wymaga podania następujących parametrów: Trasa, Zakres dat
(okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent id (id kontrahenta i nazwa), Wart. dost.
(wartość artykułów dostarczonych wg dowodów dostaw), Wart. zwr. (wartość zwrotów wg dowodów dostaw),
% wart. zwr. Raport grupowany wg tras (trasa id , nazwa). Generowany w oddziale w którym zalogowany jest
operator.

200.Ceny artykułu dla kontrahentów ( RS0016 )

Raport "Ceny artykułu dla kontrahentów'' wymaga podania następujących parametrów: Artykuł, Data. Zawiera
kolumny: Kontrahent (kontrahent id, nazwa), Miejscowość (dane adr. kontrahenta), Ulica (dane adr. kontra-
henta), cena netto (cena sprzedaży dla danego kontrahenta na dzień podany jako parametr Data). Raport gen-
erowany jest dla całej firmy.

201.Zestawienie sprzedaży i śr. cena artykułu ( RS0017 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży i śr. cena artykułu'' wymaga podania następujących parametrów: Artukuł, Odd-
ział, Zakres dat (okres za który ma być wykonany), Zawiera kolumny: Kontrahent (kontrahent id, nazwa),
Miejscowość (dane adr. kontrahenta), Ulica (dane adr. kontrahenta), ilość (suma ilości artykułu z pozycji fak-
tur), wartość (wartość artykułu) , średnią cenę oraz podsumowania ilości i wartości. Raport generowany jest
dla całej firmy.

202.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) pozycje i pozycje opisowe ( RS0018 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży (F.VAT) pozycje i pozycje opisowe'' wymaga podania następujących para-
metrów: Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Faktura (nr faktury), Wartość (wart.
netto), Wart. pozycje, Wart. poz. opisowe. Grupowany jest wg oddziałów (id oddziału i nazwa). Zawiera pod-
sumowania wartości, wartości pozycji oraz wartości pozycji opisowych. Raport generowany jest dla oddziału
w którym zalogowany jest operator.
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203.Zestawienie sprzedaży (F.KOR) pozycje i pozycje opisowe ( RS0019 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży (F.KOR) pozycje i pozycje opisowe'' wymaga podania następujących para-
metrów: Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Faktura korygujaca (nr f. ko-
rygującej), Wartość (wart. netto po korekcie - wart. netto przed korektą), Wart. pozycje, Wart. poz. opisowe.
Grupowany jest wg oddziałów (id oddziału i nazwa). Zawiera podsumowania wartości, wartości pozycji oraz
wartości pozycji opisowych. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

204.Zestawienie sprzedaży (F.VAT + F.KOR) dla handl. ( RS0020 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży (F.VAT+F.KOR) dla handlowca'' wymaga podania następujących parametrów:
Handlowiec, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny; Kontrahent (id kontrahenta
i nazwa), Faktura (nr faktury / korekty), kwota netto (wartość netto pozycji faktury), wartość mag (wartość
artykułów w magazynie), Różnica (pomiędzy wartością netto a wart. magazynową), % marży, Fakt. poprz. (jeśli
występuje). Raport grupowany jest wg handlowców (id handlowca i nazwa). Zawiera podsumowanie kwoty
netto, wartości magazynowych i różnicy. Generowany jest dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

205.Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.VAT ( RS0021 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.VAT" wymaga podania następujących parametrów: Hand-
lowiec , Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent (id kontrahenta i nazwa),
Faktura (nr faktury), wart. netto, wart. VAT. Raport grupowany jest wg handlowców (id handlowca - nazwa).
Zawiera podsumowanian kolumn wartości. Generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

206.Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.KOR ( RS0022 )

Raport ''Zestawienie sprzedaży dla handlowca F.KOR" wymaga podania następujących parametrów: Hand-
lowiec, Zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent (id kontrahenta i nazwa),
Korekta (nr korekty), wart. netto (wart netto po korekcie - wart netto przed korektą), wart. VAT (wart VAT
po korekcie - wart VAT przed korektą), wart. brutto (wart brutto po korekcie - wart brutto przed korektą).
Raport grupowany jest wg handlowców (id handlowca - nazwa). Zawiera podsumowanian kolumn wartości.
Generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

207.Sumy dostaw i zwrotów wg kontrahentów w oddziale ( RS0023)

Raport "Sumy dostaw i zwrotów wg kontrahentów w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: zakres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Kontrahent id, Nazwę i adres kon-
trahenta, Dostawy (wartość dostarczonych artykułów), Zwroty (wartość zwrotów), Różnicę, % zwr. Wartości
liczone są z pozycji dowodów dostaw. Raport generowany dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

208.Sumy dostaw i zwrotów wg płatników w oddziale ( RS0024 )

Raport "Sumy dostaw i zwrotów wg płatników w oddziale" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
zkres dat (okres za który ma być wykonany). Zawiera kolumny: Płatnik id, Nazwę i adres płatnika, Dostawy
(wartość dostarczonych artykułów), Zwroty (wartość zwrotów), Różnicę, % zwr. Wartości liczone są z pozycji
dowodów dostaw. Raport generowany dla oddziału, w którym zalogowany jest operator.

209.Zestawienie dostaw i zwrotów konwojenci (CSV) ( RS0025 )

Raport "Zestawienie dostaw i zwrotów konwojenci (CSV)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
okres dat (okres za który ma być wykonany),trasa, konwojent, kontrahent. Zawiera kolumny: Konwojent
id (kierowca), Nazwę , Przychody (zł) ilość dostarczona*cena upust w rozbiciu: dni powszednie, niedziele,
ogółem, Sprzedaż (kg) ilość dostarczona - zwroty w 2 jm w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Zwroty
(kg) w 2 jm w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem, Kosze w rozbiciu: dni powszednie, niedziele,
ogółem, Koszt konwojenta (wartość wywiezionych artykułów) w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem,
Koszt wywozu jednego kosza (Koszt konwojenta / ilość koszy) w rozbiciu: dni powszednie, niedziele, ogółem,
Koszt wywozu jednego kg (Koszt konwojenta / ilość wywiezionych kg.) w rozbiciu: dni powszednie, niedziele,
ogółem. Wartości liczone są z pozycji dowodów dostaw. Raport generowany dla oddziału, w którym zalo-
gowany jest operator.

210.Udział w sprzedaży handlowców za okres ( RS0055)
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Raport "Udział w sprzedaży handlowców za okres" wymaga podania następujących parametrów: data od, data
do (okres za jaki ma być wykonany raport), handlowiec (symbol handlowca - raport wykonany będzie dla jed-
nego handlowca. Jeżeli parametr nie zostanie podany raport wykonany zostanie dla wszystkich handlowców).
Kolumny widoczne w zestawieniu to: Typ - dopuszczalne wartości to F - faktura, K - korekta - oznacza rodzaj
dokumentu w wierszu, Dokument - symbol dokumentu (faktury lub korekty), Data - data dokumentu, Netto
- wartość sprzedaży netto wynikająca z dokumentu, Udział - procentowy udział handlowca w wartości netto
wynikającej z dokumentu, Wartość udziału - wartość udziału handlowca w sprzedaży wynikającej z dokumentu
z uwzględnieniem jego procentu udziału.

Jeżeli na dokumencie (fakturze lub korekcie) pole handlowiec nie będzie wypełnione, a raport będzie wykony-
wany dla wszystkich handlowców, faktury takie znajdą sie na początku zestawienia.

Raport zawiera sumy pośrednie dla handlowca. Sumowana jest wartość netto sprzedaży i wartość udziału hand-
lowca w tej sprzedaży.

211.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla firmy ( RS1001 )

Raport '"Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość, wartość, średnią cenę oraz podsumowania ilości i wartości.
Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla całej firmy.

212.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla oddz. ( RS1002 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość, wartość, średnią cenę oraz podsumowania
ilości i wartości. Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla zdefiniowanego oddziału.

213.Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla firmy ( RS1003 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot oraz podsumowania. Zestawienie zawiera
dane z podziałem na kategorie dla całej firmy.

214.Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla oddz. ( RS1004 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg art. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot oraz podsumowania w
poszczególnych kategoriach. Zestawienie zawiera dane z podziałem na kategorie dla zdefiniowanego oddziału.

215.Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika ( RS1005 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Iden-
tyfikator płatnika, Zakres dat.

216.Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta ( RS1006 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Identyfikator kontrahenta, Zakres dat.

217.Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału ( RS1007 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sym-
bol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, wartość oraz średnią cenę z podziałem na
kategorie.

218.Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca ( RS1008 )

Raport "Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Identyfikator handlowca (%), Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość, wartość oraz średnią cenę.

219.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla handlowca ( RS1009 )
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Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla handlowca" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Identyfikator handlowca (%), Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot,
średnią różnicę na sztuce.

220.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla kontrahenta ( RS1010 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla kontrahenta" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Kontrahent, Zakres dat.

221.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału ( RS1011 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość +/-, dopłatę/zwrot, średnią różnicę na
sztuce oraz podsumowania ilości i dopł/zwrotu.

222.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płatnika ( RS1012 )

Raport "Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płatnika" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Płatnik, Zakres dat.Zawiera symbol i nazwę artykułu, ilość +/-, dopł/zwrot, średnią różnicę na sztuce oraz
podsumowania ilości i dopł/zwrotu.

223.Zestawienie dostaw i zwrotów za okres ( RS1013 )

Raport "Sumy dostaw i zwrotów za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Data. Zawiera
kolumny artykuł, j. m., il. dost, wartość dostawy, wartość sprzedaży, %zwrotu

224.Zestawienie dostaw i zwrotów za okres 2 j. m. ( RS1014 )

Raport "Zestawienie dostaw i zwrotów za okres 2 j. m." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Data. Zawiera kolumny artykuł, j. m., il. dost, wartość dostawy, wartość sprzedaży, %zwrotu

225.Zestawienie dostaw i zwrotów dla trasy CSV ( RS1015 )

Raport "Zestawienie dostaw i zwrotów dla trasy CSV" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
zakres dat,trasa, konwojent, kontrahent. Zawiera kolumny trasa, konwojent, artykuł, dostarczono, zwrócono,
sprzedano dla 1 i 2 jm, ilość koszy dostarczonych, zwróconych, sprzedanych, wartość dostawy, wartość
zwrotów, % zwrotów.

226.Dostawy i zwroty dla trasy ( RS1016 )

Raport "Dostawy i zwroty dla trasy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: trasa, zakres dat (okres
za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny:Artykuł; Nazwa; Dost. jm.1; Zwr. jm.1; Sprzed. jm.1;
Jm.1; Dost. jm.2; Zwr. jm.2; Sprzed. jm.2; Jm.2; Wart. dost.; Wart. zwr.; % wart. zwrot. Raport grupowany
jest wg tras - podany jest id trasy i jej nazwa. Raport generowany jest dla oddziału w którym zalogowany jest
operator. Uwaga! Jeżeli ilość dostarczona i ilość zwrócona wynoszą jednocześnie 0, to jako procent zwrotów
również zostanie uzupełnione 0

227.Dostawy i zwroty dla kontrahenta ( RS1017 )

Raport "Dostawy i zwroty dla kontrahenta" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: kontrahent,
zakres dat (okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł; Nazwa; Dost.; jm.1; Zwr. jm.1;
Sprzed. jm.1; Jm.1; Dost. jm.2; Zwr. jm.2; Sprzed. jm.2; Jm.2; Wart. dost.; Wart. zwr.; % wart. zwrot. Raport
grupowany jest wg kontrahentów - podany jest id kontrahenta i jego nazwa. Raport generowany jest dla oddziału
w którym zalogowany jest operator.

228.Dostawy i zwroty dla konwojenta ( RS1018 )

Raport "Dostawy i zwroty dla konwojenta" wymaga podania następujących parametrów: konwojent, zakres dat
(okres za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł; Nazwa; Dost.; jm.1; Zwr. jm.1; Sprzed.
jm.1; Jm.1; Dost. jm.2; Zwr. jm.2; Sprzed. jm.2; Jm.2; Wart. dost.; Wart. zwr.; % wart. zwrot. Raport grupowany

1672



Raporty

jest wg konwojentów - podany jest id konwojenta i jego nazwa. Raport generowany jest dla oddziału w którym
zalogowany jest operator.

229.Dostawy i zwroty dla artykułu wg tras i kontr okres ( RS1019 )

Raport "Dostawy i zwroty dla artykułu wg tras i kontr okres" wymaga podania następujących parametrów:
Artykuł, Zakres dat. Zawiera kolumny: Trasa; Kontrahent; Nazwa Dost.; 1 jm.; Zwr. 1 jm.; Sprzed. 1 jm.; Jm;
Wart dost.; Wart zwr.; % wart zwr.

230.Zestawienie sprzedaży paragony fiskalne za okres ( RS1020)

Raport "Zestawienie sprzedaży paragony fiskalne za okres" wymaga podania następujących parametrów: Kasa
(identyfikator kasy fiskalnej), zakres dat (okres, za jaki ma być wykonany raport). Zawiera kolumny: Artykuł,
Nazwa artykułu, j.m. dla 1 jednostki miary, ilość (suma ilości artykułu w 1 j.m. w zaokrągleniu do 3 miejsc po
przecinku), Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto. Raport pobiera dane z paragonów fiskalnych w stanie
'Z' (zamkniętych). Raport generowany dla oddziału w którym zalogowany jest operator.

231.Sumy sprzedaży za okres ( RS1021)

Raport "Sumy sprzedaży za okres" wymaga podania następujących parametrów: zakres dat (okres, za jaki ma
być wykonany raport), oddział, sposób zapłaty. Zawiera kolumny: Artykuł, Nazwa artykułu, j.m. dla 1 jednostki
miary, ilość (suma ilości artykułu w 1 j.m.), Średnia cena netto, Wartość netto. Pogrupowane wg kategorii
artykułu. Raport pobiera dane z pozycji faktur uwzględniając pozycje korekt (jeśli zostały utworzone do faktur).

232.Zamówienia wg towarów na dzień ( RS1022)

Raport "Zamówienie wg towarów na dzień" wymaga podania daty z której system ma utworzyć raport. Zawiera
kolumny: Kontrahent, Nazwa, Adres, Ilość. Raport pobiera dane z dowodów dostaw.

233.Zamówienia wg kontrahentów na dzień ( RS1023)

Raport "Zamówienie wg kontrahentów na dzień" wymaga podania daty z której system ma utworzyć raport.
Zawiera kolumny: trasa, kontrahent, nazwa, adres, material, opis, ilosc. Raport pobiera dane z dowodów dostaw.

234.Rejestr sprzedaży wg kategorii w oddziale. ( RS2001)

Raport "Rejestr sprzedaży wg kategorii w oddziale." wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Hand-
lowiec, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii oraz ilość i wartość.

235.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla firmy ( RS2002 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii oraz wartość i sumę wszystkich wartości.

236.Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla oddz. ( RS2003 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.VAT) wg kat. dla oddz." wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii oraz wartość i sumę wszystkich wartości. Zestaw-
ienie zawiera dane dotyczące zdefiniowanego oddziału.

237.Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla firmy ( RS2004 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla firmy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii, ilość +/-, dopłatę/zwrot oraz podsumowania.

238.Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla oddziałów ( RS2005 )

Raport "Zestawienie sprzedaży (F.kor.) wg kat. dla oddziałów" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Symbol oddziału, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii, ilość +/- , dopłatę/zwrot oraz pod-
sumowania w poszczególnych kategoriach.

239.Rejestr sprzedaży wg kat. w oddziale ( F. kor. ) ( RS2006 )
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Raport "Rejestr sprzedaży wg kat. w oddziale (F. kor.)" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Handlowiec, Zakres dat. Zawiera symbol i opis kategorii, ilość, wartość oraz podsumowania ilości i wartości
w poszczególnych kategoriach.

240.Stan zaliczek ( RS30001 )

Raport "Stan zaliczek" Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa, adres, nr faktury zaliczkowej, data zaliczki, wpła-
cona zaliczka, pozostało. Należy podać symbol płatnika, lub pozostawić pole puste w celu wyświetlenia stanu
zaliczek dla wszystkich płatników. W raporcie wykonywane są sumy pośrednie stanu zaliczek dla płatnika,
nazwy, adresu, wpłaconych zaliczek i pozostałych.

241.Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg grup. ( RT0001)

Raport "Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg grup" wymaga podania miesiąca i roku od i miesiąca i
roku do (okres za jaki ma być wykonany raport), typu środka trwałego (możliwy wybór ze słownika - klawisz
<F1>). Zawiera kolumny: Symbol (id środka trwałego), Nazwa (nazwa środka trwałego), Wart. pocz (wartość
początkową środka trwałego), Amort w okresie (suma odliczeń amortyzacji w podanym okresie), Umorz. razem
(wartość umorzenia do końca podanego okresu), Wart. netto (wartość netto środka trwałego do końca podanego
okresu), % zuż (procent amortyzacji środka trwałego). Raport grupowany jest wg grup środków trwałych (grupa
id - nazwa grupy). Jeżeli w okresie, za który definiowany jest raport, środek trwały został zlikwidowany lub
sprzedany, pojawi sie on na raporcie z wartościami liczonymi do momentu sprzedaży/likwidacji. Jeżeli pole
typ środka zostawimy puste, wówczas zestawienie drukowane jest dla wszystkich zarejestrowanych typów
środków trwałych. Jeżeli środek trwały nie ma wypełnionej daty zakupu - nie pojawi sie on na zestawieniu.

242.Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg użytkow. ( RT0002)

Raport "Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg użytkow." wymaga podania miesiąca i roku od i miesią-
ca i roku do (okres za jaki ma być wykonany raport), typu środka trwałego (możliwy wybór ze słownika -
klawisz <F1>). Zawiera kolumny: Symbol (id środka trwałego), Nazwa (nazwa środka trwałego), Wart. pocz
(wartość początkową środka trwałego), Amort w okresie (suma odliczeń amortyzacji w podanym okresie),
Umorz. razem (wartość umorzenia do końca podanego okresu), Wart. netto (wartość netto środka trwałego do
końca podanego okresu), % zuż (procent amortyzacji środka trwałego). Raport grupowany jest wg użytkown-
ików środków trwałych (uzytkownik id - nazwa). Jeżeli w okresie, za który definiowany jest raport, środek
trwały został zlikwidowany lub sprzedany, pojawi sie on na raporcie z wartościami liczonymi do momentu
sprzedaży/likwidacji.Jeżeli pole typ środka zostawimy puste, wówczas zestawienie drukowane jest dla wszys-
tkich zarejestrowanych typów środków trwałych.

243.Plan amortyzacji za rok ( RT0003)

Raport "Plan amortyzacji za rok" wymaga podania roku (za który ma być wykonany raport). Zwraca symbol
grupy środka trwałego i jej nazwę oraz sumy kwot planowanych amortyzacji z podziałem na poszczególne
miesiące. Raport zawiera również sumy kwot, dla poszczególnych kolumn. Raport generowany dla całej firmy.

244.Zestawienie środków trw. wg. miejsca użytkowania ( RT0004)

Raport "Zestawienie środków trw. wg. miejsca użytkowania" wymaga podania symbolu miejsca użytkowania i
daty. Zwraca symbol środka trwałego, jego nazwę, wartość początkową, wartość aktualną, wartość umorzenia,
datę przyjęcia środka do użytkowania. Dane zwracane są na dzień podany jako parametr i grupowane są wg
miejsc użytkowania z podanymi sumami wartości dla miejsc użytkowania i całości. Raport generowany dla
całej firmy. Dane do raportu pobierane są z miejsc użytkowania i planu amortyzacji (pobierane są wartości na
dany rok i miesiąc), co powoduje że można uzyskać zestawienie dla miesięcy jeszcze nieumorzonych.

245.Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg grup - amort. podatkowa ( RT0005)

Odpowiednik raportu ST0001 dla amortyzacji podatkowej

246.Umorzenia i wartości śr. trw za okres wg użytkow - amort. podatkowa. ( RT0006)

Odpowiednik raportu ST0002 dla amortyzacji podatkowej

1674



Raporty

247.Plan amortyzacji za rok - amort. podatkowa ( RT0007)

Odpowiednik raportu ST0003 dla amortyzacji podatkowej

248.Zestawienie środków trw. wg. miejsca użytkowania - amort. podatkowa ( RT0008)

Odpowiednik raportu ST0004 dla amortyzacji podatkowej

249.Zaległości w płatnościach ( RZ0001)

Raport "Zaległości w płatnościach" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol oddziału,
Handlowiec. Zawiera symbol i nazwę kontrahenta, płatności z nie przekroczonym terminem zapłaty, zaległości
do siedmiu dni, od 7 do 14 dni, od 15 do 21 i powyżej 21 dni oraz sumę zaległości danego kontrahenta. Raport
zawiera również ogólną sumę wszystkich zaległości.

250.Zestawienie wpłat za faktury wg handlowców ( RZ0002)

Raport "Zestawienie wpłat za faktury wg handlowców" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Symbol handlowca, Zakres dat. Zawiera typ dokumentu, numer faktury, numer faktury poprzedniej (jeśli jest
korekta), kwotę do zapłaty, kwotę uregulowaną, termin zapłaty, datę zapłaty, ilość dni zwłoki w płatnościach
oraz podsumowania kwot do zapłaty i kwot uregulowanych.

251.Zestawienie należności za okres ( RZ0003)

Raport "Zestawienie należności za okres" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Sposób zapłaty,
zakres dat.

252.Zestawienie niezapłaconych faktur ( RZ0004)

Raport "Zestawienie niezapłaconych faktur" wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Symbol odd-
ziału. Zawiera typ dokumentu, numer faktury, numer faktury poprzedniej, termin zapłaty i kwotę do zapłaty.

253.Zestawienie zaległości wg płatników dla trasy ( RZ0005 )

Raport "Zestawienie zaległości wg płatników dla trasy" wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Trasa. Zawiera numer faktury, numer faktury poprzedniej, sposób zapłaty, rodzaj zaległości, termin zapłaty,
ilość dni zwłoki.

254.Zestawienie zaległości wg kontrahentów dla trasy ( RZ0006)

Raport "Zestawienie zaległości wg kontrahentów dla trasy'' wymaga zdefiniowania następujących parametrów:
Trasa. Zawiera numer faktury, numer faktury poprzedniej, sposób zapłaty, rodzaj zaległości, termin zapłaty,
ilość dni zwłoki.

255.Wpłaty dla trasy ( RZ0007)

Raport "Wpłaty dla trasy"' wymaga zdefiniowania następujących parametrów: Trasa. Zawiera pozycje nieza-
płacone, po terminie, zapłacone w terminie, opis dotyczący dni, 8-14 dni, powyżej 14 dni, razem.

256.Zestawienie wpłat według konwojentów w oddz. za okres ( RZ0008)

Raport "Zestawienie wpłat według konwojentów w oddz. za okres" wymaga zdefiniowania następujących para-
metrów: Zakres dat (okres za który ma być wykonany raport), liczbę dni karencji. Zawiera kolumny: Kierow-
ca id; Kierowca nazwa; Zapł. w terminie - terminowe wpłaty za faktury, korekty oraz wpłaty na podstawie
dowodów dostaw; Zapł. po terminie wpłaty za faktury, korekty po upływie terminu płatności; Raport zawiera
podsumowanie kwot dla pozycji raportu. Raport wykonywany jest dla oddziału w którym zalogowany jest op-
erator, obejmuje dokumenty ze zdefiniowanego okresu księgowego.

257.Zestawienie zaległości ( RZ0009)

Raport " Zestawienie zaległości" wymaga podania następujących parametrów: Odział, Sposób zapłaty, Płatnik.
Zawiera kolumny: Typ dok. (faktura / korekta); Faktura nr (nr faktury / korekty); Faktura P nr (nr faktury /
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korekty poprzedniej jeśli występuje) ; Term. zapł. (termin płatności dokumentu); Do zapłaty ; Sposób zapł.; Dni
po ter. (ilość dni po terminie płatności). Raport grupowany jest wg płatników (podany jest id płatnika, nazwa,
adres, nr telefonu), zawiera podsumowania kwot do zapłaty dla każdego płatnika oraz posumowanie kwot dla
pozycji raportu. Raport generowany jest dla całej firmy.

258.Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów (CSV) ( RY0001)

Raport przeznaczony do tworzenia plików gotowych do importu do arkusza kalkulacyjnego. Zawiera kolumny:
kontrahent, nazwa kontrahenta, kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, symbol artykułu, nazwa artykułu,
jednostka miary, cecha_opis, wartość cechy, ilość zamówiona, ilość dostarczona, ilość anulowana, ilość po-
została

259.Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów ( RY0002)

Raport wymaga podania parametru w postaci symbolu kontrahenta. Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa kon-
trahenta, kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, symbol artykułu, nazwa artykułu, jednostka miary,
cecha_opis, wartość cechy, ilość zamówiona, ilość dostarczona, ilość anulowana, ilość pozostała

260.Zestawienie zamówień dost. wg kategorii artykułów ( RY0003)

Raport wymaga podania parametru w postaci kategorii artykułu. Zawiera kolumny: kontrahent, nazwa kon-
trahenta, kategoria artykułu, nazwa kategorii artykułu, symbol artykułu, nazwa artykułu, jednostka miary,
cecha_opis, wartość cechy, ilość zamówiona, ilość dostarczona, ilość anulowana, ilość pozostała

261.Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów (CSV) ( RX0001)

Raport " Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów (CSV) przeznaczony jest do wygenerowania danych
dla arkusza kalkulacyjnego. Zawiera kolumny: Kontrahent, Nazwa kontr, Kategoria atykułu, nazwa kategorii
artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną
w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Jeśli operator nie jest zalogowany
jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku zwraca dane tylko dla zalo-
gowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

262.Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów ( RX0002)

Raport "Zestawienie zamówień odb. wg kontrahentów" wymaga podania kontrahenta jako parametru. Zawiera
kolumny: Kontrahent i nazwa kontr, Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość
zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość
dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kontrahenta i kategorii. Jeśli operator nie jest
zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku zwraca dane
tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

263.Zestawienie zamówień odb. wg kateg. artykułów ( RX0003)

Raport "Zestawienie zamówień odb. wg kateg. artykułów" wymaga podania kategorii artykułu jako parametru.
Zawiera kolumny: Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł i nazwa artykułu, Kontrahent i nazwa kon-
tr, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość za-
mówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kategorii artyk. i artykułu. Jeśli
operator nie jest zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w innym przypadku
zwraca dane tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

264.Zestawienie zamówień odb. wg kateg. art. (wyprod) ( RX0004)

Raport "Zestawienie zamówień odb. wg kateg. art. (wyprod)" wymaga podania kategorii artykułu jako para-
metru. Zawiera kolumny: Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł i nazwa artykułu, Kontrahent i nazwa
kontr, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość wyprodukowaną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało -
ilość zamówiona-ilość wyprodukowana- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kategorii artyk. i
artykułu. Jeśli operator nie jest zalogowany jako handlowiec to zwraca dane dla wszystkich handlowców, w
innym przypadku zwraca dane tylko dla zalogowanego handlowca. Raport generowany jest dla całej firmy.

265.Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów (CSV) ( RY0001)
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Raport " Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów (CSV) przeznaczony jest do wygenerowania danych
dla arkusza kalkulacyjnego. Zawiera kolumny: Kontrahent, Nazwa kontr, Kategoria artykułu, nazwa kategorii
artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną
w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Raport generowany jest dla całej
firmy.

266.Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów ( RY0002)

Raport "Zestawienie zamówień dost. wg kontrahentów" wymaga podania kontrahenta jako parametru. Zawiera
kolumny: Kontrahent i nazwa kontr, Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł, Nazwa artykułu, j.m.1, ilość
zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość zamówiona-ilość
dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kontrahenta i kategorii. Raport generowany
jest dla całej firmy.

267.Zestawienie zamówień dost. wg kateg. artykułów ( RY0003)

Raport "Zestawienie zamówień dost. wg kateg. artykułów" wymaga podania kategorii artykułu jako parametru.
Zawiera kolumny: Kategoria i nazwa kategorii artykułu, Artykuł i nazwa artykułu, Kontrahent i nazwa kon-
tr, j.m.1, ilość zamówioną w 1 j.m.,ilość dostarczoną w 1 j.m.,ilość anulowaną w 1 j.m., Pozostało - ilość
zamówiona-ilość dostarczona- ilość anulowana. Podsumowania kolumn ilości, dla kategorii artyk. i artykułu.
Raport generowany jest dla całej firmy.

268.Uprawnienia dla operatorów - grupy i oddziały ( RA0008)

Raport uprawnień dla operatorów do grup i oddziałów.

269.Uprawnienia do wyznaczników dla operatorów w firmie ( RA0009)

Raport uprawnień do wyznaczników dla operatorów.

270.Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych ( RA0010)

Raport uprawnień do magazynów i dokumentów magazynowych.

271.Lista uprawnionych operatorów do magazynu  ( RA0011)

Raport operatorów uprawnionych do magazynu.

272.Uprawnienia do kas dla operatorów w firmie ( RA0012) Raport uprawnień dla kas operatorów.

273.Raport z opakowań w sklepach (RD1007) Raport stanu opakowań u kontrahenta na podany dzień. Parametry:
Trasa, Kontrahent, Data Kolumny: Trasa, Kontrahent (z danymi adresowymi), Opakowanie (artykul_id), Saldo
(różnica sum opakowań zostawionych i odebranych u kontrahenta na podany w parametrach dzień). Dane
pobierane są z tabeli rs_dowody_dostaw_opakowania_zbiorcze. Możliwe jest wykonanie raportu dla jednego
lub wszystkich kontrahentów lub tras w oddziale, w którym zalogowany jest operator wykonujący raport.

274.Stan urlopów w roku (KP0001) Zawiera numer ewidencyjny, imię, nazwisko pracownika, komórkę organi-
zacyjną z angażu, kod nieobecności, liczbę dni zaległych urlopu, tegorocznych, na żądanie oraz razem dni i
godziny. Parametry to rok na kiedy wykonać raport i komórka organizacyjna w celu ograniczenia wyników.
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Chapter 11. Przepływ dokumentów
Moduł "Przepływ dokumentów" umożliwia firmie sprawne przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej
pomiędzy uprawnionymi operatorami w celu akceptacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej oraz archiwiz-
ację zgodnie z wymaganiami. W obiegu dokumentów wybrani operatorzy odpowiadają za różne etapy proce-
su. Odpowiednie obsłużenie etapów w Anakondzie niweluje ryzyko pomyłek ze strony człowieka, optymalizu-
je czas obsługi dokumentów. Finalnie pozwala analizować poprawność i usprawniać procesy w ramach orga-
nizacji, stanowi sekretariat i archiwum dokumentów. Moduł może obsługiwać różne zagadnienia, jak np. dele-
gacje służbowe, zamówienia wewnętrzne, rejestr dokumentacji w ramach umowy lub projektu, dokumenty przy-
chodzące i wychodzące.

Na etapie wdrożenia administrator systemu powinien zdefiniować parametry obsługi procesów, co zostało szcz-
erzej omówione w poniższych podrozdziałach.

Aby otworzyć moduł "Przepływ dokumentów" należy w oknie głównym wybrać przycisk "Przepływ dokumen-
tów" lub nacisnąć klawisz <F10>:
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Przepływ dokumentów

1. Konfiguracja
Sekcja "Konfiguracja" umożliwia sparametryzowanie modułu "Przepływ dokumentów" tak, żeby faktyczny pro-
ces obiegu dokumentów w firmie był spójny z procesem obsługiwanym w Anakondzie.

1.1. Rodzaje dokumentów
Funkcjonalność "Rodzaje dokumentów" pozwala na zdefiniowanie rodzajów dokumentów, które będą mogły
zostać wykorzystane w elektronicznym obiegu dokumentów oraz ścieżki przejść dokumentów wg stanów. W celu
przejścia do okna rodzajów dokumentów, należy w menu przepływu dokumentów wybrać menu "Konfiguracja":

A następnie wybrać menu "Rodzaje dokumentów":
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Spowoduje to wyświetlenie okna głównego z rodzajami dokumentów:
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Tabela zawiera następujące kolumny:

• Rodzaj - symbol zdefiniowanego rodzaju dokumentu,

• Opis - opis zdefiniowanego rodzaju dokumentu,

• Stany - lista stanów jakie posiadać może dokument o zdefiniowanym rodzaju. Pole zostaje uzupełnione au-
tomatycznie na podstawie stanów aktywowanych w oknie "edycja stanów dla rodzaju",

• Przejścia - lista możliwych zmian pomiędzy stanami dokumentu o zdefiniowanym rodzaju. Pole zostaje uzu-
pełnione automatycznie na podstawie przejść aktywowanych w oknie "przejścia stanów dla rodzaju".

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Wyświetl dane - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "wyświetl dane" z
menu "Rodzaje dokumentów" pozwala na wyświetlenie danych na podstawie uzupełnionych filtrów. Filtry
jakie znajdują się na oknie to:

• Rodzaj - uzupełnienie pozwoli na wyświetlenie konkretnych rodzajów dokumentów na podstawie ich sym-
bolu,

• Opis - uzupełnienie pozwoli na wyświetlenie konkretnych rodzajów dokumentów na podstawie ich opisu,

• Z definicjami - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie wyłącznie tych rodzajów dokumentów, które mają
zdefiniowane listy stanów i przejść.

2.

Dodaj rodzaj - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj rodzaj"
z menu "Rodzaje dokumentów" pozwala na dodanie nowego pustego wiersza w celu uzupełnienia kolejnego
rodzaju dokumentu.

3.

Usuń rodzaj - skrót klawiszowy <NUM->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń rodzaj" z menu
"Rodzaje dokumentów" pozwala na usunięcie aktualnie zaznaczonej pozycji z rodzajem dokumentu.
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4.

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Rodzaje dokumentów" pozwala na zapisanie aktualnie wprowadzonych w tabeli danych.

Uwaga! Dodając rodzaj dokumentu, które podlega pod już istniejący należy zaktualizować uprawnienia pod
ścieżką Okno główne --> F10 Przepływ dokumentów --> F1 Konfiguracja --> F2 Uprawnienia aby system
uwzględnił go podczas sprawdzania uprawnień.

Uwaga! Nie ma możliwości wprowadzenia rodzaju dokumentu, który posiada wyłącznie stany bądź wyłącznie
przejścia. Zapisywać można wyłącznie rodzaje, które albo nie posiadają uzupełnionych ani stanów, ani przejść,
bądź uzupełnione maja i stany i przejścia. W przypadku próby zapisu niewłaściwych danych, system wyświetli
odpowiedni komunikat.

5.

Edytuj stany/przejścia - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Edytuj stany/
przejścia" z menu "Rodzaje dokumentów" pozwala na wyświetlenie okna edycji stanów wybranego rodzaju
dokumentów:

Lista stanów pobierana jest bezpośrednio ze słownika "Stany dokumentów". Aby wykorzystać dany stan
dla wybranego rodzaju dokumentu, wystarczy zaznaczyć checkbox w kolumnie "aktywny". W celu dodania
nowego stanu należy dodać go w słowniku "Stany dokumentów".

Uwaga! Przy użyciu skrótu klawiszowego <F6>, ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Stany
dokumentów" z menu "Stany" operator może udać się bezpośrednio do słownika "Stany dokumentów" bez
konieczności przechodzenia do kartoteki słowników.

Skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Przejścia stanów" z menu "Stany"
pozwala przejść do edycji dostępnych przejść pomiędzy aktywnymi stanami rodzaju dokumentów. Przejścia
generowane są automatycznie tak, by zapewnić wszystkie możliwe ścieżki pomiędzy aktywnymi stanami. Okno
edycji przejść prezentuje się następująco:
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Tak jak w przypadku stanów, pożądane przejścia wystarczy aktywować, zaznaczając checkbox w kolumnie
"Aktywne". Tabela zawiera informacje o możliwych przejściach stanów:

• Pola "Kod1" i "Opis1" są stanem z jakiego ma nastąpić przejście,

• Pola "Kod2" i "Opis2" są stanem do jakiego ma nastąpić przejście.

6.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+L> ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Rodzaje dokumentów" pozwala na sporządzenie wydruku listy z danymi znajdującymi się w wyświetlonej
tabeli.

1.2. Uprawnienia
Funkcjonalność "Uprawnienia" pozwala na zdefiniowanie dostępu do dokumentów w elektronicznym obiegu dla
wskazanych operatorów. W celu przejścia do okna uprawnień, należy w menu przepływu dokumentów wybrać
menu "Konfiguracja":
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A następnie wybrać menu "Uprawnienia":

1684



Przepływ dokumentów

Spowoduje to wyświetlenie okna głównego z uprawnieniami do dokumentów dla wskazanych operatorów:
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Tabela zawiera następujące kolumny:

• Operator - identyfikator operatora którego uprawnienia są w danym wierszu, klawisz <F1> umożliwia wybór,

• Nazwisko i imię - dane odczytane z tabeli z operatorami,

• Dokument - symbol dokumentu do jakiego definiowane są uprawnienia*, możliwy wybór z użyciem klawisza
<F1>,

• Opis - opis rodzaju dokumentu,

• Komórka - symbol komórki dla jakiej definiowane są uprawnienia*, możliwy wybór z użyciem klawisza <F1>,

• Opis - opis komórki,

• Stany - do jakich stanów posiada uprawnienia operator zapisane w formacie ['stan1','stan2'], co oznacza dostęp
do stanu 's1' oraz 's2'. Jeśli jest ich wiele, nie wszystkie będą widoczne dla standardowej szerokości kolumny.

• Przejścia - przejścia między stanami do jakich uprawnienia posiada operator zapisane w formacie [['s1','s2'].
['s3', 's7']], co oznacza możliwość przejścia ze stanu 's1' do stanu 's2' oraz ze stanu 's3' do stanu 's7', przejścia są
kierunkowe, aby umożliwić powrót potrzeba dodać ['s2','s1']. ['s7', 's3']. Jeśli jest ich wiele, nie wszystkie będą
widoczne dla standardowej szerokości kolumny.

• wprow., modyf., zamyk., otwier., księg. - checkboxy (znaczniki) decydujące czy operator może kolejno
wprowadzać, modyfikować, zamykać, otwierać i księgować dokumenty. Wprowadzanie oznacza dodanie doku-
mentu, modyfikacja to wszelkie zmiany w treści, zamykanie i otwieranie obsługuje checkbox 'zamknięte'.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Wyświetl dane - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Wyświetl dane" z
menu "Uprawnienia" pozwala na wyświetlenie danych na podstawie uzupełnionych filtrów. Filtry jakie znaj-
dują się na oknie to:

• Operator - uzupełnienie pozwoli na wyświetlenie uprawnień dla konkretnego operatora, obsługuje wybór
z użyciem klawisza <F1>,

• Nazwisko - uzupełnienie pozwoli na wyświetlenie uprawnień dla operatorów w oparciu o jego nazwisko
oraz imię. Wystarczy wpisać początek np. 'Kow', a system odnajdzie pracownika "Kowalski Jan'.

• Dokument - uzupełnienie pozwoli na wyświetlenie uprawnień dla konkretnych rodzajów dokumentów na
podstawie ich symbolu. Możliwy wybór z użyciem klawisza <F1>.

• Opis - uzupełnienie pozwoli na wyświetlenie uprawnień dla konkretnych rodzajów dokumentów, na pod-
stawie opisu rodzaju dokumentu. Wystarczy wpisać fragment opisu, np. 'fak', a system wyświetli wiersz z
opisem 'Korekta faktury walutowej'.

• Komórka, Opis - działanie analogiczne do filtrów na typ dokumentu, jednak w tym przypadku filtrowanie
odbywa się po komórce organizacyjnej.

2.

Dodaj rodzaj - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj rodzaj"
z menu "Rodzaje dokumentów" pozwala na dodanie nowego pustego wiersza w celu uzupełnienia kolejnego
rodzaju dokumentu.

3.

Usuń rodzaj - skrót klawiszowy <NUM->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń rodzaj" z menu
"Rodzaje dokumentów" pozwala na usunięcie aktualnie zaznaczonej pozycji z rodzajem dokumentu.
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4. Edytuj stany - wybór spośród stanów zdefiniowanych dla typu dokumentu, możliwy z użyciem klawisza <F4>,

pierwszej ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Edytuj stany" z menu "Uprawnienia".

Otwiera się następujące okno:

Należy w nim oznaczyć obsługiwane stany, a następnie zapisać z użyciem klawisza <F5>, ikony  z menu
podręcznego lub funkcji "Zapisz zmiany" z menu "Stany".

5. Edytuj przejścia - wybór spośród stanów zdefiniowanych dla typu dokumentu, możliwy z użyciem klawisza

<F6>, drugiej ikony  z menu podręcznego lub funkcji "Edytuj przejścia" z menu "Uprawnienia".

Otwiera się następujące okno:

System automatycznie generuje możliwe przejścia w oparciu o dostępne stany. Aktywne przejście kod1=G
kod2=Z oznacza, że operator będzie mógł zmienić stan dokumentu z G na Z, a bez tego przejścia system mu
na to nie pozwoli.

Uwaga: Jeśli operator nie będzie miał dodanych żadnych przejść, oznacza to uprawnienia tylko do przeglądania
danego typu zagadnień.

Należy w nim oznaczyć obsługiwane przejścia a następnie zapisać z użyciem klawisza <F5>, ikony  z
menu podręcznego lub funkcji "Zapisz zmiany" z menu "Przejścia stanów".
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6.

Zapisz zmiany - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zapisz zmiany" z
menu "Uprawnienia" pozwala na zapisanie aktualnie wprowadzonych w tabeli danych.

7.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl+P> ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Drukuj listę" z menu
"Uprawnienia" pozwala na sporządzenie wydruku listy z danymi znajdującymi się w wyświetlonej tabeli.

8.

Wyczyść stany i przejścia - skrót klawiszowy <Ctrl>+<W>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja
"Wyczyść stany i przejścia" z menu "Uprawnienia" pozwala na szybkie usunięcie uprawnień w zaznaczonym
wierszu.

9.

Aktualizuj uprawnienia - skrót klawiszowy <Ctrl>+<U>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Ak-
tualizuj uprawnienia" z menu "Uprawnienia" pozwala ręcznie wywołać aktualizację uprawnień w systemie.

Uwaga: Uprawnienia na oknie nawet po zapisie potrzebują jeszcze dodatkowego przetworzenia, żeby system z
nich korzystał. Jest ono wykonywane automatycznie po zamknięciu okna z uprawnieniami, jednak jeśli dojdzie
np. do zerwania połączenia mogą pozostać nieprzetworzone.

Zarówno komórki, jak i dokumenty działają na zasadzie drzewa, uprawnienia do komórki '0' są również up-
rawnieniami do komórki '01' i każdej innej o początku '0', chyba że dopisane zostaną inne dla konkretnego klucza,
np. zdefiniowanie stanu 'W' dla komórki '0' oraz stanów 'W' i 'G' dla komórki '02' oznacza uprawnienia dla stanu
'W' dla komórek '0', '01', '03', '0003', natomiast do stanów 'W' i 'G' dla komórek '02', '022', '0222'.

Mogą zostać dodane nowe symbole komórek oraz dokumentów po zdefiniowaniu uprawnień, które podlegają już
zdefiniowanym uprawnieniom. W tym celu dodany został przycisk "Aktualizuj uprawnienia".

2. Sekretariat
Kategoria "Sekretariat" modułu "Przepływ dokumentów" zawiera funkcjonalności wspomagające prace zwycza-
jowo wykonywane przez pracowników sekretariatu, takie jak odbiór i wysyłka dokumentów. W celu przejścia do
menu sekretariatu, należy w menu przepływu dokumentów wybrać menu "Sekretariat":
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2.1. Korespondencja przychodząca
Funkcjonalność "Korespondencja przychodząca" pozwala na rejestrację poczty i różnego rodzaju dokumentów,
których wpływ powinien zostać odnotowany przez Sekretariat. Z zarejestrowanej korespondencji jest możliwość
utworzyć i powiązać zagadnienie, które w dalszych krokach procesu może podlegać obiegowi dokumentów. W
celu przejścia do okna korespondencji przychodzącej należy w menu "Sekretariat" wybrać opcję "Korespondencja
przychodząca":
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Spowoduje to wyświetlenie następującego okna:

Tabela zawiera następujące kolumny:
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• Data - kiedy dokument został przysłany (data dzisiejsza),

• Numer - numeracja dzienna,

• Komórka - do jakiej komórki organizacyjnej zostanie przypisany dokument,

• Kontrahent - symbol kontrahenta, który jest nadawcą przesyłki,

• Nazwa - nazwa kontrahenta,

• Adres - adres kontrahenta,

• Polecony nr - numer listu poleconego,

• ZPO - oznaczenie wysyłki za potwierdzeniem odbioru,

• Temat - temat listu,

• Dokument - symbol dokumentu ze słownika typów dokumentów,

• Zagadnienie - identyfikator powiązanego zagadnienia, gdzie 0 oznacza brak.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Wyświetl dane - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Wyświetl dane" z
menu "Korespondencja przychodząca" pozwala na wyświetlenie danych na podstawie uzupełnionych filtrów:

• Zakres Data przyjęcia od/do i numer Zagadnienia wymagają 100% zgodności.

• Filtr Komórka oraz Kontrahent pozwala na wpisanie minimum początkowych znaków kodu (np. kontra-
hent odfiltrowany dla '0' wyświetli kontrahentów '0', '01', '0z' itd.).

• Tylko ZPO zaznaczony wyświetli jedynie zagadnienia z zaznaczonym parametrem ZPO; niezaznaczenie
tego filtra wyświetli wszystkie zagadnienia wg pozostałych parametrów.

2.

Dodaj pozycję - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj " z menu
"Korespondencja przychodząca" otwiera okno "Dodawanie pozycji korespondencji przychodzącej":
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Pola występujące na oknie to:

• Data - pole obowiązkowe, data przesyłki, nie może być miniona.

• Zagadnienie - id zagadnienia, podczas dodawania wpisu możliwe jest automatyczne utworzenie zagadnienia
powiązanego z wpisem w korespondencji przychodzącej.

• Dokument - typ dokumentu, pole wymagane do utworzenia zagadnienia powiązanego z przesyłką.

• Komórka zatrudniająca - pole obowiązkowe, komórka organizacyjna zatrudniająca pracownika.

• Kontrahent - wybór kontrahenta wypełni nazwę i adres jego danymi, dla częstych odbiorców warto dodać
wpis w kartotece.

• Nazwa - nazwa na przesyłce, pole obowiązkowe, aktywne do edycji tylko gdy pole Kontrahent jest puste.
Można wpisać część nazwy, która była już wcześniej wprowadzona i rozwinąć listę propozycji (<F1> na
klawiaturze), a następnie wybrać odpowiednią, co spowoduje uzupełnienie nazwy i adresu.

• Adres - adres na przesyłce, pole obowiązkowe, aktywne do edycji tylko gdy pole Kontrahent jest puste.
Można wpisać część adresu, który był już wcześniej wprowadzony i rozwinąć listę propozycji (<F1> na
klawiaturze), a następnie wybrać odpowiednią, co spowoduje uzupełnienie nazwy i adresu.

• Polecony nr - identyfikator listu poleconego.

• ZPO - oznaczenie wysyłki za potwierdzeniem odbioru,

1692



Przepływ dokumentów

• Temat - odpowiednik pola temat z zagadnienia, pozwala krótko opisać przesyłkę.

• Opis - odpowiednik pola opis z zagadnienia, pozwala dokładnie opisać przesyłkę.

• Symbol dokumentu - symbol/ numer dokumentu powiązanego z korespondencją przychodzącą (max 40
znaków).

• Data dokumentu - data dokumentu powiązanego z korespondencją przychodzącą.

• Kwota brutto - Kwota brutto dokumentu powiązanego z korespondencją przychodzącą.

Wpisy w książce nadawczej numerowane są kolejno 1, 2, 3 (...) w dniu, w celu zgodności z numeracją Poczty
Polskiej.

Podczas zapisywania korespondencji przychodzącej system wyświetli pytanie "Czy utworzyć nowe zagad-
nienie?". W sytuacji gdy z korespondencji przychodzącej będzie tworzone zagadnienie, skopiowane zostaną
do niego z możliwością późniejszej aktualizacji wartości takich pól jak Dokument, Komórka, Kontrahent,
Temat, Opis oraz jednorazowo na etapie dodawania korespondencji skopiowane zostaną wartości pól Symbol
dokumentu, Data dokumentu, Kwota brutto.

3.

Edytuj - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Edytuj pozycję" z menu
"Korespondencja przychodząca", otworzy się okno:

W przypadku gdy korespondencja przychodząca jest powiązana z zagadnieniem, aktualizacja wartości pól
Dokument, Komórka, Kontrahent, Temat, Opis zostanie uwzględniona w zagadnieniu.
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Różnice funkcji edycji względem dodawania korespondencji przychodzącej to:

• Brak możliwości zmiany daty,

• Funkcja Dodaj skan opisana szczerzej poniżej,

• Przechodzenie między wpisami standardową metodą dla programu Anakonda,

• Na dole okna przyciski dla każdego załącznika z zagadnienia pozwalające podglądać dołączone pliki.

Funkcja Dodaj zagadnienie służy do dodania i powiązania nowego zagadnienia w przypadku gdy wcześniej

nie zostało ono utworzone. Uruchamiana jest skrótem klawiszowym <Ctrl>+<Z>, ikoną  na pasku menu
podręcznego lub wybierając funkcję "Dodaj zagadnienie" z menu "Korespondencja przychodząca". Wybranie
funkcji spowoduje wyświetlenie komunikatu "Przypisano zagadnienie" oraz aktualizację pola Zagadnienie o
jego numer w oknie korespondencji przychodzącej.

Funkcja Dodaj skan dostępna jest dla wpisów powiązanych z zagadnieniem i dodaje plik zarówno do kore-
spondencji przychodzącej, jak i do zagadnienia. Uruchamiana jest skrótem klawiszowym <Ctrl>+<S>, ikoną

 na pasku menu podręcznego lub wybierając funkcję "Dodaj skan" z menu "Korespondencja przychodzą-
ca". Wybranie funkcji spowoduje wyświetlenie zapytania:

Dostępne działania:

• Skanuj plik - wyświetlone zostanie okno Skanowanie. W polach Nazwa pliku i Data dokumentu system pod-
powiada wartości z pól Symbol dokumentu i Data dokumentu wskazanych w korespondencji przychodzącej.
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Podczas zapisu zeskanowanego pliku, system nadaje mu nazwę NazwaPliku(DataDokumentu).pdf lub wg
klucza:

i. Jeśli pole Nazwa Pliku jest puste, system na jego miejsce wskazuje symbol kontrahenta z korespondencji
przychodzącej.

ii. Jeśli pole Data dokumentu jest puste, system na jego miejsce podpowiada datę dzisiejszą.

iii. Jeśli zarówno pola Nazwa pliku, Data dokumentu, jak i Kontrahent są puste, system nadaje nazwę pliku
DataDzisiejsza[RRRR.MM.DD] Godzina[HH:MM:SS].pdf

Pole Nazwa pliku nie pozwala na wpisanie znaków specjalnych jak \ / : ? " < > | i automatycznie zamienia je
na _ (podkreślenie).

Po wybraniu funkcji Skanuj uruchomione zostanie skanowanie dokumentu. W zależności od konfiguracji skan-
era graficznego w Anakondzie [patrz Dokumentacja użytkownika --> Uruchamianie programu --> Konfigurac-
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ja programu (pkt 4.2)] wyświetlone zostanie okno wyboru skanera i/lub podajnika skanera, bądź automatycznie
uruchomiony zostanie proces skanowania. Po zakończeniu ponownie wyświetlone zostanie okno Skanowanie.

Możliwe działania:

i. Następna strona - uruchomienie procesu skanowania kolejnej strony.

ii. Podgląd - podgląd zeskanowanego dokumentu; jeśli zeskanowanych strony było więcej niż jedna wyświ-
etlone zostanie okno wyboru skanu do podglądu.

iii.Zapisz - zapisanie zeskanowanego pliku we wskazanej przez użytkownika lokalizacji.

iv. Wyjdź - zakończenie procesu skanowania. Jeśli plik nie został zapisany, system wyświetli komunikat.

Po zapisaniu pliku zostanie on dodany w oknie edycji korespondencji przychodzącej.
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• Wybierz z dysku - wyświetlone zostanie okno Wybierz plik, gdzie należy wskazać lokalizację pliku, który
powinien zostać dołączony do korespondencji przychodzącej.

Po wskazaniu i otworzeniu pliku, zostanie on przypisany do korespondencji przychodzącej analogicznie do
zeskanowanego pliku.

1697



Przepływ dokumentów

• Anuluj - zamknięcie okna Dodaj skan.

4.

Kopiuj pozycję - skrót klawiszowy <Ctrl>+<K>, ikona  lub funkcja "Kopiuj pozycję" z menu 'Korespon-
dencja przychodząca'. Funkcja kopiowania jest dostępna dla dokumentu o najwyższym numerze, w związku z
tym warto najpierw posortować listę po kolumnie "Numer" klikając na etykietę kolumny.

Po wybraniu funkcji, dokument zostanie skopiowany, pojawi sie na liście nowy z kolejnym numerem. Do
nowego dokumentu skopiowane zostają wszystkie dane poza numerem zagadnienia.

5.

Drukuj listę - skrót klawiszowy <Ctrl>+<P>, ikona  lub funkcja "Drukuj listę" z menu 'Korespondencja
przychodząca'.Wyświetlone zostanie okno parametrów wydruku. Po wybraniu odpowiedniej opcji i zaakcep-
towaniu wyświetlony zostanie podgląd lub uruchomiony zostanie proces drukowania.

2.2. Książka nadawcza
Funkcjonalność "Książka nadawcza" pozwala na rejestrację wysyłki prowadzonej przez firmę, umożliwia au-
tomatyczny wydruk dokumentów dla Poczty Polskiej. W celu przejścia do okna książki nadawczej należy w menu
"Sekretariat" wybrać opcję "Książka nadawcza":
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Spowoduje to wyświetlenie okna głównego z wysyłanymi dokumentami:
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Tabela zawiera następujące kolumny:

• Data - kiedy dokument został/zostanie wysłany,

• Numer - numeracja dzienna,

• Komórka - do jakiej komórki zatrudniającej przypisany jest dokument,

• Kontrahent - do jakiego kontrahenta została/zostanie nadana przesyłka,

• Nazwa - nazwa odbiorcy,

• Adres - adres odbiorcy,

• Typ wysyłki - kod ze słownika "Typy wysyłki",

• Przyczyna zwrotu - kod ze słownika "Przyczyny zwrotu wysyłki",

• Zagadnienie - identyfikator powiązanego zagadnienia.

Filtry na oknie pozwalają ograniczyć wyświetlane dokumenty, zakresy dat, numer zagadnienia i przyczyna zwro-
tu wymagają 100% zgodności, pozostałe filtry potrzebują jedynie by początek się zgadzał (np. typ wysyłki odfil-
trowany dla '0' wyświetli typy '0', '01', '0z'). Dodatkowo pola te z wyjątkiem typu wysyłki ignorują rozmiar znaków.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Wyświetl dane - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Wyświetl dane" z
menu "Książka nadawcza" pozwala na wyświetlenie danych na podstawie uzupełnionych filtrów.

• Zakres Data nadania od/do, numer Zagadnienia i Przyczyna zwrotu wymagają 100% zgodności,

• Pozostałe filtry potrzebują jedynie by początek się zgadzał (np. typ wysyłki odfiltrowany dla '0' wyświetli
typy '0', '01', '0z'),

• Parametry Komórka, Kontrahent, Nazwa i Adres ignorują rozmiar znaków podczas filtrowania.

• Parametr Data nadania od domyślnie jest uzupełniany datą pierwszego dnia poprzedniego miesiąca od daty
systemowej.
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2.

Dodaj pozycję - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj " z menu
"Książka nadawcza" otwiera okno "Dodawanie pozycji książki nadawczej":

Pola występujące na oknie to:

• Data - pole obowiązkowe, data przesyłki, nie może być z przeszłości,

• Zagadnienie - opcjonalne id zagadnienia, po wypełnieniu go zaczytane zostaną komórka, kontrahent, nazwa,
adres, temat i opis,

• Komórka zatrudniająca,

• Kontrahent - wybór kontrahenta wypełni nazwę i adres jego danymi, dla częstych odbiorców warto dodać
wpis w kartotece,

• Nazwa - nazwa na przesyłce, pole obowiązkowe, aktywne do edycji tylko gdy pole Kontrahent jest puste.
Można wpisać część nazwy, która była już wcześniej wprowadzona i rozwinąć listę propozycji (<F1> na
klawiaturze), a następnie wybrać odpowiednią, co spowoduje uzupełnienie nazwy i adresu.
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• Adres - adres na przesyłce, pole obowiązkowe, aktywne do edycji tylko gdy pole Kontrahent jest puste.
Można wpisać część adresu, który był już wcześniej wprowadzony i rozwinąć listę propozycji (<F1> na
klawiaturze), a następnie wybrać odpowiednią, co spowoduje uzupełnienie nazwy i adresu.

• Temat - odpowiednik pola temat z zagadnienia, pozwala krótko opisać przesyłkę,

• Opis - odpowiednik pola opis z zagadnienia, pozwala dokładnie opisać przesyłkę

• Typ wysyłki - wartość z słownika Typy wysyłki, wykorzystywana podczas tworzenia wydruku książki
nadawczej,

• Przyczyna zwrotu - wartość z słownika Przyczyny zwrotu wysyłki, do wypełnienia gdy przesyłka wróciła,

• Data wpływu - data dostarczenia do odbiorcy,

• Data potwierdzenia - kiedy przyszło potwierdzenie dostarczenia,

• Data na zwrocie.

Wpisy w książce nadawczej numerowane są kolejno 1, 2, 3 (...) w dniu, w celu zgodności z numeracją Poczty
Polskiej.

3.

Usuń pozycję - skrót klawiszowy <NUM->, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Usuń pozycję "
z menu "Książka nadawcza". Po użyciu pojawi się jeszcze komunikat z prośbą o potwierdzenie, a następnie
usunie wpis z książki nadawczej.

Uwaga: usuwanie numeru ze środka może doprowadzić do przerwy w numeracji.

4.

Edytuj - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Edytuj pozycję" z menu
"Książka nadawcza", otwiera to samo okno co dodawanie poza 1 zmianą - nie ma możliwości edycji daty
przesyłki.

5.

Drukuj książkę nadawczą na dzień - skrót klawiszowy <Ctrl>+<D>, ikona  z menu podręcznego lub
funkcja "Drukuj książkę nadawczą na dzień". Otwiera okno wyboru na jaki dzień wydrukować książkę nadaw-
czą oraz parametry listu:
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Utworzone mogą zostać 2 wydruki:

a. Zestawienie przesyłek:
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Dla listów ekologicznych wpisywane są ilości nadań o kodzie przesyłki zgodnym z numerkiem na
powyższym obrazku (np. '01' dla małego listu ekonomicznego).

W przesyłkach rejestrowanych wypisywane są listy z kodem przesyłki zaczynającym się od '1', na przykład
'11' lub '1u', w kolumnie rodzaj wypisywany jest opis kodu przesyłki ze słownika. W polu przekazał wpisy-
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wane jest imię i nazwisko operatora, na zrzucie obrazu widnieje operator o imieniu 'admin' i nazwisku 'sys-
temu'.

b. Książka nadawcza

Zawiera do 10 wpisów na stronę. Adresat i miejsce doręczenia to pola nazwa i adres w danych nadania,
w kolumnie 'Uwagi' zapisywany jest opis typu przesyłki, pozostałe kolumny pozostają puste. Nad tabelą
wypisywana jest data, na jaką drukowana jest książka nadawcza.

Uwaga: w książce nadawczej drukowane są przesyłki o kodach przesyłki rozpoczynających się od '1'.

3. Zagadnienia
Funkcjonalność "Zagadnienia" modułu "Przepływ dokumentów" może służyć do rejestracji różnego rodzaju doku-
mentów np. delegacje służbowe, zamówienia wewnętrzne, rejestr dokumentacji w ramach umowy lub projektu.
Umożliwiają obsługę dokumentów wymagających akceptacji określonych osób na poszczególnych etapach i/lub
powiązanych z załącznikami. Wspiera operacje takie jak wprowadzanie, edycję, przypisywanie i zamykanie za-
gadnień.

W celu otwarcia okna zagadnień należy w menu przepływu dokumentów wybrać funkcjonalność "Zagadnienia":
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Spowoduje to wyświetlenie okna:
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Tabela zawiera następujące kolumny:

• Zagadnienie - numer zagadnienia w systemie,

• Typ dok. - typ dokumentu wraz z opisem, definiowany w Rodzajach dokumentów w konfiguracji modułu
Przepływ dokumentów,

• Stan - stan dokumentu wraz z opisem, definiowany w słowniku Stany dokumentów,

• Przypisane do - login operatora do którego jest przypisane zagadnienie,

• Temat - temat zagadnienia, po najechaniu kursorem na kolumnę pojawia się podpowiedź z treścią opisu za-
gadnienia,

• Opis - opis zagadnienia, po najechaniu kursorem na kolumnę pojawia się podpowiedź z treścią opisu zagad-
nienia,

• Kontrahent, Nazwa - symbol i nazwa kontrahenta z zagadnienia,

• Symbol dok. - symbol dokumentu wpisany w zagadnieniu,

• Data dok.- data dokumentu, którego symbol wpisano w zagadnieniu,

• Brutto - kwota brutto zagadnienia,

• Zmodyfikowano - data ostatnich zmian w zagadnieniu,

• Zamk. - czy zagadnienie jest zamknięte,

• Zaks. - czy zagadnienie jest zaksięgowane.

Na oknie znajdują się następujące funkcje:

1.

Wyświetl dane - skrót klawiszowy <F3>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Wyświetl dane" z
menu "Zagadnienia" pozwala na wyświetlenie danych na podstawie uzupełnionych filtrów.
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Dostępne parametry filtrowania:

• Zakres dat - ogranicza zagadnienia wg. systemowej daty ich wprowadzenia.

• Typ dokumentu - ogranicza wyniki do typów zaczynających się od wpisanego filtra, obok pola wyświetlany
jest opis.

• Komórka organizacyjna - ogranicza wyniki do zagadnień z komórkami zaczynającymi się od wpisanego
filtra, obok pola wyświetlany jest opis.

• Stan - lista rozwijana zwiera stany występujące w zagadnieniach i opcję pustą.

• Tagi - szuka kompletnego dopasowania słowa, niezależnie od rozmiaru liter. Zagadnienie i filtr mogą zaw-
ierać wiele tagów oddzielonych przecinkiem, wszystkie tagi z filtra muszą znajdować się w zagadnieniu.

• Kontrahent - symbol kontrahenta z zagadnienia.

• Operator - umożliwia filtrowanie po loginie lub numerze operatora.

• Niezamknięte - domyślnie aktywny filtr od wyświetlania jedynie otwartych zagadnień.

• Niezaksięgowane - domyślnie aktywny filtr od wyświetlania jedynie niezaksięgowanych zagadnień.

• Własne - domyślnie aktywny filtr z którym operator wyświetla jedynie zagadnienia przypisane do niego.

• Zagadnienie - umożliwia wpisanie dokładnego numeru zagadnienia, wciśnięcie klawisza <Enter> od razu
otwiera edycję zagadnienia.

Po otwarciu okna Zagadnienia automatycznie wyświetlane są dane zgodnie z domyślnymi filtrami tj.
niezamknięte, niezaksięgowane i własne zagadnienia. Natomiast po zawężeniu parametrów wyświetlania
danych prezentowane są dane zgodnie z filtrem, a w górnej sekcji okna Zagadnienia wyświetlane są ustawione
parametry filtra.

Ustawienie filtra na parametr "Stan" inny niż pusty spowoduje wyświetlenie w oknie zagadnień dodatkowej
kolumny "A", w której użytkownik ma możliwość zaznaczyć więcej niż jeden dokument i przekazać grupę za-
gadnień do kolejnego stanu i operatora. Zaznaczenie wielu pozycji po czym wyświetlenie jednego zagadnienia
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bez modyfikacji, podtrzymuje zaznaczenia na liście zagadnień. Jakakolwiek modyfikacja i ponowny zapis za-
gadnienia spowoduje zdjęcie zaznaczeń na liście zagadnień.

2.

Dodaj - skrót klawiszowy <NUM+>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Dodaj" z menu "Zagad-
nienia" otwiera okno "Dodawanie zagadnienia":
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Pola występujące na oknie to:

• Numer - podczas dodawania zagadnienia pole 'Numer' pozostaje puste, natomiast w momencie zapisu
zostanie mu nadany kolejny numer zagadnienia w ramach firmy.

• Dokument - typ dokumentu, pole obowiązkowe.

• Komórka - komórka organizacyjna zatrudniająca pracownika, pole obowiązkowe.

• Stan - stan dokumentu, pole obowiązkowe uzupełnianie poprzez funkcję "Przekaż" opisaną w dalszej części
dokumentacji.

• Przypisane do - lista operatorów posiadających uprawnienia do wskazanej kombinacji dokument - komórka
- stan.

• Kontrahent - wybór kontrahenta wypełni nazwę i adres jego danymi, dla częstych odbiorców warto dodać
wpis w kartotece.

• Tagi - hasło/-a identyfikujące grupę zagadnień, ułatwiające wyszukiwanie.
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• Temat - krótki opis zagadnienia.

• Opis/ opis merytoryczny - dokładny opis zagadnienia.

• Symbol dokumentu - symbol/ numer dokumentu powiązanego z zagadnieniem (max 40 znaków).

• Data dokumentu - data dokumentu powiązanego z zagadnieniem.

• Kwota brutto - Kwota brutto dokumentu powiązanego z zagadnieniem.

• Wprowadzono - data, czas i operator [kod, nazwisko, imię] rejestrujący zagadnienie.

• Zmodyfikowano - data, czas i operator [kod, nazwisko, imię] ostatnio modyfikujący zagadnienie.

Pola obowiązkowe oznaczono '*'. Operator dodaje zagadnienie w ramach komórki organizacyjnej, do której
ma nadane uprawnienie oraz wskazuje stan dokumentu. Aby przypisać zagadnienie dalej, kolejny opera-
tor powinien mieć uprawnienia do danej kombinacji dokument - komórka - stan. W polu 'Przypisane do'
po rozwinięciu listy lub wybraniu skrótu <F1> zaprezentowana zostanie lista operatorów posiadających up-
rawnienia do wyżej wskazanej kombinacji. Jeśli pole 'Stan' jest puste, wystarczy że operator może obsługiwać
dowolny stan dla danego typu dokumentu i komórki.

Operacje jak dodanie załącznika, komentarza czy zamkniecie wymagają uprzednio zapisu danych.

W przypadku gdy zagadnienie zostało utworzone automatycznie na podstawie korespondencji przychodzącej,
skopiowane i aktualizowane do zagadnienia są wartości takich pól jak Dokument, Komórka, Kontrahent,
Temat, Opis oraz jednorazowo na etapie dodawania korespondencji skopiowane są wartości pól Symbol doku-
mentu, Data dokumentu, Kwota brutto.

Jeśli dodane zostało zagadnienie ze wskazanym typem dokumentu i kontrahentem, na których już zostało zare-
jestrowane zagadnienie, system wyświetli ostrzeżenie informując, w którym zagadnieniu taka para już wys-
tąpiła. Po zamknięciu ostrzeżenia, zagadnienie zostanie automatycznie zapisane.

3.

Edytuj - skrót klawiszowy <F4>, ikona  z menu podręcznego, dwuklik na wierszu lub funkcja "Edytuj"
z menu "Zagadnienia" otwiera okno "Edycja zagadnienia":
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W przypadku gdy zagadnienie powstało podczas dodawania korespondencji przychodzącej, edycja wartości
zagadnienia nie modyfikuje wartości korespondencji.

Okno zawiera dodatkowe funkcjonalności:

a.

Zamknij/Otwórz - skrót klawiszowy <Ctrl> + <Num+>/<Num->, ikona /  z menu podręcznego
lub funkcja "Zamknij"/"Otwórz" z menu "Zagadnienia". Zmienia stan na zamknięty lub otwarty, co blokuje
edycję zagadnienia i wymaga oddzielnych uprawnień.

b.

Zaksięguj - skrót klawiszowy <Ctrl>+<K>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zaksięguj" z
menu "Zagadnienia". Uruchomione zostanie ręczne księgowanie zagadnienia.

Warunkiem umożliwiającym ręczne zaksięgowanie zagadnienia jest posiadanie przez operatora odpowied-
nich uprawnień do operacji księgowych:
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• Przepływ dokumentów -> Konfiguracja -> Uprawnienia - operator powinien mieć zaznaczone uprawnie-
nie "Księg."

• Administracja -> Grupy - poprzez edycję grupy należy nadać uprawnienia modułu Księgowość, m.in. do
okresów obrachunkowych, planu kont i dowodów księgowych.

Ponadto niezbędne jest wskazanie kontrahenta oraz wcześniejsze zdefiniowanie wzoru dekretacji. Po wybra-
niu funkcji wyświetlone zostanie okno wyboru wzoru dekretacji oraz daty utworzenia dowodu.

Jeśli w zagadnieniu zostanie uzupełnione pole Symbol dokumentu, Data dokumentu i Kwota brut-
to, wyświetlone zostanie okno Nowy dowód księgowy, a te dane z zagadnienia zostaną automatycznie
podpowiedziane w dowodzie księgowym. Jeśli wcześniej wspomniane pola nie zostały uzupełnione sys-
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tem wyświetli kartotekę dowodów księgowych z aktywnymi filtrami w celu odnalezienia istniejącego lub
ręcznego dodania dowodu księgowego.

Po zaakceptowaniu wzoru dekretacji i daty dowodu, wyświetlone zostanie okno "Edycja dowodu księ-
gowego", gdzie operator może uzupełnić informacje lub zmodyfikować.

Zgodnie ze wzorem dekretacji pozycje dowodu księgowego mogą zostać automatycznie utworzone lub też
nie, wówczas należy uprawniony operator powinien dodać je ręcznie. Automatycznie dodane pozycje dekre-
tu należy uzupełnić o kwoty.

Proces rejestracji dowodu księgowego i pozycji przebiega zgodnie z procesem opisanym w Dokumentacji
Użytkownika w rozdziale 2 modułu Księgowość.
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Utworzony dowód księgowy otrzymuje stan "M" i jego edycja lub usunięcie z zagadnienia jest możliwa
tylko z modułu Księgowość.

W dowodzie księgowym w funkcji Załączniki, które można wyświetlić poprzez wybór ikony  z menu
podręcznego, skrót <F10> lub wybór z menu "Dowód" funkcji "Załączniki", automatycznie skopiowany
jest załącznik dołączony wcześniej do zagadnienia.

c.

Uzupełnij MPK - skrót klawiszowy <Ctrl>+<D>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Uzupełnij
MPK" z menu "Zagadnienia".

Warunki konieczne do spełnienia, żeby funkcja uzupełnienia MPK była aktywna:

• W zagadnieniu uzupełnione pola Kontrahent, Symbol dokumentu, Data dokumentu, Kwota brutto.

• Dodany do zagadnienia minimum jeden załącznik.

• Wcześniejsze zdefiniowanie wzoru dekretacji, a następnie wskazanie tego wzoru dla kontrahenta i
określonego typu dokumentu.

Po wybraniu funkcji wyświetlone zostanie okno "Dekret zagadnienia [nr zagadnienia]". Zgodnie ze wzorem
dekretacji system przygotuje pozycje, na które dane zagadnienie może zostać zaksięgowane. Na ich pod-
stawie uzupełnionych pozycji MPK, zostanie utworzony dowód księgowy.

W aktywnych polach należy uzupełnić "Termin płatności" oraz "Kwota" w podziale na poszczególne pozy-
cje, a następnie zapisać zmiany.

Po zapisaniu uzupełnionych pozycji MPK zagadnienia, utworzony zostaje dowód księgowy z numerem
kolejnym wg szablonu numeracji. Numer ten zostaje uzupełniony w oknie zagadnienia w polu "Dowód księ-
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gowy". Operator o odpowiednich uprawnieniach może wyświetlić i edytować dowód księgowy wybierając

ikonę  dostępną obok pola o tej nazwie.

Dowód księgowy księgowy zostaje utworzony ze stanem "M". Operator ma możliwość edytować przypisane
pozycje ponownie wybierając funkcję Uzupełnij MPK jedynie do czasu, kiedy dowód księgowy jest w
stanie "M". Późniejsza edycja jest możliwa jedynie w module Księgowość.

Operator o odpowiednich uprawnieniach może usunąć dowód księgowy z modułu Księgowość. Wówczas w
zagadnieniu powiązanie także zostanie usunięte bez możliwości ponownego uzupełnienia MPK zagadnienia
z tego miejsca, jedynie ręcznie z modułu Księgowość.

Dalszy proces zatwierdzania dowodu księgowego odbywa się w module Księgowość przez uprawnionego
operatora.

d.

Przekaż - skrót klawiszowy <Ctrl> + <P>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Przekaż" z menu
"Zagadnienia", otwiera okno:
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Okno zostało zoptymalizowane do szybszego przekazywania. Przed przekazaniem konieczny jest zapis zmi-
an, żeby nie było wątpliwości czy potrzebne są uprawnienia sprzed zapisu, czy te z okna. Na liście stanów
do wyboru są te, na które istnieją przejścia z aktualnego stanu. Jeśli możliwy do wskazania jest tylko jeden
stan, zostaje on automatycznie wybrany. Lista operatorów zależnie od stanów zawiera osoby, które takie
zagadnienie mogą obsługiwać. Jeśli istnieje tylko jeden stan i operator, można od razu wybrać <F5> i za-
twierdzić zmiany. Na listach rozwijanych stanów i operatorów między opcjami przechodzi się strzałkami w
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prawo i lewo, z użyciem klawisza <F1> można rozwinąć listę, <Enter> przechodzi dalej, a strzałki w górę
i dół przechodzą odpowiednio do poprzedniej i następnej kontrolki.

Możliwe jest natychmiastowe uzyskanie błędu "Brak operatorów do których można przepisać zagadnienie".
Wówczas należy upewnić się, czy dokument i komórka są uzupełnione poprawnie, a jeśli tak, to zwery-
fikować uprawnienia w konfiguracji przepływu dokumentów.

W przypadku gdy nowy stan dokumentu wymaga kontroli kwoty akceptacji (kolumna "Akceptacja" w
definicji słownika "Stany dokumentów"), system weryfikuje wysokość kwoty dokumentu z wartością pola
"Akcept. do kwoty" danych dodatkowych wskazanego operatora:

• Jeśli wartość w polu "Akcept. do kwoty" > 0 i kwota w zagadnieniu < "Akcept. do kwoty", to system
przekazuje dokument zgodnie z definicją.

• Jeśli wartość w polu "Akcept. do kwoty" < 0 (np. -1) to znaczy, że operator może akceptować wszystkie
zagadnienia, system nie kontroluje kwot i przekazuje dokument bez komunikatu.

• Jeśli wartość w polu "Akcept. do kwoty" = 0 i kwota w zagadnieniu > 0, to system blokuje operację z
komunikatem 'Brak uprawnień do akceptacji do zapłaty'.

• Jeśli wartość w polu "Akcept. do kwoty" > 0 i kwota w zagadnieniu > "Akcept. do kwoty", to system
blokuje operację z komunikatem 'Brak uprawnień do akceptacji do zapłaty. Kwota większa od (wartość
z "Akcept. do kwoty")'.

Kontrola kwot uwzględnia zastępstwo operatora wskazane w jego danych dodatkowych.

e. Załączniki - operator ma możliwość dodać załącznik do zagadnienia poprzez wybranie przycisku

. Wówczas wyświetlone okno z możliwością wybrania jednej z trzech funkcji:

• Skanuj plik - wyświetlone zostanie okno Skanowanie. W polach Nazwa pliku i Data dokumentu system
podpowiada wartości z pól Symbol dokumentu i Data dokumentu wskazanych w zagadnieniu. Podczas
zapisu zeskanowanego pliku, system nadaje mu nazwę NazwaPliku(DataDokumentu).pdf lub wg klucza:

i. Jeśli pole Nazwa Pliku jest puste, system na jego miejsce wskazuje symbol kontrahenta z zagadnienia.

ii. Jeśli pole Data dokumentu jest puste, system na jego miejsce podpowiada datę dzisiejszą.

iii. Jeśli zarówno pola Nazwa pliku, Data dokumentu, jak i Kontrahent są puste, system nadaje nazwę pliku
DataDzisiejsza[RRRR.MM.DD] Godzina[HH:MM:SS].pdf

Pole Nazwa pliku nie pozwala na wpisanie znaków specjalnych jak \ / : ? " < > | i automatycznie zamienia
je na _ (podkreślenie).
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Po wybraniu funkcji Skanuj uruchomione zostanie skanowanie dokumentu. W zależności od konfiguracji
skanera graficznego w Anakondzie [patrz Dokumentacja użytkownika --> Uruchamianie programu --> Kon-
figuracja programu (pkt 4.2)] wyświetlone zostanie okno wyboru skanera i/lub podajnika skanera, bądź
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automatycznie uruchomiony zostanie proces skanowania. Po zakończeniu ponownie wyświetlone zostanie
okno Skanowanie.

Możliwe działania:

i. Następna strona - uruchomienie procesu skanowania kolejnej strony.

ii. Podgląd - podgląd zeskanowanego dokumentu; jeśli zeskanowanych strony było więcej niż jedna wyświ-
etlone zostanie okno wyboru skanu do podglądu.

iii.Zapisz - zapisanie zeskanowanego pliku we wskazanej przez użytkownika lokalizacji.

iv. Wyjdź - zakończenie procesu skanowania. Jeśli plik nie został zapisany, system wyświetli komunikat.

Po zapisaniu pliku zostanie on dodany w oknie edycji zagadnienia.
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• Wybierz z dysku - wyświetlone zostanie okno Wybierz plik, gdzie należy wskazać lokalizację pliku,
który powinien zostać dołączony do zagadnienia.
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Po wskazaniu i otworzeniu pliku, zostanie on przypisany do zagadnienia analogicznie do zeskanowanego
pliku.

• Anuluj - powrót do okna edycji zagadnienia.

Gdy załącznik zostanie dodany, a operator go wybierze, wyświetlone zostanie okno z możliwością zapisa-
nia pliku na dysku lub otworzenia go. Obok nazwy pliku znajduje się przycisk podpisany 'x', służący do
usuwania załącznika. Przechodząc klawiaturą po oknie można z kolei otworzyć załącznik wybierając klaw-
isz <Enter> gdy zaznaczony jest odpowiedni załącznik albo usunąć go z użyciem klawisza <Delete>. W
zagadnieniu może być załączonych wiele plików. Dodawanie załączników wymaga zapisu zagadnienia.

f. Komentarze - przykład:

• przycisk Komentarze >>/ Komentarze << służy do zwijania/rozwijania sekcji komentarzy,

• pole Komentarz 1: - Komentarz ...: zawiera numer komentarza, najnowsze są na górze,

• przycisk Dodaj komentarz otwiera okno dodawania komentarza, w którym zapis zmian skutkuje do-
daniem nowego komentarza,

• przycisk Edytuj otwiera okno treści komentarza,

• pole Wprowadzono: to kolejno data, czas, numer, nazwisko i imię operatora, który dodał komentarz,

• pole Ostatnia modyfikacja: to kolejno data, czas, numer, nazwisko i imię operatora, który ostatni dokonał
zmian w komentarzu.

g. Historia - lista modyfikacji zawartości zagadnienia:

Uwaga: w kolumnie "Wartość" jest limit 50 znaków, więc wartości są odpowiednio przycinane żeby się
zmieściły w polu.

4.

Podgląd skanu - skrót klawiszowy <F6>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Podgląd skanu"
z menu "Zagadnienia". Przycisk jest nieaktywny dla zagadnień bez załączników. Dla zagadnień, które mają
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załączniki wyświetlane jest okno z opcją zapisu lub otwarcia pierwszego załącznika w danym zagadnieniu. Jest
to szybki dostęp np. do faktury która została zapisana w systemie jako dokument.

5.

Przekaż zaznaczone - skrót klawiszowy <F5>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Przekaż zaz-
naczone" z menu "Zagadnienia". W celu uaktywnienia funkcji należy w filtrach wskazać parametr Stan za-
gadnienia, na liście zagadnień pojawi się dodatkowa kolumna 'A.' w której można zaznaczyć zagadnienia do

przekazania. Skrót klawiszowy <Ctrl>+<W>, ikona  z menu podręcznego lub funkcja "Zaznacz wszys-
tko" z menu "Zagadnienia". Klawisze klawiatury <Enter> i <Spacja> przełączają zaznaczenie wiersza, na
którym jest kursor. Zaznaczając kilka wierszy z użyciem muszy lub klawiatury, a następnie wybranie klaw-
isza <Enter> zaznaczy znacznik w kolumnie 'A.' przy wskazanych wierszach, a odznaczy w pozostałych fil-
trowanych.

Po użyciu metody 'Przekaż zaznaczone' wyświetli się okno przekazywania analogicznie do edycji danych za-
gadnienia (pkt 3.4 niniejszej instrukcji), jednak dostępne stany i operatorzy mogą zawierać więcej funkcjon-
alności. Ostateczna weryfikacja uprawnień odbywa się w trakcie przekazywania zagadnień. W razie niezgod-
ności niektóre zagadnienia nie zostaną przepisane, a użytkownik otrzyma komunikat gdzie wystąpiły błędy.

UWAGA!

Do funkcji przypisującej zagadnienia pobierane są dane z pierwszego zaznaczonego wiersza. Przypisywane są
wyłącznie zagadnienia spełniające warunki z pierwszego wiersza.

4. Przypadki użycia
Moduł Przepływ dokumentów można wykorzystać do rejestracji różnych dokumentów, zarówno takich, które
powinny zostać tylko zarchiwizowane, jak i takich, które w końcowym etapie będą księgowane. Przykładowe
dokumenty to:

• faktury kosztowe,

• dowody wpłat,

• wnioski urlopowe,

• rozliczenia podróży służbowych,

• umowy,

• zamówienia,

• poczta przychodząca,

• poczta wychodząca,

• protokoły zdawczo - odbiorcze,

• i inne.

Na potrzeby przybliżenia możliwości wykorzystania funkcjonalności, poniżej omówiony został przykładowy
proces rejestracji zamówienia na materiały biurowe, aż po wpływ faktury zakupu. Na potrzeby obsługi tego
hipotetycznego procesu, w systemie Anakonda zdefiniowany został rodzaj dokumentu ZamW – Zamówienie
wewnętrzne oraz FZK - Faktura zakupu koszty. Dodane zostały także stany dokumentu zgodne z ustalonym
w firmie procesem, przejścia dokumentu pomiędzy stanami oraz uprawnieni operatorzy. Należy pamiętać, że w
zależności od parametryzacji typów dokumentów i ich stanów, lista operatorów uprawnionych do przypisania
dokumentu na kolejnych etapach będzie się zmieniała.

Zdefiniowana parametryzacja została przedstawiona na obrazach na końcu niniejszego rozdziału.
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Realizacja niniejszego przykładowego procesu przestawia się w następny sposób:

1. Pracownik Jan Kowalski potrzebuje złożyć zamówienie wewnętrzne na 10 ryz papieru do drukarki. W module
"Przepływ dokumentów" w kartotece "Zagadnienia" pracownik Jan Kowalski rejestruje nowe zagadnienie, w
którym wskazany zostaje:

• Dokument (rodzaj): ZamW,

• Komórka (organizacyjna): 01- Centrala,

• Stan (dokumentu): W - Wprowadzony,

• Przypisany do: Jan Kowalski.

Pracownik opisuje swoje zamówienie i zapisuje.

2. Następnie pan Jan przypisuje zagadnienie do swojej przełożonej Anny Nowak. Wybiera ikonę "Przekaż i
wybiera:

• Nowy stan (dokumentu): A1 - Do akceptacji przełożonego,

• Przypisać do: Anna Nowak.
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3. Przełożona pana Jana Kowalskiego wyświetla kartotekę Zagadnienia. Filtr domyślny wyświetli jej zagadnienia
własne, czyli takie, które na obecnym etapie są do niej przypisane (tj. do Anny Nowak). Pani Anna odnajduje
zagadnienie dodane przez pana Jana i przechodzi do edycji. Po zapoznaniu się z treścią może uzupełnić pola,
np. opis o ilość ryz papieru do zamówienia, adnotacje akceptacji i zapisuje zagadnienie.
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4. Zgodnie z przyjętą ścieżką procesu zamówień wewnętrznych, w kolejnym etapie zamówienie zostaje
przekazane do Działu Zakupów, gdyż wartość zamówienia nie przekroczy granicznej założonej w przykład-
owym procesie kwoty 1000 zł. Gdyby wartość zamówienia przekraczała tę kwotę wymagana by była akcep-
tacja Zarządu. Pozostając w oknie zagadnienia, pani Anna wybiera ikonę "Przekaż" i wskazuje:

• Nowy stan (dokumentu): R1 – Do realizacji,

• Przypisać do: Maria Olszewska (pracownik Działu Zakupów).

5. Pracownik Działu Zakupów poprzez funkcję "Filtruj" wyszukuje zagadnienie. Mając akceptację za-
planowanego kosztu pani Maria realizuje zamówienie, po czym poprzez edycję zagadnienia uzupełnia:

• kontrahenta, u którego zostało złożone zamówienie, co ułatwi później identyfikację zamówienia po jego
zrealizowaniu.

• symbol (nr) dokumentu zamówienia,

• datę,

• kwotę brutto.
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Zagadnienie zostaje zapisane.

6. Pani Maria kończy obieg zagadnienia dotyczącego zamówienia 10 ryz papieru, przekazuje je poprzez wybranie
ikony "Przekaż" i wskazuje:

• Nowy stan (dokumentu): R2 - Zrealizowany,

• Przypisać do: Maria Olszewska - Zagadnienie w tym przypadku pozostaje na tym samym pracowniku, gdyż
to on będzie weryfikował zamówienie po otrzymaniu faktury zakupu.

7. Po zrealizowaniu zamówienia do firmy wpływa faktura zakupu. Pracownik Sekretariatu przyjmuje fakturę
zakupu dostarczoną wraz z dostawą zamówienia. W tym celu w module "Przepływ dokumentów", podmodule
"Sekretariat" w kartotece "Korespondencja przychodząca" rejestruje nowy dokument wprowadzając poniższe
dane:

• Data: (dzisiejsza - skrót Ctrl+D),
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• Rodzaj dokumentu: FZK - Faktura zakupu koszty,

• Komórka zatrudniająca: Dział Zakupów,

• Kontrahent: Dostawca zamówienia,

• Symbol dokumentu,

• Data dokumentu,

• Kwota brutto.

Następnie pracownik Sekretariatu zapisuje dokument. Gdy system Anakonda wyświetla pytanie "Czy utworzyć
nowe zagadnienie?", pracownik potwierdza operację.

8. Do utworzonej korespondencji przychodzącej należy załączy skan faktury. W związku z tym pracownik
wybiera ikonę "Dodaj skan", skanuje fakturę i zapisuje ją do dokumentu.
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Skan faktury został tym samym dodany do korespondencji przychodzącej i do zagadnienia.

Okno korespondencji można zamknąć.
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9. Kolejne kroki są wykonywane przez Dział Zakupu. Pani Maria, pracownik Działu Zakupów, otwiera moduł
"Przepływ dokumentów", kartotekę "Zagadnienia". Poprzez funkcję Filtruj zdejmuje znacznik "Własne", a
pozostawia komórkę Dział Zakupów i wyszukuje nowo wprowadzone zagadnienia.

10.Pani Maria przechodzi do edycji zagadnienia i przypisuje zagadnienie na siebie wybierając ikonę "Przekaż"
i wskazując:

• Nowy stan (dokumentu): A3 - Do akceptacji merytorycznej,

• Przypisać do: Maria Olszewska.

11.Następnie pani Maria weryfikuje merytorycznie otrzymaną fakturę zakupu FZK wg załączonego skanu z za-
mówieniem wewnętrznym ZamW w stanie R2 - Zrealizowany, po czym uzupełnia lub poprawia dane w za-
gadnieniu:

• Komórka (organizacyjną) - zmiana na jednostkę, która składała zamówienie (w tym przypadku zmiana na
01 - Centrala),

• Dokument (rodzaj), kontrahent,

• Temat i opis merytoryczny,

• Symbol dokumentu, data dokumentu, kwota brutto.

• Dodaje załącznik, jeśli jest taka potrzeba.
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Dokument należy zapisać.

12.Następnie pani Marię przekazuje zagadnienie zgodnie z procesem poprzez funkcję "Przekaż" do kolejnej ak-
ceptacji:

• Nowy stan (dokumentu): A4 - Do akceptacji formalno-rachunkowej,

• Przekaż do: Michał Malec (pracownik Działu Księgowości).

Jeśli na tym etapie operator otrzyma komunikat o braku uprawnień do przekazania dokumentu, administrator
systemu lub inna osoba decyzyjna powinna sprawdzić jaka wartość w polu "Akcept. do kwoty" jest wprowad-
zona dla operatora, który zmienia stan dokumentu (w tym przypadku dla pani Marii). Żeby to sprawdzić na
oknie głównym systemu Anakonda należy wybrać ścieżkę: F1 Administracja --> F3 Operatorzy --> Zaznaczy
na lisice operatora (tu Maria Olszewska) --> F6 Pozostałe dane operatora --> Dane dodatkowe. Dostępne oz-
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naczenia w polu "Akcept. do kwoty": Domyślnie 0 - nie może akceptować, -1 może akceptować wszystko, inna
wartość - może akceptować do tej wartości włącznie. Parametr uwzględnia zastępstwa.

13.Pracownik Działu Księgowości poprzez domyślnie zaznaczony filtr "Własne" w oknie Zagadnienia odnajdu-
je fakturę zakupu do akceptacji. Wyświetla zagadnienie, weryfikuje dane dotyczące faktury, a następnie prze-
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chodzi do jej zaksięgowania. W tym celu wybiera funkcję "Zaksięguj". Wyświetli sie okno dodawania nowego
dowodu księgowego, w którym pan Michał wprowadza poniższe parametry:

• Wzór dekretacji: FZ FZK

• Data: (Dzisiejsza - skrót klawiszowy Ctrl + D).

Proces księgowania jest standardowym procesem omówionym w dziale modułu Księgowość. Po zaksięgowa-
niu dowodu powiązał się on z zagadnieniem, a jego numer automatycznie uzupełnił się w polu Dowód księ-
gowy zagadnienia.

14.Zagadnienie jest już kompletne i pan Michał może je przekazać do ostatniego stanu poprzez funkcję "Przekaż"
i następujące parametry:

• Nowy stan (dokumentu): Z - Zamknięty,

• Przypisać do: Michał Malec - w tym przypadku pozostaje poprzedni operator.
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15.Zagadnienie zostaje także zamknięte przez pracownika Działu Księgowości w celu uniemożliwienia mody-
fikacji. W tym celu pan Michał wybiera funkcję "Zamknij". System wyświetli komunikat potwierdzający op-
erację, a pola zagadnienia stają się nieaktywne.

16.Dalsza obsługa faktury zakupu odbywa sie już po stronie modułu Księgowość, w przypadku gdy wymagane są
zmiany. Proces można rozwinąć o status "Do wypłaty" i akceptację przelewu. Wówczas administrator systemu
Anakonda powinien zdefiniować odpowiednie stany dokumentu FZK i nada uprawnienia operatorom.

Parametryzacja przepływu dokumentów została dokładnie omówiona w rozdziale Przepływ dokumentów --> Kon-
figuracja. Na potrzeby niniejszego przypadku użycia stany i przejęcia rodzajów dokumentów ZamW i FZK oraz
uprawnienia dla operatorów zostały zdefiniowane w następujący sposób:

1. Przepływ dokumentów --> Konfiguracja --> Rodzaje dokumentów:

Dodanie rodzaju ZamW i FZK
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2. Przypisanie stanów obowiązujących dla rodzaju dokumentu ZamW

3. Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu ZamW
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4. Przypisanie stanów obowiązujących dla rodzaju dokumentu FZK
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5. Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu FZK
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6. Przepływ dokumentów --> Konfiguracja --> Uprawnienia:

Dodanie operatorów uprawnionych do przepływu dokumentów ZamW i FZK dla komórki organizacyjnej 01
- Centrala.
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7. Przypisanie uprawnień do stanów dla rodzaju dokumentu ZamW dla operatora Jan Kowalski

8. Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu ZamW dla operatora Jan Kowalski
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9. Przypisanie uprawnień do stanów dla rodzaju dokumentu ZamW dla operatora Anna Nowak

10.Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu ZamW dla operatora Anna Nowak
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11.Przypisanie uprawnień do stanów dla rodzaju dokumentu ZamW dla operatora Maria Olszewska

12.Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu ZamW dla operatora Maria Olszewska
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13.Przypisanie uprawnień do stanów dla rodzaju dokumentu FZK dla operatora Maria Olszewska

14.Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu FZK dla operatora Maria Olszewska
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15.Przypisanie uprawnień do stanów dla rodzaju dokumentu FZK dla operatora Michał Malec

16.Przypisanie przejść stanów dla rodzaju dokumentu FZK dla operatora Michał Malec
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Chapter 12. Transport
1. Samochody
Słownik wykorzystywany jest przy tworzeniu uproszczonych dowodów dostaw oraz przy rozliczaniu zleceń trans-
portowych w module Transport . Kod stanowić mogą dowolne znaki - maksymalnie 8. Dodatkowo, podczas
wprowadzania nowego wiersza system kontroluje czy nie istnieje już kod z podobnym opisem. Jeżeli tak, wyświet-
lany jest komunikat ostrzegający przed wprowadzeniem zdublowanych danych. Kolumna Właściciel zawiera kod
kontrahenta (w przypadku rozliczania zleceń transportowych Przewoźnika), który jest właścicielem samochodu.

2. Kierowcy
Słownik używany jest podczas wprowadzania dowodów dostaw oraz rozliczania zleceń transportowych w mod-
ule Transport. Przetrzymywane są w nim informacje o kierowcach/trasach. Kod stanowić mogą dowolne znaki
- maksymalnie 4. Kolumna 'Własny' definiuje, czy kierowcy pracują dla firmy, czy są z zewnątrz. Uid karty to
pole zawierające numery karty NFC - maksymalnie 5, które wykorzystywane są podczas pracy z aplikacją mo-
bilną EMS (aplikacja ta zawiera się w pakiecie Anakonda Enterprise). Uwaga: Każde id karty może w słowniku
wystąpić tylko raz, co sprawdzane jest w trakcie zapisu danych. Średniki uzupełniane są przez system, nie ma
potrzeby wpisywać ich samemu.

3. Kierowcy wersje
Jest to tabela pomocnicza, z której dane są niezbędne do wygenerowania raportów służących do rozliczenia
kierowców z dostarczanego odbiorcom asortymentu.

Aby ją uzupełnić należy w module Transport nacisnąć klawisz <F3> lub wskazany na rysunku przycisk:
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System wyświetli okno, w którym możliwe będzie wprowadzenie danych:
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W odpowiednich kolumnach należy wpisać:

• Oddział

• Wł - zaznaczyć jeżeli wiersz jest definiowany dla kierowców własnych

• Spec. - zaznaczyć jeżeli wiersz jest definiowany dla specjalnych odbiorców (np. dla tych, dla których nie są
wystawiane korekty za zwroty)

• W. norm. - wersja cenowa obowiązująca od poniedziałku do soboty

• W. świąt. - wersja cenowa obowiązująca w niedziele i święta

• W. Przerz. - wersja cenowa dla przerzutów międzymagazynowych w dzień

• W. noc - wersja cenowa dla przerzutów międzymagazynowych w nocy (na dokumencie magazynowym zaz-
naczona opcja "nocny")

• Magazyn - symbol magazynu w oddziale, z którego idą przerzuty

• Płatnicy - lista symboli płatników specjalnych rozdzielana przecinkami

Wprowadzone dane należy zapisać naciskając klawisz <F5> lub z Menu wybierając polecenie "Pozycja" --->

funkcję "Zapisz" lub naciskając ikonę .

Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć ją na liście, a następnie z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję

"Usuń" lub nacisnąć klawisz Num- lub ikonę .

Aby wydrukować zestawienia z dostarczonego pieczywa należy z Menu wybrać polecenie "Pozycja" ---> funkcję

"Drukuj zestawienia" lub nacisnąć klawisze <Ctrl+L> lub ikonę . System wyświetli okno, w którym należy
zdefiniować dane, wg których ma być wykonane zestawienie:
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Możliwe jest wykonanie 3 raportów. O tym, który ma być wydrukowany decyduje zaznaczenie checkboxów.
Możliwe jest również zaznaczenie wszystkich trzech jednocześnie.

W przypadku dwóch pierwszych raportów (Normalny i Specjalny) możliwe jest dodatkowe zaznaczenie pola
kontrolnego "Sumy". W takim przypadku ilość asortymentu przeliczana będzie i wyświetlana w grupowaniu na
kosze.

Raporty "Normalny" i "Specjalny" drukowane są z dowodów dostaw, dane do raportu "Przerzuty" pobierane są
z obrotów magazynowych.

Zaznaczenie checkbox'a pdf spowoduje wyszarzenie pola "Kierowca". Po podaniu zakresu dat i ścieżki docelowej
w polu "Folder" system utworzy raporty pdf dla wszystkich przewoźników w firmie (każdy przewoźnik - osobny
plik pdf). Wydruk ten może być również wykonywany cyklicznie i wysyłany na zdefiniowany adres e-mail - pa-
trz dokumentacja użytkownika -> administracja -> harmonogram zadań -> funkcja fs_wysylanie_pdf_dla_prze-
woznikow

Po wypełnieniu danych można zatwierdzić wydruk naciskając "Drukuj" lub zrezygnować wybierając "Zamknij".

• Trasy - stawki

Korzystając z przycisku , F6 na klawiaturze, bądź wybierając Pozycja --> Stawki wyświetli się okno:
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Można w nim przeglądać stawki dla tras w systemie na wybraną datę, jeśli nie uzupełniono filtra, to wyświet-
lone zostaną stawki na dzień dzisiejszy. Standardowo istnieje możliwość wydrukowania widocznego grida przy

użyciu <Ctrl+P>, , lub "Trasy" -> "Drukuj".

Z tego okna możemy również dokonać obliczeń, aby to zrobić należy oznaczyć trasę na gridzie, po czym nacis-

nąć <F8>, , lub wybrać "Trasy" -> "Obliczenia" w menu.

Uwaga! Aby wykonać obliczenia, wszystkie tryby muszą posiadać uzupełniony rzut.

Opis algorytmu obliczania rentowności znajduje się w dokumentacji użytkownika w dziale Sprzedaż -> CRM
-> Rentowność

Dodatkowo dostępne są 2 okna umożliwiające modyfikację danych:

• Edycja stawek

Dostępna pod klawiszem <F6>, pierwszym  od lewej, bądź jako "Trasy" -> "Edycja stawek" w menu.

Można uzupełnić datę od kiedy dana stawka obowiązuje, oraz odpowiednie pole dla stawki(Ryczałt, za km,
za godz, % obrotu, % gotów w terminie, % gotówki po terminie i dystans trasy w km), przy zaznaczonej
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opcji 'Bez wywozu' nie będzie liczony koszt wywiezionego towaru, Opis będzie widoczny w CRM i pozwala
on na przekazanie uwag.

Zapis jest możliwy z użyciem <F5>, ,lub z menu "Trasy" -> "Zapisz zmiany"

Wiersz można usunąć poprzez <Num->, ,lub z menu "Trasy" -> "Usuń"

Między trasami można się poruszać z użyciem <F11>, , "Trasy" -> "poprzednia" i <F12>, ,
"Trasy"-> "Następna"

• Edycja przewoźników

Dostępna pod klawiszem <F7>, drugą ikoną  od lewej, bądź jako "Trasy" -> "Edycja przewoźników"
w menu.

Możliwe jest uzupełnienie przewoźnika dla trasy od wybranej daty.

Zapis jest możliwy z użyciem <F5>, ,lub z menu "Trasy" -> "Zapisz zmiany"

Wiersz można usunąć poprzez <Num->, ,lub z menu "Trasy" -> "Usuń"

Między trasami można się poruszać z użyciem <F11>, , "Trasy" -> "poprzednia" i <F12>, ,
"Trasy"-> "Następna"

• Przewoźnicy

Okno dostępne pod klawiszem <F7>, drugą ikoną  od lewej, bądź jako "Pozycja" -> "Przewoźnicy" w
menu.

1750



Transport

Tabela zawiera informacje o przypisanych przewoźnikach - od kiedy są przypisani oraz w jakie dni tygodnia.
Grid można filtrować po symbolu kierowcy i/lub dacie, na którą przewoźnik został przypisany do kierowcy.

Każdy kierowca posiada własny wiersz, a modyfikacja danych możliwa jest pod klawiszem <F6>, ikoną ,
bądź z menu Kierowcy -> Pozycje:

W polu "Data od" funkcjonuje kontrolka daty, w pozostałych istnieje możliwość wyboru kontrahenta przy uży-
ciu klawisza <F1>. Poza datą wymagane jest wypełnienie co najmniej jednego dnia. Zmienione dane można

zapisać poprzez <F5>, ikonę , bądź wybierając "Zapisz zmiany" z menu "Pozycje". Wiersz można usunąć

klawiszem <Num->, ikoną , lub wybierając "Usuń" z menu "Pozycje".

Uzupełniając kolumnę przewoźnikiem o symbolu 0001 codziennie, a poniedziałek 0002, wskazujemy, że w
poniedziałek kierowca jeździ u przewoźnika 0002, a w pozostałe dni u 0001.

4. Zlecenia transportowe
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Chapter 13. Dodatkowe
funkcjonalności
1. 
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Chapter 14. Zakończenie
1. Zamknięcie programu
Aby zakończyć pracę z programem należy w oknie głównym wybrać przycisk "<ESC> - Koniec" lub nacisnąć
klawisz <Esc> lub z menu wybrać polecenie "Plik" ---> funkcję "Zakończ". System zażąda potwierdzenia chęci
zamknięcia programu:

Naciśnięcie "Tak" spowoduje zakończenie pracy z programem. Naciśnięcie "Nie" - anuluje akcję zamykania pro-
gramu i powraca do jego okna głównego umożliwiając dalszą pracę w systemie.

2. Zmiany - nowości
2.1. 2023.01
2023-01-16

• Umożliwiono kontynuację zamkniętej już reklamacji klienta

• Dodano obsługę nowego rodzaju dokumentu magazynowego typu 'H’ czyszczącego stary magazyn detaliczny
i wprowadzającego poprawne stany magazynowe do nowego magazynu detalicznego na podstawie obrotów
magazynowych

2023-01-09

• W module Transport dodano nowe okno 'Zlecenia transportowe’ na potrzeby wystawiania faktur dla
zewnętrznych przewoźników

• Drobne zmiany w Reklamacjach klientów (maile z powiadomieniem o rozpatrzeniu reklamacji, wymuszenie
uzupełnienia uwag dodatkowych w odpowiedzi ostatecznej)

2023-01-06

• Dodano nową zmienną zwracającą wiek pracownika w stosunku do daty wypłaty listy płac

2023-01-04

• Umożliwiono wysyłanie wiadomości sms do kontrahentów o przewidywanej blokadzie dostaw z powodu
nieuregulowanych należności

• W nagłówku dowodu księgowego uwzględniono pobieranie konta_id ze wzoru dekretacji jeżeli kontrahent nie
ma go zdefiniowanego w danych do fakturowania

• Umożliwiono grupowe drukowanie PIT-11 w formacie PDF

• Dodano nowy rodzaj dokumentu magazynowego 'H’ na potrzeby czyszczenia magazynów detalicznych

• Umożliwiono zbiorcze generowanie PIT-11 w formacie XML
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2.2. 2022.12
2022-12-29

• Środki trwałe/Zmiany miejsc użytkowania – w nowym miejscu, środek trwały pojawi się z datą 1 dzień po
przekazaniu

• Przepływ dokumentów – Zagadnienia: do funkcji przypisującej zagadnienia pobierane są teraz dane z pier-
wszego zaznaczonego wiersza i przypisywane są tylko zagadnienia spełniające warunki z pierwszego wiersza.

2022-12-13

• Umożliwiono generowanie deklaracji PIT-11 w formacie PDF i XML

• W Środkach trwałych / Zmiana miejsca dodano filtry na środek trwały, numer serii i nazwę środka

2022-12-06

• Dodano nowy moduł do obsługi transportu (<F11> – Transport)

• W module Kadry/Płace/Deklaracje/US umożliwiono wprowadzanie parametrów do generowania deklaracji
PIT-11 w formacie PDF i XML

2.3. 2022.11
2022-11-30

• Na potrzeby ograniczania dostaw dla kontrahentów w oparciu o dane w limitach dostaw artykułów dodano
nową funkcję rsf_podaj_ilosc_zamowiona_po_korekcie

• W Limitach dostaw dla artykułów i kontrahenta dodano opcję „Procentowo” dla umożliwienia procentowego
ograniczania dostaw dla odbiorcy w stosunku do ilości zamówionych

2022-11-29

• Dodano nowy słownik stały Rodzaje numeru identyfikacyjnego i jego wizualizację w danych osobowych pra-
cownika

• Na potrzeby wystawiania faktur dla transportu dodano tabelę zleceń transportowych

2022-11-17

• Wprowadzono obsługę wysyłania do kontrahentów maili ostrzegających o blokadzie spowodowanej brakiem
płatności

2022-11-08

• Dodano możliwość powoływania list płac dla PIT-11 wg grup pracowników

• W kartotece osobowej pracownika dodano opcję 'nierezydent’ (dla PIT-11)

• W funkcjach F_RK1 i F_RK2 używanych w składnikach PIT-11 dodano parametry na listę szablonów list płac

• W Danych do fakturowania kontrahenta, w zakładce Windykacja dodano pola wykorzystywane podczas
wysyłania informacji o przyszłej blokadzie kontrahenta ze względu na nieuregulowane płatności: Wysyłać in-
formację o blokadzie, Na adres mailowy, Sms na telefon

2.4. 2022.10
2022-10-27

• W Środkach trwałych dodano filtr na miejsce użytkowania środka
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2022-10-25

• Zmieniono liczbę drukowanych etykiet na palety z 4 na 2

• Wstawiono symbol dokumentu do nazwy pliku pdf z fakturą

2022-10-20

• Wprowadzono zmianę pobierania danych do listy kontrahentów, którzy mają być zablokowani ze względu na
zaległości w płatnościach

• Zaktualizowano strukturę pliku importu zamówień z Netto

2022-10-18

• Zablokowano możliwość wprowadzenia ujemnych ilości w pozycjach faktur korygujących

• W Zagadnieniach (Przepływ Dokumentów) zmieniono nazwę funkcji z Dekretuj na Uzupełnij MPK

• W przychodowych dokumentach magazynowych w magazynach detalicznych umożliwiono pobranie pozycji z
ujemnymi stanami magazynowymi w celu ich uzupełnienia

2022-10-06

• W sekcji filtrów w Korespondencji Przychodzącej (Przepływ Dokumentów) zmieniono datę nadania na datę
przyjęcia

• W Książce Nadawczej (Przepływ Dokumentów) domyślnie wyświetlane są pozycje wprowadzone od początku
poprzedniego miesiąca w stosunku do daty bieżącej

• W Korespondencji Przychodzącej (Przepływ Dokumentów) dodano możliwość oznaczenia ZPO (za
potwierdzeniem odbioru) i filtrowania/wyświetlenia po tym oznaczeniu

• W Korespondencji Przychodzącej (Przepływ Dokumentów) umożliwiono dodanie zagadnienia podczas mody-
fikacji pozycji (wcześniej było to możliwe jedynie podczas dodawania pozycji korespondencji przychodzącej

• W Zagadnieniach (Przepływ Dokumentów) zmieniono filtr z daty dokumentu na datę wprowadzenia zagad-
nienia

2.5. 2022.09
2022-09-29

• W szablonach list płac wprowadzono dodatkową kontrolę na spójność składników płacowych: w szablonach z
co najmniej jednym składnikiem zaczynającym się od „PIT…” nie mogą pojawić się innego rodzaju składniki

• Zmiana w wyświetlaniu miejsc użytkowania środków trwałych : do grida nie są pobierane sprzedane i zlikwid-
owane środki trwałe

2022-09-28

• Kadry/Płace – na potrzeby PIT11 i PIT4R stworzono nowe funkcje do obliczanie sum składników za cały rok

• Kadry/Płace – na potrzeby PIT11 i PIT4R wprowadzono zmianę w dodawaniu nowej listy płac. Jeżeli identy-
fikator szablonu dodawanej listy zaczyna się od 'PIT’ to z automatu dodawani są do niej wszyscy pracownicy,
którzy przynajmniej raz wystąpili na liście płac z data wypłaty z danego roku tworzenia deklaracji PIT11 lub
PIT4R

2022-09-27

• W Korespondencji Przychodzącej i Zagadnieniach (Przepływ Dokumentów), zwiększono liczbę znaków do 40
w polu Symbol Dokumentu
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• W plikach binarnych dołączonych do dowodów księgowych wprowadzono obsługę dwukliku i klawisza <En-
ter> do bezpośredniego otwierania pliku binarnego

2022-09-20

• Wprowadzono obsługę błędów sprawdzania certyfikatu przy sprawdzaniu Białej Listy

• Umożliwiono skanowanie dokumentów z poziomu Korespondencji Przychodzącej i Zagadnień (Przepływ
Dokumentów)

• Zablokowano możliwość użycia znaków specjalnych w nazwie zeskanowanego pliku

• W filtrach Not Ilościowych wprowadzono możliwość wyboru z kartoteki oddziałów i kontrahentów (klawisz
<F1>)

2022-09-15

• Umożliwiono kopiowanie pozycji w Korespondencji przychodzącej (Przepływ dokumentów)

2022-09-13

• Zablokowano możliwość zmiany etatu w angażu, który występuje na liście płac

• W szablonach list płac zablokowano możliwość modyfikacji pola 'ZUS’ jeżeli istnieją zamknięte listy z tego
szablonu

• W kartach pracy uzupełniane są domyślnie dni harmonogramu w oparciu o dni nominalne

• Dodano oddział 07 do eksportu dowodów dostaw do PCmarket

• Na wydruku list płac zmieniono sposób sumowania etatów

2022-09-12

• Podczas wyświetlania grafiku pracownikowi zablokowano możliwość oglądania kolejnego miesiąca. Kolejny
miesiąc można obejrzeć 7 dni przed końcem miesiąca bieżącego

2022-09-07

• W module kadrowo-płacowym dodano nową zmienną abs.wieklatamc określającą wiek pracownika w latach i
miesiącach liczony w odniesieniu do daty początku listy płac

2.6. 2022.08
2022-08-02

• W szablonach list płac umożliwiono dzielenie listy składników na wiersze

• Poprawki w wyświetlaniu okna z listą zaznaczonych do akceptacji zagadnień (Przepływ dokumentów)

2022-08-08

• W Danych dodatkowych operatora dodano możliwość wprowadzenia kwoty do której operator może zmieniać
stan zagadnień/akceptować w Przepływie dokumentów

• Do tabeli Stany dokumentów (w Przepływie dokumentów) dodano opcję Akceptacja oznaczającą wymaganie
uprawnień operatora do akceptacji kwoty dokumentu w odpowiednim stanie

2022-08-16

• Wprowadzono obsługę akceptowania kwot faktur w Zagadnieniach (Przepływ dokumentów) do wysokości
zdefiniowanej w danych operatora

1756



Zakończenie

2022-08-17

• W wersji Enterprise systemu umożliwiono wyświetlanie harmonogramu dla pracownika przy użyciu karty mag-
netycznej

2.7. 2022.07
2022-07-27

• W polu odpowiedzi ostatecznej MUSI się znaleźć tekst: ##Uwagi dodatkowe DO klienta wysyłamy mail ze
wszystkim POWYŻEJ tego tekstu. Do operatorów zainteresowanych wysyłamy maile z całością odpowiedzi.

2022-07-26

• Zmiany w korespondencji przychodzącej:

• dodanie opisu komórki organizacyjnej

• dodanie możliwości wyboru danych z wcześniej wprowadzonych kontrahentów

• dodano możliwość podglądu dołączonych plików z powiązanego zagadnienia

• zmiana komórki organizacyjnej w korespondencji przychodzącej spowoduje zmiane w zagadnieniu pow-
iązanym

2022-07-21

• W Środkach Trwałych dodano obsługę plików binarnych (podtabela Pliki) i obsługe ich powiązań z zagadnieni-
ami w Przepływie dokumentów.

2022-07-20

• Dodano obsługę błędu generowania zbyt dużych plików w formacie PDF w generatorze raportów

• Dodano komunikat ostrzegający o braku cen dla kontrahenta podczas jego zmiany w dowodzie dostawy

2022-07-13

• W dokumentach magazynowych dodano funkcje wyświetlania sum dla pól numerycznych z grida

• W kartotece środków trwałych dodano pole numer serii z możliwością filtrowania danych. Jednocześnie w
podtabeli Miejsca użytkowania zablokowano możliwość dodania więcej niż jednego wiersza.

• W reklamacjach klientów umożliwiono oznaczenie głównego odbiorcy maili z obowiązkiem informacyjnym
RODO

2.8. 2022.06
2022-06-28

• Zmiana w fakturach tworzonych z dowodów dostaw: wpisywany jest oddział z dowodu dostawy po spełnieniu
dodatkowego warunku, że sposób zapłaty z danych do fakturowania ma zaznaczone w słowniku sposobów
zapłaty 'tworzyc_kp’.

2022-06-23

• W harmonogramie zadań dodano funkcję wysyłającą powiadomienia o niezaakceptowanych zmianach miejsca
użytkowania środków trwałych

• Poprawiono funkcję usuwania plików dołączonych do zagadnień (Przepływ dokumentów) i dowodów księ-
gowych z nich utworzonych
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2022-06-21

• W funkcjach F_ABS i F_ABP wykorzystywanych w algorytmach składników płacowych dodano nowy para-
metr „False”, aby umożliwić decydowanie o pobraniu poszczególnych absencji do wielu list płac

• Zmieniono sposób pobierania składnika do wypłaty gotówką na znakowym wydruku isty płac

• Uwzględniono zastępstwa operatorów w zmianie miejsc użytkowania środków trwałych

• W Zagadnieniach (Przepływ dokumentów) dodano ostrzeżenie o powtarzającej się w zagadnieniach i dowodach
księgowych parze kontrahent – faktura (W celu uniknięcia dublowania zagadnień)

• Uspójniono kontrolę na daty od i do obowiązywania wersji składników płacowych i składników przypisanych
do angażu

2022-06-08

• W Środkach trwałych dodano moduł Zmiany miejsca, w którym można rejestrować i monitorować przesunięcia
środków trwałych między miejscami użytkowania w firmie

• Zmiany w książce nadawczej:

• Przesunięto linię podziału pod typ wysyłki

• W adresie umożliwiono wyszukiwanie danych adresowych tak samo jak w nazwie

2022-06-02

• W oknie z wyborem angaży pracowników do listy płac dodano kolumny Komórka organizacyjna i Grupa pra-
cowników

2.9. 2022.05
2022-05-31

• Umożliwiono merytoryczną dekretację faktur zakupu z poziomu Zagadnień w module Przepływ dokumentów

2022-05-27

• Zmiana w kartotece zarobkowej pracownika: od teraz nie są uwidaczniane wartości składników z niezamknię-
tych list płac

2022-05-18

• Zmiana w kontroli otwierania paczki z absencjami względem istniejących list płac: od teraz jedynie listy płac w
stanie Z lub K zawierające angaże pracowników występujących w paczce absencji uniemożliwiają jej otwarcie.

2022-05-17

• W danych dodatkowych operatora dodano możliwość przypisania mu miejsca użytkowania środka trwałego

• W podtabeli Środki trwałe – miejsca użytkowania dodano pola zawierające dane przekazania środka

• Zmiana w tworzeniu faktur z dowodów dostaw: jeśli wszystkie dowody dostaw składające się na fakturę są
z jednego oddziału to faktura jest wystawiana w tym oddziale i płatność przy zamykaniu jest zapisywana do
odpowiedniego raportu. Jeśli dowody dostaw są z kilku oddziałów, to faktura nadal jest wystawiana w centrali.

2022-05-12

• W dowodach księgowych wprowadzono dodatkowy stan 'M’ na potrzeby dekretacji faktur z poziomu zagadnień
(Przepływ dokumentów)
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• Umożliwiono eksport świadectwa pracy do formatu docx

2022-05-10

• Wprowadzono nową zmienna zwracającą liczbę dni nominalnych z poprzedniego miesiąca

• Wprowadzono nową funkcję F_ABP pobierającą nierozliczone absencje z poprzedniego miesiąca (wykorzysty-
wana w algorytmach składników płacowych)

• Wprowadzono kopiowanie wszystkich danych z poprzedniego angażu podczas wprowadzania nowej umowy
o pracę

• Wprowadzono następujące zmiany w Harmonogramie:

1. Podświetlenie/zmiana koloru wiersza na którym wprowadzamy dane

2. W filtrze w polu „stanowisko” dodano możliwość wpisania kilku stanowisk

3. Po wpisaniu w filtrze jednego dnia i zakresu godzin w ramach jednej zmiany wprowadzono podsumowanie
osób na zmianie

4. Na panelu widoczniono Dzień wolny (DW)

5. Umożliwiono wprowadzanie godzin nadliczbowych

6. Udostępniono wydruki dla Brygadzistów (liczba osób na zmianie i na jakim stanowisku)

• W kontrahentach dodano podtabelę Dekrety przechowującą przypisane do kontrahenta wzory dekretacji dla
dokumentów dekretowanych z poziomu zagadnień w Przepływie Dokumentów

2022-05-09

• Wprowadzono możliwość podziału kwoty paragonu na różne sposoby zapłaty

2022-05-06

• Umożliwiono wejście do okna z limitami urlopów z poziomu absencji pracownika

2.10. 2022.04
2022-04-28

• Wprowadzono poprawki w dodawaniu umowy dla pracownika

2022-04-25

• Dodano funkcjonalność obsługi automatycznego księgowania paragonów i faktur w raportach kasowych wg
sposobu zapłaty (opis dostępny w Dokumentacji użytkownika w rozdziale "Jak automatycznie zaksięgować
paragony fiskalne i faktury wg sposobów płatności")

2022-04-22

• Zmiana w zapisie numeru listy płac do absencji pracownika - od tej chwili numer listy jest wpisywany podczas
przeliczania listy, a nie podczas jej zamykania

• Podczas otwierania absencji w Pracy bieżącej wprowadzono sprawdzanie czy w którejkolwiek absencji nie jest
wpisany numer listy płac. Jeżeli jest - otwarcie absencji nie będzie możliwe

2022-04-21

• Zmiany w wydruku zestawienia przesyłek poleconych w Przepływie dokumentów

2022-04-15
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• Zmiana tytułu przelewu w plikach PLI dla pracownika - pobierana będzie wartość pola Tytułem w szablonach
list płac

2022-04-13

• W Zestawieniach płacowych dodano okno "Kolumny" umożliwiające definiowanie dodatkowych warunków
generowania raportu

2022-04-07

• Umożliwiono import zamówień ze sklepów Netto

2.11. 2022.03
2022-03-25

• W Cennikach umożliwiono przeliczanie cen dla kontrahenta

2022-03-16

• Poprawiono sumowanie składek na FP i FGŚP w deklaracji ZUS DRA

2022-03-15

• Umożliwiono graficzny wydruk listy płac (pdf)

• W pozycjach absencji dodano pole 'Kod' - możliwe wartości do wpisania to A,B,C,D,E

• Umożliwiono księgowanie Zagadnień (Przepływ dokumentów)

• Zmieniono kontrolę zamykania i otwierania paczek absencji w stos. do dat listy płac

• Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS RPA

2.12. 2022.02
2022-02-24

• Poprawki na wydruku książki nadawczej (Przepływ dokumentów)

• Zmiany w absencjach dostosowujące moduł do zmian w przepisach obowiązujących od 2022 roku

2022-02-21

• W parametrach JPK VAT z deklaracją dodano pola:

• Pole 540 (za polem 54) - "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 - tak"

• Pole 560 (za polem 56) - "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak"

• Pole 660 (za polem 66) - "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa
w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak"

• W fakturach korygujących dodano pola do obsugi ulgi za złe długi w JPK VAT

2022-02-16

• Przy dodawaniu listy płac wprowadzono sprawdzenie czy data wypłaty nie jest mniejsza niż data od listy

• W edycji pozycji wzoru dekretacji wprowadzono kontrolę na puste konto vat dla stawki vat 0%

• W danych dodatkowych operatora dodano pole Kategorie odbiorców na potrzeby odpowiedniego filtrowania
danych w CRM - sprzedaż
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• W dowodach księgowych wprowadzono zmiany dotyczące księgowania zagadnień (Przepływ dokumentów)

2022-02-10

• Na wydruku listy z grida dodano podsumowanie pól numerycznych

• Umożliwiono grupową zmianę cen w dowodach dostaw przy odpowiednich uprawnieniach operatora

2022-02-04

• W harmonogramie dodano funkcję fs_uzupelnij_rs_gr_kadry_place

• Wprowadzono kopiowanie składników dodatkowych z poprzedniej umowy o pracę podczas dodawania nowej
umowy

2.13. 2022.01
2022-01-20

• W dokumentach magazynowych dodano funkcję: WZ z paragonów i faktur za okres

• W Kadry/Płace - Kartoteka osobowa - F6 Absencje umożliwiono modyfikację pól: dni zaległe, godziny zaległe,
dni tegoroczne , godziny tegoroczne, dni w okresie, dni w roku

2022-01-19

• W Kartotece osobowej - Praca bieżąca umożliwiono generowanie świadectwa pracy wg wprowadzonych para-
metrów

• W Zagadnieniach (Przepływ dokumentów) dodano kolumnę "Symbol dokumentu"

• Zrefaktoryzowano okna 'Dokumenty/magazyny' i podokna

• W słowniku stałym Oznaczenia transakcji dodano kody:

• WSTO_EE opis:Sprzedaż wysyłkowa oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych

• IED opis: Interfejs Elektroniczny Dostawca

• W Zamówieniach odbiorcy uporządkowano sekcję filtrów

• Zrefaktoryzowano okno "Urządzenia"

2.14. 2021.12
2021-12-23

• Podczas zamykania paragonów fiskalnych i faktur uwzględniono zdefiniowaną domyślnie kasę w danych odd-
ziałów

• Na wydruku zestawień płacowych uwzględniono kolejność zdefiniowanych składników

• W obsłudze cennika oraz dodawaniu wersji cenowych uwzględniono dane z podtabeli artykułu "Stawki VAT"

• W angażu pracownika dodano checboxy: Ulga dla klasy średniej, Ulga dla rodziny 4+, Ulga na powrót, Ulga
dla emeryta

2021-12-15

• W danych oddziału umożliwiono zdefioniowanie domyślnej kasy do tworzenia raportów kasowych

• Umożliwiono wyświetlanie dowodów dostaw ze wszystkich oddziałów dla operatorów o odpowiednich up-
rawnieniach

1761



Zakończenie

2021-12-13

• Umożliwiono analizę poprawności zdefiniowanych składników płacowych

• W CRM dodano obsługe kontrahenta wpisanego w dane operatora

2021-12-07

• Umożliwiono kopiowanie składników płacowych

• Poprawiono filtrowanie zagadnień

• Daty obowiązywania stałych i wersji składników uzależniono od daty wypłaty listy

2021-12-06

• Umożliwiono usuwanie załączników w zagadnieniach

• W zagadnieniach poprawiono filtrowanie po operatorze

• Dodano podgląd skanu i daty dokumentu w Zagadnieniach

2021-12-01

• Zmiana w uprawnieniach do przepływu dokumentów: brak przejść ze stanu w uprawnieniach do zagadnienia
traktowany jest jako uprawnienia do przeglądania

• Umożliwiono grupowe akceptowanie zagadnień

• W oknie głównym Zagadnień umożliwiono bezpośrednie przekazywanie zagadnień do wybranych operatorów

2.15. 2021.11
2021-11-30

• Dodano automatyczną zmianę kodu tytułu ubezpieczenia podczas rozwiązywania stosunku pracy

• W wartościach stałych i składnikach płacowych umożliwiono zdefiniowanie ich pobierania wg dat wypłaty
listy płac

• Umożliwiono import zamówień ze sklepu internetowego

• Umożliwiono zmianę stanu zamówienia od odbiorcy z G na W (otwarcie zamówienia)

2021-11-23

• Dodano funkcję w harmonogramie, która (z założenia co noc) będzie sprawdzać czy w rs_artykuly są aktualne
dane z rs_artykuly_stawki_vat. Jeśli nie – dane są aktualizowane

2021-11-10

• Ujednolicono rozmiar pól przechowujących dane adresowe kontrahenta we wszystkich rodzajach jego adresów

• Przepływ dokumentów – rozszerzenie funkcjonalności:

• do tabeli Zagadnienia dodano kolumnę 'kwota_brutto’

• kolumnę 'opis’ po symbolu kontrahenta zmieniono na 'nazwa’

• w sekcji filtrów dodano opisy do działu, stanu i typu dokumentu

• umożliwiono hurtową akceptację dokumentów

• W grafikach poprawiono filtrowanie po czasie
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• We wzorach dekretacji płac rozszerzono możliwości stosowania dodatkowego warunku na pobieranie list płac
do dekretacji

2.16. 2021.10
2021-10-29

• W oknach z danymi podstawowymi faktur i korekt wykorzystano zakładki w celu uporządkowania i przejrzys-
tości danych

• Opracowano klasę do wymiany danych z woocommerce

• Umożliwiono import zamówień ze sklepów internetowych do zamówień odbiorców

2021-10-18

• Przepływ dokumentów:

• Przy wyborze (F1) z listy operatorów wyświetlani są tylko ci, którzy mają dostęp do wpisanego działu, typu
dokumentu i stanu.

• Zmiany w książce nadawczej: drukowane są tylko pozycje z kodem od '1′.

• Umożliwiono również generowanie dokumentu 'Zestawienie przesyłek pocztowych’

2021-10-12

• Wprowadzono możliwość drukowania „zero” do zapłaty na graficznym wydruku faktury typu standard

• Zmiany w grafikach:

• Na wydruku dodano liczbę porządkową

• Przechowywana jest informacja za jaki dzień jest urlop/dzień wolny

• Rozdzielono absencje na planowane i rzeczywiste

2.17. 2021.09
2021-09-14

• Poprawki w dodawaniu nowego składnika płacowego

• Podstawa do zasiłku – zmiana dotycząca uwzględniania różnych typów absencji do kontynuacji zwolnienia

• Poprawki w logowaniu operatora bez uprawnień

2021-09-13

• W definicjach pozycji kas/banków ustawiono wymagalność uzupełnienia pól konto i treść

• Kadry/Płace – zmieniono sposób obliczania podstaw do zasiłków

2021-09-01

• W raportach kasowych, które mają predefiniowane pozycje, umożliwiono wyjście z pozycji bez wpisywania
wymagalnych danych i w konsekwencji, podczas zamykania raportu z G na Z usuwane są pozycje z zerowymi
kwotami

• Zmieniono działanie funkcji F_ABS wykorzystywanej w algorytmach składników płacowych. Funkcja pobiera
teraz również te absencje, które nie były pobrane do wyliczenia listy z poprzedniego miesiąca jeżeli nie ma w
nich wpisanego numeru listy płac.
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• Przepływ dokumentów: umożliwiono wydruk książki nadawczej

• Umożliwiono modyfikację składników płacowych bezpośrednio na liczonej liście płac i uwzględniono to w
przeliczaniu list płac

2.18. 2021.08
2021-08-27

• Ukończono funkcjonalność dotyczącą obsługi współpracy systemu z wagami

2021-08-19

• W module Przepływ dokumentów umożliwiono wprowadzanie zagadnień oraz korespondencji przychodzącej

2021-08-11

• W analizie składników płacowych dodano ostrzeżenie o złej kolejności składników '!!!'

• Na gridzie uproszczonych dowodów dostaw dodano kolumnę z listą artykułów z pozycji dowodu

• W dowodach dostaw uszczelniono blokadę na edycję korekty dowodu jeżeli edytowany jest dowód korygowany
przez innego operatora

2021-08-10

• Do pozycji dostawy podpięto okno z kolejnymi transportami

• W dostawach umożliwiono import danych z programu obsługi wagi

• Umożliwiono eksport danych o dostawie

• Zmieniono ikony wykonywania raportu w generatorze sprzedaż i generatorze księgowość

• Zmieniono kolumnę wartość w rs_kp_listy_plac_osoby_skladniki na numeric(20,8)

2021-08-05

• Przepływ dokumentów: Dodano szczegółowe uprawnienia do rodzajów dokumentów

• Przepływ dokumentów: W dziale Sekretariat dodano moduł Książka nadawcza

• W nagłówku dostawy dodano możliwość zdefiniowania lokacji magazynowej

• Pod nagłówek dostawy podpięto listę samochodów ją obsługujących (numery rejestracyjne)

• W kartotece osobowej pracownika dodano kontrolę na unikalność numeru UID karty pracownika

• Administracja: W imporcie tabel dodano kodowanie UTF-8

• W oknie konfiguracyjnym programu dodano możliwość zdefiniowania katalogu do wymiany plików z wagą

2.19. 2021.07
2021-07-08

• Umożliwiono uproszczone wprowadzanie raportów kasowych na podstawie zdefiniowanych w kasach/bankach
pozycji

• Wprowadzono zmianę w liczeniu podstaw do zasiłków chorobowych: podstawa jest ponownie wyliczana po
zmianie etatu w angażu pracownika
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• Umożliwiono generowanie certyfikatów dla artykułów na podstawie karty przyjęcia artykułu i zdefiniowanego
pliku certyfikatu w jego danych dodatkowych. Jednocześnie certyfikat wprowadzony w przychodowym doku-
mencie magazynowym towarzyszy artykułowi we wszystkich dokumentach wydania i przesunięcia maga-
zynowego. Umożliwia to wydruk certyfikatu na każdym etapie procedur magazynowych.

2.20. 2021.06
2021-06-14

• Umożliwiono dołączanie plików binarnych do zamówień do dostawców

2021-06-01

• Wprowadzono zmiany w limitach urlopów pracownika umożliwiającą zmianę limitu w trakcie roku

• Umożliwiono edytowanie dokumentów dla pracownika (umowy, zaświadczenia, etc.)

• Wprowadzono możliwość wygenerowania deklaracji ZWUA/ZUA podczas zmiany kodu ubezpieczenia w za-
trudnieniu pracownika

2.21. 2021.05
2021-05-26

• Dodano możliwość ograniczenia uprawnień operatora do wprowadzania wyłącznie zwrotów w dowodach
dostaw

• Dodano nowe funkcje wykorzystywane w algorytmach składników płacowych

2021-05-10

• W module Kadry/Płace dodano nowe zmienne opisowe wykorzystywane w generowaniu szablonów dokumen-
tów dla pracownika

• Uzależniono pobieranie numeru listy płac do absencji od wartości opcji "Czy absencje" w zatrudnieniu pra-
cownika

2.22. 2021.04
2021-04-28

• Przy tworzeniu xml z korekty (eksport dla ecod i dla ftp) sprawdzane jest czy DataZwrotu (jeśli jest niepus-
ta/dokument z niej korzysta) jest prawidłową datą i nie jest większa niż data korekty.

• W oknach z uprawnieniami operatora dodano login operatora, którego uprawnienia są wyświetlane

• W oknie Zatrudnienie pracownika (Kadry/Płace) dodano pola Ubezpieczenie RSA i daty obowiązywania tego
kodu w celu właściwego pobierania kodu ubezpieczenia do deklaracji ZUS.

• W module Przepływ dokumentów dodano tabele do obsługi Sekretariatu

2021-04-15

• W module Przepływ dokumentów dodano okno Uprawnienia umozliwiajace zdefiniowanie uprawnień opera-
torów do poszczególnych rodzajów dokumentów

• Zmieniono dopuszczalna liczbe znaków dla dowodu zwrotu w dowodach dostaw z 20 na 35

2021-04-06

• W słowniku Samochody wykrywać sytuację dodawania istniejącego kodu
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• Umożliwiono zamykanie dowodu dostawy z innego oddziału bez zmiany ilości

2021-04-01

• Zmiany w eksporcie faktur korygujących (ECOD):

• w wyznacznikach dodano opcję "ecod" - jeżeli zaznaczona, system kontroluje istnienie informacji o numerze
dowodu zwrotu w opisie korekty. Dodatkowo kontrolowana jest poprawność formatu tej informacji.

• W angażach pracownika zwiększono liczbę miejsc po przecinku do czterech w polu z etatem (na potrzeby
deklaracji ZUS).

• Dodano nowe słowniki stałe:

• Kody podstawy prawnej rozwiązania stos. pracy

• Kody rozwiązania stos. pracy

• Kody przyczyn wyrejestrowania z ZUS

• W zatrudnieniu pracownika oraz w oknie służącym do rozwiązywania stosunku pracy dodano pola:

• Przyczyna wyrejestrowania,

• Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy,

• Kod rozwiązania stosunku pracy

2.23. 2021.03
2021-03-24

• Do słownika z krajami dodano kolumnę "obywatelstwo"

• Dodano funkcjonalność automatycznego uzupełniania daty rozwiązania stosunku pracy w PPK po rozwiązaniu
stosunku pracy pracownika

• Rozszerzono menu o moduły związane z elektronicznym przepływem dokumentów

• Dodano funkcjonalność rodzajów dokumentów na potrzeby elektronicznego przepływu dokumentów

2021-03-19

• Zmieniono sposób odczytu funkcji harmonogramu w systemie, w celach wydajnościowych

• Umożliwiono zamknięcie listy płac bez składników do wypłaty

• Poprawiono uzupełnianie składnika 556 w składkach ZUS u pracownika

• Dodano obsługę podabsencji absencji o rodzaju 6

• Zwolnienie wypadkowe jest już uwzględniane podczas zamykania paczki absencji

• Dodano możliwość zamykania dowodów dostaw z innego oddziału przy użyciu kodu PIN

• Pobieranie kursów walut przy użyciu funkcji harmonogramu zostało ograniczone do dni roboczych

2021-03-09

• Dodano kolumnę „wypadkowe” do okna pozycji absencji

• Dodano kolumnę „koniec zatrudnienia” w podtabeli pracownika dotyczącej PPK
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• Zmiany w wydrukach faktur o typie „dostawy-upust2”, oraz „skrót”

• Zmiany w generowaniu deklaracji kadrowo-płacowych

2.24. 2021.02
2021-02-11

• Uwzględniono oddział podczas pobierania cen do pozycji faktury

• Dodano możliwość rozliczania zwrotów od pierwszego dnia miesiąca

• Dodano możliwość automatycznego tworzenia raportów kasowych podczas zamykania faktur

• Dodano obsługę archiwalnych danych kontrahenta

2021-02-05

• Dodano możliwość wyszukiwania tekstu na oknie typu opis

• Dodano możliwość tworzenia faktury z dowodów dostaw, dla wszystkich kontrahentów wybranego płatnika

• Od teraz podczas dodawania nowego zatrudnienia, pola PIT 11, koszty podstawowe i ulga pojedyncza są zaz-
naczone domyślnie

• Zrefaktoryzowano okno „Grupy” w module administracja

2.25. 2021.01
2021-01-28

• Zmiany w reklamacjach odbiorców

• Dodano możliwość przenoszenie raportów generatora pomiędzy firmami. Dodatkowo dodano możliwość ek-
sportowania i importowania raportów z pliku, w celu przenoszenia na inną instancję Anakondy

• Dodano automatyczne uzupełnianie zerami niekompletnego symbolu kierowcy podczas dodawania uproszc-
zonego dowodu dostawy

2021-01-25

• Poprawki w rozliczaniu dni wolnych w module kadry

• Drobne zmiany w wydruku uproszczonego dowodu dostawy

• Zmiany wizualne na oknie „Zestawienie środków trwałych dla grupy”

• Uniemożliwiono wykonywanie działań na słownikach wyświetlonych w formie drzewa

2021-01-21

• Poprawki w oknie oddziałów

• Poprawki w oknie operatorów

• Dodano możliwość wyboru loga firmy na fakturę bez potrzeby podmiany pliku w kliencie systemu

• Dodano możliwość ukrywania cen na pozycjach dowodów dostaw przy odpowiednim zestawie uprawnień

• Zmieniono wydruk dostawy-upust, tak żeby stał się bardziej kompaktowy

• Rozszerzono o oddział klucz dowodów dostaw uproszczonych
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• Dodano możliwość automatycznego potwierdzania faktur korygujących

• Dodano słownik „Stany dokumentów”, oraz „Rodzaje dokumentów” na potrzeby elektronicznego obiegu doku-
mentów

2021-01-07

• Poprawiono drobne błędy związane z oknem edycji firmy

• Dodano możliwość tworzenia zbiorczej faktury dla oddziałów

• Rozszerzono okno z parametrami deklaracji ZUS

• Poprawiono zapisywanie cen walutowych do obrotów magazynowych

• Dodano możliwość zmiany formatu wydruku dowodu dostaw

2.26. 2020.12
2020-12-30

• Poprawiono uzupełnianie płatnika podczas zmiany odbiorcy w uproszczonym dowodzie dostawy

• Dodano symbol firmy do nagłówka maila informującego o problemach ze sprawdzeniem kontrahenta na białej
liście podatników

• Zmieniono wydruk uproszczonego dowodu dostawy

• Dodano obsługę kodów PIN dowodów dostaw, w celu wyświetlania ich w innym oddziale przy uprawnieniach
do przeglądania

• Ujednolicono okno edycji uproszczonego dowodu dostawy z oknem dodawania uproszczonego dowodu dostaw

2020-12-21

• Dodano podtabelę kontrahenta o nazwie „Ceny dostaw dla kontrahentów”, w celu przechowywania informacji
o cenach dostawy jednostki miary towaru dla kontrahenta z różnych oddziałów

• Dodano możliwość tworzenia zbiorczej faktury dla oddziałów z dowodów dostaw

• Dodano słownik „Samochody” pozwalający na zdefiniowanie samochodów transportowych, raz z przypisanym
do nich przewoźnikiem

• Zmieniono pole „Budowa” na pole „Uwagi”, dodano pole „przewoźnik” i „data dowodu” oraz uwzględniono
słownik „Samochody” podczas tworzenia uproszczonych dowodów dostaw

2020-12-10

• W definicji firmy dodano opcje „wspólna faktura dla oddziałów”

• Kolejne zmiany w grafikach planowanych i rzeczywistych m.in. dodano dzień tygodnia do tabeli oraz inne
kolory na sobotę, niedzielę i święta

2020-12-08

• Zmieniono nazwę pliku w którym zapisywany jest raport z generatora raportów: jeśli nie podana jest nazwa
pliku, to zamiast jak dotychczas tworzyć plik temporary, tworzony jest plik o nazwie 'symbol raportu’+’czas
zapisu’+rozszerzenie

2020-12-02

• Zmieniono sposób dodawania operatora do bazy
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• Handel/Dane podstawowe/placówki handlowe: w polu PC Market, pod F1 wyświetlany jest teraz podgląd nu-
meru sklepu z pc market oraz numer kasy które trzeba podpiąć do tego sklepu aby umożliwić import danych

• W Kadry/Płace – Grafiki dodano kolejną wersje w grafiku planowanym i rzeczywistym: harmonogram w formie
arkusza

2.27. 2020.11
2020-11-23

• Podczas zamykania listy płac dodano funkcję uzupełniającą dane w Kartoteka osobowa/Składki ZUS – deklarac-
je RCA i RZA

2020-11-10

• W module Kadry/Płace – Deklaracje dodano możliwość generowania plików PPK

• W oknie Kartoteka osobowa/Składki ZUS dodano pole wpłaty PPK

2020-11-06

• Dodano funkcję harmonogramu eksportującą faktury i faktury korygujące z możliwym do podania parametrem
„dni wstecz”

2.28. 2020.10
2020-10-27

• Dodano funkcjonalność automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych MM podczas dodawania
reklamacji odbiorców

• Zmiana w pobieraniu oznaczenia MPP w jpk vat z deklaracją: jeżeli w parametrach (ksiegowosc/zestaw-
ienia/jpk/parametry) warunek 10 jest pusty, to do JPK oznaczenie MPP jest pobierane zarówno ze słownika oz-
naczenia transakcji jak i z zaznaczonej opcji czy mpp. Natomiast jeżeli w warunku 10 wpiszemy 'MPP', to oz-
naczenie ma być pobierane tylko z kodu słownika oznaczenia transakcji 'MPP', a czy_mpp ma być ignorowane.

2020-10-14

• W danych osobowych pracownika dodano podtabelę "Składki ZUS"

• Dodano możliwość swobodniejszego dodawania pozycji w składnikach e-deklaracji

• Dodano obsługę PPK w listach płac

2020-10-09

• Rozszerzono funkcjonalność e-deklaracji ZUS

2020-10-08

• Do kartoteki środków trwałych dodano filtr "umarzane"

• Zmieniono sposób uzupełniania dokumentów tożsamości w module kadry/płace

• Zmieniono miejsce pobierania informacji o obywatelstwie w module kadry/płace

• Do kartoteki osobowej pracowników dodano obsługę PPK

• Dodano nowe pola do okna składników e-deklaracji

• Umożliwiono zamknięcie okna edycji danych podstawowych pracownika bez zapisywania zmian

1769



Zakończenie

2.29. 2020.09
2020-09-23

• Dodano możliwość importu faktur, wraz z automatycznym tworzeniem dowodów księgowych z programu
zewnętrznego do obsługi sprzedaży

• Poprawiono sumowanie płatności w rozrachunkach dla pozycji z płatnością MPP

• W zamówieniach produkcji i zamówieniach sumy dodano checkbox "tylko prod." służący do wyświetlania
wyłącznie pozycji z artykułami które są produktem(typy: 02, 03, 11, 12)

• Zmiany w zestawieniach środków trwałych

• Zmiany i poprawki w uzupełnianiu numerów zamówień w fakturach pochodzących z importu pliku xml

• Dodano możliwość edycji zamiennika w artykułach w handlu

• Poprawki w zamykaniu dokumentów magazynowych bez kontrahenta

• Rozdzielono spisy z natury na detaliczne(z poziomu handlu) i niedetaliczne(z poziomu magazynów)

• W module CRM w zakładce "rentowność" dodano i obsłużono kolumnę "Dodatek"

2020-09-10

• Zmiany i poprawki w limitach urlopów w module kadry/płace

• Dodano dodatkową kontrolę kont podczas zamykania dowodów księgowych

• Na oknie logowania do systemu dodano przycisk „Anuluj”

• Poprawki w grupowej zmianie angaży

• Dodano możliwość generowania JPK_V7K

2.30. 2020.08
2020-08-20

• Poprawiono i wzbogacono o dodatkowe komunikaty import numerów zamówień do faktur

2020-08-10

• Dodano nowy raport księgowy RM0030 – rozliczenia handlu

• Poprawki w strukturze plików systemu

• Poprawki w pozycjach spisów z natury

• W oknie zatrudnienia/umowy po wybraniu innego angażu, zaznaczony pozostanie ten sam składnik który zaz-
naczony był w poprzednim angażu(o ile występuje)

• Zmiany na oknie definicji typów dokumentów magazynowych

• Zrefaktoryzowano funkcjonalność dodawania, oraz kopiowania zamówień odbiorców

• W oknie praca bieżąca/absencje/urlopy została dodana funkcja tworząca w danych osobowych pracownika limit
urlopu na bieżący rok. Brany jest pod uwagę staż pracy i niewykorzystane dni urlopów z poprzedniego roku

2.31. 2020.07
2020-07-30
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• Poprawki w wydruku pasków z listami płac

• Drobne poprawki w module reklamacji klientów

• Jeżeli w okresie listy płac występuje więcej niż 1 angaż to na wydruku pojawią się sumy składników dla obu
angaży

• Wejście w kartotekę osobową z poziomu list płac nie wymaga już filtrowania pracownika

• Umożliwiono rezygnację z dodawania angażu po dodaniu umowy o pracę

• Zmieniono sposób importu numerów zamówień do faktur

2020-07-23

• Od teraz w przypadku gdy lista opakowań na dowodach dostaw nie mieści się na pierwszej stronie dowodu
dostawy, będzie ona drukowana na osobnej stronie

• Dodano dodatkowe pola do raportu po wygenerowaniu JPK V7M

• Trwają prace nad modułem kadr i płac:

1. Poprawki w imporcie absencji i list płac

2. Uwzględnienie urlopu uzupełniającego (w przypadku gdy pracownik w roku w którym wykorzystał już 20
dni urlopu uzyskał prawo do posiadania 26 dni urlopu)

3. Zmiana zasiłku dziennego na wydruku podstawy do zasiłku

4. Poprawki w zamykaniu absencji

5. Poprawiono wyliczanie podstawy do zasiłku

2020-07-16

• Poprawiono wydruki not korygujących wewnętrznych

• Na wydrukach faktur zmieniono nazwę pola „SWW/KU/PKWiU” na „PKWiU/CN”

• Na wydrukach faktur korygujących zmieniono nazwę pola „SWW/KU/PKWiU” na „PKWiU/CN”

• Dodano poprawki w obsłudze dokumentów magazynowych w magazynach detalicznych

• Poprawiono system uprawnień do importu paragonów handlowych z systemu zewnętrznego

• Dodano automatyczne uzupełnianie kontrahenta na podstawie grupy towarowej w dokumentach WZ twor-
zonych z paragonów handlowych

• Wzbogacono pobieranie cen do pozycji spisów z natury dla magazynów detalicznych

• Obsłużono funkcjonalność urlopu na żądanie w pracy bieżącej

• Dodano kontrolę limitu dni urlopu na żądanie (maksymalnie 4 w roku)

2020-07-09

• Obsłużono funkcjonalność urlopu na żądanie w absencjach w kartotece osobowej

• Zmiany w warunkach do importu pozycji spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego

• Poprawki w zamykaniu spisów z natury dla magazynów detalicznych

2020-07-03
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• Do konfiguracji systemu dodano kolejne pola, na potrzeby importu i eksportu danych z kolektora inwentaryza-
cyjnego

• Dodano nowe komunikaty do importu pozycji spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego

• Zmiany w imporcie i eksporcie danych z/do kolektora inwentaryzacyjnego

• Obsłużono funkcjonalność urlopu na żądanie w pracy bieżącej

2.32. 2020.06
2020-06-25

• Do konfiguracji systemu dodano kolejne pola, na potrzeby importu i eksportu danych z kolektora inwentaryza-
cyjnego

• Dodano funkcję importu pozycji spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego

• Dodano funkcję eksportu bazy towarowej z kartoteki artykułów w module „Handel”

• Dodano funkcję eksportu pozycji spisu z natury jako baza towarowa do kolektora inwentaryzacyjnego

• Usprawniono automatyczne uzupełnianie oznaczenia MPP w dowodach księgowych utworzonych podczas
wykonywania automatycznej dekretacji

2020-06-22

• Zaktualizowano generowanie pliku xml JPK_V7M

• Od teraz po wygenerowaniu JPK_V7M wyświetlane jest okno z danymi z części „Deklaracja”

• Do konfiguracji systemu dodano nowe pola, na potrzeby importu i eksportu danych z kolektora inwentaryza-
cyjnego

• Poprawki w imporcie pozycji dokumentów magazynowych z pliku TXT

• Poprawiono sprawdzanie uprawnień do pozycji stałych zamówień odbiorców

• Zmiany w zamykaniu rozchodowych dokumentów magazynowych w magazynach detalicznych

• Dodano funkcjonalność importu dowodów dostaw do magazynów sklepów firmowych

2.33. 2020.05
2020-05-28

• W słowniku Kraje zmieniono kod kraju dla Grecji z GR na EL

• Uszczelniono możliwość wprowadzania zamówień dla kontrahenta wpisanego w dane operatora (na potrzeby
B2B)

• Umożliwiono import dostaw z pliku xml w formacie ecod

• W podtabeli Kody EAN dla artykułów dodano kolumnę Zbiorczy i Liczba w opakowaniu aby umożliwić
wprowadzenie dodatkowej informacji o opakowaniu zbiorczym artykułu

2020-05-21

• Ograniczono import artykułów w module "Handel", do sprzedawanych od 2020-01-01 oraz uszczegółowiono
komunikaty błędów w imporcie

• Dodano nowe parametry do generowania deklaracji JPK_VAT7M
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• Dalsze poprawki w tworzeniu dokumentów magazynowych z dowodów dostaw

• Usprawniono zamykanie i otwieranie d.m. typu 'W' z magazynów detalicznych

2020-05-13

• Na wydruku dowodów dostaw dodano tabelę z opakowaniami zwrotnymi

• Od teraz na wydrukach pola o wartości logicznej (Prawda/Fałsz) będą uzupełniane literą "N" w przypadku
wartości "Fałsz"

2020-05-08

• W pozycjach dostaw umożliwiono wybór artykułów detalicznych

• W danych do fakturowania umożliwiono włączenie widoczności opakowań na wydrukach dowodów dostaw

• W podtabeli pracownika "Absencje" dodano możliwość wyświetlania wyłącznie urlopów, bądź wyłącznie zwol-
nień

• Podczas importu artykułów do modułu "Handel" pobierane będą artykuły z grupą towarową "!20"

• Umożliwiono wprowadzanie opakowań zwrotnych na dowodach dostaw

• W zestawieniu sum składników dla list w wybranym okresie, jeżeli pracownik pojawia się na kilku listach płac
w wybranym okresie, to kwoty dla pracownika i poszczególnych składników będą sumowane

• Dodano raport RD1007 - Stan opakowań u kontrahenta na podany dzień

2.34. 2020.04
2020-04-21

• Zablokowano możliwość wprowadzenia w pozycji faktury artykułu, który jest przeznaczony wyłącznie do
sprzedaży detalicznej

• W Danych Dodatkowych kontrahenta i jego Osobach - kontaktach zwiększono liczbę znaków w polach przez-
naczonych do wpisywania adresów e-mail

• W funkcji harmonogramu wysyłającej do kontrahentów maile z informacjami o płatnościach zmieniono temat
i treść wiadomości: jeżeli kontrahent nie posiada przeterminowanych płatności, w wiadomości wysyłana jest
informacja o bieżących płatnościach.

2020-04-16

• Na potrzeby nowego JPK_V7M (jpk vat z deklaracją) wprowadzono dodatkowe oznaczenia transakcji,
dowodów sprzedaży i nabycia, importu oraz kodów towarów i usług (GTU) w następujących miejscach w pro-
gramie:

• W wyznacznikach faktur

• W fakturach i fakturach korygujących

• W nagłówku dostawy dodano pola do wprowadzania oznaczeń transakcji, dowodów nabycia i importu na
potrzeby nowego JPK_V7M (jpk vat z deklaracją)

• We wzorach dekretacji

• W dowodach księgowych

• Dodatkowe oznaczenia uwzględniono również w automatycznej dekretacji faktur i dostaw
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2.35. 2020.03
2020-03-19

• W module „Handel” dodano możliwość tworzenia dokumentów WZ z paragonów

• W module „Handel” dodano możliwość importowania paragonów z systemu zewnętrznego

• Dodano kolumnę „zwolnienie” do absencji

• Dodano funkcjonalność wybierania innego pracownika w wielu oknach w module kadry/płace

• Dodano możliwość definiowania Kodu CN w stawkach VAT

• Dodano kolumnę „detaliczny” w magazynach

• Dodano pole „kod GTU” w danych artykułu

• Dodano słowniki na potrzeby wykorzystania kodu GTU

2020-03-13

• Dodano możliwość wyszukiwania konkretnych wierszy w tabeli w kartotece osobowej

• W module raporty dodano nową funkcjonalność – Generator – kadry

• Dodano kolumnę „zwolnienie” do absencji

• Dodano funkcjonalność wybierania innego pracownika w wielu miejscach w module kadry/płace

• W module „Sprzedaż” dodano funkcjonalność reklamacji konsumenckich w pełni zgodnych z wytycznymi
RODO

• Dodano możliwość wykonania zestawienia ze składników płacowych w module kadry/płace

• Dodano możliwość wykonania zestawienia sumy list płac w module kadry/płace

• W dostawach zmieniono filtrowanie, tak że wybrane dostawy wyświetlane są na podstawie uprawnień do doku-
mentu przychodowego w danym magazynie

• Dodano kolumnę „magazyn” do dekretacji dostaw

2.36. 2020.02
2020-02-17

• Rozdzielono moduł absencji na urlopy i zwolnienia

• Zmiany wizualne w oknie głównym absencji

• Dodano kolumnę „zwolnienie” do absencji

• Zmieniono funkcjonalność wybierania innego pracownika w oknie „zatrudnienie-umowy”

• Podczas korzystania z kadr uproszczonych dodano możliwość zapisania pracownika bez uzupełnienia wyma-
ganych pól

2020-02-12

• Dodano możliwość wykorzystywania kadr uproszczonych w systemie

• Od teraz nowe wpisy w Zmianach dostępu – RODO będą wyświetlane w tabeli nawet jeśli nie pasują do filtrów
(do momentu ponownego zfiltrowania)
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• Zmieniono funkcjonalność wybierania innego pracownika w oknie „zatrudnienie-umowy”

2.37. 2020.01
2020-01-24

• Uwzględniono zmiany struktur plików podczas generowania plików pli

• Uwzględniono pole „Centrala” z danych oddziału w generowaniu plików JPK

2020-01-23

• Do okna z danymi oddziału dodano checkbox „centrala”, który służy do określania centralnego oddziału firmy.
Dane z tego oddziału uzupełniane są podczas generowania deklaracji JPK

• Generowanie plików pli dostosowano do nowych struktur bankowych

2020-01-16

• Dodano okna „Stoiska – kasy” służące do zapisywania informacji o powiązaniu stoisk w placówkach hand-
lowych i kasach

• Od teraz raporty z serwera FTP będą pobierane wyłącznie podczas eksportu na FTP

• W danych oddziału dodano checkbox „Centrala”. Dane oddziału, który jest oznaczony jako Centrala, pobierane
będą do deklaracji JKP_VAT

• Uwzględniono nowe struktury podczas generowania plików PLI

• W oknie „Kluczowe dane pracownika” w Kartotece osobowej zwiększono widoczność danych oraz dodano
możliwość kopiowania zawartości komórek

• W fakturach korygujących dodano filtr na opis korekty

• Dodano obsługę plików PLI dla pracowników

2020-01-03

• W module „Sprzedaż” dodano funkcjonalność reklamacji konsumenckich, które spełniają wszelkie wymogi
RODO

• Dodano możliwość uzupełniania NIP w paragonach fiskalnych

• Dodano NIP nabywcy na wydruku paragonu fiskalnego

• Podczas wystawiania faktur z paragonów fiskalnych, dodano kontrolę zgodności NIP kontrahenta z NIP na
paragonie

• Dodano blokadę wystawiania faktur z paragonów fiskalnych z datą równą bądź większa od 01.01.2020 r. w
przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie występuje NIP

• Na wydruku paragonu fiskalnego zmieniono linię „Nabywca” na „NIP Nabywcy”

2.38. 2019.12
2019-12-09

• Ujednolicono ilość miejsc po przecinku w prezentacji ilości artykułu pomiędzy korektą a fakturą pierwotną Z
podsumowania faktury została usunięta informacja o ilości artykułu

• W module handlu dodano okno z podglądem szczegółowych danych paragonów fiskalnych
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• W module sprzedaż dodano możliwość przyjmowania reklamacji konsumenckich, wraz z międzyddziałowym
obiegiem dokumentów dotyczących reklamacji

• Dodano funkcjonalność związaną ze sprawdzaniem danych kontrahenta na białej liście podatników. Funkcjon-
alność dostępna jest w wersji Enterprise systemu i zawiera następujące funkcje:

-Możliwość sprawdzenia pary NIP + Numer konta na białej liście podatników z poziomu danych podstawowych
kontrahenta

-Automatyczne sprawdzanie przy zapisie czy numer konta bankowego kontrahenta występuje na białej liście
podatników

-Funkcja w harmonogramie zadań, która wysyła na wybrany adres e-mail listę kontrahentów z rachunkami które
nie występują na białej liście podatników

2.39. 2019.11
2019-11-05

• Rozszerzono komunikaty podczas niepowodzenia generowania plików eksportu do ECOD’u

• Usprawniono działanie definiowania raportów w generatorze raportów

• Dodano możliwość definiowania numer karty zbliżeniowej pracownika w danych osobowych

• Zmieniono miejsce wyboru konta bankowego podczas zamykania list płac – wcześniej: kasy/banki teraz: konta
bankowe

• Zmieniono wizualnie menu główne systemu

• Z menu głównego usunięto dawną formę definiowania i wykonywania raportów

• Dodano nowe zmienne „lp” na potrzeby obliczania wynagrodzenia prowizyjnego w listach płac

2.40. 2019.10
2019-10-24

• Zdefiniowano nowe raporty dotyczące uprawnień operatorów wspomagające pracę administratora systemu
(RA0008, RA0009, RA0011, RA0012)

• W oknie Kluczowe dane pracownika w Kartotece Osobowej dodano informację o stażach pracy

• Usprawniono eksport dowodów dostaw do ECOD

• W JPK_FA wprowadzono zmiany zgodnie z najnowszą opublikowaną wersją struktury pliku

2019-10-17

• Od teraz MPP zaznaczane automatycznie jest wyłącznie w fakturach powyżej 15 tys. PLN na których przyna-
jmniej jeden z artykułów jest artykułem rozliczanym w metodzie podzielonej płatności

• Zoptymalizowano wyświetlanie danych syntetyki w rotacji opakowań

• Dodano możliwość zamykania i otwierania list płac

• Uniemożliwiono wpisywanie nieprawidłowych znaków w polu "nr faktury" podczas dodawania i edycji płat-
ności. Znaki zamieniane będą na prawidłowe

• W module kadr dodano okno służące do zapisywania informacji o POS-ach

• Poprawiono wizualnie wydruk graficzny korekty zbiorczej
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2.41. 2019.09
2019-09-11

• Dodano obsługę metody podzielonej płatności do eksportu faktur i korekt do ECOD'u

2019-09-05

• Utworzono mechanizm połączenia Anakondy z programem PC Market w celu dokonywania importów

• Dodano możliwość importowania artykułów i związanych z nimi słowników z PC Market

• W związku ze zmianami w polskim prawie, od teraz w fakturach i fakturze pro-forma, z automatu zaznaczana
będzie obsługa split payment w dokumentach z datą płatności 01.11.19r. lub późniejszą, które przekroczyły
kwotę do zapłaty 15 tys. PLN. Dodatkowo jeśli na fakturze występuje kontrahent bądź artykuł rozliczany metodą
split payment, dokument również zostanie uznany za działający w tej metodzie

• Do artykułów w module "Handel" dodano obsługę kodów EAN

2.42. 2019.08
2019-08-29

• Rozszerzono funkcjonowanie metody podzielonej płatności w fakturach

• Rozszerzono funkcjonowanie metody podzielonej płatności w fakturach proforma

• Rozszerzono funkcjonowanie metody podzielonej płatności w zamówieniach odbiorców

• Dodano informację które tryby mają nieuzupełnione pole "rzut" podczas obliczeń

• Dodano automatyczne rozpoznawanie kontrahenta podczas importu wyciągu bankowego wypłatowego

• Do artykułów w handlu dodano obsługę kategorii artykułów

2019-08-22

• Do modułu handel dodano funkcjonalność "placówki handlowe"

• Do funkcjonalności "placówki handlowe" w module handel dodano możliwość definiowania stanowisk

• Do modułu handel dodano funkcjonalność "Typy stoisk"

• Do modułu handel dodano możliwość definiowania typów stoisk i grup towarowych

• Dodano możliwość modyfikowania pozycji niezwróconych dowodów dostaw w stanie 0

• Dodano obsługę metody podzielonej płatności w zamówieniach odbiorców

• Od teraz podczas tworzenia faktury metoda podzielonej płatności będzie zaznaczana jeśli kontrahent z niej
korzysta

• Dodano obsługę metody podzielonej płatności w księgowości

• Faktury wysyłane mailem będą od teraz przekazywane do kontrahenta, a nie do płatnika (o ile kontrahent posiada
uzupełniony adres e-mail)

• Podczas importów wyciągu bankowego pojawiać się będą również komunikaty o nieodnalezionych kontach
dla wypłat

• Do handlowej kartoteki artykułów dodano obsługę zestawów

• Do handlowej kartoteki artykułów dodano obsługę opakowań zbiorczych
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2019-08-02

• W artykułach, fakturach, oraz korektach dodano checkbox "Czy MPP" do określania czy wykorzystywać
metodę podzielonej płatności

• W zaległościach dodano ograniczenie wyświetlania wierszy w tym samym czasie do 100 tysięcy

• Pole "skrót" w składnikach płacowych musi być od teraz unikalne

• W edycji wersji szablonów list płac dodano podział składników płacowych na obliczane i drukowane

• Filtrowanie list płac nie wymaga już podawania dodatkowych filtrów jeżeli podany jest numer listy, bądź jego
część

• W module Handel dodano kartotekę artykułów

• W podstawowej kartotece artykułów dodano możliwość zdefiniowania nazwy skróconej artykułu

2.43. 2019.07
2019-07-23

• Dodano porównywanie czasu lokalnego z czasem serwera w aplikacji EMS (aplikacja dostępna wyłącznie w
wersji Enterprise systemu)

• Dodano moduł RODO w systemie. Zawiera on 2 nowe okna - Dziennik zmian uprawnień w systemie Anakonda,
oraz Dziennik zmian dostępu do innych systemów teleinformatycznych

2019-07-16

• Do menu w module handel zostały przypisane istniejące już w systemie funkcjonalności

• Dodano możliwość zdefiniowania minimum logistycznego dla zamówień. Dodatkowo minimum logistyczne
wyświetla się od teraz w pozycjach zamówień stałych po wybraniu artykułu

• Dodano obsługę plików binarnych w artykułach

• Dodano raport RK0032 - przewidywane wpłaty na podstawie rozrachunków, z uwzględnieniem przewidywanej
liczby dni opóźnienia

2019-07-02

• W nagłówku wzoru dekretacji typu "P" dodano pole "Warunek"

• W zmianach angaży dodano kolumnę "Kategoria"

• W podtabeli pracownika "angaże" dodano nowe kolumny: dodatek funkcyjny i kategoria zaszeregowania

• W grupowej zmianie angaży dodano pole "kategoria zaszeregowania", oraz zmieniono kolejność kolumn

• Poprawiono automatyczne uzupełnianie filtru na grupę dokumentów w generowaniu dokumentów dla pracown-
ika

• W module kadr i płac dodano obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich

• W rejestrze zakupu rozdzielono daty księgowania i daty rejestru

• W artykułach dodano możliwość zaznaczenia czy wybrany artykuł jest również detaliczny

• W artykułach dodano możliwość zaznaczenia że wybrany artykuł jest wyłącznie detaliczny

• Dodano słownik typów plików binarnych
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• Dodano słownik grupy towarowe

• Dodano słownik decydenci

• Dodano możliwość zdefiniowania spodziewanych dni opóźnienia w płatności w danych kontrahenta

2.44. 2019.06
2019-06-26

• Od teraz godziny nadliczbowe nie są uzupełniane na podstawie harmonogramu i ewidencji czasu pracy podczas
tworzenia kart pracy

• Dodano możliwość grupowej zmiany danych w angażach

2019-06-11

• Rozpoczęto prace nad modułem "Handel" w Anakondzie

• Dodano Dziennik RODO, który zapisuje wszystkie informacje na temat zmian uprawnień w systemie Anakonda

• Do raportów/wyciągów dodano obsługę importów z City Banku Handlowego

• Dodano możliwość ręcznego poprawiania podstaw zasiłków

2019-06-04

• Usprawniono liczenie stażu pracy w module kadry

• Dodano możliwość dekretacji płac

• Dodano typ wzorów dekretacji P - płace

2.45. 2019.05
2019-05-17

• Zrefaktoryzowano okna pozycji wszystkich wzorów dekretacji

• Od teraz po dodaniu nowego pracownika do kartoteki osobowej, będzie on na liście pracowników nawet jeśli
nie spełnia wymagań filtrów na oknie, do momentu zamknięcia okna

• Dodano możliwość automatycznego wysyłania mailem wydruków faktur w formacie pdf

• Do eksportu korekt do programu EDI dodano nowe funkcjonalności

• Uprawniono wydruki korekt w formie graficznej, a także dodano wydruki dla brakujących typów korekt

• Zrefaktoryzowano okno listy słowników

• Podczas liczenia list płac data zarejestrowania w ZUS jest od teraz pobierana z ostatniej umowy która ma ją
uzupełnioną

2.46. 2019.04
2019-04-17

• Dodano funkcjonalnośc blokowania edycji dowodów dostaw, jeżeli fizyczny dowód dostawy nie został zwró-
cony przez kierowcę

• Dodano możliwośc ignorowania niezwróconych dowodów dostaw podczas obliczania rentowności tras
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• Dodano możliwośc wydruku faktur z dowodów dostaw w formacie pdf

• Dodano funkcjonalnośc obsługi rejestracji i wyrejestrowywania z ZUS, z poziomu kartoteki osobowej pracown-
ika

• Podczas dodawania nowego zatrudnienia, daty stażu będą od teraz kopiowane z ostatniego zatrudnienia tego
pracownika, gdzie te daty były uzupełnione. Daty te można edytowac

• W dowodach dostaw dodano możliwośc filtrowania po numerze dowodu dostawy, numerze zamówienia i
artykule

2019-04-15

• Od teraz absencje zamykają się z podziałem na miesiące i angaże

2.47. 2019.03
2019-03-22

• Zmieniono kolejnośc pól w oknie edycji karty pracy

• Od teraz podczas zamykania listy płac, pojawiac będzie się okno do podania dodatkowych parametrów

2019-03-12

• Dodano filtr po pracowniku w oknie "Praca bieżąca - absencje"

• Dodano możliwośc filtrowania kartoteki zarobkowej po dacie wpłaty

• W rentowności tras dodano kolumnę "Kategoria kontrahenta"

2019-03-05

• Dodano możliwośc wyświetlenia zawartości pola "podstawa obliczeń" na oknie absencji

• Od teraz składniki płacowe z wartością równą 0, nie będą pojawiac się na wydruku

• Dodano dołączanie daty wykonania skanu do nazwy pliku skanu dowodu dostawy

• Od teraz podczas zamykania absencji, nastąpi wydruk zestawienia z obliczeń podstawy

2.48. 2019.02
2019-02-22

• W rejestrze sprzedaży z dowodów księgowych dodano dodatkową informację na temat symbolu dokumentu

• Do obliczania rentowności tras dodano premie za zbieranie gotówki

• W oknie trasy/stawki dodano kolumnę "km" zawierającą informację na temat ilości kilometrów na trasie

2019-02-14

• Dodano możliwośc zdefiniowania w szablonie listy płac informacji o tym, czy dla pracowników istnieją karty
pracy

• W przypadku gdy w utworzonej liście płac występują pracownicy bez kart pracy, nie będzie już możliwości
przeliczenia lista, do czasu ich uzupełnienia

• W CRM, rentownośc tras dodano kolumnę "rzut"

• W przypadku gdy w oddziale uzupełniony jest numer BDO, będzie on drukowany na wszystkich dokumentach
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• Zmieniono sposób obliczania rentowności tras

• Dodano możliwośc bezpośredniego przejścia do okna "karty pracy" z okna "listy płac"

2.49. 2019.01
2019-01-25

• Dodano możliwośc automatycznego przekształcania kwot liczbowych na kwoty słowne w dokumentach dla
pracowników

2019-01-16

• Dodano obsługę wagi towaru w aplikacji WMS (aplikacja dostępna wyłącznie w wersji Enterprise systemu)

• Przebudowano w podtabelach kontrahenta okno danych do fakturowania

• Zmieniono sposób grupowego drukowania faktur, na podstawie danych do fakturowania kontrahenta

• Dodano możliwośc definiowania limitów dostaw artykułów dla danego kontrahenta

• Dodano możliwośc pobierania danych kontrahenta na podstawie numeru NIP

• Dodano możliwośc sprawdzania z poziomu systemu czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT

• Podczas generowania JPK będzie od teraz wstawiany symbol kraju przed numerem NIP, jeżeli kontrahent posi-
ada zagraniczny numer NIP

• Dodano obsługę zasiłków w listach płac

• Dodano możliwośc zdefiniowania numeru BDO w danych oddziału

2.50. 2018.12
2018-12-19

• Do modułu kadry/płace dodano funkcjonalności odpowiedzialne za zwolnienia i nieobecności inne

• W absencjach dodano ostrzeżenie podczas wczytywania nazwiska pracownika który nie posiada aktywnego
angażu

• Dodano możliwośc drukowania spadkobierców na listach płac

2018-12-08

• Poprawki w funkcji harmonogramu sprawdzającej poprawnośc działania replikacji strumieniowej

• Od teraz zamykanie absencji sprawdzane będzie z datami listy płac, a nie angażu

• W oknach "ewidencja czasu pracy", "karty pracy" i "listy płac zaznaczony wiersz będzie od teraz cały oznaczony
kolorem

• Podczas dodawania nowej listy płac od teraz z filtra w oknie uzupełniany będzie automatycznie szablon listy

• Do funkcji rozliczania rozrachunków, dodano sprawdzenie czy istnieją wszystkie okresy obrachunkowe dla
jakich rozliczane są rozrachunki

• W rozrachunkach, w module Księgowośc zablokowano możliwośc korzystania ze starych wersji funkcjonal-
ności które zostały przeniesione do "<F8> Dokumenty-kontrahenci"

• Dodano możliwośc przeglądania historii obliczeń składnika płacowego

• Poprawiono pobieranie płatnika podczas importów zamówień z pliku xml
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• Zrefaktoryzowano okno "Edycja środków trwałych" w module Księgowośc

2.51. 2018.11
2018-11-27

• Zmiany w oknie z listą absencji

• Dodano dodatkowy filtr na stan w absencjach w pracy bieżącej

• Lista wykonań zadania w harmonogramie ma od dziś domyślny filtr na bieżącą datę

• W absencjach w pracy bieżącej dodano dodatkową kontrolę na datę „od”

• Poprawki w zobowiązaniach ratalnych

2018-11-20

• Dodano dodatkową kontrolę daty „od” w absencjach w pracy bieżącej

• Uwzględniono dzień 12.11.2018r. w funkcji liczącej dni i godziny nominalne w harmonogramie

2018-11-15

• Zmiany w spisach z natury, na potrzeby obsługi uzupełniania spisów z aplikacji WMS (aplikacja dostępna w
wersji enterprise systemu)

• poprawki w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)

• Zakończono prace nad modułem wydawania pełnych palet w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji en-
terprise systemu)

• Zmieniono sortowanie w oknie pozycji absencji w pracy bieżącej

• Dodano nowe pole w pozycjach absencji w pracy bieżącej

2.52. 2018.10
2018-10-30

• Dodano możliwość uzupełniania spisu z natury przy użyciu aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enter-
prise systemu)

• Zmieniono opis pola „przechodzi” w rodzajach absencji

• Uwzględniono split payment w wyciągach dla banku Pekao SA

• Zmieniono sposób wyświetlania danych w CRM

2018-10-16

• Zmiany w oknie rentowności

• Dodano podział na kontrahentów w rentowności

• Dodano możliwość obliczania rentowności dla konkretnych kontrahentów

2018-10-03

• Zablokowano możliwość otwierania dowodów dostaw w stanie 1 jeżeli istnieje utworzony wcześniej plan wyda-
nia dla tych dowodów

• Podczas tworzenia planów wydania zaczęto uwzględniać wartości z tabeli rs_artykuly_przyjecia
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2.53. 2018.09
2018-09-28

• Dodano możliwość oznaczenia rodzaju absencji jako główny

• Dodano kolumny „Rodzina” i „Data” poprzedniej absencji w pozycjach absencji

• Dodano możliwość odświeżenia danych w kartach pracy, na wypadek zmian w harmonogramie lub kalendarzu

2018-09-11

• Do typów absencji dodano informacje o stażach i limitach pracownika

• Do okna zatrudnienia dodano checkbox do zaznaczenia czy wybrany pracownik ma korzystać z modułu absencji

• Usunięto niektóre kolumny z okna limitów urlopów

2018-09-03

• Dodano możliwość utworzenia planu wydania palet przy użyciu aplikacji WMS (dostępna w wersji enterprise
system) z poziomu dowodów dostaw

• W planie wydania palet w dowodach dostaw dodano funkcję uzupełnienia pominiętych przy wydawaniu palet

• Zmieniono sortowanie w oknie pracy bieżącej

• Poprawki w podtabeli kartoteki osobowej – Kary

2.54. 2018.08
2018-08-20

• Poprawki w kartotece osobowej

• Zmiany w zobowiązaniach ratalnych

• Zwiększono limity w absencjach

• Zmiany w oknie absencji

• Dodatkowe opcje w oknie absencji

• Dodano obsługę funkcji w algorytmach składników płacowych

2.55. 2018.07
2018-07-31

• Zmieniono sposób sprawdzania zakresów dat z dokładnością do oddziałów

• Dodano dodatkowe filtry w oknie dodawania angaży do listy płac

2018-07-18

• Dodano pobieranie dni absencji przy obliczaniu list płac

• Dodano pole na staż do dodatku w zatrudnieniu

• Dodano możliwość wyliczania godzin pracy z uwzględnieniem etatu w harmonogramie pracownika

• Poprawki w absencjach
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2018-07-09

• Zmiany w oknie płatności dla pracowników

• Zmiany w strukturach plików pli na potrzeby split payment

• Poprawki w absencjach

• Zmiany w obliczaniu list płac

• Dodano możliwość importowania płatności w programu Fox

2.56. 2018.06
2018-06-29

• Poprawki w strukturze bazy danych Anakondy

2018-06-19

• W ewidencji czasu pracy, kartach pracy i harmonogramie pracowników dodano możliwość filtrowania po grupie
pracowników

2018-06-13

• Dodano ewidencję czasu pracy pracowników

• Dodano nominały w harmonogramie pracowników

• Dodano wykorzystanie daty minimalnej w zakresie daty z dokładnością do oddziału

• W danych dodatkowych pracownika dodano pola na staż pracy

2.57. 2018.05
2018-05-28

• Zmiany w harmonogramie pracowników

• Dodano nowe kolumny w składnikach płacowych

• Dodano możliwość definiowania zakresów dat z dokładnością do oddziału

2018-05-17

• Prace nad algorytmami obliczającymi listy płac

• Dodano harmonogram pracowników

• Poprawki w kalendarzach

2018-05-08

• W aplikacji B2B zmieniono sposób wprowadzania zamówień (aplikacja B2B dostępna jest wyłącznie w wersji
Enterprise systemu)

• Zaprojektowano okno EMS (Expedition Mobile System) do zarządzania pobraniami i zdaniami opakowań przez
kierowców

2.58. 2018.04
2018-04-30
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• Ustalono i zaimplementowano sposób obliczeń wycen przewozów pomiędzy oddziałami

2.59. 2018.03
2018-03-16

• Dodano możliwość konfiguracji i testu czytnika kart wykorzystywanego w aplikacji EMS (aplikacja EMS
dostępna jest wyłącznie w wersji Enterprise systemu)

2018-03-08

• Zrefaktoryzowano okno Operatorzy i podokna

2018-03-05

• Zrefaktoryzowano kartotekę osobową w module Kadr

• Usunięto wymaganie podpisu i pieczątki z wydruku faktur

• Dodano możliwość przywrócenia stosunku pracy

• Dokonano poprawek w podtabeli Zatrudnienie – umowy

• W danych dodatkowych operatora dodano opcję ‚EMS’

2.60. 2018.02
2018-02-14

• Dostosowano funkcję generowania deklaracji JPK do zmian wprowadzonych przez ministerstwo finansów w
styczniu 2018

• Zrefaktoryzowano okno oddziałów

• W rotacji opakowań zmieniono nazwę kolumny “Zwrócono” na “Zdano” we wszystkich miejscach występowa-
nia

• Dodano pole “e-mail” na oknie z JPK

2018-02-08

• Poprawiono błędy w rotacji opakowań, oraz aplikacji EMS (aplikacja dostępna wyłącznie w wersji Enterprise
systemu)

• Dodano funkcję harmonogramu, która pozwala na automatyczne przesyłanie przewoźnikom stanu opakowań
na dzień

2.61. 2018.01
2018-01-24

• Poprawki w Edycji danych artykułu

2018-01-10

• Uwzględniono symbol KŚT 2018 w zestawieniach środków trwałych

2018-01-04

• Wprowadzono wydruk korekt faktur dla firm zwolnionych z VAT

• Dalsze prace nad rotacją opakowań
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• Poprawki na oknie edycji danych środka trwałego

2.62. 2017.12
2017-12-12

• Przygotowanie wydruku OT do zmian w klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku

• Dalsze prace nad rotacją opakowań

• Dodanie pliku wydruku faktur dla firm zwolnionych z VAT

• Standaryzacja wyglądu ikon wydruku w programie

• W słowniku 'Kierowcy/konwojenci’ umożliwiono jednoczesne wprowadzenie Uid 5 kart dla 1 pozycji

2.63. 2017.11
2017-11-15

• Dodanie opcji '(ubezpieczenie) wypadkowe’ w informacji o zatrudnieniu pracownika

• Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja okna Dokumenty – kontrahenci

• Dalsze prace nad rotacją opakowań

• Dodanie obsługi osobnego rachunku VAT w korektach faktur

• Prace nad przygotowaniem Anakondy do obsługi nowej klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku

• Poprawki w oknie kalendarze z modułu Kadr i Płac

• Obsłużenie numerów PESEL u pracowników urodzonych po roku 2000

• Zmieniono filtrowanie artykułów w systemie B2B aby wyświetlać wyłącznie artykuły przypisane do konkret-
nego kontrahenta

• Rozbudowano moduł faktury/korekty w B2B

• System B2B dostępny jest w wersji Enterprise programu Anakonda

2.64. 2017.10
2017-10-25

• Poprawki w oknie ze Wzorami dokumentów z modułu Kadr i Płac

• Umożliwienie określenia magazynów RW i/lub WZ w funkcji tworzącej dokumenty mag. z dowodów dostaw

• Poprawki wizualne okna Zamówienia odbiorcy i wszystkich jego funkcjonalności

2017-10-19

• Poprawki w podtabeli Dane dodatkowe Kartoteki osobowej

• Zabezpieczenie importu dowodów księgowych przed specjalnymi znakami

• Prace nad wprowadzeniem obsługi mechanizmu podzielonej płatności:

• Dodane pole na konto VAT w danych Kontrahenta

• Dodane pole na konto VAT w danych Oddziału
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• Dodany checkbox 'osobny rachunek VAT' w Danych dla fakturowania kontrahenta

• Ograniczono pola przyjmujące EAN w systemie do akceptowania jedynie liczb

2017-10-10

• Poprawki wizualne w oknach:

1. Zaległości

2. Reklamacje

3. Noty ilościowe

4. Dowody dostaw

5. Notatki

modułu Sprzedaż

• Poprawione działanie filtra w Badaniach okresowych w Kartotece osobowej

• Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań i Kartami przyjęcia

• Dodanie terminu przydatności, nr serii i nr palety w oknie Obroty/wyszukiwanie i umożliwienie wyszukiwania
po nich

• Poprawa etykiet drukowanych przez system zgodnie z normą GS1-128

2017-10-02

• Dodanie kolumny 'z dnia’ we wzorze wezwania do potwierdzenia sald

• Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja Planu kont

• Kontynuacja prac nad rotacją opakowań

• Poprawki w Polach szablonów kadrowych

2.65. 2017.09
2017-09-21

• Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem kart przyjęcia do dokumentów magazynowych

• Dodanie parametru 'aktywny’ w projektach

• Dalsze prace nad rotacja opakowań

2017-09-15

• Poprawka wizualna filtra w podtabeli Nagrody z Kartoteki osobowej

• Zablokowano możliwość dodawania faktur, dokumentów magazynowych i dowodów księgowych do zakońc-
zonych projektów

• Pogrupowano ikony w oknach: Paragony fiskalne, Faktury korygujące(razem z podtabelami) i Dowody dostaw

2017-09-07

• W imporcie dowodów księgowych dodano komunikaty o niepoprawnej liczbie pozycji lub pól

• Dodana funkcja fs_popraw_salda_rozrachunkow do harmonogramu
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2017-09-01

• Pogrupowano ikony w oknie z fakturami i testach kompletności

• Poprawiono komunikaty o błędach podczas grupowego zamykania faktur

• Usunięto podtabelę Zatrudnienie z Kartoteki osobowej

• Uszczegółowiono komunikat o błędnym kodowaniu przy tworzeniu plików pli

2.66. 2017.08
2017-08-17

• Dodanie podglądu NIP kontrahenta w dowodach księgowych

• Dalsze prace nad rotacją opakowań

• Dodano funkcję tworzenia MM w analizie stanów

• Refaktoryzacja typów dokumentów magazynowych

2017-08-16

• Usprawnienia w oknie Absencje modułu Kadry i Płace

• Globalna poprawa działania blokady przed modyfikacją przez 2 użytkowników jednocześnie

2.67. 2017.07
2017-07-21

• poprawki w Kartach pracy

• dodano okno do definiowania przewoźników dla trasy

• rozszerzenie uprawnień w analizie stanów

• refaktoryzacja okien Magazyny i Wybór magazynu

• dalsze prace nad rotacją opakowań

2017-07-13

Poprawki w:

• oknie Szkolenia

• oknie Harmonogram szkoleń

• podtabeli Zobowiązania ratalne w Kartotece osobowej

2.68. 2017.06
2017-06-22

• Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano stany początkowy i końcowy

• Pełna refaktoryzacja funkcjonalności Zamówienia dostawcy

2017-06-08

• Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań - dodano przewoźników
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• W Dowodach księgowych dodano kolumnę rejestr wraz z datą rejestru

2017-06-01

• Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań - dodano wydruk protokołów przyjęć/wydań

2.69. 2017.05
2017-05-18

• Poprawiono konfigurację uprawnień w zmienionym oknie Kalendarze - dni

• Drobne poprawki w module Rotacja opakowań

2017-05-17

• Dodano podział absencji ze względu na grupy pracownicze

• Dodano zestawienie pdf w oknie Kierowcy wersje i funkcję harmonogramu wysyłającą je na wybrane adresy
e-mail

• W kalendarzach dodano funkcję inicjowania zmian na nowy miesiąc opierając się o grafik z poprzedniego

2017-05-11

• Uniemożliwiono wybór niezapisanych pozycji ze słowników

2.70. 2017.04
2017-04-16

• W oknie Kierowcy wersje dodano obliczenia rentowności oraz możliwość wydruku zestawienia pdf

• Poprawki w oknie edycji danych członka rodziny w kartotece osobowej

• Umożliwiono zdefiniowanie automatycznej dekretacji w Harmonogramie zadań

• Przeprowadzono refaktoryzację Receptur w module Produkcja

• Poprawki w module Rentowność okna CRM

• Dodano okno Rotacji opakowań

• Poprawki w Listach płac

• Ustawiono wskazywanie daty aktualizacji w nagłówku Anakondy

• Rozdzielono uprawnienia do zmian stanu dokumentów magazynowych

• Rozbudowa funkcjonalności okna Kalendarze

• Dodanie możliwości filtrowania według Grupy pracowników w grafikach

2.71. 2017.03
2017-03-30

• Dodano podtabelę 'Zatrudnienie - umowy' w Kartotece osobowej pracownika

• W module Kierowcy - wersje, na potrzeby obliczania kosztów transportu, umożliwiono zdefiniowanie i wyświ-
etlenie stawek dla tras obowiązujących na podany dzień oraz przypisanie tras do poszczególnych przewoźników

• Opis ze Stawek dla trasy jest teraz widoczny w CRM
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• Dodano możliwość generowania plików ZCNA i ZWUA dla pracowników

2017-03-20

• Refaktoryzacja wszystkich okien harmonogramu oraz grafików planowanych dla pracowników

• W harmonogramie umożliwiono wyszukiwanie po ID oraz dodano możliwość przechodzenia pomiędzy wyko-
naniami różnych zadań bez zamykania okna

• Rozbudowa okna Zatrudnienie - umowy m.in. o grid Składniki

• Po wykonaniu raportu w generatorze okno z uzupełnionymi danymi pozostaje aż je zamkniemy, ułatwia to
wykonanie wielu raportów z tego samego typu pod rząd

• Dodano możliwość generacji ZUA, ZZA przez program Anakonda

• Poprawiono automatyczną dekretację dowodu księgowego

• Korekta błędów przy dodawaniu formularzy w księgowości

• Przy zakończeniu stosunku pracy automatycznie również kończone są angaże

• Przy dodawaniu zatrudnienia automatycznie tworzyć się będzie umowa oraz angaż, dopracowano zarówno Za-
trudnienie, jak i Umowy i Angaże.

2017-03-02

• Wymieniono grid na nowy w Historii umorzeń Kartoteki środków

• Umożliwiono zamknięcie dostawy w magazynie, który nie jest przypięty do aktualnie otwartego oddziału

• Dodano możliwość ustalenia w magazynie by tworzony był dokument PZ przy automatycznej dekretacji dostaw

• Poprawki w wyliczaniu kwoty ma w pozycjach dowodów księgowych

• Udoskonalenie procesu dodawania pracownika

• Wprowadzono automatyczne pobieranie danych osobowych z firmy do danych oddziału, jeśli jest to osoba
fizyczna

• Nowy grid zyskał możliwość zaznaczenia całej zawartości z użyciem Ctrl+A oraz wyczyszczenia sortowania
klikając w puste pole w lewym górnym rogu

• Od teraz jeśli jednostka miary artykułu w dowodach dostaw to sztuka, to aplikacja CWS będzie pobierała dane
o ilości sztuk z d.d., pozostawiając możliwość ich edytowania. Aplikacja CWS dostępna jest w wersji enterprise
systemu

2.72. 2017.02
2017-02-15

• Dodano funkcję automatycznej dekretacji dostaw

• Poprawiono drobne błędy we Wzorach dekretacji dostaw

• Umożliwiono filtrowanie według identyfikatora listy płac w oknie Karty pracy

• Poprawiono okno Absencje pod względem wizualnym i użytkowym

• Dodano przeglądanie rentowności w module CRM

• W oknie CRM przeglądając rentowność dwukrotne kliknięcie na wiersz wygeneruje raport dla trasy z podziałem
na dni(w wybranym zakresie dat)
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• Poprawki w grafikach planowanych

• Można już usuwać środki trwałe z wprowadzonym miejscem użytkowania

• Dodano funkcję 'Obliczenia' w oknie Trasy Stawki

• Wymieniono grid na nowy w:

1. Cennik dla kontrahenta

2. Upusty dla artykułów

3. Ceny Artykułu

4. Upusty

2.73. 2017.01
2017-01-26

• Dodano okno "Bilans Otwarcia" w kartotece osobowej pracowników

• Dodano okno "Karty Pracy" w module kadry/płace

• Umożliwiono zamianę etykiety logistycznej przypisanej do wybranej palety w aplikacji WMS (aplikacja dostęp-
na w wersji Enterprise systemu)

2.74. 2016.12
2016-12-22

• Dodano typ wzoru dekretacji "D" - dostawy

• Dodano możliwość modyfikacji predefiniowanych typów stałych

• Dodano okno trasy - stawki w danych pomocniczych

• Zrefaktoryzowano okno pozycji wzorów dekretacji

• Dodano możliwość eksportu dowodów dostaw z zamiennikami do PC-market

2.75. 2016.11
2016-11-17

• W zatrudnieniach dodano dodatkowe kolumny - "Zatrudnienie od", oraz "Numer ubezpieczenia"

• Umożliwiono definiowanie parametru okresu księgowego w nowym generatorze raportów na podstawie zalo-
gowania operatora

• Umożliwiono zapisanie drugi raz tego samego numeru konta bankowego dla pracownika. System sprawdza czy
konto się nie powtarza i informuję o tym operatora, ale nie blokuje już możliwości zapisu

• Dodano możliwość wyliczania średniej z wybranej kolumny w nowym generatorze raportów

• Wprowadzono możliwość konsolidacji artykułów przyjęć dla dokumentów magazynowych typu 'M' i
wybranych artykułów

• W danych podstawowych zatrudnienia dodano checkbox'y dotyczące ubezpieczenia. Kolejno:

1. emerytalne
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2. rentowe

3. chorobowe

4. zdrowotne

5. FP

6. FGŚP

2.76. 2016.10
2016-10-27

• Uszczelniono kontrolę dat w dowodach księgowych

• W generatorze raportów dodano możliwość definiowania nagłówka i podgłówka z poziomu zapytania SQL,
oraz rozszerzono możliwości formatowania tekstu nagłówka

• Dodano podtabelę dla pracownika "zobowiązania ratalne" w kartotece osobowej w module kadry/płace

• Umożliwiono pełną edycję zatrudnienia w przypadku gdy zostało dodane kolejne zatrudnienie, a pierwsze nie
zostało zamknięte

• W danych podstawowych pracownika dodano dodatkowe pola informacyjne

2016-10-12

• W aplikacji WMS dodano możliwość przyjmowania zwrotów, oraz priorytet wydawania na lokację kompleta-
cyjną ze zwrotami o nieograniczonej pojemności. Aplikacja WMS dostępna jest w wersji Enterprise systemu

• Zmieniono numer dowodu dostawy na potrzeby systemu automatycznego rozpoznawania dokumentów

• Zwiększono liczbę miejsc po przecinku w polach na oknie "stałe-wartości" w module kadry/płace

• Zmieniono blokadę dokumentu magazynowego edytowanego przez innego operatora, tak aby możliwe było
przeglądanie danych w nim zawartych

2.77. 2016.09
2016-09-29

• W oknie składników angaży zmieniono nazwę kolumny z "Kwota" na "Wartość"

• Dodano powiadomienia mailowe o dodaniu, usunięciu i zmianie stanu receptury produkcyjnej

• W danych artykułu dodano checkbox "konsolidowany"

• Zrefaktoryzowano okno dowodów księgowych

• Zmieniono sposób aktualizacji klienta Anakondy

2016-09-15

• W oknie edycji zatrudnienia dodano nowe pola

• Dodano możliwość drukowania listy obecności

• Dodano możliwość kontrolowania aktualności receptury produkcyjnej. Dodatkowo zdefiniować można
powiadomienia e-mail o kończącym się terminie ważności receptury

• W raporcie MG0009 artykuły sortowane są teraz po indeksach, a nie po kategoriach
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• Zmieniono symbol dowodu dostawy, na dłuższy w celu dokładniejszej weryfikacji dokumentów

• Uwzględniono nowy symbol dowodu dostawy w module raporty/wyciągi, wydrukach faktur, oraz w harmono-
gramie zadań

2.78. 2016.08
2016-08-30

• Dodano okno "Listy obecności" w module kadry/płace

• Zrefaktoryzowano okno Planu produkcji

• Poprawiono drobne błędy w nowym generatorze raportów

• Od teraz w informacji podsumowującej tworzenie dowodu dostaw, ilości utworzonych dowodów wyświetlane
są bez uwzględnienia korekt

• Powstał moduł umożliwiający tworzenie plików JPK

• Do cenników dodano kolumny zawierające informacje na temat typu opakowania i pojemności paletowej dla
artykułu

2.79. 2016.07
2016-07-25

• Dodano okno z nowym generatorem raportów w systemie. Raporty nie zostały jeszcze zdefiniowane

• Dodano pole IBAN w kontach bankowych

• W kartotece kontrahentów dodano możliwość wydrukowania kodów kreskowych zawierających symbol kon-
trahenta

2016-07-14

• W kartotece kontrahentów dodano nowe filtry - numer GLN i symbol obcy

• Rozpoczęto prace nad deklaracjami ZUS i US w module kadry/płace

• W kartotece artykułów dodano nowe filtry - kod EAN i symbol obcy

• Wprowadzono zmiany w algorytmach wydań zestawienia zbiorczego w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w
wersji Enterprise systemu)

2.80. 2016.06
2016-06-30

• W aplikacji WMS Zmieniono funkcję zamykania dok. mag. tak że można wydać podpozycje jako pozycje,
nawet z ilościami większymi niż 1 (aplikacja dostępny w wersji enterprise systemu)

• Dodano możliwość zaznaczenia w oddziale firmy pola "czy podatnik UE"

• Dodano uprawnienia do edycji zamówień przypisane do wybranych tras

• Na wydruku sum dowodów dostaw dodano kod kreskowy, zawierający informacje na temat daty, trybu i trasy

• Dodano dodatkowe uprawnienia do typów dokumentów magazynowych

• Dostosowano fakturę walutową do korzystania ze stawek VAT

1793



Zakończenie

• W zamówieniach odbiorcy wprowadzono kontrolę na wprowadzanie i modyfikację asortymentu z uwzględnie-
niem danych z tabeli Grupy odbiorców - asortyment

• W raporcie SP1017 wprowadzono zmianę wyświetlania procentu zwrotów jeżeli ilość dostarczona i zwrócona
=0

• W CRM - windykacja dodano nowy raport Rozliczenie prowizji generujący dane dotyczące terminowego reg-
ulowania należności za faktury

2016-06-07

• Dodano kolorowanie zaznaczonego wiersza w tabeli (domyślnie kolor fioletowy na pierwszej kolumnie)

• Dodano wydruk listy płac i pasków w module kadry/płace

• Umożliwiono tworzenie spisu z natury, nawet jeśli artykuły w wybranej kategorii nie znajdują się na stanie
magazynu

• Dostosowano system do zmian w strukturze pliku xml INTRASTAT'u

• Zmodernizowano okno "listy płac" i jego podokna

• Umożliwiono wykonanie eksportu do pliku .xls na oknie "Operacje"

• Usprawniono zmianę dat w grafikach, tak że żeby zmienić datę na poprzedni/nastepny tydzień nie jest już
wymagane powracanie do sekcji filtrów

• Uspójniono wprowadzanie kropek i przecinków w całym systemie

2.81. 2016.05
2016-05-31

• Zmieniono opisy funkcji "filtruj" na "wyświetl dane" w celach poprawienia przejrzystości systemu

• Dodano pole "urząd skarbowy" w danych oddziału

• Poprawiono wyliczanie odsetek w wydruku dokumentów dla kontrahentów w CRM

• Dodano ograniczenie na liczbę wierszy w oknie "operacje". Limit został ustalony na 120.000 wierszy

• Poprawiono zaznaczanie komórek na gridzie, przy użyciu przycisków Ctrl i Shift

• Zrefaktoryzowano okno "Rachunki ROR"

2.82. 2016.04
2016-04-28

• Na wydruku zestawienia zbiorczego dowodów dostaw dodano kod kreskowy, zawierający informacje na temat
daty, trasy i trybu

• Dodano podtabelę w danych dodatkowych pracownika o nazwie "Limity urlopów"

• Grid w dokumentach magazynowych został wymieniony na nowy

• Zrefaktoryzowano okno spisu z natury, oraz pozycje spisu z natury

• Przyśpieszono usuwanie pozycji z podtabeli "opakowania zbiorcze" artykułu

• Dodano możliwość wydawania zestawienia zbiorczego przy użyciu kodu kreskowego w aplikacji WMS (ap-
likacja dostępna w wersji enterprise systemu)
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• Dodano dodatkowe komunikaty w oknie "Intrastat"

2016-04-12

• Zrefaktoryzowano okno "paragony fiskalne"

• W przeksięgowaniach automatycznych poprawiono algorytm pobierania sald do pozycji dowodu księgowego

• Zmieniono algorytm eksportu faktur/korekt do ecodu, tak aby nie było problemu z ponowieniem eksportu w
przypadku niepowodzenia

• Zmiana w zestawieniach dla sklepów firmowych z dowodów dostaw - podanie wersji cenowej detalicznej w
danych do fakturowania kontrahenta przestaje być obowiązkowe do wykonania zestawienia. Jeżeli wersja de-
taliczna będzie niewypełniona, w kolumnach dotyczących cen detalicznych będzie wpisywane zero

2.83. 2016.03
2016-03-10

• Wprowadzono poprawki stylistyczne w oknie "sumy zamówień"

• Zmodyfikowano nowe menu Anakondy względem uprawnień operatora

• Zrobiono blokadę na usuwanie, oraz edycję dostaw w momencie kiedy są modyfikowane przez innego operatora

• Dodano pole "zwroty dni" w danych do fakturowania kontrahenta

• Wprowadzono poprawki stylistyczne w oknie "umowy o pracę"

• W konfiguracji systemu umożliwiono wybór drukarki dla wydruku znakowego z listy

2.84. 2016.02
2016-02-26

• Dodano blokadę usuwania i edycji raportów/wyciągów w momencie gdy inny operator edytuje dany raport

• Zmodyfikowano okno z zakresami dat, aby było bardziej intuicyjne

• Rozszerzono funkcjonalność okna edycji absencji pracownika

• Rozszerzono funkcjonalnośc okna "pracy bieżącej" pracownika

• Dokonano poprawek stylistycznych w oknie rozstawiania asortymentu

• Dodano obsługę grup odbiorców asortymentu w fakturach

• Zmieniono format kodów kreskowych na etykietach logistycznych z code-128, na GS1-128

• Dodano komunikat dotyczący braku pozycji na dowodzie dostaw, przy próbie wydruku

• Dodano pole "grupa odbiorców" w danych podstawowych kontrahenta, na potrzeby nowej funkcjonalności

• Dodano słownik "grupy odbiorców" na potrzeby nowej funkcjonalności

• Dodano obsługę grup odbiorców asortymentu w dowodach dostaw

• Dodano możliwość przeglądania danych archiwalnych pozycji zamówień odbiorców

• W pozycjach zamówień odbiorców dodano kolumny zawierające informacje o tym kto i kiedy ostatnio edytował
wybraną pozycję

2016-02-10
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• Dodano raport PR0009 - prognoza zamówień

• Zmieniono oznaczenia zatrudnienia pracownika w module kadry/płace

• Zmodyfikowano okno absencji pracowników na potrzeby prac nad modułem kadry/płace

2.85. 2016.01
2016-01-21

• W dowodach dostaw dodano okno zawierające informacje na temat palet na jakich znajduje się towar na danym
dowodzie dostawy

• Rozszerzono komunikaty informujące o problemie z importem pliku pli w płatnościach

• Dodano słownik "Zawody specjalności klasyfikacja", który jest teraz używany do uzupełnienia pola "zawód
wykonywany" w angażach

• Zmieniono sposób pobierania składników płacowych do listy płac

• Umożliwiono wchodzenie do składników angaży bezpośrednio z okna angażu na liście płac

• Zmieniono strukturę pól w tabeli rs_kp_listy_plac

• Dodano możliwość czytania etykiet logistycznych wydrukowanych poza Anakonda w aplikacji WMS - aplikac-
ja dostępna tylko w wersji enterprise systemu

• W składnikach dodatkowych podpiętych pod angaż dodano kolumnę z nazwą składnika

• W oknie "szablony pól kadrowych" dodano wizualizację typów

2016-01-13

• Dodano kolumnę "Skrót" w oknie "Edycja składników płacowych"

• Jeżeli lista płac jest używana w płatnościach to podczas jej usuwania wyświetli się odpowiedni komunikat

• Dokonano zmian kosmetycznych w oknie płatności

• Rozbudowano okno List płac

• W słowniku "Pola szablonów kadrowych" od teraz także w drzewku wyświetlają się informacje na temat typu
pola

• Dodano kolumny "Procent" i "Kwota" na oknie z rachunkami bankowymi

2.86. 2015.12
2015-12-29

• Dodano komunikat o braku wybranego artykułu na magazynie, podczas dodawania pozycji przecen

• Dodano pole zawierające informacje na temat konta bankowego w szablonach list płac

• Zmieniono sposób przeliczania listy płac na taki, który uwzględnia kolejność składników płacowych

• Dodano napis "ESC- koniec" na oknie głównym w nowej wersji wizualnej Anakondy

• Dodano podtabelę "Angaże" w danych dodatkowych pracownika, które zawiera wszystkie angaże pracownika
bez względu na zatrudnienie czy umowę

• Zmodyfikowano podtabelę "Absencje" w danych dodatkowych pracownika, na potrzeby prac nad modułem
Kadry/Płace
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2015-12-15

• Dodano okno z danymi dotyczącymi dat rejestracji w ZUS w danych dodatkowych pracownika

• Dodano możliwość grupowego wprowadzania modyfikowalnych składników płacowych

• Dodano możliwość dodawania angaży do list płac

• Od teraz przy uzupełnianiu pojedynczych modyfikowalnych składników płacowych, zapis następuje automaty-
cznie po przejściu do następnej komórki

2015-12-08

• Zmieniono komunikat blokady możliwości zamówienia towaru dla wybranego kontrahenta, wynikającej z
danych w tabeli artykuły - daty dostaw, aby był bardziej oczywisty

• Zmieniono sposób uzupełniania dat odbioru i wpływu w fakturach korygujących: jeżeli data odbioru wynikająca
z rozliczenia odpowiednich rozrachunków jest mniejsza niż data korekty to nie jest uzupełniana

• Dodano okno praca bieżąca w module kadry/płace, które pozwala na zarządzanie absencjami pracowników

2.87. 2015.11
2015-11-30

• Zrefaktoryzowano okna dowodów dostaw, faktur korygujących i faktur, a także ich podtabele

• Umożliwiono wyświetlanie wszystkich artykułów/kontrahentów bez podania filtrów, o ile iliczba wierszy nie
przekracza 100

• Dodano funkcję wydań zewnętrznych na podstawie sum dowodów w aplikacji WMS. Aplikacja dostępna jest
w wersji Enterprise systemu

• W miejscach gdzie występuje kod pocztowy użycie skrótu klawiszowego F1 spowoduje teraz przejście do strony
www poczty polskiej, zawierającej wszystkie kody pocztowe w Polsce

• Rozdzielono komunikaty problemów z logowaniem tak, że łatwiej rozpoznać czy problem wynika z podania
błędnych parametrów logowania, czy z problemu połączenia z bazą danych firmy

• Rozszerzono możliwośc zaznaczenia funkcji osoby w kartotece osobowej o pola "udziałowiec", "inny",
"akcjonariusze", "RN" i "Bofp"

2015-11-06

• Dodano okno do definicji specjalnych składników płacowych

• Zautomatyzowano proces aktualizacji aplikacji WMS, oraz aplikacji CWS. Aplikacje dostępne są w wersji
Enterprise systemu

• Dodano funkcję harmonogramu, która pozwala na wykrywanie zbyt długo trwających zapytań w bazie danych

• Dodano grafiki planowe w module kadry/płace

• Dodano możliwość zamykania produkcji według hali produkcyjnych

2.88. 2015.10

2.89. 2015.09
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2.90. 2015.08
2015-08-18

• W dokumentacji użytkownika pojawiły się diagramy dotyczące aplikacji WMS (dostępna w wersji Enterprise
systemu)

• Zaimplementowano poprawki w aplikacji CWS (dostępna w wersji Enterprise systemu)

• Zmodyfikowano angaże, oraz umowy w module kadry/płace

• Dodano możliwość grupowego usuwania grafików pracy, poprzez zaznaczenie z przyciskiem Shift lub Ctrl

• Zablokowano możliwość zmiany kontrahenta w dowodzie dostawy, który znajduje się w stanie 2

• Zsynchronizowane zamykanie Dokumentów Magazynowych pobiera teraz takie same ilości towaru z tych
samych przyjęć

• Rozwiązano problem z pozostającym oknem dodawania pozycji faktury

2015-08-03

• Dodano słownik rs_kp_stanowiska_pracy_miejsca, który zawiera informacje na temat stanowisk w miejscu
pracy

• Stworzono aplikację CWS służącą do uzupełniania masy produktu w systemie. Aplikacja dostępna jest w wersji
Enterprise systemu

• Została napisana szczegółowa instrukcja dla aplikacji CWS

• Dodano brakujący komunikat błędu przy imporcie cennika

• Dodano funkcję pozwalającą na drukowanie duplikatów etykiet logistycznych na podstawie unikalnego numeru
palety

• Dodano możliwość wydruku tabeli pokazującej wszystkie rozliczenia dla wybranego dokumentu w analizie
rozliczeń

• Zablokowano możliwość drukowania etykiet logistycznych bez podanego numeru serii

• Dodano nowe kolumny w sumach zamówień z poziomu sprzedaży, na potrzeby porównywania ilości sztuk
zamówionych

• Ukończono prace nad modułem wydań w aplikacji WMS (Dostępna w wersji Enterprise systemu)

• Dodano możliwość definiowania przydziału do importów zamówień odbiorców, na podstawie oddziału

• Do słownika z krajami dodano Sudan Południowy

• Zmiany w zatrudnieniu są od teraz zapisywane w historii zatrudnienia

• Dodano pole “Ubezpieczenie” w danych o zatrudnieniu

2.91. 2015.07
2015-07-10

• Zmieniono etykiety logistyczne tak, że drukowana jest rzeczywista ilość artykułu na palecie, a nie jej pojemność

• W niektórych miejscach systemu dodano funkcję sumowania danych z tabeli

• Na etykietach logistycznych dodano kod GLN definiowany dla danego oddziału
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• Zmodyfikowano kody kreskowe na etykietach logistycznych tak, by zawierały cyfrę kontrolną

• Uzupełniono brakujące komunikaty w paragonach

• W module Kadry/Płace dodano ekran z informacjami o stażach i latach pracy

• Udostępniono funkcję importu numerów dokumentów zwrotu z plików xml do dowodów dostaw

2.92. 2015.06
2015-06-10

• Poprawiono działanie okna słowników

• Od teraz data w zestawieniu obrotów i sald, oraz stanie rozrachunków weryfikowana jest z okresem obra-
chunkowym

• Po upływie miesiąca od ostatniej edycji reklamacje będą teraz blokowane do edycji

• Umożliwiono zdefiniowanie hali produkcyjnej dla produkowanego artykułu w ramach oddziału i wyszukiwanie
sum zamówień dla produkcji według hal produkcyjnych

• Umożliwiono import numerów zamówień z plików xml do faktur

• Dodano podtabele artykułu i kontrahenta o nazwie "Artykuły - oddziały", która będzie służyć do importu plików
zamówień

• Odblokowano możliwość tworzenia więcej niż jednego kalendarza wzorcowego

2.93. 2015.05
2015-05-04

• Zmieniono funkcję zapisu, tak aby była możliwość wyjścia z okna bez zapisywania w przypadku gdy występuje
zduplikowany klucz

• Dodano nowy raport - zestawienie operacji z kont kosztowych i przychodowych za okres

• Do danych dodatkowych firmy dodano pola, na potrzeby generowania kodów kreskowych w standardzie GS1

• W kalendarzach usunięto blokadę na przechodzenie zmian na następną dobę

• Wprowadzono poprawki w tworzeniu szablonów dokumentów kadrowych

• Zmodyfikowano raport AF0001, tak że wyświetla tylko te artykuły, których liczba jest różna od zera

2.94. 2015.04
2015-04-15

• Umożliwiono wyświetlenie wszystkich angaży dla wszystkich umów

• Dodano funkcję drukowania etykiet logistycznych na palety

• Zmieniono format etykiet drukowanych na lokacje

• Zmodyfikowano aplikację WMS tak, aby uwzględniać kontrahentów i płatników przypisanych do wybranych
lokacji

• Zmodyfikowano działanie checkbox’a “tylko w opakowaniach” tak, że uwzględniany jest teraz we wszystkich
dokumentach magazynowych
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• Dodano checkbox “czy unikalna” w opakowaniach zbiorczych artykułu, który dotyczy unikalności palety dla
zdefiniowanego kontrahenta

• Umożliwiono wprowadzenie znaku “-” w symbolach lokacji

• Dodano 3 raporty na potrzeby analizy stanów magazynowych:

• AF0001 – stany magazynowe na dzień

• AF0002 – przychody magazynowe w okresie

• AF0003 – rozchody magazynowe w okresie

2.95. 2015.03
2015-03-10

• Dodano możliwość definiowania połączeń alternatywnych w ustawieniach systemu(F10 na oknie logowania)

• Dodano filtry “numer od” i “numer do” w oknie “Dokumenty dla kontrahentów”

• W sumach opakowań i zamówieniach odbiorcy brane jest pod uwagę czy kontrahent jest płatnikiem. Jeżeli tak,
to uwzględniane jest to przy analizie dowodów dostaw dla tego płatnika

• Dodano funkcję tworzenia przychodowych dokumentów magazynowych w aplikacji WMS (Funkcjonalność
dostępna w wersji Enterprise)

• Dodano okno służące do wczytywania i wyświetlania zeskanowanych kodów kreskowych w aplikacji WMS
(Funkcjonalność dostępna w wersji Enterprise)

2015-03-26

• Dodano ilość i rodzaj użytych opakowań zbiorczych na wydrukach dowodów dostaw i zbiorówek

• Dokonano refaktoryzacji okna “Lokacje”

• Dokonano refaktoryzacji okna w zmianach wartości środka trwałego, oraz dodano filtry “data od” i “data do”
i kolumnę wyświetlającą pozycje zmiany wartości

• Umozliwiono blokowanie dostaw artykułu dla konkretnego kontrahenta (dotychczas mozliwe było blokowanie
dostaw wyłącznie dla płatnika i wszystkich jego kontrahentów)

• W ramach pracy nad aplikacją WMS (dostępna w wersji Enterprise) zostały dodane następujące funkcje:

1. Autouzupełnianie lokacji do kompletacji

2. Przenoszenie palet na lokacje z lokacji przejściowej

3. Porządkowanie magazynu uwzględniając obciążenia regałów

4. Drukowanie kodów kreskowych lokacji

2.96. 2015.02
2015-02-24

• Zablokowano możliwość utworzenia dokumentu BK, jeśli nie ma zamkniętego w danym okresie rozra-
chunkowym dokumentu BO

• Zmieniono definicje kolumn na potrzeby importu plików bankowych

• Dodano kontrolę opakowań przy wprowadzaniu dodatkowych sum do zamówień
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• Nastąpiły zmiany w automatycznym księgowaniu i rozliczaniu różnic kursowych

• Dodano możliwość tworzenia i wysyłania elektronicznych korekt faktur

2015-02-13

• W Produkcji dodano moduł “Analiza Zleceń”, który pozwala na zarządzanie produkcją wykonywaną dla zleceń

• Dodano możliwość wyświetlania opakowań na wyświetlaczach przy rozstawieniu

• W module WMS dodano okno “Lokalizacje” pozwalające na utworzenie struktury lokacyjnej magazynu

• Dane do fakturowania mają od teraz domyślnie zaznaczoną opcje “zbiorcza” podczas tworzenia

• Dodano możliwość blokowania artykułów od wybranej daty w przyszłości

• Podczas tworzenia korekt z dowodów dostaw jeśli wypełniony jest 'dowod_zwrotu’ to do pola 'opis’ zostanie
wstawiona informacja o numerze i dacie dowodu dostawy

• Uzupełniono pliki eksportu faktur korygujących dla Tesco o numer dowodu zwrotu

2.97. 2015.01
2015-01-13

• Stworzono podstawy aplikacji WMS na urządzenia mobilne

• Dodano moduł “Zlecenia” do zamówień odbiorców

• Dodano możliwość definiowania wzorów artykułów na potrzebny zleceń

• Dodano opcję cechy standardowej dla zleceń

• Umożliwiono tworzenie zestawów dla dowolnego typu artykułu

• Dodano słownik kategorii pól dokumentów na potrzeby modułu kadry/płace

• Dodano okno umożliwiające definiowanie szablonów dokumentów, na potrzeby modułu kadry/płace

• Dodano obsługę opakowań w sumach zamówień

• Dodano możliwość definiowania zakresu dat dla funkcji harmonogramu dekretującej dokumenty

• W sumach produkcji udostępniono nowe zestawienie zawierające sumy opakowań zbiorczych dla artykułów

2.98. 2014.12
2014-12-12

• Poprawiono system przyjmowania artykułów metodą FIFO

• Dodano słownik "rs_gminy" zawierający informacje o podziale administracyjnym kraju z dokładnością do gmin

• W fakturach tworzonych z dokumentów WZ z artykułami z dynamicznym przelicznikiem wyliczana jest sug-
erowana cena w drugiej jednostce miary na podstawie stosunku ilości w obu jednostkach miary

• Dodano pole "tylko w opakowaniach" do danych podstawowych artykułu na potrzeby powstającej funkcji w
systemie

• Dodano pole "tylko pełne opakowania" w definicjach magazynów na potrzeby przyszłej funkcji w systemie

• Uzupełniono brakujące "gwiazdki" przy polach obowiązkowych do wypełnienia w systemie
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Zakończenie

2014-12-10

• Dodano słownik z rodzajami lokalizacji

• Do słownika typów kolumny w module kasy/banki dodano pozycję "Debet / Credit"

• Zrefaktoryzowano okno z kartoteka umów i zmieniono filtry na dokładniejsze

• Wprowadzono usprawnienia w module Kadry/Płace

• Usprawniono funkcję wymagalności limitów przydatności dla artykułów

• Zmieniono ustawianie kursora podczas wyboru wartości cechy. Teraz kursor automatycznie ustawia się na
wartości domyślnej

• Poprawiono komunikat podczas wystawiania faktury z dokumentu WZ. Jeżeli cena artykułu na fakturze jest
niższa niż na dokumencie pierwotnym, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez system

2.99. 2014.11
2014-11-12

• Usprawniono dekretacje faktur

• Zmieniono filtry w wezwaniach do zapłaty na bardziej przejrzyste

• Dodano drugi algorytm do wyliczania sugerowanego zamówienie w analizie stanów, w celu obsłużenia dokład-
niejszych danych

• Z raportu KA0001 - "Cenniki" usunięto artykuły nieaktywne

• W module "Cenniki" nie wyświetlają się już artykuły nieaktywne

• Dodano obsługę cech w opakowaniach zbiorczych

• Zablokowano możliwość wystawienia faktury z paragonu z datą wcześniejszą niż data na paragonie

2.100. 2014.10
2014-10-07

• Dodano obsługę plików binarnych w zleceniach

• Uwzględniono nowe założenia w oknie "Typy informacji" w module "Kadry/Płace"

• Dodano raport "Raport z dostępności produktu" w oknie dowodów dostaw, który zawiera informacje na temat
dostępności zamówionych produktów w magazynie

2014-10-21

• Dodano możliwość rozbijania i scalania zestawów na pozycjach faktur

• Dodano funkcję "Zlecenia" dla faktur

• Pola wymagane do zamknięcia wybranych dokumentów są teraz oznaczone gwiazdką

• Dodano możliwość definiowania limitów przydatności do spożycia z poziomu nagłówka artykułu, podtabeli
artykułu, oraz podtabeli kontrahenta

• Dodano blokadę przyjęć i wydań artykułów, których data przydatności do spożycia jest niezgodna z danymi
zdefiniowanymi przez operatora

• Dodano skrót klawiszowy w polach dat - x. Powoduje on wyczyszczenie aktualnie wpisanej w pole daty
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Zakończenie

• Zmieniono raport dostępności w dowodach dostaw. Teraz raport wyświetla wszystkie zamówione artykuły,
a nie tylko brakujące. Dodatkowo uzupełniono go o następujące kolumny: ilość z "dowodów dostaw", "stan
magazynowy"

• W "Kontrahenci" dodano kolumnę, oraz filtr "Kod Pocztowy"

• W "Kontrahenci" dodano filtr po "Płatniku", oraz jego nazwie

• Umożliwiono wykonanie raportu dostępności artykułów z podaniem listy magazynów

• W analizie stanów z włączoną opcją średnie zużycie 1/3 uzależniono wzór stosowany do wyliczenia sug-
erowanego zamówienia od istnienia zamkniętych spisów z natury w miesiącu generowania raportu

2.101. 2014.09
2014-09-04

• Ograniczono liczbę znaków do 20 w polu "Nr tabeli" w kursach walut w celu ujednolicenia bazy danych

• Dodano okno "Typy stałych", w module "Kadry". Typy stałych uzupełniane są automatycznie podczas tworzenia
firmy, a dodatkowo dla wybranych operatorów możliwe jest wprowadzanie własnych typów

• Dodano okno z definicjami palet

• W danych podstawowych firmy dodano możliwość wyboru rozliczania lokacji według opakowań zbiorczych

• Dodano słownik o nazwie "Formaty danych stałych"

• Dodano pola "Kontrahent" i "Wersja cenowa" dla tworzenia PW z braków

• Stworzono okno do rozwiązywania stosunków pracy

• W pozycjach wzorów dekretacji faktur dodano możliwość pobierania konta winien z danych dodatkowych
kontrahenta

• W podtabeli artykułu "Opakowania zbiorcze" dodano następujące pola:

1. liczba porządkowa

2. identyfikator kontrahenta

3. pojemność paletowa

4. rodzaj palety

5. data do

2014-09-26

• Zmieniono algorytm do wyliczania sugerowanego zamówienia

• Dodano funkcję dodawania zleceń w zamówieniach odbiorców

• Dodano podtabelę "dane dodatkowe" w podtabelach pracownika z możliwością dodawania danych zdefin-
iowanych w "typach informacji"

• Całkowicie zmieniono algorytm skanowania dowodów dostaw. Nowy algorytm jest w pełni stabilny i znacznie
wydajniejszy

• Dodano możliwość kopiowania planu produkcji

• Rozszerzono słownik "Formaty stałych" o nowe kolumny
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• Dodano słownik stały "Typy zwolnień"

• Wprowadzono opcjonalne zmiany w syntetyce planu kont

• Trwają prace nad modułem Kadry/Płace:

1. Dodano funkcję w harmonogramie(KP001) sprawdzającą daty końca umów pracowników. Funkcja infor-
muje wybranego operatora drogą mailową 7 dni przed końcem umowy danego pracownika o zbliżającym
się terminie jej wygaśnięcia. Jeśli umowa nie zostanie przedłużona, funkcja automatycznie zmieni stan pra-
cownika z "Zatrudniony" na "Zwolniony" i poinformuje o tym operatora drogą mailową

2. Dodano słownik stały o nazwie "grupy dokumentów"

3. Dodano okno "Stałe - typy" umożliwiające definiowanie stałych kadrowych

4. Dodano okno "Stałe - wartości" umożliwiające definiowanie wartości stałych kadrowych

2.102. 2014.08
2014-08-11

• Dodano miejsce dostawy do sekcji filtrów w dokumentach magazynowych

• Usprawniono funkcję dodawania ubezpieczeń KUKE

• Usprawniono wizualnie okno z nagłówkiem dostawy

• Zablokowano możliwość tworzenia korekt Dowodów Dostaw z datą wsteczną

2014-08-22

• Usprawniono raport “Drukuj rozbieżności wartościowe”

• Dodano słowniki o nazwach “Formaty danych stałych” i “Grupy stałych” na potrzeby modułu KADRY

• Usprawniono funkcję tworzenia i zamykania PW

• W module “Kadry” – “Dane podstawowe” dodano przycisk “Wartości stałe” z oknami :

• "Stałe podatkowe”

• "Stałe ZUS"

• "Limity dni / Kwoty zasiłków"

• "Urlopy wymiar"

• Zmieniono nazwę przycisku w menu systemu z “Kadry” na “Kadry/Płace”

• Dodano dwa okna z definicjami na potrzeby modułu “Kadry”

• Dodano moduł “Testy kompletności danych” sprawdzający kompletność danych w bazie i informujący o
nieprawidłowościach

• Zmieniono niektóre komunikaty w systemie, w celu ułatwienia użytkownikowi samodzielnej diagnozy przy-
czyny ich wystąpienia

• Rozszerzono moduł “Danych osobowych” w Kadrach

• Zrefaktoryzowano okno pozycji Dostaw

• Rozbudowano filtr ubezpieczeń KUKE o przycisk “Aktywne”, którego zaznaczenie powoduje wyświetlenie
tylko aktualnie aktywnych ubezpieczeń
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2014-08-28

• W zamówienia produkcji do okna z wyborem drukowania dodano dodano zestawienie sum opakowań dla
artykułu i kontrahenta

• Dodano raport DO1003 zawierający ilości zamówione dla artykułu i rzutu według tras i kontrahentów za okres

2.103. 2014.07
2014-07-01

• Uszczelniono funkcje harmonogramu blokującą kontrahentów

• Od teraz ustawienia nowego grida zapisywane są nawet po wyłączeniu systemu

• Dodano obsługę cech artykułów na pozycjach dokumentów z artykułami

• Wymieniono niektóre gridy na nowe

• Zmieniono raport KS0030 dodając kolumnę z sumą pośrednią dla kontrahentów w ramach handlowca

2014-07-07

• Dodano kolumnę "Ilość w opakowaniu zbiorczym" w Zamówieniach odbiorcy

• Dodano obsługę cech do paragonów fiskalnych

• Zablokowano możliwość dodawania nieaktywnych artykułów do paragonów fiskalnych

• Poprawiono funkcjonowanie filtru w Stany magazynowe/Przyjęcia

• Od teraz w imporcie plików do wyciągów bankowych jeżeli nr konta jest poprzedzony tekstem "ACC:", to jest
on usuwany, a do rozpoznania kontrahenta brany jest pod uwagę czysty numer rachunku kontrahenta

2014-07-14

• Usprawniono funkcję przeglądania załączników do umów

• W inwentaryzacji środków trwałych dodano nowy raport rozbieżności z wartościami początkowymi i aktual-
nymi

2014-07-22

• Zmieniono formę eksportu dowodów dostaw do PC Market

• Dodano możliwość zdefiniowania kilku kolumn z tytułem operacji w imporcie raportów

2014-07-28

• Usprawniono funkcję drukowania dokumentu przyjęcia/likwidacji Środków Trwałych

• Nastąpiła zmiana w pobieraniu danych na fakturę z danych do fakturowania kontrahenta/płatnika

2.104. 2014.06
2014-06-04

• W raportach/wyciągach wprowadzono stan pośredni 'G', a następnie umożliwiono otwieranie raportu ze stanu
G na W sprawdzając uprawnienia operatora do otwierania w kasach bankach i w menu dla grupy

• Zablokowano możliwość ręcznego wprowadzania w spisie z natury artykułów o typie 31 i 99

• W dekretacji automatycznej według typów rozszerzono listę obsługiwanych typów artykułów
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2014-06-10

• Dodano funkcję ustalenia nieobecności dla pracownika w czasie pracy w Planie Produkcji

• Dodano możliwość filtrowania zakończonych procesów w Planie Produkcji

• Rozbudowano zestawy artykułów o możliwość definiowania cech zarówno całego zestawu, jak i jego
poszczególnych elementów

• Usprawniono funkcję sprawdzania uprawnień operatora przy tworzeniu faktur z paragonów

• Zmieniono funkcję importu zamówień odbiorców

2014-06-17

• Poprawiono treść komunikatów podczas dodawania Spisu z natury

• Dodano raport "Udział handlowców w sprzedaży za wybrany okres" o numerze SP0055

• Usprawniono funkcję tworzenia wyciągów z paragonów fiskalnych

2014-06-25

• Usprawniono funkcję importu pliku bankowego

• Dodano okno wyboru artykułu na kasie POS

• Dodano pole "subkonto skrót" w danych do fakturowania, które po użyciu skrótu klawiszowego wyświetla
ostatnie 12 znaków numeru subkonta

• Usprawniono funkcję zamykania raportów/wyciągów

• Usprawniono proces generowania faktur z paragonów fiskalnych

• W sumach zamówień i zestawieniach zamówień produkcji dodano kolumnę liczba w opakowaniu zbiorczym
('L.op.')

2.105. 2014.05
2014-05-09

• W module czytnika kodów przewodników dodano możliwość podania ilości godzin przygotowania do produkcji

• W celu łatwego rozróżnienia, niektóre nagłówki tabel edytowalnych mają teraz zielone obramowanie. Pozostałe
nagłówki będą zmieniane sukcesywnie

• Dodano możliwość filtrowania notatek kontrahentów po operatorze

• Dodano możliwość grupowego zamykania dokumentów magazynowych

• Zmieniono funkcje kopiowania faktur, aby w przypadku gdy daty od-do zajmują cały miesiąc faktura dos-
tosowała daty do wybranego miesiąca

• Niektóre ikony zostały pogrupowane w celu zwiększenia przejrzystości okien

• Funkcja wysyłania przypomnień w crm/kalendarz została zmieniona tak, aby umożliwić definiowanie maili
odbiorców na poziomie kartoteki osobowej jak i operatora

• Poprawiono sposób rozliczania rozrachunków

• Zmodyfikowano algorytm obsługi dynamicznego przelicznika na poziomie przyjęć

• Dodano filtr do okna z cechami
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• Poprawiono funkcje tworzenia faktury zaliczkowej i operacji z nią związanych

• Dodano funkcję importu pozycji do dowodu księgowego

• Umożliwiono definiowanie zestawów dla artykułów

• Dodano możliwość definiowania udziałów procentowych handlowców w zamówieniach od odbiorcy, fakturach
i korektach

2014-05-19

• Niektóre ikony zostały pogrupowane w celu zwiększenia przejrzystości okien

• Dodano możliwość usuwania dowodów księgowych w stanie "G"

• W imporcie pozycji dowodu księgowego dodano opcję 'import zdefiniowany'

• Zmieniono wydruki Zamówień Dostawców, oraz Dokumentów Magazynowych tak że na wydruku zostaje
umieszczona cecha artykułu

• Od teraz w Dostawach system automatycznie uzupełni walutę jako PLN w przypadku gdy kontrahent posiada
zdefiniowany kraj PL w swoich danych

• Dodano dynamiczny przelicznik w Dostawach

• Zmodyfikowano funkcjonalność Zestawów w systemie

2014-05-26

• Usprawniono funkcję uzupełniania dat w fakturach

• Dodano pole "Sprzedawca" w zamówieniach od dostawców. Dane z tego pola widoczne są także na wydrukach

• Dostosowano faktury korygujące do nowych wytycznych prawa skarbowego

• Uniemożliwiono wprowadzanie zamówień dla zablokowanego kontrahenta

• Usprawniono funkcję tworzenie faktur proforma z upustem

2.106. 2014.04
2014-04-04

• Wprowadzono możliwość tworzenia wielosekcjowych cech artykułów. Zmieniono wraz z tym sposób słown-
ikowania cech (np w filtrach)

• Dodano lub zmieniono sposób zachowania cech artykułów na pozycjach dokumentów magazynowych, faktur,
dostaw i zamówień do dostawców – teraz uwzględniane jest między innymi czy cechy są słownikowane

• W oknach edycji danych (faktury, dokumenty magazynowe, zamówienia do dostawców, dostawy) dodano in-
formacje o zmieniającej się cesze artykułu

• Dodano możliwość edycji uprawnień operatorów dla operatorów zwykłych (nie administratorów) – jeżeli tylko
operator będzie miał odpowiednie uprawnienia

• Dodano możliwość “ciągnionej” zmiany cen na dokumentach magazynowych. Jeżeli operator zmieni cenę na
dokumencie przychodowym, istnieje możliwość automatycznej jej zmiany na wszystkich rozchodach i korek-
tach dokumentów magazynowych a także w księgowości

• Dodano możliwość automatycznego generowania dowodu księgowego dekretującego “ciągnione” zmiany cen
na dokumentach magazynowych

1807



Zakończenie

• Wprowadzono zmiany w oknie obroty/wyszukiwanie ułatwiające prace z wielosekcjowymi cechami artykułów

• Dodano możliwość automatycznego tworzenia dokumentu magazynowe po zamknięciu arkusza przeceny

• Umożliwiono dodawanie plików binarnych do zamówień od odbiorców

• W dokumentach magazynowych dodano pole i filtr – zmieniony – odpowiedzialny za filtrowanie dokumentów,
na których zmieniła się cena

• Do danych dodatkowych artykułu w jego kartotece dodano możliwość wpisywania jego długiej nazwy (dłuższej
niż 50 znaków) – długa nazwa używana jest do generowania przewodników produkcyjnych

2.107. 2014.03
2014-03-10

• Zablokowano możliwość tworzenia zamiennika do artykułu z dynamicznym przelicznikiem.

• Dodano możliwość drukowania dokumentów HDI oraz CMR wraz z fakturami.

• Wprowadzono możliwość druku komentarza na przewodniku produkcji.

• W module CRM dowody dostaw dodano możliwość analizy zwrotów z podziałem na zwroty realne i uznane

• Dodano moduł do rejestrowania nieobecności pracownika.

• Zmieniono sposób wyświetlania cech artykułów w fakturach i korektach.

• Usprawniono działanie wewnętrznego systemu pocztowego Anakondy.

• Rozszerzono na operatora możliwości zmiany danych dodatkowych innych operatorów. Umożliwiono również
(w zależności od uprawnień) kopiowanie uprawnień operatorów.

• Umożliwiono tworzenie rejestru sprzedaży na podstawie dat wpływu

• Zmieniono nazwę “Faktura wewnętrzna” na “Dokument wewnętrzny”

• W pozycjach jednorazowych zamówień od odbiorców, w dostawach, oraz zamówieniach do dostawców dodano
obsługę cech artykułów

• Dodano raport prezentujący zamówienia w oparciu o cechy artykułu

• Dodano opcję w danych do fakturowania kontrahenta umożliwiającą tworzenie korekty dowodu dostawy z datą
dowodu dostawy

2.108. 2014.02
2014-02-03

• Wprowadzono zmiany umożliwiające wydawanie z magazynów artykułów z dynamicznym przelicznikiem –
nawet wtedy, gdy np. masa artykułu się zwiększyła.

• Dodano możliwość wprowadzania pozycji faktur przeliczanych według wybranej przez operatora jednostce
miary.

2.109. 2014.01
2014-01-21

• Uzwarciliśmy walidację formatu xml powstałego z wyniku eksportu faktur (funkcja używana w systemie elek-
tronicznej wymiany dokumentów ECOD)
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• Wprowadzono zmiany dostosowujące wydruki faktur do wymogów Ministra Finansów w roku bieżącym (tyczy
się również sposobów tworzenia faktur z dowodów dostaw oraz z dokumentów magazynowych)

• Stworzyliśmy nową klasę grida dla bibliotek WX. Nowa kontrolka grida została zastosowana w konie
Boksy_trasy_dni

• Wprowadzono zmiany w rozliczaniu rozrachunków walutowych - eżeli do rozliczenia wybrane są rozrachun-
ki w różnych walutach, to dopuszczalne jest takie rozliczenie, ale rozliczenie w złotówkach. Saldo walutowe
przeliczane jest po odpowiednim kursie i nie są tworzone różnice kursowe

• Zmieniono sposób zamykania DD dla kontrahentów, którzy w swoich danych do fakturowania mają ustalony
limit zwrotów

• W danych do fakturowania kontrahentów wprowadzono kontrolkę z limitem procentu zwrotów dla kontrahenta

• W danych artykułu dodano kontrolkę zawierającą informacje o fakturowej jednostce miary - ilość, cena i wartość
na każdej fakturze dla artykułu będzie przeliczać się według zdefiniowanej jednostki miary

• Zwiększono liczbę filtrów w oknie Plan Produkcji

• Zmieniono kontrolkę nagłówków dokumentów magazynowych według podanych dla dokumentów parametrów

2.110. 2013.12
2013-12-19

• Dodano możliwość eksportowania dowodów dostaw do programu PCMarket

• Zmieniono sposoy rozliczania rozrachunków walutowych

• Dodano możliwość automatycznej dekretacji różnic kursowych

• Dodano nowy typ zworu dekretacji - typ "W" - różnice kursowe

• W systemie obsługującym wyświetlacze dla działów ekspedycji dodano funkcję "Pomieszczenia"

• Zdjęto blokadę na wyjście z rozstawiania asortymentu bez zatwierdzenia lub anulowania rozstawienia

• Dodano funkcję czyszczenia bufora wagi w module obsługującym dokumenty magazynowe (moduł oddzielny)

• Do systemu Anakonda dodano możliwość komunikowania się poprzez protokół SOAP (wersja Enterprise)

2013-12-02

• W wiadomościach o blokadzie kontrahentów wysyłanych przez funkcję harmonogramu dodano podział na
klientów płacących przelewem i gotówką

• Wprowadzono możliwość eksportu zestawienia obrotów i sald do plików XLS

• Przeorganizowano układ funkcji w oknie dowodów dostaw

• Dodano blokowanie możliwości edycji dowodu dostawy w chwili, gdy którakolwiek pozycja dowodu dostawy
jest wyświetlana na wyświetlaczach w ekspedycji

• W danych dodatkowych kontrachentów dodano pole kontrolke xml_bez_cdata - służące do kontroli faktur ek-
sportowanych do xml

• W danych dodatkowych kontrahentów dodano kontrolkę zawierającą docelowy folder do eksportu dowodów
dostaw

• Wprowadzono zmiany w PAN: możliwość zawieszania sesji, logowanie się do jednej linii produkcyjnej, dodano
filtr na procesy możliwe do wystartowania, automatyczne tworzenie RW z dokumentów PW
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Zakończenie

• W oknie "Plan produkcji" dodano możliwość drukowania sumarycznego raportu z produkcji

• Wprowadzono możliwość importowania zamówień od dostawców z formatu obsługiwanego przez aplikacje
SAP

• Wprowadzono zmiany w tworzeniu dokumentów magazynowych z dowodów dostaw oraz ich korekt

• Zmieniono kontrolkę terminu w zwrotach w dowodach dostaw. Zwiększono liczbę dni do 90

• Przeprogramowano algorytm tworzenia planu produkcji ze względu na dodanie linii produkcyjnych

• Dodano nowy raport sprzedażowy SP1023

• Wprowdzono dodatkowe uprawnienia do modyfikowania przyjęć w spisie z natury

2.111. 2013.10
2013-10-17

• Do funkcji synchronizacji serwerów dodano możliwość synchronizacji danych dodatkowych kontrahentów.

• Do raportów dodano nowy wzór SP1022 – raport z dowodów dostaw.

• Wprowadzono blokadę tworzenia dokumentów magazynowych z dowodów dostaw dla dowodów ze stanem
mniejszym niż 2.

• Uniemożliwiono otwieranie dowodów dostaw ze stanu 2, jeżeli do dowodu został wystawiony dokument mag-
azynowy.

• Do Anakondy dodano moduł o obsługi linii ubojowej w ubojniach.

• Wprowadzono poprawki w algorytmie tworzenia korekt dokumentów magazynowych z korekt dowodów
dostaw.

• Dodano funkcję automatycznego tworzenia dokumentów RW z dokumentu PW przy zamykaniu dokumentu
PW.

• Wprowadzono obsługę dokumentów magazynowych pod kątem dostaw związanych z reklamą.

• W dowodach dostaw wprowadzono zabezpieczenie korygowania (z minusem) ilości, jeżeli w dokumencie
źródłowym ilości były zerowe.

• Uniemożliwiono zamykanie dowodów dostaw bez pozycji.

• W oknie dokumentów magazynowych dodano raport porównujący dokumenty magazynowe z dowodami
dostaw, z których powstały.

• Do nagłówka dokumentu magazynowego dodano numer zamówienia, z którego dokument powstał.

• W funkcji tworzącej dokumenty magazynowe z dowodów dostaw wprowadzono zabezpieczenie polegające na
sprawdzeniu czy wszystkie dowody dostaw z dnia poprzedniego mają wystawione dokumenty magazynowe.

• Wprowadzono możliwość dodania magazynu dla RW w “Produkcja – magazyny”. Symbol magazynu wyko-
rzystywany jest przy okazji automatycznego tworzenia RW z PW.

2.112. 2013.09
• Do wydruku arkusza reklamacji dodano symbol i nazwę kontrahenta

• W rozrachunkach uwolniono okres rozliczeniowy

• Zmieniono strukturę bazy pod kątem kluczy obcych w dokumentach magazynowych i ich korektach
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Zakończenie

• W typach dokumentów magazynowych dodano możliwość ograniczenia dokumentów magazynowych, dla
których zmieniany tym może być korektą

• W oknie “Plan produkcji” wprowadzono dodatkowe filtry W powiadomieniach dodano funkcję wysyłania maili
po zmianie stanu reklamacji

• Dodano funkcję korygowania dokumentów magazynowych

• Wprowadzono możliwość automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych wraz z uwzględnieniem ich
korekt

• W pozycjach dokumentów magazynowych wprowadzono możliwość ich przeglądania z uwzględnieniem
wszystkich korekt

• Wprowadzono funkcję tworzenia korekt dokumentów magazynowych bezpośrednio z korekt dowodów dostaw

• Dodano kontrolę istnienia opisu na korygujących dokumentach magazynowych

2.113. 2013.08
2013-08-22

• Wprowadzono ograniczenie w korektach dowodów dostaw. W tej chwili można korygować tylko ilość dostar-
czoną lub zwróconą.

• Zmieniono sposób logowania funkcji harmonogramu wysyłających wiadomości za pomocą poczty elektron-
icznej.

• Na fakturach zaliczkowych zamieniono teksty: “dzień wymagalności” na “zapłacono”.

• Dodano ostrzeżenia o potencjalnych błędach w numerowaniu raportów-wyciągów.

• Wprowadzono odczyt nowego planu kont po każdej zmianie w planie.

• Zmieniono komunikat mówiący o braku pozycji we wzorze dekretacji rozliczeń międzyokresowych.

• Usprawniono funkcję rozliczania płatności z faktur zaliczkowych.

2013-08-06

• Dodano obsługę dynamicznego przelicznika wartości w różnych jednostkach miar.

• Wprowadzono zmiany w pozycjach dokumentów magazynowych oraz faktur ze względu na możliwość
stosowania dynamicznego przelicznika.

• Wprowadzono zmiany w procesie automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych z dowodów dostaw.

• Do okna danych operatora dodano kontrolkę z identyfikatorem kontrahenta.

• Do tabeli z dowodami dostaw dodano kolumny zawierające identyfikatory dokumentów magazynowych, które
powstały z dowodów dostaw.

• Do systemu dodano nowy typ dokumentu magazynowego – korekta przyjęć.

2.114. 2013.07
2013-07-24

• Umożliwiono dodawanie symbolu kontrahenta i konta kosztów przy okazji automatycznego tworzenia doku-
mentów magazynowych ze spisu z natury.

• Wprowadzono zmiany w kontrolkach daty i godziny.
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Zakończenie

• Umożliwiono dodawanie do nagłówków niektórych dokumentów plików w formacie png.

2013-07-09

• Dodano możliwość drukowania graficznie faktur korygujących.

• Usprawniono mechanizm inwentaryzacji. Umożliwiono drukowanie arkuszy spisu z natury bezpośrednio z okna
inwentaryzacji.

• Udostępniono możliwość filtrowania rejestracji czasu pracy dla klawiatury numerycznej.

• Dodano nowy moduł do CRM – kalendarz.

• Dodano możliwość łączenia rozrachunków w pary według płatności.

2.115. 2013.06
2013-06-20

• Usprawniono system uprawnień dla receptur.

• Zmieniono sposób pobierania adresu poczty elektronicznej w funkcji wysyłającej wiadomości o zaległościach.
Teraz, jeżeli kontrahent nie ma zdefiniowanego adresu, pobierany on jest z danych płatnika.

• Dodano możliwość tworzenia faktur dostaw krajowych w obcej walucie.

• Wprowadzono zmiany w wydruku przewodnika produkcji.

• Zmieniono obsługę cech w kartotece artykułów oraz w dokumentach magazynowych.

• Wprowadzono słownikowanie cech.

• Dodano kontrolę typu artykułu wprowadzanego do rozliczenia produkcji.

2013-06-10

• Przy imporcie dokumentów magazynowych z pliku TTX, jeżeli artykuł nie istnieje w bazie danych, jest on tam
tworzony z kategorią R.

• Dokonano zmian w funkcji harmonogramu wysyłającej do kontrahentów wiadomości poczty elektronicznej
dotyczące zaległości.

• Zmiana w recepturach - po zmianie klucza receptury przenoszone są wszystkie przypisane do receptury procesy.

• Zmiany w organizacji modułu "Karty pracy".

• Wprowadzono zmiany w tworzeniu korekt z dowodów dostaw. Teraz, jeżeli nie będzie można skorygować całej
ilości zwrotów w dowodach dostaw, po utworzeniu korekt dowód pozostanie w stanie 3.

• Do systemu Anakonda dodano obsługę POS.

• W wyznacznikach zmieniono sposób wpisywania pliku wydruk na słownikowy.

• Zmiany w kopiowaniu uprawnień dla operatora - wraz z uprawnieniami ogólnymi kopiują się teraz również
uprawnienia do kadr.

2.116. 2013.05
2013-05-20

• Zmieniono sort w wydruku harmonogramu produkcji na godzina + data.
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Zakończenie

• Zmiany w paragonach umożliwiające wprowadzenie mechanizmu POS.

• Wprowadzono mechanizm obsługi faktur zaliczkowych.

• Dodano nowy raport “Stan zaliczek”.

• Zmieniono mechanizm zapisywania plików binarnych w dowodach dostaw.

• Wprowadzono zabezpieczenia na wypadek odłączenia zasobów sieciowych.

• Zmieniono mechanizmy logowania użytkowników do systemu Anakonda dla obsługi modułu “Czynności pro-
dukcji”.

• W module “Kadry” dodano możliwość drukowania kodów kreskowych pracowników (dla potrzeb ewidencji
czynności produkcji).

• Wprowadzono ułatwienia w dodawaniu płatności.

2013-05-06

• Do Anakondy dodano specjalny moduł do rejestrowania czynności pracownika produkcji.

• Do okna dodawania i planowania produkcji wprowadzono parametr “Technologia”.

• Do edycji pozycji dokumentów magazynowych dodano możliwość powiązania pozycji dokumentów z planem
produkcji.

• Dodano funkcjonalność tworzenia przewodnika produkcji.

• Do kartotek procesów i urządzeń dodano możliwość wprowadzania kodów kreskowych.

• Wprowadzono możliwość obsługi edeklaracji za pomocą formularzy.

2.117. 2013.04
2013-04-30

• Zmieniono algorytm dekretujący automatycznie dostawy.

• Wprowadzono poprawki w tworzeniu konta analitycznego dla magazynu.

• Dostosowano wydruk faktury proforma do obecnych regulacji prawnych.

• Zmieniono metodę tworzenia planu produkcji nieciągłej.

• Zmieniono sposób filtrowania danych w oknie planu produkcji.

• W gridzie planu produkcji dodano kolumnę z symbolem przewodnika (dokumentu opisującego produkcję).

• Dodano możliwość wprowadzania kart pracy w module Produkcja.

• W kartotece operatora dodano możliwość wyboru czy operator będzie pracował w trybie "POS" lub w trybie
"Czynności w produkcji".

• Poprawiono wydruk faktury walutowej.

• Dodano możliwość importu plików TTX do dokumentów magazynowych.

• Wprowadzono poprawki w wydruku korekty wartościowej oraz w edycji danych wyznacznika korekty wartoś-
ciowej.

• Usunięto problem nienawiązywania powtórnego połączenia między serwerem Anakondy a mechanizmem har-
monogramu.
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• Zmieniono sposób pobierania danych do zestawienia z poziomu Kierowcy-Wersje.

2013-04-18

• Przygotowano zaplecze administracyjne do obsługi czynności w planie produkcji.

• Wprowadzono możliwość tworzenia korekty wartościowej.

• Przygotowano plik wydruku korekty wartościowej.

• Dodano możliwość tworzenia faktur WDT.

2013-04-11

• W pozycjach zamówień od odbiorców oddzielono symbol artykułu od jego nazwy

2013-04-04

• Ujednolicono sposób wyświetlania kont wynikowych w zestawieniu obrotów i sald

• Wprowadzono nowy typ faktury 'KW' - korekta wartościowa na potrzeby wystawiania korekt rabatowych

• Umożliwiono automatyczną korektę bilansu otwarcia generowana na podstawie porównania salda końcowego
i bilansu otwarcia w stanach kont

2.118. 2013.03
2013-03-26

• Wprowadzono szereg zmian umożliwiających generowanie planu produkcji dla produkcji nieciągłej

2013-03-25

• Wprowadzono poprawki w edytowalności kolumn w pozycjach dowodów dostaw.

• Uporządkowano długość kontrolki "sposób zapłaty" w całym systemie.

• Wprowadzono dodatkową weryfikację danych w funkcji rozliczania dowodów dostaw z wyciągami kasowymi.

• Uszczelniono algorytm tworzenia faktur z dowodów dostaw.

• Poprawiono teksty w angielskiej wersji faktur walutowych.

• Uzupełniono słownik kodów INCOTERMS.

2013-03-14

• Dodano słownik stały: typy kalendarzy.

• W funkcji tworzenia RW z PW zdjęto ograniczenie na typ i stan dokumentu magazynowego.

• W oknie kalendarzy do dano odwołanie do typu kalendarza.

• Dodano do systemu edytowalny słownik grup urządzeń.

• Na dowodach dostaw umożliwiono edytowanie ilości dostarczonej nawet na dokumentach zablokowanego kon-
trahenta.

2013-03-06

• Do systemu dodano moduł obsługujący szkolenia dla pracowników.

• Do kartoteki artykułów dodano pole opisujące rodzaj produkcji artykułu (czy produkcja ciągła ).
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Zakończenie

2.119. 2013.02
2013-02-26

• Zmieniono algorytm blokowania kontrahentów tak, by uwzględniał rozrachunki tylko z datą późniejszą niż
"data od" w danych do fakturowania kontrahenta.

• W module "Produkcja" do kartoteki urządzeń dodano kontrolkę z kosztem robotogodziny urządzenia.

• Obsłużono błędy usuwania dokumentu PW utworzonego z panelu dotykowego PAN.

2013-02-19

• Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentu RW bezpośrednio z receptury.

• Wprowadzono dodatkowe kolumny w gridzie ze środkami trwałymi.

• Zwiększono ilość znaków w symbolu kas-banków do trzech znaków.

• Wprowadzono kontrole na niedozwolone znaki w kontrolkach tekstowych w kartotece kontrahenta.

• Dodano funkcję wysyłającą informację po ręcznym odblokowaniu kontrahenta.

• Wprowadzono możliwość automatycznego zamykania dowodu księgowego powstałego z raportu-wyciągu.

2013-02-12

• Przy dekretacji dostaw wprowadzono kontrolę okresu rozliczeniowego, w którym zalogowany jest operator.

• Do listy pozycji dowodów dostaw dodano funkcję drukowania.

2013-02-07

• Wprowadzono możliwość blokowania kontrahentów bez konieczności ich dezaktywacji.

• Dodano funkcję harmonogramu, która na podstawie danych z danych do fakturowania automatycznie blokuje
kontrahentów.

• Dodano funkcję harmonogramu automatycznie odblokowującą kontrahentów.

• Na wydruku dowodów dostaw dodano wpis o możliwości wstrzymania dostaw.

• Informacja drukuje się tylko w przypadku spełnienia określonych przez operatora warunków.

• Zablokowano możliwość automatycznego tworzenia dowodów dostaw dla zablokowanego kontrahenta.

• W ręcznie dodanym dowodzie dostawy dla kontrahenta zablokowanego uniemożliwiono wprowadzanie innych
niż zwroty danych.

• Dla zablokowanych kontrahentów uniemożliwiono tworzenie faktury poza fakturami z dowodów dostaw.

• W kartotece artykułu wprowadzono blokadę zmiany typu artykułu, jeżeli istnieją jakiekolwiek zapisy z tym
artykułem w magazynach.

• Dodano funkcję harmonogramu informującą w zdefiniowanych interwałach o przewidywanej blokadzie kon-
trahenta.

• Do stałego słownika z typami powiadomień dodano wpisy związane z blokowaniem kontrahentów.

2.120. 2013.01
2013-01-30
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• W danych do fakturowania dodano trzy pola (dni po terminie, kwota blokady, od kiedy sprawdzać). Będą one
wykorzystane w funkcjach blokujących kontrahentów z zaległościami.

• Dodano funkcję harmonogramu sprawdzającą poprawność danych w tabelach generatora raportów.

• Dodano nowe pola w oknie tworzenia rejestru zakupu (przeterminowane - liczba dni, na dzień). Wypełnienie
tych pól stworzy rejestr z transakcjami nierozliczonymi (uwzględnione zostaną pozostałe parametry).

• Wprowadzono blokadę na otwieranie zamkniętych dokumentów magazynowych, jeżeli w magazynie istnieje
zamknięty spis z natury z datą dokumentu magazynowego.

2013-01-23

• Dodano możliwość korygowania wartości środka trwałego.

• Umożliwiono tworzenie wydruku sum dla ekspedycji, nawet wówczas, gdy sumy zamówień nie są zamknięte.

2013-01-09

• Dodano funkcjonalność OCR w dowodach dostaw. Można teraz skanować wydrukowane wcześniej dowody
dostaw i automatycznie podczepiać je do odpowiednich dowodów dostaw zapisanych w systemie.

• Zmiany w wydrukach faktur i faktur korygujących (zmiany dotyczą faktur z datą po 2012-12-31):

• usunięto napis "oryginał/kopia",

• usunięto napis "VAT",

• dodano możliwość definiowania napisu, który zastępuje "data sprzedaży/otrzymania zaliczki".

• Dodano pole w edycji wyznacznika: "Tekst daty". Jeżeli operator wypełni to pole, tekst będzie pojawiał się
na fakturach zamiast napisu "data sprzedaży/otrzymania zaliczki" .

• Dodano możliwość zapisu stanu rozrachunków do pliku CSV.

• W konfiguracji klienta systemu Anakonda dodano możliwość ustawienia domyślnej czcionki drukarki
znakowej

• Umożliwiono wprowadzanie korekty rozliczenia międzyokresowego. Istnieje teraz możliwość utworzenia
rozliczenia międzyokresowego z wartością ujemną.

2.121. 2012.12
2012-12-17

• Poprawiono algorytm rozliczania rozrachunków z pliku

• Zmieniono algorytm pobierania danych na wydruki analityczne środków trwałych

2.122. 2012.11
2012-11-27

• Dodano nowy tryb emulacji wydruku. Epson2 - obsługuje znaczniki NLQ

2012-11-22

• W oknie artykuły - producenci dodano możliwość wpisywania dat od - do oraz rzutu

• Umożliwiono pobieranie pozycji dokumentów magazynowych z sum zamówień

• Dodano możliwość definiowana tras dla boku w podanym przez operatora okresie (daty od - do)
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• Zmieniono algorytm pobierania danych oddziału, do którego należy wysłać wiadomość o zmianach na
dowodach dostaw po imporcie zamówień z pliku xls

• Zmieniono raport z sumami artykułów do ekspedycji (uwzględniono zastępstwa)

• Dokonano zmian w pobieraniu sum zamówień (uwzględniono zastępstwa)

• Ze względu na zastępstwa, zmieniono wydruki raportów z sum zamówień

• Wprowadzono kontrolę "niebezpiecznych" znaków w raportach - wyciągach

• Zmieniono wydruk dowodu dostawy tak, żeby możliwe było odczytanie z niego wartości za pomocą mecha-
nizmów OCR

2012-11-15

• Dodanie parametrów (daty od-do) do definicji funkcji harmonogramu pobierających dane go generatora ra-
portów

• Wprowadzono kontrolę istnienia spisów z natury w przypadku uruchamiania analizy stanów magazynowych

• Zmiany w imporcie dowodów księgowych - w tej chwili automatycznie przeliczane są kwoty walutowa nawet,
gdy w importowanym pliku ich nie ma

• Wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed otwieraniem dokumentów magazynowych, których otwarcie
uniemożliwiałoby realizację rezerwacji

2012-11-07

• Zmiana w modyfikacji dowodów dostaw po imporcie zamówień z pliku xls - modyfikowana jest również ilość
dostarczona

• Poprawki w imporcie zamówień z pliku xls

• Zmiana w modyfikacji dowodów dostaw po imporcie zamówień z pliku xls - modyfikowana jest również ilość
dostarczona

2.123. 2012.10
2012-10-25

• Wprowadzenie skrótów klawiszowych w polu 'Godzina’

• Zmiany w kontrolowaniu uprawnień do otwierania dokumentu magazynowego powstałego z paragonu
fiskalnego

2012-10-23

• Zablokowano możliwość dodawania grup analitycznych do kont, na których były jakieś zapisy

• Wprowadzono obsługę skanera z poziomu anakondy

• Wprowadzono poprawki w nagłówku dostawy

• Wprowadzono automatyczne uzupełnienie danych w pozycjach not ilościowych z dowodów dostaw i faktur
korygujących

2012-10-18

• Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia na dokumenty magazynowe utworzone z paragonu fiskalnego
(usuwanie dok. mag. jeżeli usunięty zostanie niezamknięty paragon oraz aktualizację pozycji jeżeli nastąpi
ponowne zamknięcie paragonu
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• Poprawki w formularzach

2012-10-16

• Reorganizacja okna konfiguracji programu

• Wprowadzono automatyczną aktualizację sum zamówień po imporcie zamówień z pliku

2012-10-11

• Umożliwiono wielokrotną zmianę wartości środka trwałego w jednym miesiącu

• W modyfikacji dowodów dostaw po imporcie zamówień wprowadzono dodatkową kontrolę na zerowe ceny
artykułu

• Umożliwiono generowanie osobnych dokumentów MM z sum zamówień jeżeli zaznaczona jest opcja “osobny
przerzut” w tabeli boksy-trasy-dni

2012-10-09

• W tabeli boksy trasy dni wprowadzono opcję “osobny przerzut”, której zaznaczenie powoduje tworzenie osob-
nych dokumentów MM z sum zamówień

• Zmiany w imporcie tabel pozwalające na wybór kodowania tekstu

2012-10-04

• Zmiany w algorytmie generowania sum zamówień ze względu na wpisy w tabeli boksy-trasy-dni

• Podczas otwierania spisu z natury sprawdzane jest dodatkowo czy nie ma późniejszych zamkniętych dokumen-
tów magazynowych w magazynie którego spis dotyczy

• Wprowadzono automatyczną modyfikację dowodów dostaw po imporcie zamówień

2012-10-02

• Umożliwienie importu jeżeli występuje kilka zamówień dla jednego kontrahenta z różnymi trybami dostaw

• Wprowadzono kopiowanie tabeli ze stawkami vat dla artykułu podczas tworzenia zamiennika

• Poprawki w aktualizacji cen przy wypełnionej wersji cenowej w zamówieniach dostawcy

• Podczas dekretacji dostaw, do dowodu księgowego w pole faktura wpisywane jest tylko 30 znaków z pola
faktura w dostawie

• Zmiany w pobieraniu danych do wezwań do zapłaty

• Zmiany w organizacji modułu "Szkolenia"

• W dowodach dostaw dodano kolumnę "czy zmodyfikowany", która zaznaczana jest jeżeli dowód dostawy został
zmodyfikowany po imporcie zamówień

2012-10-01

• W notach ilościowych umożliwiono dodawanie pozycji (artykuł, ilość-nota,cena-nota,ilość-dowód dostawy
(zwroty),ilość-korekta)

2.124. 2012.09
2012-09-25

• Umożliwiono grupowe usuwanie pozycji dokumentu magazynowego

1818



Zakończenie

• W module "Szkolenia" dodano kolejną tabelę "stanowiska/działy" na potrzeby tworzenia harmonogramu
szkoleń

2012-09-20

• Zmiany w generowaniu planu amortyzacji ze względu na likwidację i sprzedaż środka trwałego

• Dodano słownik "Typy powiadomień", który wykorzystywany jest w definiowaniu typów maili wysyłanych do
operatora po wykonaniu pewnych operacji w systemie

• Podczas zakładania nowego artykułu w tabeli stawki vat uzupełniana jest również stawka vat import wyko-
rzystywana w dostawach

• Dodano tabelę Edeklaracje - wersje, która uzupełniana jest automatycznie funkcją w harmonogramie

• W module "Administracja" dodano dział "Powiadomienia", w którym definiować można typy maili wysyłanych
do operatora po wykonaniu pewnych operacji w systemie na wprowadzony adres e-mail

• Wprowadzono dodatkowe komunikaty informujące o błędach w tworzeniu automatycznych korekt dowodów
dostaw

2012-09-11

• Stworzono nowy raport generujący dane o międzyoddziałowych przerzutach towarów (MG0026)

• Zmiany w środkach trwałych możliwość uzupełnienia daty odpisu w nowym środku trwałym możliwość zdefin-
iowania na poziomie okresu obrachunkowego kiedy powinna nastąpić zmiana w planie amortyzacji po zmianie
wartości środka

• W pozycjach dostaw stawka vat dla artykułu pobierana jest z tabeli "Stawki vat"

2012-09-05

• W danych do fakturowania kontrahenta dodano pola: 'waluta sprzedaż’ i 'waluta zakup’. Uzupełnienie tych pól
skutkuje automatycznym uzupełnianiem pola waluta w fakturach, zamówieniach odbiorców i zamówieniach
dostawców

• W danych wyznacznika dodano pola 'miejsce dostawy’ i 'handlowiec’. Ich uzupełnienie powoduje automatyczne
przepisywanie się tych danych w zamówieniach do dostawców i fakturach (tylko pole handlowiec)

• W zamówieniach dostawców generowanych z poziomu analizy stanów oraz tych tworzonych ręcznie uzupeł-
niane są pola wersja cenowa, sposób zapłaty i projekt jeżeli występują w danych do fakturowania kontrahentów

• W module Sprzedaż/Dokumenty obce umożliwiono dodawanie not ilościowych od kontrahentów

• Poprawiono wybór okresu obrachunkowego podczas automatycznego dekretowania dostaw

2.125. 2012.08
2012-08-14

• W module kadry/szkolenia dodano nowe okna do rejestracji szkoleń/procedur: lista szkoleń, podtabele wersje
szkoleń i szkolenia – pliki

• Wprowadzono automatyczne uzupełnianie kasy/banku w raportach/wyciągach jeżeli operator ma uprawnienia
tylko do jednej kasy/banku

2012-08-08

• W oknie z listą operatorów zmieniono domyślne sortowanie po nazwisku i imieniu operatora

• Dodano słownik stały z typami e-deklaracji
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• W module księgowość/rozrachunki umożliwiono wywoływanie okna CRM

• Zablokowano możliwość zmiany pojemności lokacji na mniejszą niż wykorzystywana pojemność

2012-08-07

• Poprawki w aktualizacji wartości w kolumnie 'do zapłaty’ w dostawach

• W wykonanych w generatorze raportach umożliwiono wyświetlenie okna z sumami dla kolumn zawierających
wartości numeryczne

• W rejestrze sprzedaży korekt dodano kolumnę 'data wpływu’

• Poprawki w inwentaryzacji środków trwałych

• Stworzono uniwersalne okno wyświetlające sumy wartości kolumn numerycznych z grida

• Uzupełnienie importu zamówień od odbiorców

2.126. 2012.07
2012-07-27

• W danych firmy dodano opcję 'osoba fizyczna'

2012-07-24

• Zmiany w rejestrze sprzedaży korekt uwzględniające sposób wprowadzania daty odbioru/wpływu

2012-07-23

• Wprowadzono automatyczne uzupełnianie daty odbioru/wpływu w korektach podczas rozliczania rozra-
chunków

• W raportach wyciągach wprowadzono dodatkową funkcję uzupełniającą daty wpływu/odbioru w korektach i
zablokowano ich automatyczne uzupełnianie podczas zamykania raportu

2012-07-19

• Nowa funkcja przeliczania cen w cennikach

• Umożliwiono grupowe uzupełnianie dat odbioru i wpływu w fakturach korygujących

• Umożliwiono wprowadzanie daty wpływu i odbioru w korektach podczas zamykania raportu/wyciągu

• W nagłówku korekty dodano pole informacyjne o sposobie uzupełnienia dat odbioru/wpływu

2012-07-12

• W formularzach umożliwiono sumowanie wybranych wierszy i kolumn

2012-07-09

• Umożliwiono obliczanie i eksport do formatu xls wielu wybranych formularzy jednocześnie

2012-07-05

• Wprowadzono kolejne ulepszenia w definiowaniu formularzy

• Umożliwiono eksport danych do formatu xls (podczas wydruku listy, raportów i niektórych zestawień)

• Umożliwiono otwieranie dokumentów magazynowych utworzonych z zamówienia od odbiorcy
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2.127. 2012.06
2012-06-29

• Wprowadzono dodatkowe możliwości w filtrowaniu cenników (dla podanych typów artykułów, dla artykułów
występujących na dowodach dostaw w ciągu ostatniego miesiąca od daty tworzenia cennika oraz mozliwość
wyświetlenia tylko tych artykułów, które mają zdefiniowaną cenę w podanej wersji cenowej)

2012-06-26

• Na dowodach dostaw i fakturach wprowadzono sortowanie po obcych symbolach artykułów jeżeli kontrahent
ma to zdefiniowane w danych do fakturowania

• Umożliwiono drukowanie obcych symboli dowodów dostaw

• W formularzach wprowadzono możliwość obliczania i eksportu do xls wielu formularzy jednocześnie

2012-06-19

• Zmiany w rejestrze sprzedaży korekt ze względu na datę wpływu

2012-06-12

• Poprawiono sposób liczenia średniego zużycia w analizie stanów przy włączonej opcji zużycie 1/3

• W analizie rozliczeń umożliwiono wyszukiwanie dowolnego tekstu po naciśnięciu klawisza <F1>

• W analizie rozliczeń umożliwiono wyświetlenie tylko rozliczonych operacji

• W crm- windykacja wprowadzono możliwość wprowadzania kompensat (poprzez dowody księgowe lub ra-
porty/wyciągi) z poziomu rozrachunków

• Wprowadzono możliwość wyświetlania analizy rozliczeń z poziomu rozliczania rozrachunków

• Zmiany w pobieraniu danych do not odsetkowych

• Zmiany w formatowaniu tekstów w szablonach dokumentów dla kontrahenta

2012-06-05

• W nagłówku faktury korygującej dodano datę wpływu do kontrahenta

• W crm-windykacja , w sekcji filtrów dodano pole "Region"

• W wyświetlanej tabeli z wiekowaniem w crm-windykacja zmieniono nazwy kolumn

2012-06-04

• Wprowadzono powiązanie między zadekretowanymi dostawami a dokumentami magazynowymi z nich utwor-
zonymi na potrzeby automatycznego rozliczania rozrachunków

• Na liście pozycji dostawy dodano kolumny: stawka vat, wartość_vat, wartość netto, wartość wal. netto

• W analizie stanów wyświetlanej z poziomu zamówienia odbiorcy zmieniono sposób sortowania artykułów wg
kategorii

2.128. 2012.05
2012-05-31

• Umożliwiono generowanie pliku csv z rejestrów sprzedaży i zakupu

2012-05-29
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• Wprowadzono ostrzeżenie o identycznym symbolu dokumentu/faktury w nagłówku dowodu księgowego pod-
czas jego zamykania do stanu 'G'

2012-05-24

• Zmiana w pobieraniu numeru rachunku bankowego na wydruk faktury - jeżeli płatnik ma zdefiniowane sub-
konto w swoich danych do fakturowania, to drukowane jest ten numer rachunku

• Umożliwiono zmianę wartości środka trwałego w miesiącu umorzonym

2012-05-22

• W module administracja/harmonogram udostępniono raport ze zdefiniowanych funkcji

2012-05-17

• Umożliwiono wykonywanie rejestru zakupu dla wszystkich rejestrów bez konieczności ich listowania

• W notatkach dla kontrahenta dodano podstawowe informacje z jego danych do fakturowania

2012-05-14

• Zmiany w definicji tabel w module Szkolenia

2012-05-11

• Dodano nowe słowniki wykorzystywane w module "Szkolenia"

• Zmiany w sposobie obliczania średniego zużycia miesięcznego i trzymiesięcznego w analizie stanów maga-
zynowych

• Umożliwiono import zamówień odbiorców z xml (ECOD) Wykonano poprawki w imporcie wyciągów
bankowych

2012-05-08

• Zdefiniowano tabele do nowego modułu "Szkolenia"

2.129. 2012.04
2012-04-24

• Umożliwiono wydruk arkuszy reklamacji

• Ograniczenie wymagalności pól podczas wprowadzania reklamacji

2012-04-17

• Umożliwiono drukowanie rejestru reklamacji

• Na wyświetylaczach umożliwiono wyświetlanie ilości ułamkowych

2012-04-12

• W harmonogramie dodano funkcję dezaktywującą kontrahentów, dla których nie było dokumentów przez po-
dany okres

• Poprawki w oknie z listą dostaw

• W dowodach dostaw dodano możliwość filtrowania po rzucie 2012-04-11

2012-04-11
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• Podczas kontroli dowodu księgowego wyświetlana jest lista wszystkich błędów, które nie pozwalają zamknąć
dowodu

2012-04-10

• Umożliwiono wystawianie faktur i korekt z korygujących dowodów dostaw

• W module crm-windykacja umożliwiono podgląd stanu kont kontrahenta

• Umożliwiono podgląd i wystawianie dowodu księgowego z poziomu analizy rozliczeń rozrachunków

• W module crm-windykacja umożliwiono podgląd analizy rozliczeń rozrachunków

• W module reklamacji wprowadzono zmiany umożliwiające wprowadzanie reklamacji konsumenckich

2012-04-04

• W module crm-windykacja umożliwiono obsługę dokumentów dla kontrahenta (noty odsetkowe, wezwania do
zapłaty, etc.)

2.130. 2012.03
2012-03-29

• Na dowodzie dostawy drukowana jest dodatkowo suma wartości brutto

2012-03-28

• Zmieniono typ słownika "Komórki organizacyjne zatrudniające pracowników" na 'D'

• Zablokowano możliwość modyfikacji konta w planie kont jeżeli występowały na nim jakiekolwiek zapisy w
danym okresie obrachunkowym

• Wprowadzono dodatkową kontrolę dat przy tworzeniu korekt z dowodów dostaw

• W Harmonogramie zadań umożliwiono wyświetlenie aktualnie wykonujących się funkcji (opcja 'trwające3')

• W module 'Sprzedaż' wprowadzono rejestr zgłaszanych reklamacji

2012-03-21

• W dowodach księgowych utworzonych w wyniku automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych MM
wprowadzono informacje o magazynie skąd i dokąd

• Moduł 'Projekty', który dotychczas był dostępny w module 'Sprzedaż' został przeniesiony do modułu 'Dane
podstawowe'

• Umożliwiono wydruk korygujących dowodów dostaw ręcznych i automatycznych

• W zestawieniach z dowodów dostaw dla sklepów firmowych umożliwiono wydruk zestawienia z ręcznych
korygujących dowodów dostaw

• Umożliwiono ręczne wystawianie korygujących dowodów dostaw do wybranego dowodu dostawy * Dodano
słowniki do obsługi reklamacji: rs_reklamacje_formy_zgloszenia rs_reklamacje_typy_zastrzezen ,rs_rekla-
macje_tryby_postepowania, rs_reklamacje_przyczyny_niezgodnosci, rs_reklamacje_dzialania_zapobiegaw-
cze

• Wprowadzono poprawki w zestawieniach z dowodów dostaw - dane do kolumn dostarczono i zwrócono po-
bierane są z dowodów dostaw, których stan =>'2'

• Zoptymalizowano wydruki zestawień z dowodów dostaw

2012-03-14
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• W pozycjach dowodów dostaw wyświetlany jest login operatora modyfikującego pozycję

• W zestawieniach zbiorczych z dowodów dostaw dla całej trasy umożliwiono wydruk tylko tych zestawień, w
których pozycje zostały zmodyfikowane i ilość pobrana <> od ilości rozstawionej. Wiersze zmodyfikowane
drukowane są jako pogrubione

• Na wyświetlacze i do tabeli wykorzystywanych do rozstawienia asortymentu pobierana jest teraz ilość pobrana
zamiast zamówionej

2012-03-07

• Umożliwiono definiowanie szablonów dokumentów (wezwań do zapłaty, not odsetkowych, wezwań do
potwierdzenia sald) dla kontrahenta

• Umożliwiono importowanie cennika z cenami brutto jeżeli wersja cenowa jest zdefiniowana jako 'brutto’

2012-03-01

• W oknie angaże dodano pole kod kalendarza

• W analitycznym zestawieniu środków trwałych dodano możliwość wydruku zestawienia środków, które nie są
zlikwidowane, sprzedane ani przyjęte (wydruk komplementarny do wydruku 'wszystko’.

2.131. 2012.02
2012-02-29

• Umożliwiono wystawianie automatycznych, korygujących dowodów dostaw

• Umożliwiono generowanie dokumentów dla kontrahenta wg szablonów (wezwania, noty etc.)

2012-02-28

• Umożliwiono wydruk wezwań do zapłaty z odsetkami od transakcji nierozliczonych

• Umożliwiono zapisywanie sposobu przekazywania dokumentów dla kontrahenta

• Umożliwiono automatyczne tworzenie faktur z korygujących dowodów dostaw

• Zablokowano pobieranie ilości z korygujących dowodów dostaw do tworzonych z nich dokumentów maga-
zynowych

2012-02-23

• W dowodach dostaw wprowadzono obowiązek wypełnienia co najmniej dwóch pól do filtrowania ze względu
na duże ilości danych

• Na wydruku faktur korygujących wprowadzono adres korespondencyjny jeżeli jest on drukowany na fakturze
oryginalnej

• W zestawieniach z dowodów dostaw umożliwiono ich wydruk z korygujących dowodów dostaw

2012-02-21

• Umożliwiono zmianę wizualizacji formularzy (widok jak w dokumencie)

• W dowodach dostaw dodano pole 'korekta'. Zaznaczane jest automatycznie jeżeli dowód dostawy wystawiony
jest jako korygujący

• W podtabeli kontrahenci - artykuły - poziom zwrotów dodano opcję 'tworzyć korekty'. Jeżeli zaznaczona artykuł
będzie brany pod uwagę przy tworzeniu korygujących dowodów dostaw

2012-02-07

1824



Zakończenie

• W formularzach księgowych zablokowano możliwość wprowadzenia opisu w komórce dla której zdefiniowane
są formuły

2012-02-06

• Umożliwiono wydruk zerowych rejestrów sprzedaży i zakupu jeżeli za podany okres nie ma żadnych dokumen-
tów wchodzących do rejestru

• W pozycjach dokumentów magazynowych zmieniono sposób wywoływania importów na okno wyboru

2.132. 2012.01
2012-01-31

• W wyznacznikach umieszczono opcję 'adres korespondencyjny’ – jeżeli zaznaczona i w kontrahencie jest
wypełniony ten adres, to jest od drukowany w odpowiednim miejscu na fakturze – dotyczy tylko pliku wydruku
'oddaty’

• Poprawiono wprowadzanie zmiany wartości w środkach trwałych

2012-01-27

• Podczas tworzenia częściowego BO (dla kont rozrachunkowych) rozszerzono możliwości przenoszenia kont
o konta analityczne

• Zablokowano możliwość rozliczania kont, które zostały już przeniesione do nowego okresu obrachunkowego
w BO

2012-01-17

• W CRM - windykacja wprowadzono sprawdzanie i wymuszenie zmiany okresu obrachunkowego wg wprowad-
zonej w filtrze daty

• W CRM - windykacja umożliwiono wyświetlanie rozliczania rozrachunków

2012-01-12

• W module Sprzedaż - CRM udostępniono wyświetlanie wiekowania należności oraz operacji księgowych wg
wprowadzonych filtrów

• W danych dodatkowych kontrahenta wprowadzono opcję 'czy wezwanie do potwierdzenia sald' - jeżeli zaznac-
zona dla kontrahenta będzie drukowane wezwanie

• W danych do fakturowania kontrahenta dodano pole 'Zamówienie'(wyznacznik), które wykorzystywane będzie
podczas importu zamówień

2012-01-11

• W module Księgowość - Dane podstawowe umożliwiono definiowanie szablonów not odsetkowych,wezwań
do zapłaty i wezwań do potwierdzenia sald

2012-01-09

• Zmieniono komunikat o przyczynach niemożności otwarcia dostawy

• W analizie stanów magazynowych generowanych z poziomu zamówienia od odbiorcy dostosowano kolejność
i ilość wyświetlanych artykułów do wprowadzonych pozycji zamówienia

• Udostępniono pierwsze funkcjonalności w CRM dotyczące windykacji - wyświetlanie struktury należności i
stanu rozrachunków wg ilości dni po terminie zapłaty * W płatnościach zmieniono kolejność sortowania wg
terminu płatności
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• Dodano nowy słownik Typy dokumentów kontrahenta, który wykorzystywany będzie przy tworzeniu sz-
ablonów wydruków not odsetkowych,wezwań do zapłaty i wezwań do potwierdzenia sald

2012-01-05

• W rozliczeniu produkcji uwzględniono typ artykułu 11 (zestaw), który traktowany jest podobnie jak wyrób (typ
02)

• Podczas wystawiania faktur z dowodów dostaw umożliwiono zmianę daty faktur (zgodnie z zasadą o możli-
wości wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty dostawy, w obrębie jednego miesiąca)

• Zmiany w pobieraniu danych do sum zamówień - uwzględniane są wpisy w tabeli Boksy - dni, co umożliwia
pobranie danych z dowodów dostaw z innego oddziału do oddziału dyżurującego

• Uwzględniono powyższy mechanizm w funkcji rozstawiania asortymentu na wyświetlaczach

2.133. 2011.12
2011-12-29

• W stanie rozrachunków umożliwiono generowanie wydruków wg ilości dni przeterminowania należności i
zobowiązań

2011-12-19

• W dowodach księgowych dodano filtr i kolumnę "Treść". Uzupełnienie filtra pozwala na wyszukanie dowodów
księgowych wg treści wprowadzonej w nagłówku

2011-12-15

• Wprowadzono dodatkową kontrolę na poprawność pozycji raportów/wyciągów podczas ich zamykania

• Podczas tworzenia not odsetkowych umożliwiono wpisywanie tekstu ponaglającego przez operatora, który po-
jawia się na wydruku

• Zmodyfikowano raport KS0021 (wiekowanie należności) pod kątem skrócenia czasu jego wykonywania

• W Zestawieniu środków trwałych umożliwiono wykorzystanie dodatkowych opcji (wszystko,sprzedane,zlik-
widowane,przyjęte) przy zaznaczonej opcji 'analityka’

• Podczas importu pliku bankowego do pozycji raportu/wyciągu wyświetlana jest lista pozycji, których nie udało
się do końca zidentyfikować i które należy uzupełnić

2011-12-08

• Dalsze modyfikacje w imporcie plików bankowych do raportów/wyciągów

2.134. 2011.11
2011-11-29

• Umożliwiono automatyczne tworzenie dowodów księgowych (faktur zakupowych) z dostaw

• Wprowadzono dodatkową kontrolę na stan podczas modyfikacji faktur korygujących

• Wprowadzono nową tabelę rs_obroty_magazynowe_sumy_dni, do której zapisywane są sumy ilości i wartości
dla artykułów w magazynie na każdy dzień. Tabela ma na celu przyśpieszenie wykonywania raportów z obrotów
magazynowych

2011-11-22

• Zmiany w algorytmie rozstawiania asortymentu na panelu
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2011-11-18

• Zmiany w dostawach umożliwiające automatyczne generowanie dowodów księgowych z dostaw - dodatkowe
pola

• Zmiany w dostawach - ograniczenie liczby wyświetlanych pól jeżeli krajem kontrahenta jest Polska

• Umożliwiono wielokrotny wybór podczas edycji pozycji dok. mag

• Wprowadzono nowe możliwości rabatu na fakturach wystawianych z dowodów dostaw dla odpowiednio zdefin-
iowanego kontrahenta

2011-11-15

• Zmiany w imporcie plików bankowych do raportów/wyciągów mające na celu skuteczniejszą identyfikację
płatności i zaległości

• Uniemożliwiono dodawanie typu dokumentu magazynowego o symbolu 'PR', który jest wykorzystywany tylko
do przecen.

• Wprowadzono dodatkową kontrolę na stan podczas modyfikacji faktur

• Do rs_zakresy_dat dodano pole 'data_minimum', które ustawiane jest podczas zamykania miesiąca w księ-
gowości na pierwszy dzień następnego miesiąca

2011-11-09

• W nagłówku okna z pozycjami stałymi i jednorazowymi zamówień od odbiorców wyświetlany jest procent
zwrotów wartościowy (identycznie jak w dowodach dostaw).

• W edycji pozycji zamówienia jednorazowego jeśli jednostka miary jest oznaczona jako całkowita, to ilości
edytowane są bez miejsc po przecinku.

• W pozycjach jednorazowych zamówień od odbiorców uniemożliwiono wstawienie nieaktywnego artykułu.

• W pozycjach stałych zamówień od odbiorców uniemożliwiono wstawienie nieaktywnego artykułu, a jeśli taki
artykuł już jest wstawiony to blokowany jest zapis ilości zamówionej * Wprowadzono zapisywanie kwoty
uregulowanej wyciągiem bankowym do płatności.

2.135. 2011.10
2011-10-27

• W celu wyeliminowania problemów związanych z zaokrągleniami ilości artykułu w jednostkach miary z niety-
powym przelicznikiem wprowadzono funkcjonalność wielokrotnego wyboru przyjęć wczytywanych na pozy-
cje dokumentów magazynowych.

2011-10-25

• Zdjęto wymuszenie uzupełnienia wyznacznika faktury w danych do fakturowania w kartotece kontrahenta.

2011-10-20

• W Analizie stanów (1/3) wprowadzono filtr na datę zamówienia.

• W funkcjonalności “Rozstawienie asortymentu” wprowadzono zabezpieczenia przed modyfikacją ilości
artykułu wyświetlonej na wyświetlaczach a jeszcze nie zatwierdzonej.

• Do generatora raportów (tabele: rs_gr_dowody_dostaw oraz rs_gr_dowody_dostaw_sumy) dodano kolumny:
“wartość detaliczna” i “wartość detaliczna zwrotów”.

2011-10-19
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• W kartotece kontrahentów dodano informacje o jego kontach księgowych. (konto odbiorca, konto dostawca).

• Prowadzono zmiany w wydruku “Wezwanie do potwierdzenia sald”. W tej chwili, jeżeli rozrachunek będzie
pochodził z bilansu otwarcia, data przy nim wpisana będzie rzeczywistą datą rozrachunku a nie datą bilansu.

2011-10-13

• W analizie stanów wprowadzono opcję zużycie 1/3, której zaznaczenie powoduje wyświetlenie danych opartych
na spisach z natury i generowanych z nich dokumentach RW

2011-10-11

• W rejestrze zakupu - sumy wprowadzono dodatkowe informacje o kwotach w podziale na wszystkie sposoby
rozliczenia VAT 2011-10-05

2011-10-05

• W module administracja umożliwiono grupowe dodawanie uprawnień dla operatora do wyznaczników i mag-
azynów

2.136. 2011.09
2011-09-29

• Umożliwiono automatyczne rozliczanie płatności z pozycjami bilansu otwarcia dzięki wprowadzeniu pola
platnosc_id w pozycjach dowodu księgowego i rozrachunkach

• W zamówieniach do dostawców dodano filtr na artykuł, dzięki któremu można wyświetlić zamówienia dla
podanego artykułu

2011-09-26

• W zamówieniach od odbiorców umożliwiono wyszukiwanie zamówień dla wskazanego artykułu

2011-09-20

• Umożliwiono rozbijanie płatności z niewypełnionym kontrahentem

• W zamówieniach od odbiorców dodano pole "magazyn" co pozwala na generowanie w pozycjach analizy
stanów magazynowych dla wskazanego magazynu

2011-09-15

• Zablokowano możliwość edycji i modyfikacji dokumentów jeżeli dokument jest edytowany przez innego opera-
tora (dotyczy faktur, korekt, zamówień, dowodów dostaw, paragonów fiskalnych, dokumentów magazynowych
i dowodów księgowych

• W dowodach dostaw umożliwiono wydruk zestawienia sum dostaw i zwrotów dla jednego kontrahenta za
wskazany okres z podziałem na dni

2.137. 2011.08
2011-08-30

• Zmiany na wydruku spisu z natury środków trwałych - drukowane są parametry wg których wykonywany jest
spis

• Umożliwiono podwyższenie wartości środka trwałego całkowicie umorzonego

• Udostępniono nowy wydruk zestawienia środków trwałych dla grupy za wskazany okres

2011-08-22
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• W zestawieniu obrotów i sald umożliwiono wykorzystanie maski zastępującej dowolne znaki w koncie, co
umożliwia wykonanie zestawienia dla dowolnie wybranej analityki

2011-08-18

• W danych operatora zwiększono ilość znaków w polu definiującym uprawnienia operatora do działów firmy

2011-08-10

• Poprawiono aktualizację sald początkowych i końcowych w niezamkniętych wyciągach

2011-08-08

• Poprawki w dodawaniu artykułu do dowodu dostawy

• W definicji typów kolumn na potrzeby importu wyciągów bankowych dodano typ Adres odbiorcy/nadawcy

2011-08-04

• W danych artykułu umożliwiono wprowadzanie procentu opłaty reprograficznej

• W tabeli generatora raportów rs_gr_sprzedaz_pozycje dodano kolumny: oplata_reprograficzna, cena_brutto,
wartosc_brutto

2011-08-03

• Poprawki w sprawdzaniu niezaksięgowanych dokumentów podczas automatycznej dekretacji dokumentów
magazynowych z uwzględnieniem magazynu i typu dokumentu wprowadzonych w nagłówku wzoru dekretacji

• Stworzono narzędzie, niezależne od Anakondy, służące do ustawiania w wyświetlaczu z ELTINu adresu IP przy
użyciu połączenia szeregowego (RS232)

• W module Kierowcy/wersje umożliwiono wydruk zestawienia sum opakowań wg tras i kierowców

2.138. 2011.07
2011-07-28

• Zmieniono sposób wybierania kategorii kontrahentów do tworzenia faktur z dowodów dostaw - kontrahenci
wybierani są wg danych zdefiniowanych w tabeli rs_kontrahenci_artykuly_poziom_zwrotow (kolumna 'częs-
tość')

• We wzorach dekretacji dokumentów magazynowych umożliwiono definiowanie kont dla poszczególnych
typów artykułów dla każdej pozycji wzoru. Podczas dekretacji konta do pozycji pobierane są w pierwszej kole-
jności z tabeli zawierającej te dane

• Dodano tabelę rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe. W harmonogramie dodano funkcję, która liczy iloś-
ci dostarczone i zwrócone z dowodów dostaw dla kontrahenta z dokładnością do artykułu

2011-07-21

• W tabeli z pozycjami zamówień stałych wyświetlana jest kolumna zawierająca wartość kolumny 'procent' z
tabeli rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe.

2011-07-18

• Umożliwiono wydruk raportu SP1017 z poziomu dowodów dostaw

2011-07-14

• W crm sprzedaż z dowodów dostaw umożliwiono wyświetlenie danych dla okresu porównawczego oraz ilości
w drugiej jednostce miary
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• W pozycjach dowodów dostaw zamieszczono informacje o wartościowym poziomie zwrotów kontrahenta od
początku miesiąca w stosunku do jego limitu zwrotów

• Wprowadzono nowy słownik standardowy "Częstość fakturowania", którego kody wykorzystywane będą do
tworzenia faktur z dowodów dostaw dla wybranej kategorii kontrahenta

• W podtabeli dla kontrahenta "Poziom zwrotów" dodano pola: oddział, częstość co pozwala na definiowanie
częstości i poziomu wartościowego zwrotów kontrahenta dla poszczególnych oddziałów oraz kolumnę zwrot
%, w którym zapisywane są zwroty dla kontrahenta wyliczane automatycznie przez funkcję harmonogramu
'fs_oblicz_procent_zwrotow_wartosc'

• W pozycjach rozchodowego dokumentu magazynowego umożliwiono wydanie artykułu z konkretnego,
wybranego przez operatora przyjęcia.

• W danych do fakturowania kontrahenta dodano opcję "drukować poziom zwrotów" Jeżeli jest zaznaczona,
na dowodzie dostawy drukowana jest informacja o osiągniętym przez kontrahenta wartościowym poziomie
zwrotów od początku miesiąca.

2011-07-13

• W obrotach/wyszukiwaniu umożliwiono wyświetlanie danych dla konkretnego numeru serii oraz wydruk
zestawień dla wyświetlonych w ten sposób danych

2011-07-11

• W rejestrze sprzedaży VAT dodano możliwość wyboru płatnika

• Umożliwiono wyszukiwanie niepotwierdzonych faktur korygujących (w których data odbioru jest
niewypełniona)

2011-07-07

• W harmonogramie dodano funkcje pobierania danych do tabeli z obrotami magazynowymi w podanym zakresie
dat

• Umożliwiono pobieranie danych z zamówień do planu produkcji

• W komunikacie o niemożności ponownego pobrania danych do sum zamówień dodano informacje o oddziale,
który zamknął zamówienia

2011-07-04

• Wprowadzono sprawdzanie powtarzalności pary kontrahent/numer faktury w dokumencie magazynowym twor-
zonym z dostawy

2.139. 2011.06
2011-06-30

• Udostępniono nową grupę raportów (moduł 'dz') ze specjalnymi uprawnieniami do działów firmy

2011-06-29

• Umożliwiono wyświetlanie rozmieszczenia asortymentu na PAN-ie

• W kasy/banki - pliki kolumny umożliwiono wprowadzanie kolumny z pustą nazwą

2011-06-28

• W zaległościach umożliwiono zmianę sposobu uregulowania zaległości

• W danych dodatkowych operatora wprowadzono możliwość zdefiniowania działów firmy, do których operator
ma mieć uprawnienia ( na potrzeby raportów księgowych z uwzględnieniem działów firmy)
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2011-06-21

• Wprowadzono możliwość definiowanie warunków niezbędnych do importu plików bankowych w rapor-
tach/wyciągach (Kasy/banki - pliki-dekretacja)

2011-06-20

• Wprowadzono definiowanie kolumn w kasach/bankach na potrzeby wczytywania plików bankowych do ra-
portów/wyciągów.

• Dostosowanie eksportu plików dokumentów magazynowych do SAFO

2011-06-16

• W zaległościach umożliwiono kompensowanie wielu dokumentów jednocześnie jeżeli ich suma jest różna od
zera

2011-06-13

• Wprowadzono poprawki w kontroli wydań artykułów z lokacji

• Umożliwiono wydruk listy asortymentu do rozstawienia

2011-06-08

• W danych do fakturowania kontrahenta umożliwiono wprowadzenie indywidualnego numeru konta bankowego
(subkonto), które drukowane jest na fakturze sprzedaży

• Opracowano nowy rodzaj wydruku faktury na potrzeby sprzedaży złomu (odwrotne obciążenie)

• W parametrach dla magazynów umożliwiono wprowadzanie różnych wersji cenowych i kontrahentów w ra-
mach tego samego magazynu i typu dokumentu magazynowego

2011-06-02

• W raporcie SP1020, w kolumnach ilość zwiekszono ilość miejsc po przecinku do trzech

2.140. 2011.05
2011-05-31

• Na wydruku dowodu dostawy dodano wartość detaliczną zwrotów jeżeli w danych do fakturowania kontrahent
ma wpisaną wersje detaliczną

2011-05-25

• W oknie zaległości zmieniono sposób zaznaczania i wybierania zaległości do kompensaty lub do pozycji ra-
portów/wyciągów

2011-05-23

• Dodatkowe opcje w magazynach:

• umożliwiono definiowanie parametrów dla magazynu: wersja cenowa, kontrahent dla wybranego typu doku-
mentu magazynowego w wybranym magazynie, co skutkuje niemożnością wystawienia dokumentu z para-
metrami innymi niż zdefiniowane

• umożliwiono podgląd listy operatorów mających uprawnienia do wybranego magazynu

2011-05-12

• W sekcji filtrów w zaległościach dodano pole "data uregulowania". Jeżeli jest wypełniona, to wyświetlana jest
lista zaległości uregulowanych w tym dniu oraz nieuregulowanych z uwzględnieniem pozostałych filtrów
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• Poprawki w komunikowaniu błędów wykonania amortyzacji środków trwałych

• Umożliwiono kopiowanie definicji funkcji w harmonogramie

2011-05-05

• W pozycji raportu / wyciągu dopuszczono nowy typ - 'N' (niezidentyfikowana). Oznacza on wpłatę za fakturę,
której nie można zidentyfikować (znany jest tylko kontrahent)

2011-05-04

• Wprowadzono synchronizację danych dodatkowych kontrahenta

2.141. 2011.04
2011-04-28

• W danych do fakturowania kontrahenta wprowadzono opcję 'tworzyć_zaleglość'. Jeżeli jest wyłączona, to pod-
czas zamykania faktury / korekty dane nie są zapisywane w zaległościach

2011-04-21

• W oknie 'dokumenty magazynowe lokacje' w przypadku kiedy aktywna jest lokacja skąd to F1 powoduje wyświ-
etlenie artykułów przyjęcia na których dostępny jest ten artykuł i umozliwia wybór konkretnej lokacji.

• W Obroty/wyszukiwanie, przy zaznaczonej opcji "Obroty" umożliwiono wprowadzenie typu dokumentu
podobnie jak przy zaznaczonej opcji "Wyszukiwanie"

2011-04-20

• W harmonogramie wprowadzono funkcję umożliwiającą automatyczne zmiany zakresu dat

• W lokacjach ilości zajęte i zajęte dokładnie wyświetlane są teraz bezpośrednio z tabeli rs_artykuly_przyjecia
(dokladny opis w dokumentacji użytkownika)

• Umożliwiono przesunięcie międzymagazynowe bez zmiany lokacji

2011-04-19

• W wyznacznikach faktur dodano opcję "nie drukować w sumach". Jeżeli jest zaznaczona, to sumy kwot z faktur
o tym wyznaczniku nie są drukowane w rejestrze sprzedaży - sumy.

• Wprowadzono uprawnienia do modyfikacji daty potwierdzenia korekty

2011-04-14

• W oknie 'stan rozrachunków' wprowadzono opcję - 'lista kont o saldach dwustronnych'. Jeżeli jest zaznaczona,
to drukowana jest lista kont w układzie: konto, saldo_wn, saldo_ma dla których saldo_wn <> 0 i saldo_ma<>0

• W dowodach księgowych (sekcja filtrów) dodano pole 'Konta VAT'. Po wpisaniu kont system wyświetli listę
dowodów księgowych, w których w pozycjach konto VAT Wn lub konto VAT Ma istnieją konta różne od po-
danych przez operatora.

2011-04-11

• Wprowadzono zmiany w recepturach: o Do tabeli z surowcami dołożono kolumnę 'Magazyn' (magazyn, z
którego ma być wydawany surowiec podczas automatycznego tworzenia RW z PW) o Do sekcji filtrów do-
dano pole 'Surowiec_id'. Po jego wypełnieniu wyświetlane są wszystkie receptury, w których występuje dany
surowiec

• Dodano nowy raport magazynowy MG0025
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2011-04-05

• Podczas grupowego zamykania dowodów księgowych za pomocą funkcji harmonogramu dodano ostrzeżenie
o możliwości dużego obciążenia serwera przez tą funkcję

• Wprowadzono zmiany w zestawieniu obrotów i sald: o jeżeli konto w Planie Kont ma zaznaczone 'saldo jed-
nostronne', to w kolumnie BO drukowana jest różnica między stroną Wn i Ma, tak jak w kolumnie saldo o na
oknie z parametrami wydruku dodano opcję 'Obroty z BO'. Jeżeli jest włączona to dodawane jest BO do sumy
z uwzględnieniem włączonej opcji 'saldo jednostronne'

2011-04-01

• Wprowadzono poprawki w wydruku receptury

• Podczas tworzenia faktury z dokumentu magazynowego wprowadzono układ pozycji na fakturze taki jak na
dokumencie magazynowym

2.142. 2011.03
2011-03-29

• Wprowadzono zmiany w przelicznikach na edycji receptur, co daje możliwość wpisywania artykułów, który w
swoich przelicznikach mają nawet bardzo duże wartości

• W oknie z przyjęciami dodano sortowanie po numerze pozycji

• Zoptymalizowano proces zamykania raportów/wyciągów bankowych, co skróciło czas trwania nawet
kilkusetkrotnie.

2011-03-25

• Na oknie dodawania/edycji pozycji dokumentu magazynowego dodano informację o jednostkach miar

• Na raporcie MG3009 zmieniono spób pobierania danych do raportu

• Wymuszono odświeżanie grida dokumentów magazynowych po każdej operacji usunięcia dokumentu

• Wprowadzono dodatkowe funkcje sprawdzające poprawność danych przed dodaniem nowej lokacji

• Poprawki w wydruku stanu rozrachunków.

2011-03-23

• Poprawiono okno lokacji - teraz obligatoryjnie przechodzi się przez sekcję filtrów

• Poprawiono łamanie tekstu na wydrukach dokumentów magazynowych

• Dodano obsługę podglądu słownika w oknach do podawania parametrów raportu

• Poprawiono łamanie tekstu w pozycjach opisowych na wydrukach faktur

• Ulepszono wydruk stanów magazynowych

• W zmianie wartości i stawki amortyzacji uwzględniono oddzielną amortyzację podatkową.

2011-03-17

• Dodano zestaw raportów z grupy ST dotyczących amortyzacji podatkowej

• Zmieniono sumy zamówień w taki sposób, że przy artykule w typie "01" oddział wpisywany jest tak samo jak
w każdym innym.

• Do raportu MG00024 dodano nową kolumnę "procent transportu"
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2011-03-16

• Wprowadzono funkcjonalność rozstawiania asortymentu według zadeklarowanych priorytetów

• Zunifikowano szyk pozycji na dokumentach magazynowych i fakturach z nich wystawionych

• Usunięto drobne błędy w funkcji dodającej miejsce użytkowania środka trwałego

• Usprawniono zapisywanie stawek VAT w odpowiednich tabelach bazy danych w momencie importu artykułów
z plików CSV.

2011-03-08

• Umożliwiono wprowadzanie częściowego bilansu otwarcia (BO).

2.143. 2011.02
2011-02-28

• Proprawiono funkcję zapisującą pozycje dowodów dostaw.

• Poprawiono obsługę funkcji dodawania danych dla fakturowania w starszych wersjach Postgresa.

• Wprowadzono poprawkę w uprawnieniach do dokumentów magazynowych.

• Dodano nowy raport MG0024 (dostawy w walucie).

• Zaimplementowano funkcję, która przy kopiowaniu dokumentów magazynowych zachowuje kolejność pozycji.

• Dokonano zmian w filtrze okna 'Raporty użytkowników dla tabeli'.

• Wprowadzono poprawki w pozycjach wzorów dekretacji.

• Dodano funkcję zmieniającą znaki specjalne w pozycjach raportów/wyciągów.

2011-02-24

• Wprowadzono poprawkę w fukncji porównującej ceny na fakturze z dokumentem WZ, z którego powstała.

• Dodano nowy typ dokumentu magazynowego. Typ C - zmiana cech artykułu.

• Dodano funkcjonalność dopisywania do zamówień odbiorców w pole "wyprodukowano" ilości z zamykanych
dokumentów magazynowych typu PW. Funkcja jest opcjonalna.

• Wprowadzono drobne poprawki w zaokrąglaniu wartości paragonów. 2011-02-21.

2011-02-21

• Wprowadzono funkcję automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych RW wprost z dokumentów
PW. Na pozycje RW automatycznie pobierają się surowce konieczne do produkcji artykułów z dokumentu PW.

• Do okna dodawania/edycji wersji cenowych dodano pole kontrolne "Czy cena brutto", którego zaznaczenie
umożliwi przeliczanie ceny netto z brutto.

• Wprowadzono opcjonalną blokadę na wydawanie z magazynów przeterminowanych artykułów.

• Wprowadzono drobne poprawki w funkcji przeliczającej plan amortyzacji.

• Poprawiono zaokrąglanie kwot w dokumentach magazynowych.

• Dokonano zmian w raporcie MG101. Dodano kolumny: "cena w walucie", "data dostawy" i "kategoria".

2011-02-14
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• Umożliwiono zmianę okresu amortyzacji lub stawki amortyzacji z uwzględnieniem przeliczenia jej planu.

• Uniemożliwono wprwadzanie niedozwolonych znaków w kontrolkach tekstowych w dostawach.

• Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą rozstawienie artykułów dla ekspedycji.

• Dodano nowy filtr - produkt_id w obrotach/wyszukiwaniu w module "Magazyny".

• W pozycjach dokumentów magazynowych dodano nieedytowalną kontrolkę "produkt wiodący".

2011-02-01

• Poprawiono graficzny wydruk faktur. Umożliwono wpisywanie długich nazw kontrahentów.

• W raporcie gk0101 wprowadzono sortowanie wyników po dacie dokumentu.

• Dodano nowy raport: ZO0004; Zestawienie zamowien wg. artykulow.

• Wprowadzono drobne poprawki w pozycjach dowodów księgowych.

2.144. 2011.01
2011-01-27

• Dodano informacje o produkcji w zamówieniach. Pola: Wyprodukowano1 i Wyprodukowano2 (w zależności
od jednostki miary).

• Znacznie zmieniono strukturę grida Planu Produkcji. Dodano możliwość wyświetlania danych w 3 różnych
stopniach skomplikowania, co zdecydowanie ułatwia czytanie informacji z monitora.

• Ze względu na wymogi techniczne mechanizmy bazodanowego dokonano zmiany w zapisie plików binarnych
w bazie danych. Modyfikacja w znacznym stopniu wyklucza możliwość pojawienia się błędów przy zapisie
tego typu plików.

• Do definicji magazynów wprowadzono pole "czy_przeterminowane", które po zaznaczeniu pozwala wydawać
z magazynów takie właśnie towary.

• Do definicji dokumentów magazynowych dodano kolumnę "czy_wplywa_na_zamowienia ", mówiącą o tym,
czy zamknięcie tego dokumentu ma wpływać na ilość wyprodukowaną w zamówieniach.

• W definicji pozycji receptury dodano pole "magazyn_id". Pole jest edytowalne, ale opcjonalne. Nie musi być
wypełnione.

• Do definicji artykułów dodano pole "dni_karencj".

• Drobne poprawki w mechanizmie importu wzorów dekretacji.

• Wprowadzono automatyczną zmianę znaków niedozwolonych w nagłówkach dokumentów magazynowych.

2011-01-22

• Drobne poprawki w kopiowaniu faktur walutowych.

• Wprowadzono zabezpieczenie tworzenia tych samych płatności z różnych dowodów księgowych.

• Do raportu MG10012 dodano kolumnyn "Cena w walucie", "Data dostawy" i "Kategoria".

2011-01-12

• Poprawki w pliku wydruku faktury graficznej "transport". Umożliwiono w ten sposób jej drukowanie z nowymi
stawkami VAT.

• Poprawki w funkcji zapisującej zmiany w nagłówkach faktur walutowych.
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• Wprowadzono kontrolę faktycznego stanu dokumentu magazynowego przed wykonaniem operacji zmiany jego
klucza.

• Wprowadzono funkcjonalność wysyłania i przeglądania plików (załączników) do umów.

• Dodano funkcjonalność ostrzegania operatora, że dane nowo tworzonego okresu obrachunkowego nie są kopi-
owane z ostatniego obowiązującego okresu.

2011-01-04

• Drobne poprawki w funkcji przepisującej dane z planu kont do nowego okresu rozliczeniowego.

• Poprawki w wydrukach faktur i faktur korygujących. Poprawne drukowanie SWW PkWiU.

• Na gridzie rozrachunków dodano kolumnę prezentującą numer zamówienia i identyfikator odbiorcy.

• Opracowano i zaimplementowano nowy, bezpieczniejszy sposób przechowywania w bazie danych plików bi-
narnych.

• Do raportu MG1012 dodano kolumny "Cena w walucie", "Data dostawy" i "Kategoria".

2.145. 2010.12
2010-12-30

• Zmiany w pobieraniu cen na dokumenty spowodowane zmianą stawek VAT.

• Wprowadzono automatyczne przeliczanie cen brutto według nowych stawek VAT przy okazji kopiowania fak-
tur, zamówień itd.

• Do raportu MG1012 dodano kolumny: cena w walucie, data dostawy i kategoria.

• Wprowadzono automatyczną zmianę niedozwolonych znaków w treści dowodów księgowych.

• Do raportu PR3003 umożliwono dodanie jako parametr ilości, rzędu dzięsiątek tysięcy.

2010-12-22

• Przystosowano wydruk rejestru zakupu do nowych stawek VAT.

• W kartotece artykułu dodano i obsłużono pole "Produkt wiodący".

• Usunięto funkcję "Zmiana klucza" w oknie "Ceny artykułu".

• Wprowadzono obsługę nowych stawek VAT w wersjach cenowych.

• Dodano możliwość wyboru stawki VAT na pozycji dostawy.

• Poprawki w rejestrze sprzedaży.

2010-12-15

• Zmiana logiki w polu Kurs Ma w walutowych dowodach księgowych.

• Wprowadzenie weryfikacji stawki VAT w dowodzie księgowym z okresem obowiązywania tej stawki ustalanym
przez operatora.

• Umożliwiono wybieranie pojedynczego zamówienia do WZ za pomoca dwukliku.

• Wprowadzono obsługę nowych stawek VAT w paragonach fiskalnych.

• Poprawki w funkcji odpowiedzialnej za drukowanie dokumentów z Anakondy.
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• Poprawki w obsłudze pola konto_id w dowodach księgowych.

• Przy imporcie pozycji z zamówienia od odbiorców na rozchodowe dokumenty magazynowe, pomijane są usłgi
(typ 99).

2010-12-13

• Zablokowano pobieranie z danych do fakturowania do dowodu księgowego symbolu "konto_id" , gdy nie jest
on zaznaczony we wzorze dekretacji dowodu.

• Zmiany w wydruku rejestru sprzedaży wymuszone zmianą stawek VAT.

2010-12-07

• Poprawki w wydruku cenników do plików csv.

• Wprowadzono blokadę zapisywania zmian na zamówieniach odbiorców w przypadku, gdy zamówienie zostało
zamknięte przez drugiego operatora.

• Drobne poprawki odświeżania grida zamówień odbiorców.

2010-12-06

• Poprawki w grupowym zamykaniu faktur. Teraz po zamknięciu grupy faktur automatycznie zmieni się filtr
umożliwiając wyświetlenie zamkniętych faktur.

• Poprawki w raporcie PR3003 - możliwość wprowadzenia wartości dziesiętnych.

• Poprawki w funkcji harmonogramu zamykającej grupowo dowody księgowe.

• Dodano funkcję wyświetlającą końcowe ceny artykułów dla kontrahentów.

• Umożliwiono konfigurację portu skanera kodów kreskowych w oknie konfiguracji klienta systemu.

• Poprawki w uprawnieniach do druku obrotów i sald.

• Drobne poprawki w oknie nagłówka faktury i faktury korygującej.

2010-12-03

• Dodano możliwość określenie czasu startu kolejnej partii na konkretnym procesie.

• W CRM dodano ikonę, skrót klawiszowy i zakładkę menu obsługującą funkcję wyświetlania sum z grida.

• Optymalizacja algorytmów w CRM. Kilkukrotne przyspieszenie wyszukiwania danych.

• Umożliwiono zmianę stawki VAT w pozycjach faktur i faktur korygujących.

• Drobne poprawki w dowodach księgowych.

2.146. 2010.11
2010-11-24

• Dodano nowy raport: Zestawienie dostaw i zwrotów konwojenci (CSV).

• Drobne poprawki we wczytywaniu stawki VAT ze słownika.

• Poprawki odświeżania danych w polach nagłówka faktury w kliencie binarnym.

• Drobe poprawki w środkach trwaych.

2010-11-22
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• Wprowadzono kontrolę znaków specjalnych w środkach trwałych.

• Zablokowano możliwość dezaktywowania artykułu, jeżeli znajduje się on na stanach magazynowych.

• Wprowadzono funkcjonalność zmiany stawki VAT dla artykuły w określony przez operatora dzień.

• Wprowadzono możliwość wydruku ceny detalicznej na dowodach dostaw.

• Drobne poprawki w oknie dodawania i edycji danych fakturowych kontrahenta.

• Poprawki w uprawnieniach do dowodów księgowych.

• W raporcie SP1015 dodano prezentację koszy (opakowań towarowych).

• Dodano obsługę zawieszeń amortyzacji środka trwałego a co za tym idzie zmodyfikowano algorytm tworzenia
planu amortyzacji.

• Dodano i obsłużono polę wartość końcowa w środkach trwałych.

2010-11-16

• Do systemu wprowadzono uniwersalne okno prezentujące dane będące sumą wartości z grida. W tej chwili
używane w CRM.

• Drobne poprawki w wydruku pozycji deklaracji INTRASTAT.

• W module CRM-dowody dostaw wprowadzono obsługę handlowca.

• Do dokumentów magazynowych dodano kontrolę aktywności artykułów w pozycjach. Przeprowadzana jest
przy okazji zamykania dokumentu i importowania pozycji z pliku.

• Zmieniono komunikat mówiący o braku artykułu do wydania w podanych parametrach (rozchodowe dokumenty
magazynowe). Teraz prezentuje indeks artykułu, numer pozycji i podpozycji.

2010-11-08

• Wprowadzono możliwość importowania pozycji zamówienia od odbiorców z pliku csv.

• Poprawki w wydruku zestawień operacji.

• W wydruku obrotów i sald dodano możliwośc drukowania sald miesięcznych.

2010-11-03

• W oknach: operacje i zaległości wprowadzono możliwość przeszukiwania danych pod kątem dowolnego tekstu.

2.147. 2010.10
2010-10-29

• Poprawki w pobieraniu danych do pola "kwota ma" w pozycji dowodu kięgowego.

• Usunięto niepotrzebne pobieranie danych po wyjściu z okna pozycji dowodu księgowego.

• Poprawiono działanie filtrowania po stanie przy wyborze dokumentów magazynowych do przesyłki.

• W pozycji w "rozrachunkach" i "operacjach" umożliwono przejście do pozycji dowodu księgowego, z których
powstała.

• Poprawki w funkcjonowaniu okna dodającego raport/wyciąg.

2010-10-28
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• Wprowadzono możliwość przeglądania stanów magazynowych bezpośrednio z pozycji dokumentu maga-
zynowego.

• Poprawki związane z lokacjami i usuwaniem dokumentów magazynowych.

• Poprawki w tworzeniu dokumentów magazynowych z poziomu dostaw.

• Poprawki w działaniu lokacji na rozchodowych dokumentach magazynowych.

2010-10-27

• Drobne poprawki w rozrachunkach.

• Dodano obsługę zaliczek w płatnościach.

• Wprowadzono multiselect przy wyborze rozrachunków do rozliczenia w dowodzie księgowym.

2010-10-26

• Poprawki w mechanizmie wpisywania numeru serii na pozycję dokumentów magazynowych w stanie G.

• Poprawki w polu "data wystawienia" dowodach księgowych.

2010-10-25

• Poprawki przy przechodzeniu między zamkniętymi dowodami księgowymi.

• W dowodach księgowych dodano możliwość autoamtycznego przeliczania kwot Wn, Ma i Vat, jeżeli we wzorze
dekretacji zaznaczy się odpowiednią opcję.

• W raportach/wyciągach udostępniono możliwość korzystania z nowej kontrolki daty.

• Dodano możliwość tworzenia przesyłek również z dokumentów magazynowych typu MM.

• Poprawiono obsługę dwóch jednostek miary w dokumentach magazynowych.

2010-10-21

• Poprawki przy przechodzeniu między zamkniętymi dokumentami magazynowymi.

• Wprowadzono możliwość wybierania do przesyłek dokumentów typu MM.

• Poprawiono działanie cenników w systemie.

2010-10-20

• Wprowadzono poprawki w uprawnieniach do CRM.

• Zaimplementowano kolejny mechanizm zapobiegający błędom w magazynach - dodatkową kontrolę przy za-
mykaniu przeceny.

• Poprawiono formatowanie plików tworzonych przy okazji eksportu zawartości tabel.

• Poprawiono przeliczanie kwot stronami w dowodach księgowych.

• Wprowadzono możliwość zmiany domyślnego sortowania zamówień od odbiorców.

• Zmieniono ikonkę na liście dokumentów magazynowych w przesyłkach.

• Edycja opakowań zbiorczych dla artykułu - symultaniczne przeliczanie jednostek miary.

• Poprawki w polu "termin płatności" na fakturach korygujących.

• Poprawiono wyświetlanie numeru wiersza w gridzie dowodów księgowych.
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2010-10-13

• Wprowadzono poprawki dotyczące wyświetlania monitów o zaległościach z poziomu zamówień odbiorców.

• Poprawki w graficznym wydruku dowodów księgowych.

• Umożliwiono w procesach wprowadzanie tej samej kolejności dla różnych urządzeń.

• W nagłówku okna "Pozycje procesu" dodano nazwę procesu.

• Drobne zmiany w sposobie drukowania harmonogramu produkcji.

• Wprowadzono możliwość korekty w wartości środka trwałego.

• Zmiany w nagłówku dowodu księgowego.

• Konfigurowalność drukarek fiskalnych w oknach drukarek.

2010-10-06

• Poprawki w funkcji skanowania kodów kreskowych (EAN).

• Wprowadzono istotne poprawki w oknie "Historia umorzeń" w module "Środki trwałe".

• Zoptymalizowano kod odpowiedzialny za zamówienia odbiorców, co poskutkowało ich szybszym działaniem
Anakondy przy usuwaniu zamówień.

• W kontrolce daty dodano skróty klawiszowe odpowiedzialne za wstawianie daty wczorajszej i jutrzejszej.

2010-10-04

• Do systemu wprowadzono obsługę skanerów kodów kreskowych (EAN).

• Wprowadzono poprawki w pobieraniu do dokumentów magazynowych zamówień odbiorców. W tej chwili
można pobierać zamówienie więcej niż raz.

• W słowniku "Wersje cenowe" umożliwiono wstawianie wartości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.148. 2010.09
2010-09-29

• Z arkusza spisu z natury usunięto napis "wartości niematerialne i prawne".

• Do systemu wprowadzono moduł CRM mający na celu wsparci działów marketingu i sprzedaży.

• W module "Kadry" prowadzono możliwość rejestracji ukończonych przez pracownika szkół.

2010-09-24

• Zmieniono sposób liczenia wartości na paragonach, co zaowocowało usunięciem problemu drukowania
paragonów na drukarkach fiskalnych.

• Dodano obsługę błędów kopiowania zamówienia odbiorców.

• Wyłączono wymagalnośc numerów serii na zamówieniu odbiorców.

2010-09-22

• Wprowadzono do systemu narzędzie do importu i eksportu danych z tabel z baz danych.

• Umożliwono wprowadzanie pozycji na dokumenty z wielu zamówień (multiselect).

• Poprawki w funkcji rozbijania pozycji dokumentów magazynowych w stanie G.
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• Wprowadzono obsługę błędów wynikających z współdziałania wielu operatorów na jedny dokumencie maga-
zynowym w tym samym czasie.

• Dodano funkcjonalność prostego wysyłania plików z logami serwera i klienta do serwisantów.

• Poprawiono pobieranie danych zamienników do zamówień odbiorców.

• Wprowadzono poprawki wydruku faktury z paragonów.

2010-09-16

• Wprowadzono kontrolę zwrotów zarówno dla kontrahenta jak i artykułu. Przy okazji zamykania dowodu
dostawy ze zwrotami, operator otrzyma informację na temat ewentualnych przekroczonych limitów.

• Wprowadzono zapis do bazy danych daty eksportu faktury do plików .xml i .txt.

• Dodano funkcjonalność podejżenia w podtabeli kartoteki środka trwałego dekretów związanych ze środkiem.

• Wprowadzono funkcjonalność automatycznego dekretowania środków trwałych.

• Umożliwiono druk dokumentu przyjęcia środka trwałego OT.

• Dodano możliwośc likwidacji środka trwałego łącznie z drukowaniem odpowiedniego dokumentu LT.

• Inne drobne poprawki w module "Środki trwałe".

• Zmieniono elementy graficzne systemu Anakonda. Logo i ekran powitalny.

• Dokonano poprawek w wydruku harmonogramu produkcji.

• Wprowadzono funkcjonalność "Nagrody pracownika" pozwalającą zapisywać i edytować informacje o nagro-
dach dla pracowników.

• Wprowadzono funkcjonalność "Kary pracownika" pozwalającą zapisywać i edytować informacje o karach pra-
cowników.

• Poprawki w generatorze raportów. Tabela rs_gr_operacje_sumy.

• Wprowadzono funkcjonalność pobierania pozycji z zamówienia odbiorcy na rozchodowy dokument maga-
zynowy. Zamknięcie dokumentu magazynowego realizuje zamówienie.

• Dodano funkjonalność przepisującą "datę do" z zamówień odbiorców do "daty ważności" rezerwacji.

• Dodano mechanizmy kontrolujące format pliku .csv z importowanym do systemu Anakonda cennikiem.

• Poprawki w wydrukach faktur utworzonych z paragonów.

• Wymuszono wstawianie wartości -1 do pola "maks wart." w danych dla fakturowania kontrahenta przy ich
dodawaniu. Pole pozostaje jednak edytowalne.

2.149. 2010.08
2010-08-30

• W dokumencie magazynowym z wpisaną wersja cenową zablokowano edytowalność ceny w pozycjach doku-
mentu.

• W module "Kadry" wprowadzono możliwość "zawieszenia" pracownika.

• Wprowadzono uprawnienia do obsługi PAN-u.

• W dokumencie magazynowym z pozycjami pobranymi z zamówień od odbiorców uaktywniono funkcje
ręcznego dodawania pozycji.
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Zakończenie

• Dodano okno z definicją kalendarza dla pracowników.

2010-08-25

• Poprawki w wydrukach protokołu odbioru i załadunku.

• Poprawki w oknie uprawnień operatora do typów umów.

• W raporcie MG0023 dodano kolumny z numerem rezerwacji i zamówienia.

• W pozycjach zaówień od odbiorcy zmieniono skrót klawiszowy i ikonę dla rezerwacji.

• Zmiany w monitach:

• umożliwiono zamykanie zamówienia od odbiorcy do stanu 'G' mimo przekroczenia limitu zaległości,

• W danych do fakturowania kontrahenta maksymalna wartość ustawiana jest domyślnie na '-1' co oznacza
brak kontroli limitu zaległości.

2010–08-23

• Poprawki w uprawnieniach do przeglądania stanów magazynowych.

• Jeżeli w słowniku “Tryby dostaw” występuje tylko jedna definicja, to jest ona automatycznie uzupełniana w
polu “Tryb” podczas dodawania pozycji zamówienia od odbiorcy.

• Zmiany w monitach – można zamknąć zamówienie od odbiorcy do stanu G nawet jeżeli przekroczony został
jego limit zaległości.

2010-08-19

• Poprawki w module serwis-urządzenia.

• Zmiany w kartotece przesyłek.

• Zmiany w wydruku protokołu załadunku i odbioru.

2010-08-11

• Poprawki w zamykaniu raportów/wyciągów.

2010-08-10

• Dodano okno z danymi adresowymi pracownika.

2010-08-09

• Wprowadzono poprawki w deklaracji INTRASTAT.

2010-08-08

• W module "Kadry" dodano okno z obsługą danych o rodzinie pracownika.

2010-08-05

• Zmiany w kartotece przesyłek. Dodano prezentację powiązania z dokumentami magazynowymi, pole kontrole
filtrujące przysyłki zamknięte i niezamknięte na gridzie dokumentów magazynowych, możliwość podejżenia
przesyłki z poziomu dokumentu magazynowego.

• Wprowadzono funkcjonalność "monity" wyświetlającą w chwili wprowadzania dokumentów (faktury, za-
mówienia odbiorców, dokumenty magazynowe, rezerwacje) informacje o ustalonym limicie dla kontrahenta i
jego ewentualnym przekroczeniu.

• Tworzenie rezerwacji z zamówień od odbiorców.
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Zakończenie

• Poprawki w wydrukach dokumentów magazynowych.

• Poprawki w automatycznej dekretacji faktur korygujących.

2010-08-04

• Do danych operatora dodano dane dotyczące adresu.

• W module "Kadry" dodano nowe okna: Umowy o pracę i Umowy o pracę - dane.

• W module "Kadry" dodano okno zawierające dane "startowe" potrzebne do zatrudnienia pracownika.

2010-08-02

• Do harmonogramu zadań dodano funkcję wysyłającą kontrahentom za pomocą poczty elektronicznej cykliczną
informację na temat ich zaległości.

• W kartotece przesyłek wprowadzono możliwość drukowania protokołów załadunku i protokołów przekazania.

• Wprowadzono funkcję zmiany kontrahenta w dowodzie dostawy nie zmieniając przy tym cen. Zachowano
jednak kontrolę cen w ramach oddziału firmy i dnia.

• W danych kontrahenta zamieszczono pola zawierające informację na temat danych poczty elektronicznej.

• Do kartoteki przesyłek dodano możliwość określania liczby palet/paczek składających się na przesyłkę.

• W filtrze okna „Zaległości” dodano pole „limit”, które wypełnia się kwotą limitu dla kontrahenta określoną w
jego kartotece.

• Dodano możliwość wywoływania okna z zaległościami kontrahenta z poziomu jego danych dla fakturowania.

• Wprowadzono funkcjonalność obsługi kwalifikacji pracownika.

• Wprowadzono funkcjonalność rejestrowania zmian czasu pracy w firmie.

• Zmiany w automatycznej dekretacji faktur korygujących.

• Wprowadzono funkcjonalność „Boksy” rozwiązująca problemy organizacji pracy w działach ekspedycji.

2.150. 2010.07
2010-07-26

• Wprowadzono moduł służący do obsługi kartoteki przesyłek (całościowy opis w dokumentacji użytkownika).

• W danych do fakturowania kontrahenta dodano nowe pola:

• drukować zaległości na dowodach dostaw,

• wysyłać zaległości mailem.

2010-07-22

• Zmiany w wydruku faktury dla rolnika ryczałtowego.

• Dodano okno, w którym definiowane są rachunki bankowe dla pracownika.

2010-07-13

• W nagłówku dowodu księgowego dodano opcję “nie pobierać do projektów”, której zaznaczenie powoduje, że
dane z jego pozycji nie będą pobierane do tabeli dowody księgowe – projekty, a co za tym idzie możliwe będzie
zamknięcie dowodu księgowego, w którym brak jest podziału na projekty.
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Zakończenie

2010-07-07

• W PAN-ie wprowadzono funkcje przekazywania i odbierania artykułów.

• Oprogramowano tworzenie dokumentów MM w PAN-ie.

• Oprogramowano tworzenie dokumentów PW w PAN-ie.

• Podczas kopiowania faktury stawka VAT artykułu jest pobierana z jego danych podstawowych, a nie kopiowana
z faktury.

• Zmiany w wydruku stopki dokumentu magazynowego typu L.

• Zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie wyboru przyjęcia artykułu.

• W magazynach nie obsługujących lokacji uniemożliwiono wprowadzanie dokumentów typu L.

• W definicji magazynu zablokowano możliwość zmiany opcji "Lokacje" jeżeli magazyn nie jest pusty.

• Dodano nowy raport "Zestawienie stanów magazynowych" dla wydruku w formacie csv.

• W raporcie MG1004 umożliwiono wydruk dla wszystkich artykułów (kartoteka magazynowa).

• Poprawki w uprawnieniach dla operatorów.

2.151. 2010.06
2010-06-22

• W oknie lokacji dodano możliwość filtrowania po symbolu i opisie lokacji.

2010-06-21

• W danych do fakturowania kontrahentów wprowadzono opcję "nie przyjmować zwrotów". Zaznaczenie jej
powoduje niemożność wprowadzenia ilości zwrotów w dowodach dostaw tworzonych dla tego kontrahenta.

• Wprowadzenie opisu data kompletacji/przydatności w pozycjach dokumentu magazynowego i na wydruku
dokumentu magazynowego typu 'L'.

• W tabeli rs_produkcja_dokumenty wprowadzono pola: kontrahent, opis, magazyn braków, opis, które wyko-
rzystywane będą w obsłudze PAN-a.

• Zmiany w wydruku dokumentów magazynowych - jeżeli magazyn ma odznaczona opcje "stosować ceny", to
nie są drukowane ceny i wartości niezależnie od typu dokumentu.

• Zmiany w wydruku faktury i korekty dewizowej.

2010-06-14

• W tabeli rs_produkcja_plan dodano komplet pól do zapisania informacji o dokumencie PW dla magazynu
braków.

2010-06-11

• Poprawki w wydruku stanów magazynowych w oknie Obroty/Wyszukiwanie.

• W oknie Obroty/Wyszukiwanie, w kolumnach zawierających ilości wyświetlane sa liczby z czterema miejscami
po przecinku.

2010-06-10

• W oknie edycji danych podstawowych artykułu dodano nowe pole "przelicznik odwrotny". Wprowadzenie
przelicznika zwykłego modyfikuje przelicznik odwrotny i odwrotnie.
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Zakończenie

• Zmieniono sposób wyliczania kwoty VAT na fakturze korygującej w celu uniknięcia rozbieżności między
kwotami na pozycjach, a kwotami na podsumowaniach.

• W module Środki trwałe umożliwiono wykonanie inwentaryzacji środków trwałych wraz z wydrukami arkuszy
spisowych oraz raportu rozbieżności.

2010-06-09

• Podpięto numerację zamówień do dostawców pod sposób numeracji dokumentów magazynowych, a zamówień
od odbiorców pod sposób numeracji faktur i korekt.

• Poprawki w numerowaniu pozycji dokumentu WZ utworzonego z paragonu fiskalnego.

• Poprawki w oknie wyboru środków trwałych (uaktywnienie funkcji właściwych dla edycji).

2010-06-02

• Dodano wydruk stanów magazynowych w oknie "Obroty/wyszukiwanie".

• Zakończono oprogramowanie monitorów dotykowych na potrzeby PAN-a.

2010-06-01

• Poprawki w wyglądzie okna z rezerwacjami.

• Zmiany w opisie pola w fakturach i dokumentach magazynowych z "faktura" na "faktura/identyfikator".

• Dodatkowe komunikaty przy zamykaniu dowodu księgowego jeżeli płatność nie może być poprawnie utwor-
zona.

• Automatyczna aktualizacja PAN-u.

• Rozszerzenie obsługi dodatkowych przycisków w PAN-ie.

• Dodatkowe pole "Typ wydruku" w definicjach typów dokumentów magazynowych.

• Poprawki w przepisywaniu upustu z nagłówka do pozycji faktury.

• W danych firmy dodano pole lokacje j.m., w którym określa się które jednostka miary ma być brana pod uwagę
podczas wykorzystywania lokacji.

• W lokacjach dodano kolumnę "do wydania", w której umieszczane są ilości artykułu wynikające z roz-
chodowych dokumentów magazynowych w stanie 'G'.

• W lokacjach umożliwiono podgląd wszystkich dostępnych ilości artykułów z uwzględnieniem ich cech do-
datkowych (termin przydatności, nr serii etc.).

• Zmiany w oknie "Obroty/wyszukiwanie" - ustawienie filtrów jak zakres "od do", dodatkowe pola do filtrowania
(termin ważności, numer serii, dokument przychodowy).

• Dodano słownik rs_artykuly_cechy. Definiuje sie tam dodatkowe charakterystyczne dane dla artykułów, które
wykorzystywane są w dokumentach magazynowych, obrotach i przyjęciach.

• Dodatkowy typ wydruku dokumentu magazynowego 'L'.

• W dokumentach magazynowych dodano checbox "niezamknięte", którego zaznaczenie umożliwia jednoczesne
wyświetlenie dokumentów magazynowych w stanie 'W' i 'G'.

2.152. 2010.05
2010-05-18

• Wprowadzono modyfikacje w zmianie klucza dokumentu magazynowego ze względu na lokacje.
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Zakończenie

• Poprawki w obsłudze lokacji.

2010-05-13

• W module Kadry i płace dodano okno z danymi adresowymi pracownika.

2010-05-07

• Umożliwiono rozbicie jednej pozycji dokumentu magazynowego na różne lokacje.

• Zmiany w zamykaniu dokumentów magazynowych z uwzględnieniem lokacji.

• Poprawki w pobieraniu kontrahenta do tabeli rs_dowody_ksiegowe_projekty.

2010-05-06

• W oknie "Artykuły stany magazynowe" dwuklik na kolumnę "rezerwacja" powoduje wyświetlenie listy rez-
erwacji dla danego artykułu w ramach magazynu. Dodatkowo zamieszczono informację o sumie ilości zarez-
erwowanej przez dokumenty magazynowe w stanie 'G'.

• W filtrze okna "Rezerwacje" odznaczenie pola „aktywne” pokazuje rezerwacje nieaktywne i aktywne.

• Poprawki w zapisie danych w Formularzach

• W oknie rs_artykuły_procesy dodano nowe pola: 'kolejność' informuje o tym w jakiej kolejności wykonywane
są procesy podczas produkowania artykułu, 'następny proces' informuje, czy po zakończeniu procesu automaty-
cznie startować w PANie następny proces.

• Dodano okno z obsługą danych o rodzinie pracownika (rs_kp_rodzina).

• Poprawki w klawiszach skrótów w Recepturach.

• W oknie Plan produkcji wprowadzono dodatkowy filtr "data_na_kiedy" umożliwiający wyświetlenie wszyst-
kich procesów dotyczących zamówień na dany dzień.

• Wprowadzono nowe okno do kopiowania planu produkcji.

• Wprowadzono zmiany w planie produkcji:

• wprowadzenie artykułu do planu produkcji powoduje automatyczne pobranie jego procesów z tabeli artykuły
- procesy. Powstałe w ten sposób wiersze oznaczone są wspólną wartością "partia_id".

2.153. 2010.04
2010-04-20

• Na wydruku faktury typu "dostawy-upust" dodano informacje o ilości załączonych dowodów dostaw,

• Zmiany w wyglądzie okna "Zamówienia produkcji",

• W sumach zamówień dla sprzedaży i produkcji wprowadzono możliwość ręcznego dodania zamówienia pro-
dukcji,

• Poprawka w tworzeniu faktury z paragonu fiskalnego ( dodatkowa kontrola poprawności płatnika).

2010-04-16

• Uściślono komunikat o zmianie ceny u kontrahenta podczas tworzenia dowodów dostaw

• W raporcie PR3003 dodano parametr "Artykuł".

2010-04-07
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Zakończenie

• W harmonogramie wprowadzono funkcje dotyczące rezerwacji:

• informacja pocztą wewnętrzną o wygasaniu rezerwacji,

• automatyczne wycofywanie i zamykanie przeterminowanych rezerwacji.

• Do tabel generatora raportów: rs_gr_obroty, rs_gr_sprzedaz i rs_gr_sprzedaz_pozycjedodano pola "model_id"
i "model_opis".

• Wprowadzono możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej (opis w dokumentacji użytkownika).

• Zmiany w zamykaniu rozchodowych dokumentów magazynowych z uwzględnieniem rezerwacji.

• Poprawki w wydruku not odsetkowych w formacie pdf.

2.154. 2010.03
2010-03-31

• Wprowadzono nowy typ dokumentu magazynowego 'L' służący do zmiany lokacji artykułu w obrębie jednego
magazynu.

• W fakturach, dokumentach magazynowych i dowodach księgowych wprowadzono kontrolę dat
wprowadzanych projektów.

• Wprowadzono zadania w obsłudze panelu dla produkcji.

2010-03-25

• Zmiany w zamykaniu dowodu księgowego BO ze względu na wcześniejsze zmiany w rozrachunkach.

• Drobne zmiany w edycji dowodów księgowych - checkbox 'liczyć płatności' jest domyślnie wyłączony.

2010-03-23

• Poprawka w tworzeniu dokumentów magazynowych dotyczących korekty zaokrągleń.

2010-03-22

• Wprowadzono dodawanie nowej pozycji do planu produkcji.

• Przy wprowadzaniu artykuły-procesy dopuszczono możliwość wpisania takiego samego stanowiska
początkowego i końcowego.

2010-03-19

• Wprowadzono numeracje pozycji na raportach dotyczących spisu z natury.

• Poprawki w raportach dotyczących sum zamówień dla produkcji i sprzedaży.

2010-03-17

• Zmiany w rozrachunkach polegające na dodatkowych informacjach o fakturach i zapłatach mające na celu
optymalizację automatycznego rozliczania kont.

• Poprawka w raporcie produkcyjnym 'Sumy zamówień' - jako parametr 'zmiana' przekazywana jest zmiana pro-
dukcyjna z filtra, a nie zmiana na której produkty mają być dostarczone.

• Poprawka w wydruku raportu kasowego - sumy końcowe.

• Poprawka w zapamiętywaniu daty przy rozliczaniu kilku rozrachunków.

• Zablokowano możliwość wystawiania faktury z paragonu fiskalnego w stanie 'W'.
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Zakończenie

2010-03-12

• Na rejestrze sprzedaży VAT zmieniono sposób sortowania dokumentów w ramach wyznacznika daty i numeru
faktury/korekty.

• Poprawiono komunikaty obsługujące błąd dzielenia przez zero w formularzach księgowych.

• W dowodach księgowych umożliwiono import pozycji z pliku tekstowego.

• Umożliwione wydruk korekty zbiorczej wg wprowadzonych przez operatora kryteriów.

2010-03-11

• W module Magazyny wprowadzono 'Obroty/wyszukiwanie' - okno umożliwiające wyświetlanie danych z
obrotów magazynowych wg wprowadzonych filtrów i opcji.

2010-03-10

• W pozycjach dokumentu magazynowego dodano pola 'lokacja dokąd' w dokumentach przychodowych oraz
'lokacja skąd' w dokumentach rozchodowych oraz oba pola jednocześnie w dokumentach przesunięć między-
magazynowych. Pola są edytowalne jeżeli magazyn ma włączoną opcję "lokacja".

• Zmiany w wyświetlaniu stanów magazynowych i pobieraniu artykułów do pozycji dokumentów magazynowych
ze względu na lokacje.

2010-03-04

• Na wydruku uproszczonego dowodu dostawy dodano formuły dotyczące kontroli jakości.

• Dodano nowy raport MG1014 z obrotów magazynowych - sumy ilości i wartości dla poszczególnych maga-
zynów i typów dokumentów magazynowych z podziałem na artykuły.

• Dodano nowy raport SP1021 zawierający sumy sprzedaży wg oddziału i sposobu płatności z podziałem na
artykuły.

• W słowniku Klasyfikacja środków trwałych zwiększono ilość znaków do 120.

• Poprawki w sortowaniu pozycji dowodów dostaw.

• Wprowadzono możliwość maksymalizacji okna w oknie sumy zamówień.

2010-03-02

• Dodano nowy raport KS0023 Należności na dzień powyżej kwoty, w którym jako dodatkowy parametr można
podać powyżej jakiej kwoty należności mają być ujęte w zestawieniu.

• Dodano nowy raport kontrolny możliwy do wykonania w planie kont, który sprawdza poprawność danych
księgowych za podany okres.

2.155. 2010.02
2010-02-25

• Wprowadzono pobieranie z zamówien do planu produkcji.

• Wprowadzono Kontrolę różnych cen w dowodach dostaw.

2010-02-22

• Wprowadzono wydruk harmonogramu produkcji.

• Zablokowano aktywne pola rozrachunek wn i rozrachunek ma w zamkniętym dowodzie księgowym.
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Zakończenie

• Dodano okno z historią urlopów bezpłatnych.

• Dodano okno z historią zatrudnienia.

• Dodano okno z danymi "startowymi" zatrudnienia.

• Dodano okno Angaże i Angaże Dane.

• Dodano okno Umowy o Pracę i Umowy o Pracę Dane.

• Wprowadzono Kadry - Kartoteka osobowa - Uprawnienia do działów.

2010-02-16

• W wydrukach tekstowych i podglądzie wydruku wprowadzono możliwość druku od strony do strony.

• Zablokowano możliwość dodania dowodu dostawy z nieaktywnym kontrahentem.

2010-02-12

• Wprowadzono zmiany w sortowaniu listy dokumentów magazynowych po modyfikacji.

• Wprowadzono możliwość wydruku dostawy w formacie pdf.

• Wprowadzono poprawki w pozycjach wzorów dekretacji typu 'R'.

2010-02-11

• W generatorze wprowadzono nową tabelę rs_gr_projekty, do której wprowadzane są dane wynikające z podzi-
ału na projekty w dowodach księgowych.

• Wprowadzono poprawki w formularzach.

2010-02-10

• Zoptymalizowano modyfikację dowodów księgowych.

2010-02-09

• W polu "zespół kont" w nagłówku wzoru dekretacji wprowadzono możliwość wpisania kilku kont syntety-
cznych, z których tworzony ma być podział na projekty.

• Jeżeli w danym magazynie wyłączona jest obsługa cen, to podczas edycji pozycji w takim dokumencie pola
dotyczące cen i wartości są zablokowane do edycji (disabled).

• Wprowadzono możliwość kopiowania planu produkcji z innego dnia.

• Wprowadzono listę lokacji.

2010-02-08

• W module Produkcja dodano okno "Plan produkcji".

• Wprowadzono możliwość kopiowania wzoru dekretacji do innego okresu obrachunkowego.

• Poprawki w raporcie KS0018 - wprowadzono help w polu płatnik.

• W pozycjach okna Produkcja - procesy wprowadzono kolumnę z opisem.

2010-02-04

• W tabeli rs_magazyny wprowadzono pole "Czy lokacje", które wykorzystywane będzie przy obsłudze funkcji
lokacji w magazynach i dokumentach magazynowych.
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Zakończenie

• Wprowadzono poprawki w zamykaniu dowodów księgowych ze względu na podział na projekty.

• Wprowadzono poprawki w kopiowaniu daty wystawienia z nagłówka dowodu księgowego do jego pozycji.

• Wprowadzono poprawki we wprowadzaniu dodatkowego kontrahenta w nagłówku dowodu księgowego
(niepotrzebne czyszczenie danych przy zmianie kontrahenta).

2010-02-03

• Poprawki w sumach końcowych raportu KS0020.

• Wprowadzono możliwość graficznego wydruku faktury.

• W tabeli rs_magazyny dodano pole "czy ceny". Jeżeli niezaznaczone w dokumentach magazynowych nie są
wymagane ceny dla artykułów.

• Wprowadzono czyszczenie kontrolek dat w dowodach księgowych po zmianie okresu obrachunkowego.

• W dowodach dostaw tworzonych z zamówień odbiorców zablokowano możliwość dodania artykułu z zerową
ceną.

• * W danych podstawowych ---> danych pomocniczych dodano okno "Produkcja-magazyny", w którym defin-
iowane są magazyny dla dokumentów PW i MM w ramach oddziału.

2.156. 2010.01
2010-01-20

• W kasach/bankach dodano możliwość zdefiniowania, czy kontrahent w pozycji raportu/wyciągu ma być kon-
trolowany z kontrahentem na koncie rozrachunkowym

• Zmiany w sumach zamówień:

• Wprowadziono możliwość dodania artykułu który nie występował w dowodach dostaw

• Dodano pole zmiana produkcyjna, umożliwiające wprowadzenie zmiany, na której ma być wykonana pro-
dukcja

• Wprowadzono dodatkowy filtr dla typu odbiorcy na poziomie głównego grida

• W filtrze wprowadzono datę, z którą porównywane są sumy zamówień. Jeśli różnica jest >+-5%, to kolor
komórki zmienia się na czerwono

• Na poziomie pozycji dodano możliwość opisu

• Do tabeli dodano kategorię artykułu, podstawowe sortowanie : kategoria + symbol - Jeśli artykuł był w dniu
z którym jest porównywany a nie ma go teraz albo odwrotnie, to po obliczeniach wyświetlana jest lista

2010-01-19

• W pozycjach dowodów księgowych umożliwiono wybór rozrachunku do rozliczenia z operacją wprowadzaną
w danej pozycji, co skutkuje możliwością automatycznego rozliczenia rozrachunków

2010-01-18

• Wprowadzono zmiany w raporcie gk0101 ze względu na wprowadzoną w dowodach księgowych datę księ-
gowania kosztów

• Wprowadzono zmiany w kontroli dowodu księgowego uwzględniającego podział na projekty ze względu na
dekretację dokumentów magazynowych

• Wprowadzono graficzny wydruk faktury standardowej
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• Wprowadzono zmiany w dekretacji faktur, korekt i dokumentów magazynowych uwzględniające procentowe
rozbijanie przychodów i kosztów w zależności od definicji w projektach_działach

• Dodano nowy raport MG0023 dotyczący rezerwacji

2010-01-14

• Wprowadzono blokadę na wprowadzanie do dokumentów magazynowych artykułów o typie '31' (usługa) i
'99' (inne). Dodatkowo, jeżeli w artykule wypełniona jest data ostatniego przychodu lub rozchodu, zablokowano
możliwość zmiany typu tego artykułu na '31' lub '99'

• Modyfikowanie tabeli z podziałem na projekty w dowodach księgowych w stanie 'G' zmienia stan tego dowodu
na 'W'

• Wprowadzono automatyczne uzupełnianie tabeli podziału kosztów wg projektów w dowodach księgowych wg
zdefiniowanego w projektach podziału procentowego

• Przy zmianie z 'W' na 'G' przy powiązaniu dokumentu magazynowego WZ z fakturą zlikwidowano sprawdzanie
zgodnych ilości artykułów o typie '31' i '99'

• Wprowadzono obsługę projektu w nagłówku dowodu księgowego

• Wprowadzono zmiany w zestawieniu sum transakcji księgowych ze względu na wprowadzoną datę księgowania
kosztów.

2010.01.11

• Ze względu na datę księgowania kosztów zmieniono obsługę zamykania kręgu kosztowego uwzględniającą te
daty

• Zmiany w wydruku analitycznym operacji ze względu na datę księgowania kosztów

• Poprawki w modyfikacji uproszczonego dowodu dostawy

• Poprawki w wyświetlaniu stanu rezerwacji w stanach magazynowych artykułu

• Dodano tabelę rs_projekty_dzialy

• Zmiany w raportach ST uwzględniające zmianę wartości środka trwałego

2010.01.08

• Zmiany w projektach - dodano pola "identyfikator", "dział wiodący", "handlowiec"

• We wzorach dekretacji dodano pole "zespół kont", w które należy wpisywać początek konta syntetycznego, z
którego kwoty mają być dzielone na projekty

2010.01.05

• W pozycjach dowodów księgowych dodano pole "data księgowania kosztów" (widoczne jeżeli w pozycji wzoru
dekretacji zaznaczona jest opcja "data księgowania kosztów). Jeżeli data ta jest wypełniona kwoty z kont tej
pozycji zapisywane są w stany kont z tą właśnie datą.

• Wprowadzono możliwość tworzenia paragonu fiskalnego z faktury

• W drukarkach fiskalnych dodano pole konto, z którego dane pobierane są do tworzenia pozycji raportu ka-
sowego podczas zamykania paragonów fiskalnych

• Zmiana w synchronizacji dowodów dostaw - wczytywanie na serwer docelowy w stanie '1'

2010.01.04

• Zmiany w wydruku zestawienia środków trwałych dla grupy ze względu na zmiany wartości środków trwalych
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• Zmiany w eksporcie rozszerzonym faktur i korekt do xml

• Poprawki w generowaniu dowodów księgowych z raportów/wyciągów

• W danych oddziału dodano pole "Faktura miejscowość". Jeżeli to pole jest wypełnione, to taka miejscowość
drukuje się na fakturze jako miejsce wystawienia faktury

• W paragonach fiskalnych wprowadzono dodatkową kontrolę uniemożliwiającą wprowadzenie nowego
paragonu jeżeli poprzedni nie jest zamknięty oraz automatyczne usuwanie niezamkniętych paragonów z dnia
poprzedzającego datę bieżącą

• Wprowadzono nowy format wydruku faktury "dostawy-upust", na którym drukowane są procenty upustu dla
poszczególnych pozycjach, wartość upustu dla całej faktury oraz liniowo symbole dowodów dostaw, z których
faktura została utworzona

• Zmieniono długość pola "projekt" z 4 na 20 znaków we wszystkich oknach, w których występuje symbol pro-
jektu

• W nagłówku wzoru dekretacji dodano chekbox "Podział na projekty". Jeżeli będzie zaznaczone, w nagłówku
dowodu księgowego utworzonego z tego wzoru dekretacji pojawi się pole "Projekt"

• W projektach dodano możliwość zmiany klucza (symbolu projektu)

2.157. 2009.12
2009-12-21

• Dodano możliwość wydruku listy w dowodach dostaw

• Dodano tabele rs_procesy_artykuly i rs_procesy_artykuly_dane

2009-12-16

• Drobne zmiany w układzie graficznym okna "Edycja dostawy"

• Poprawka w wydruku listy wyświetlonych w rozliczaniu ręcznym rozrachunków

2009-12-14

• Poprawka w fakturach polegająca na zablokowaniu możliwości wprowadzenia faktury z nieaktywnym kontra-
hentem

• W pozycjach raportów/wyciągów zablokowano możliwość cofania zmian przez zapisem

• W dostawach, zamówieniach do dostawców i zamówieniach od odbiorców zablokowano możliwość
wprowadzania tych dokumentów z nieaktywnym kontrahentem

2009-12-10

• Zmieniono datę rozliczenia podczas rozliczania rozrachunków na całym koncie - wpisywana jest data starszej
operacji z dwóch rozliczanych ze sobą.

• Wprowadzono progress bar, który wyświetlany jest w momencie, gdy zapytanie wywołane przez operatora jest
przetwarzane na serwerze i operator czeka na zwrotną informację

2009-12-09

• W polu dokument/faktura w nagłówku dokumentu magazynowego zwiększono dopuszczalną ilość znaków do
70.

• W nagłówku dostaw dodano pole "Faktura". Podczas zamykania dostawy jego treść jest przepisywana do doku-
mentu magazynowego tworzonego z dostawy
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• Zmiany w raportach MG1012 i MG1005 - dodano i rozszerzono kolumnę faktura

• Zmiany w dekretacji dokumentów magazynowych ze względu na rozszerzenie pola faktura do 70 znaków (w
dowodzie księgowym wyświetlane jest pierwsze 20 znaków z dokumentu magazynowego)

2009-12-08

• Zmiany w analizie stanów - jeżeli zaznaczona jest opcja "zamówione" - na listę pobierane są wyłącznie artykuły,
które figurują na zamówieniach od odbiorców. Przy odznaczonej tej opcji na listę pobierana jest lista wszystkich
aktywnych artykułów, które nie mają zdefiniowanego typu artykułu 31 i 99.

• Zmiana długości pola faktura w tabelach rs_obroty_magazynowe, rs_artykuly_przyjecia oraz w tabelach gen-
eratora raportów

2009-12-04

• Zmiany w eksporcie faktur i korekt do formatu XML

2009-12-02

• Poprawki w długości pól w dowodach księgowych

• Wprowadzono możliwość zmiany wartości środka trwałego

2.158. 2009.11
2009.11.24

• Oprogramowanie okien rs_rezerwacje i rs_rezerwacje_dane

2009.11.23

• W rozliczeniu ręcznym rozrachunków wprowadzono dodatkowe wyszukiwanie operacji

2009.11.20

• W zestawieniach z dowodów dostaw na dzień zniesiono kontrolę na wprowadzanie "daty do"

• Zmiany w wydruku formularzy księgowych

• Zmiany w nazewnictwie w oknie rejestr zakupu

2009.11.18

• W rejestrze zakupu VAT - sumy wprowadzono dodatkowy podział sum wg sposobu rozliczenia VAT

• W planie kont wprowadzono dodatkową opcje do zaznaczenia w edycji konta "czy płatność". jeżeli jest ona
zaznaczona, to z tego konta w dowodzie księgowym przenoszone są kwoty do płatności. Dodatkowo w oknie
"Dowody księgowe" dodano kolumnę "Płatność", w której umieszczane są sumy kwot z pozycji dowodu dla
kont, które mają zaznaczone tą opcję w planie kont.

• W płatnościach umożliwiono zmianę banku dla wyświetlonych na liście płatności

2009.11.17

• Poprawki w automatycznej dekretacji faktur korygujących, w których wartość jest niezmieniona - podczas
dekretacji takiej korekty nie jest tworzony dowód księgowy, a jej stan jest automatycznie zmieniany na 'K'

• Wprowadzono automatyczne rozliczanie operacji w oparciu o pliki tekstowe zawierające listę faktur i korekt

• W uproszczonych dowodach dostaw wprowadzono dodatkową kolumnę zawierającą sumę ilości z pozycji pod
warunkiem, że artykuły w pozycjach dowodu dostawy mają tą samą jednostkę miary
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• Wprowadzono zmianę w sprawdzaniu zadekretowanych faktur i korekt - po zmianie kontrola następuje w ra-
mach konkretnego wzoru dekretacji (poprzednio kontrolowane były wszystkie faktury i korekty)

• Pole "pracownik_id" rozszerzono do 6 znaków

• Poprawki w wyświetlaniu sum w rozliczaniu ręcznym rozrachunków

2009.11.13

• W paragonach fiskalnych wprowadzono możliwość zaznaczania w checkboxach paragonów wybranych do ut-
worzenia z nich faktury

• W oknie dodawania nowej faktury dodano pola z informacją o adresie i numerze NIP wybranego kontrahenta

• W danych dodatkowych kontrahenta dodano wyświetlanie daty ostatniej zmiany hasła

• W analizie rozliczeń (rozrachunki) dodano kolumnę data rozliczenia

2009.11.10

• Poprawki w automatycznym pobieraniu kursów walut

• Podczas dodawania nowego kontrahenta dodano nową funkcje podpowiedzi kolejnego wolnego symbolu po
naciśnięciu klawisza <F2> w polu symbol.

2009.11.05

• Dodano nowe okna rs_rezerwacje, rs_rezerwacje_dane oraz tabelę rs_artykuły_rezerwacje służące do obsługi
w systemie rezerwacji artykułów

• Wprowadzono możliwość dodawania wielu drukarek fiskalnych unikalnych w ramach firmy symbolach

• Wprowadzono zmiany w obsłudze paragonów fiskalnych w związku z możliwością wprowadzenia wielu
drukarek fiskalnych w systemie

• Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania kursów walut po odpowiedniej konfiguracji w systemie

• Dodano nowy raport generujący wezwania do zapłaty wraz z odsetkami i dodatkowymi informacjami o osobach
do kontaktu (raport KS0022)

2009.11.04

• W oknie Drukarki fiskalne dodano pole "Typ drukarki", co umożliwia konfigurowanie drukarek fiskalnych
różnych typów

• Dodano słownik "Typy drukarek fiskalnych"

• Dodano funkcję importu pozycji dokumentu magazynowego z pliku csv

• Poprawki w numerowaniu pozycji raportów/wyciągów

2009.11.02

• Dodano nowe okna rs_urzadzenia i rs_urzadzenia_dane do obsługi procesów produkcji

• Poprawki w formularzach

2.159. 2009.10
2009.10.29

• Poprawki w sumach zamówień

1854



Zakończenie

• Zmiany w Formularzach księgowych

• Zmiany w wydruku duplikatu faktury transportowej

2009.10.27

• W rozliczaniu ręcznym rozrachunków możliwe jest rozliczanie tylko tych kont, które w planie kont są zdefin-
iowane jako rozrachunkowe

• Na wszystkich wydrukach i raportach dodano informację o programie, z którego generowany jest wydruk i
nazwę firmy

• Na wydrukach wezwań do zapłaty dodano informacje o terminach zapłaty i dniach opóźnienia

• W module Kadry i płace dodano nowe okna: Kartoteka osobowa i Kartoteka osobowa dane

• W danych operatora dodano możliwość wprowadzenia symbolu pracownik_id

• Wprowadzono sposób numerowania pracowników w systemie

• Dodano nowy raport MG0022 - arkusz spisu z natury z ilościami wprowadzonymi bez ilości księgowych

• W rejestrze zakupu VAT dodano możliwość wydruku rejestru wg wprowadzonego zakresu dat wpływu

• Dodane nowe okna rs_procesy i rs_procesy_dane, które beda wykorzystywane w module obsługującym procesy
produkcji artykułów ze względu na wykorzystywane urządzenia

2009.10.23

• Dodano nowy raport ST0004 - zestawienie środków trwałych wg miejsc użytkowania

• W raportach ST0001 i ST0002 dodano możliwość wyboru typu środka trwałego, co powoduje możliwość
wygenerowania tych raportów ze względu na ten typ

2009.10.21

• Optymalizacja okna "Analiza rozliczeń"

• Dodatkowa kontrola podanych dat w zestawieniu analitycznym operacji ze względu na zakres dat wybranego
okresu obrachunkowego

• W pozycjach raportu/wyciągu wprowadzono sprawdzanie kontrahenta z kontrahentem w koncie rozra-
chunkowym

2009.10.19

• Poprawki w analizie rozliczeń

• Zmiany w nazewnictwie okien w artykułach

• W dowodach dostaw umożliwiono wydruk zestawień dla wszystkich dowodów wg wprowadzonych filtrów

• Wprowadzono możliwość wprowadzenia środka trwałego z częściowym umorzeniem i automatyczne wylicze-
nie dla niego planu amortyzacji

• W edycji środka trwałego wprowadzono dodatkowe pole "data wprowadzenia do systemu". Jeżeli jest
wypełnione, to plan amortyzacji jest liczony od tej daty

• Zmiany w przeliczaniu planu i edycji środka trwałego przy całkowitej amortyzacji

• W fakturach korygujących zablokowano możliwość jednoczesnego korygowania ilości i ceny artykułu.

2009.10.12
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• W rozliczaniu ręcznym i analizie rozliczeń dodano możliwość wprowadzanie notatek dotyczących kontaktów
z klientem

• Poprawki w oknie "Kierowcy - wersje"

• Poprawki w komunikatach błędów w dowodach dostaw

• W wezwaniach do zapłaty dodano możliwość wygenerowania wydruku z nierozliczoną stroną 'Ma'

• Dodano nowy raport MG3009 - stan magazynu dla dostawcy

• W rozliczaniu ręcznym rozrachunków dodano kolumnę "Termin płatności"

2009.10.07

• Poprawki w harmonogramie w funkcji usuwania danych z tabel archiwalnych

2009.10.05

• W rozrachunkach dodano pole wyświetlające sumy kwot wybranych, ale jeszcze niezaznaczonych do ro-
zliczenia operacji

• Na wydrukach generowanych w formacie pdf dodano nazwę programu i firmy

2009.10.02

• Zmiany w uprawnieniach do edycji tabel archiwalnych - uprawnienia ma tylko anakonda

2009-10-01

• Zmiany w wydruku analitycznego zestawienia operacji - na wydruk pobierana jest nazwa operatora zamyka-
jącego dowód księgowy

2.160. 2009.09
2009.09.29

• Wprowadzono możliwość kopiowania środków trwałych

• W danych operatora dodano pole "stanowisko"

2009.09.28

• W środkach trwałych zdjęto kontrolę na pozabilansowe konto umorzenia podatkowego

• Podczas tworzenia amortyzacji wprowadzono sprawdzanie czy poprzednie miesiące w ramach określonej grupy
są umorzone

• Poprawki w zestawieniu sum zamówień

2009.09.24

• Zablokowano możliwość ręcznego dodawania dowodów dostaw jeżeli stan dokumentów dla danej trasy >0

• W Uproszczonych dowodach dostaw oraz na ich wydruku dodano pole "Budowa"

• Dodano słownik Typy środków trwałych

• Do kartoteki środków trwałych dodano pole "Typ środka"

2009.09.23

• Zmiany w deklaracji zgodności
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• Umożliwiono pobranie do pozycji dokumentu magazynowego całości magazynu

2009.09.22

• Zmiana w wydruku uproszczonych dowodów dostaw

• W rejestrze sprzedaży VAT posortowano pozycje według daty i numeru faktury

2009.09.21

• Dodano raport KS0021 generujący analizę należności w podziale na okresy przeterminowania

2009.09.18

• W kartotece środków trwałych dodano konto umorzenia dla osobnej amortyzacji podatkowej

2009.09.16

• Dodano słownik "Stopnie pokrewieństwa" na potrzeby modułu "Kadry"

• Dodano słownik "Rodzaje ukończonych szkół" na potrzeby modułu "Kadry"

• Dodano słownik "Stopnie zaawansowania języka" na potrzeby modułu "Kadry"

• Dodano pole "produkcyjny, którego niezaznaczenie umożliwia wykonywanie raportów z serwera zapasowego

2009.09.14

• W zestawieniu sum transakcji (Księgowość - Zestawienia) dodano możliwość wprowadzenia wielu nazw
dowodu księgowego w ramach podanego wcześniej symbolu

• W okienku "O programie" wyświetlana jest data i godzina ostatniej aktualizacji programu

• Umożliwiono zmianę symbolu kontrahenta w kluczu uproszczonego dowodu dostawy

• W rejestrze zakupu umożliwiono wprowadzenie stanu dowodów ('W', 'G', 'Z'), z których ma być wykonany
rejestr

2009.09.13

• Zablokowano możliwość wprowadzenia faktury z nieaktywnym kontrahentem

• Wprowadzono przeliczanie dat w fakturze po zmianie jej klucza (daty)

2009.09.11

• Podczas dodawania pozycji wzoru dekretacji wprowadzono uzupełnianie w czasie rzeczywistym listy pozycji
bez konieczności zamykania dodanych pozycji

2009.09.09

• W stanach artykułu dodano pola 'Rezerwacja' i 'Pozostało' w obu jednostkach miary

• Zmiany w raportach/wyciągach - umożliwiono wpisywanie treści przy wypełnionym typie 'F' (faktury) lub
'K' (korekty)

• Wprowadzono poprawki we wzorach dekretacji dotyczące wyświetlania

2009.09.08

• Zmiany w spisie z natury - nie można utworzyć spisu z natury jeżeli istnieją zamknięte dokumenty magazynowe
z datą późniejszą niż data spisu

2009.09.07

1857



Zakończenie

• Zmiany w wyświetlaniu sum zamówień - nie są wyświetlane artykuły o typie '01' (towar)

• Umożliwiono zaznaczenie grupy wierszy do rozliczania operacji

• W rozliczaniu ręcznym rozrachunków umożliwiono wyszukiwanie operacji po fragmencie treści (naciśnięcie
F1 w polu 'Treść')

• Wprowadzono drukowanie drugiego konta na fakturze - jeżeli pole 'konto_id' jest wypełnione w danych płat-
nika. Jeżeli pole to jest puste, to drukowane są dane banku pobierane z danych oddziału

2009.09.01

• Poprawki w płatnościach

• Zmiany w obliczeniach dla zestawień sum zamówień

2.161. 2009.08
2009.08.31

• Zmiany w wydruku deklaracji zgodności

2009.08.28

• Dodano raport z sumy zamówień PR3010

• Umożliwiono wykonanie raportu z sumy zamówień w module "Produkcja"

2009.08.25

• Wprowadzono obliczenia w oknie Sumy zamówień wg algorytmu stosowanego w zestawieniach sum zamówień
na dzień z dowodów dostaw

• Przy tworzeniu faktur z dowodów dostaw system sprawdza, czy w jednym dniu u jednego kontrahenta nie
wystąpił ten sam artykuł z dwoma cenami i blokuje przetwarzanie. Dodatkowo taką kontrolę wprowadzono
przy automatycznym i ręcznym tworzeniu dowodów dostaw

• Wprowadzono zmiany w definicjach formularzy

• W module księgowym wprowadzono zestawienie sum transakcji za okres

• Wprowadzono możliwość grupowego zamykania uproszczonych dowodów dostaw

• W trybach dostaw wprowadzono pole 'Zmiana'

• W analizie stanów dodano możliwość filtrowania wg artykułów, które mają zdefiniowany stan minimalny i
maksymalny w magazynie

2009.08.18

• Dodano moduł obsługujący zestawienia sum zamówień dla oddziału

• Zablokowano zmianę klucza konta, na którym występują zapisy

• Poprawki w oknie "Upusty dla kontrahenta"

• Wprowadzono formuły obliczeń w formularzach

• Zmiany w synchronizacji - uwzględniane są nowe pola w rs_artykuly

• Umożliwiono wprowadzanie i wydruk deklaracji zgodności w pozycjach faktur

• Poprawki w zamykaniu dowodów księgowych (uwzględnianie znaków specjalnych)
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Zakończenie

• Umożliwiono wstawianie pozycji wzoru dekretacji między inne, wcześniej wprowadzone pozycje oraz kopi-
owanie pozycji

• Wprowadzono kontrolę na usuwanie danych z konta księgowego

• Poprawki w analizie stanów

2009.08.12

• Poprawki w dowodach dostaw

• W oknie konfiguracyjnym programu dodano opcję konfiguracji pobieranej aktualizacji (pytaj, nigdy, automaty-
cznie)

• Wprowadzono graficzny wydruk formularza

• Wprowadzono możliwość drukowania wiadomości w module "Poczta"

• Zmodyfikowano komunikat o błędzie zamykania dokumentu magazynowego (dodano numer podpozycji, która
powoduje błąd)

• Zmiany w imporcie dowodów księgowych (dodano import treści dowodu)

• Wprowadzono wydruk deklaracji zgodności z pozycji faktur

2009.08.06

• Wprowadzono moduł Formularzy służący do definiowania i generowania raportów księgowych

2009.08.05

• Zablokowano możliwość zamknięcia dowodu księgowego z niewypełnioną treścią

• Wprowadzono możliwość automatycznego rozliczania operacji - rozliczane są wszystkie zapisy jeśli sal-
do_wn=saldo_ma oraz saldo=0 wynikające z zapisów po jednej stronie operacji o różnych znakach (plus/mi-
nus) Zapewniono możliwość przepisywania informacji z raportów / wyciągów dotyczących faktur / korekt i
płatności do rozrachunków tak, aby można było rozliczyć je automatycznie

• W zamówieniach od odbiorców zablokowano możliwość wprowadzenia pozycji z nieaktywnym artykułem

• Na potrzeby generowania sum zamówień i sum produkcji wprowadzono słownik Typy Odbiorców Produkcji

2009.08.03

• Wprowadzono wycofywanie ilości dostarczonych z zamówień do dostawców podczas otwierania dostawy. Jed-
nocześnie zablokowano możliwość otwierania dostawy, w której pozycje pobrane są ze wszystkich zamówień.

2.162. 2009.07
2009.07.30

• Wprowadzono w configu połączenie do serwera zapasowego dla celów raportowania

• W tabeli rs_dowody_ksiegowe dodano pola f_wyznacznik_id, f_data, f_numer, które wypełniane są danymi
podczas automatycznej dekretacji faktur i korekt

2009.07.28

• Wprowadzono zerowanie ilości w drugiej jednostce miary, jeżeli ilość w pierwszej jednostce jest równa zeru
we wszystkich tabelach dotyczących

• Dodano funkcję automatycznego generowania dokumentu magazynowego typu 'K' likwidującego rozbieżności
w obrotach magazynowych wynikające z zaokrągleń w ilościach i wartościach.
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Zakończenie

• W rejestrze sprzedaży dodano możliwość wydruku wg terminu płatności

• Na wydrukach faktur dodano ceny przed upustem, które drukowane są jeżeli upust jest różny od zera

• Zmieniono kolejność kolumn w tabeli 'Płatności'

2009.07.23

• Dodano nowy moduł do obsługi formularzy księgowych

• Zablokowano możliwość wielokrotnego dodawania tej samej grupy analitycznej do jednego konta

2009.07.21

• Dodano nowy typ dokumentu magazynowego 'K' wykorzystywany podczas generowania dokumentów maga-
zynowych likwidujących skutki zaokrągleń w obrotach magazynowych

2009.07.16

• Dodano nowy raport dotyczący płatności KS0020

• Dodano słownik "Formularze sposoby" na potrzeby generowania raportów księgowych

• Poprawki w rejestrze sprzedaży dla dowodów księgowych

• Dodano kontrolę na wymagalność wypełniania pól waluta w nagłówku dostawy

• Poprawki w wydruku zestawienia analitycznego operacji pod kątem zamieszczania pełnej treści z dowodu księ-
gowego

• Dodano nowy rodzaj wydruku faktury (graficzny wydruk faktury transportowej)

2009.07.15

• Poprawki w zestawieniu zbiorczym na rejestrze zakupu

• Poprawki w imporcie dowodów księgowych (uzupełnianie pól z danych wzoru dekretacji np.'konto_id', 'rejestr')

• Umożliwiono wstawianie pozycji faktury między już istniejące pozycje, które są odpowiednio przenu-
merowywane.

• W tabeli rs_operatorzy dodano pole "kod_dostepu" na potrzeby obsługi monitorów dotykowych w działach
produkcji

2009.07.14

• Umożliwiono zamknięcie dowodu księgowego BK bez wprowadzania jednej ze stron (winien lub ma) jeżeli
saldo jest równe zeru

• Umożliwiono graficzny wydruk dokumentów magazynowych

• Wprowadzono dodatkową kontrolę na zamykanie grupowe korekt pod kątem wypełnienie wymagalnych pól.

2009.07.13

• W nagłówku dowodu księgowego dodano pole "Treść" , która jest przepisywana na pozycje dowodu

• Do okna z rejestrami vat sprzedaż dodano możliwość wyboru 'dowody księgowe' (obok 'faktury' i 'korekty').
Zamiast wyznaczników wczytywany jest wtedy symbol rejestru (rejestr z dowodów księgowych)

• Dodatkowe sprawdzanie daty rozliczenia pod kątem dat okresu rozrachunkowego

• Zmiany w rozliczaniu ręcznym rozrachunków (opisano w dokumentacji użytkownika)
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• Poprawki w kopiowaniu pozycji dowodu księgowego

• Wprowadzono zachowywanie sortowania w tabeli dowody księgowe po jakiejkolwiek modyfikacji lub edycji
dowodu

2009.07.09

• Poprawki w oknie uprawnień operatora do dokumentów magazynowych

• Poprawki w zamykaniu dowodów księgowych

2009.07.08

• Zmiany w raportach kasowych/wyciągach bankowych:

1. Umożliwiono pobieranie płatności

2. Umożliwiono przeglądanie operacji księgowych z poziomu pozycji raportu (<F3> w polu konto)

3. Umożliwiono kopiowanie pozycji raportu/wyciągu

4. Umożliwiono wprowadzanie kursu na poziomie pozycji wyciągu w wyciągach walutowych

5. W dowodzie księgowym utworzonym podczas zamykania raportu/wyciągu wpisywany jest numer wyciągu
w polu symbol dokumentu w nagłówku dowodu 6. Wiele drobnych zmian i poprawek optymalizujących pracę
operatora

2009.07.06

• Na rejestrach sprzedaży i zakupu umożliwiono wpisywanie listy wyznaczników (sprzedaż) i listy symboli re-
jestrów (zakup)

• Umożliwiono numerację dowodów księgowych w ramach pierwszego dwuznakowego symbolu ( z wyjątkiem
dowodów księgowych tworzonych podczas automatycznej dekretacji)

2009.07.02

• W nagłówku faktury dodano pola: data załadunku, numer samochodu, waga, które są edytowalne nawet po
zamknięciu faktury

• W płatnościach umożliwiono podgląd na sumy płatności dla poszczególnych kont

• Poprawki w ręcznym wprowadzaniu pozycji spisu z natury

2009.07.01

• W rozrachunkach help z planu kont obsługiwany jest podobnie jak w dowodach księgowych

• W rozrachunkach jako pierwsze wyświetlane jest konto o nierozliczonych obustronnych saldach

2.163. 2009.06
2009.06.26

• Dodano nowe raporty księgowe gk0101 gk0102 dotyczące zestawień wydatków

• Zmiany w synchronizacji - przenoszenie symbolu faktur utworzonych z paragonów fiskalnych

• Dodano raport KS0019 dotyczący płatności

• Wprowadzono dopisywanie kontrahenta do kont rozrachunkowych w pozycjach dowodu księgowego jeżeli jest
on wpisany w nagłówku dowodu
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Zakończenie

• Wprowadzono kontrolowanie dat wprowadzania dowodów dostaw wg zakresu dat ustalonego dla dokumentów
sprzedaży

• W module Produkcja dodano okno "Oddziały-zmiany"

2009.06.22

• Przy tworzeniu faktury z paragonów wstawiana jest domyślnie bieżąca data

• Poprawki w oknie analiza stanów: dodana możliwość wyświetlania sumy zużycia artykułu za wprowadzony
okres oraz wyświetlenia ilości zamówionych od określonej daty

• Poprawki w wyświetlaniu podpowiedzi z planu kont w dowodach księgowych

• Poprawki w obsłudze błędów w zamykaniu paragonów fiskalnych

• Do płatności dodano pole "konto fk", które wypełniane jest z dowodów księgowych lub wpisywane jest ręcznie
przez operatora

2009.06.17

• W generatorze raportów udostępniono obsługę parametrów

• Rozszerzono obsługę wydawania zamienników artykułów podczas realizacji zamówień od odbiorców

• Poprawki w pobieraniu danych do fakturowania z kategorii kontrahenta

• W pozycjach dowodu księgowego wprowadzono pole z opisem wstawianego konta

• Podczas edycji pozycji dowodu księgowego sprawdzane jest czy jako końcówka konta powinien być dopisy-
wany kontrahent. Jeżeli tak i jest on wypełniony w nagłówku to jest on dopisywany do konta automatycznie

2009.06.15

• Wyświetlane są dodatkowe informacje o filtrach wymaganych do zamknięcia płatności

• Wprowadzono dodatkowy moduł analizy rozliczeń, w którym można obejrzeć historię rozliczonych operacji
księgowych

• W rozrachunkach, podczas rozliczania grupowego wprowadzono podgląd na sumy kwot wybranych operacji

2009.06.10

• Podczas tworzenia faktury z paragonu fiskalnego zapamiętywane jest ustawienie przez operatora checkboxów
dotyczących sumowania pozycji i podpozycji

• W oknie z listą pozycji dowodu księgowego wyróżniono innym kolorem kolumny z kwotami winien i ma

• Podczas zamykania dowodu księgowego do płatności pobierane są jedynie kwoty brutto faktury, a nie całość
kwot dowodu.

• Wprowadzono poprawki w kopiowaniu dowodów księgowych korekty bilansu otwarcia

• Dodano raport "Spis z natury z ilościami wprowadzonymi" (MG0021), w którym drukowane są ilości stwierd-
zone wpisane w module "Magazyny" ---> "Spis z natury".

• Wprowadzono zmiany w wizualizacji symbolu uproszczonego dowodu dostawy

2009.06.08

• Po nieudanej próbie wydrukowania paragonu utworzony z niego dokument magazynowy WZ jest usuwany

• Poprawki w sumowaniu pozycji w dokumentach WZ i ZW utworzonych z dowodów dostaw
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• Poprawki w rozliczaniu ręcznym ujemnych kwot w rozrachunkach

• Poprawki w wyświetlaniu raportów z generatora

2009.06.02

• Wprowadzono zmiany w wydawaniu zamienników na dokumencie magazynowym WZ utworzonym z paragonu
fiskalnego

• Po utworzeniu faktury z paragonu fiskalnego, na liście faktur wyświetlana jest tylko ta jedna faktura niezależnie
od dokonywanych modyfikacji

• Poprawka w wyświetlaniu okna "Zamówienia odbiorcy ---> Daty"

• Umożliwiono zmianę symbolu środka trwałego

• W dowodach dostaw zdjęto kontrolę polegającą na sprawdzaniu ilości pobranych i dostarczonych 60 dni wstecz
po modyfikacji tych ilości przez operatora

2.164. 2009.05
2009.05.28

• Zmieniono treść dowodu księgowego utworzonego po dekretacji amortyzacji środków trwałych, tak aby zaw-
ierała symbol i nazwę środka

• Zmiany w raporcie KS0008(należności) - uwzględniane są kwoty wynikające z BO

• W planie amortyzacji środka trwałego dodano kolumnę wartość_po, w której podawana jest wartość środka
trwałego po kolejnych odpisach amortyzacyjnych

• Zmiany w wezwaniach do zapłaty - uwzględniane są kwoty wynikające z BO

• Zdjęto blokadę na wystawianie faktur z paragonów fiskalnych wcześniejszych niż 7 dni od daty wystawiania
faktury

2009.05.22

• W słowniku "Grupy środków trwałych" zwiększono ilość znaków w symbolu do sześciu, natomiast w opisie
do stu

• Poprawki w rozrachunkach wynikających z Bilansu Otwarcia (przepisywanie kontrahenta do pozycji BO pod-
czas jego tworzenia)

• Dodano możliwość wprowadzenia salda początkowego do raportu/wyciągu z aktualizacją sald we wprowad-
zonych już raportach/wyciągach

2009.05.21

• Poprawki w kopiowaniu dowodu księgowego

• Wprowadzono multiselect przy ręcznym rozliczaniu rozrachunków

2009.05.15

• Dodano tabelę do obsługi zmian wartości środków trwałych

• Dodano słownik i tabelę "Miejsca użytkowania" wykorzystywane w środkach trwałych

• Zmieniono wydruk uproszczonego dowodu dostawy

2009.05.14
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• Wprowadzono możliwość dodawania kolejnej pozycji faktury po naciśnięciu klawisza <Enter> przy edy-
towanym ostatnim polu w danych pozycji faktury

• W pozycjach wzorów dekretacji faktur wprowadzono opcję 'dekretować'. Faktury z wyznacznikami, dla których
wzór dekretacji ma odznaczoną tę opcję nie są dekretowane, a jedynie ich stan jest zmieniany na 'K'

2009.05.12

• Na pozycjach paragonu fiskalnego wprowadzono możliwość zdefiniowania rabatu, który w fakturze utworzonej
z paragonu zapisuje się jako upust

• Wprowadzono poprawki w kopiowaniu zamówienia do dostawcy - po skopiowaniu czyszczone są kolumny
"anulowano" i dostarczono"

• Dodatkowe komunikaty przy błędnym wprowadzeniu danych w kasach/bankach

• Zmiany w imporcie artykułów - artykuły powinny być importowane z pliku o następującej strukturze: -
artykul_id, nazwa, typ, kategoria, producent, dostawca, stawka vat, sww, jm1, jm2, przelicznik, dowolna liczba
cen w grupach (wersja, waluta, data od, cena1), dane powinny być rozdzielane średnikiem, teksty umieszczone
w cudzysłowiu

• Przy rozliczaniu grupowym rozrachunków (kiedy salda są równe zero) wprowadzono możliwość podania daty
rozliczenia

• Przy wydruku grupy faktur wprowadzono progress bar

2009.05.08

• Poprawki w przecenach

• Poprawki w pobieraniu z danych do fakturowania kontrahenta "wydruku wg indeksów" na wydruk faktur i
korekt * Poprawki w spisie z natury

• Dodano tabelę rs_gr_operacje_sumy zawierającą sumy z tabeli rs_gr_operacje - wykorzystywana w generatorze
raportów - księgowość

• Poprawki w walutowych dowodach księgowych dotyczące przeliczania wg kursu na podstawie podanej ceny
w PLN lub w walucie

• Poprawka w realizacji zamówień od odbiorców po pobraniu z nich pozycji do dokumentu magazynowego. W
realizacji zamówień uwzględniane są również zamienniki artykułów.

• Poprawki w podawaniu waluty i pobieraniu kursu na fakturze

• Zablokowano możliwość otwierania dowodów księgowych BO i BK

• Umożliwiono globalne przeliczanie planu amortyzacji dla wyświetlonych na liście środków trwałych

2009.05.06

• Poprawki w uprawnieniach do Cenników

• Wprowadzono kontrolę na aktywność kontrahenta podczas zamykania dokumentu magazynowego (jeżeli kon-
trahent wpisany w nagłówku dokumentu jest nieaktywny - system nie pozwala zamknąć dokumentu maga-
zynowego)

• Wprowadzono zmiany w upustach dla kategorii artykułów dla kontrahenta - wystarczy wpisać początek sym-
bolu kategorii, a upust będzie uwzględniany w dowodach dostaw dla wszystkich artykułów z kategorii o takim
początku symbolu

2009.05.05
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• Przy włączonej synchronizacji z oddziałami, podczas dodawania kontrahenta, system nadaje mu kategorię właś-
ciwą dla danego oddziału

• Dodano możliwość przeglądania zamówień od odbiorców ze wszystkich oddziałów, do których operator ma
uprawnienia, niezależnie od tego, w którym oddziale jest zalogowany

• Zoptymalizowano funkcje zamykające i otwierające dokumenty magazynowe

• Wprowadzono możliwość automatycznego wydawania zamienników artykułu w przypadku jego braku w mag-
azynie

• Wprowadzono możliwość wybrania metody FIFO dla rozchodowych dokumentów magazynowych w firmie

2009.05.04

• Dodano możliwość tworzenia osobnych dokumentów WZ i ZW z dowodów dostaw dla wybranych kontrahen-
tów

2.165. 2009.04
2009.04.27

• Dodano słownik "Modele", wykorzystywany w danych podstawowych artykułu

• Podczas tworzenia faktury z paragonu fiskalnego wprowadzono możliwość scalania pozycji i podpozycji

• Wprowadzono zmiany w wydruku uproszczonego dowodu dostawy

• Wprowadzono zmiany w nazewnictwie kont w edycji środka trwałego

• Poprawki w oknie "Procenty odsetek" * Jeśli w danych operatora 'anakonda' (rs_operatorzy) wpisany jest adres
mailowy, to poczta wewnętrzna związana z logami wysyłana jest na ten adres

2009.04.21

• W Danych podstawowych ---> Danych Pomocniczych dodano tabelę Dokumenty magazynowe-dostawy, której
wypełnienie umożliwia tworzenie z dowodów dostaw oddzielnych dokumentów magazynowych WZ i ZW dla
wybranych kontrahentów.

• Poprawki w rejestrowaniu zakończenia połączenia operatora z serwerem

• Zmiana w tworzeniu pozycji dokumentu magazynowego z dowodów dostaw - system nie pobiera artykułów
o typie '31' (usługa) i '99' (inne).

• Wprowadzono zmianę nie pozwalającą wybrać nieaktywnego kontrahenta do dokumentu magazynowego

• Poprawki w usuwaniu projektów.

2009.04.16

• Wprowadzono zmiany w fakturach utworzonych z paragonu fiskalnego: 1. Ilości i ceny w pozycjach są nieedy-
towalne 2. W fakturze uwzględniany jest osobno upust z paragonów 3. Zmieniono wydruk faktury na wydruk
faktury wg cen brutto 4. Na liście faktur dodano znacznik "z paragonu".

2009.04.14

• Jeżeli operator ma uprawnienia do jednego magazynu, to jego symbol jest domyślnie wstawiany podczas
tworzenia dokumentu magazynowego i jest nieedytowalny

• We wzorach dekretacji dokumentów magazynowych dodano możliwość zdefiniowania magazynu dokąd
(wykorzystywane dla dokumentów magazynowych "MM")
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Zakończenie

• Szereg poprawek w obsłudze dostaw

2009.04.10

• W module służącym do definiowania raportów dodano pole "Wartość domyślna" - jeżeli jest wypełnione, to
wartości te są domyślnie wstawiane podczas wykonywania raportu

• W nagłówku zamówienia jest dostępna opcja „blokada cen”. Jeżeli będzie włączona na fakturze utworzonej z
zamówienia muszą być dokładnie takie ceny jak na tym zamówieniu

• Jeżeli zamówienie od odbiorcy lub do dostawcy jest częściowo zrealizowane przez pobranie do dok. mag., a
reszta z niego jest anulowana, to system automatycznie zmienia stan takiego zamówienia na 'Z'

2009.04.09

• Poprawki w edytowalności pól w dowodzie księgowym wg opcji zaznaczonych we wzorze dekretacji

• We wzorach automatycznych przeksięgowań dodano parametr "Ujemne" pozwalający księgować ujemne kwoty
na wskazanych we wzorze kontach

• Wprowadzono szereg zmian w obsłudze drukarek i paragonów fiskalnych: wydruk raportu dobowego i okre-
sowego, obsługę błędów funkcjonowania drukarki za pomocą odpowiednich komunikatów, etc.

• W oknie "Płatności" dodano filtr "Data pli" pozwalający wyszukać płatności wg daty utworzenia z nich pliku pli

• Umożliwienie wykonania raportu "Rejestr sprzedaży z paragonów fiskalnych" z poziomu okna "Paragony
fiskalne"

• W Płatnościach zwiekszono ilość znaków w polu "numer faktury" z 20 na 100

2009.04.07

• Poprawki w pobieraniu sald w przeksięgowaniach automatycznych

• Umożliwiono usuwanie zaznaczonej grupy wiadomości

• Poprawki w nazewnictwie okna "Dodawanie nowej ceny"

• Na wydruku faktur korygujących dodano dana banku i termin wymagalności

2009.04.03

• Szereg poprawek dotyczących funkcjonowania paragonów fiskalnych

• W oknie służącym do wprowadzania danych do wydruku zestawienia obrotów i sald dodano opcję "Nie
drukować nazw kont". Jej zaznaczenie powoduje, że na wydruk nie są pobierane nazwy kont, co znacznie
przyspiesza wygenerowanie zestawienia

• Poprawki w działaniu klawiszy funkcyjnych w oknie "Ceny dla kontrahenta"

• Wprowadzono poprawki w usuwaniu arkuszy amortyzacji i przeszacowań

• Wprowadzono czyszczenie pozycji w planie amortyzacji po likwidacji lub sprzedaży środka trwałego

• Wprowadzono słownik 'Modele' z możliwością ograniczenia edycji tylko dla wybranych operatorów. W
artykułach zmieniono sposób wyboru w polu 'Model' z kartoteki artykułów na słownik 'modele'

• Dodawanie nieostatniej pozycji w dowodach księgowych powoduje przenumerowanie wszystkich pozycji ze
względu na miejsce wstawionej pozycji

• Udostępniono funkcję cofania rozrachunków na danym koncie do określonego dnia
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• Szereg poprawek i zmian w module Serwis - Urządzenia i Kartoteka Napraw

• Na wydruku paragonu fiskalnego dodano numer paragonu w systemie, aby umożliwić jego identyfikację

• Wprowadzenie komunikatu potwierdzającego zamknięcie dowodu księgowego z poziomu pozycji

2009.04.01

• Poprawki w wyświetlaniu okna z cenami dla artykułu

• Poprawki w filtrowaniu dowodów dostaw

• Automatyczne zamykanie zamówień od odbiorców po ich całkowitej realizacji

• Graficzne zmiany w wydruku stanu rozrachunków

• Przy tworzeniu zamówienia do dostawcy z okna Analiza Stanów nowemu zamówieniu do dostawcy przypisy-
wany jest handlowiec wpisany w filtrze na tym oknie. Dla zamówień tworzonych w okna Zamówienia Dostaw-
cy handlowiec ustawiany jest taki jaki jest przypisany operatorowi.

• Poprawki w pobieraniu pozycji dostaw z zamówień do dostawcy

• Pobieranie cen z wersji cenowej w pozycjach dostaw

• Poprawki w pobieraniu pozycji dokumentu magazynowego z zamówień od odbiorców

• Dodano funkcję wydruku środków trwałych ze względu na miejsce użytkowania

2.166. 2009.03
2009.03.23

• Poprawki w dowodach księgowych dotyczące przenoszenia z nagłówka do pozycji dowodu daty wystawienia
dokumentu

• Poprawki w zaokrągleniach wartości dokumentów magazynowych po dekretacji wg typów artykułów

• Poprawki w zaokrągleniach ilości w pozycjach dokumentu magazynowego

• W oknie "Rozliczenia międzyokresowe" dodano nieedytowalne pole "Suma" pokazujące sumę kwot aktualnych
rozliczeń wyświetlonych w tabeli

• W pozycjach dostaw zmieniono ikonę obsługującą funkcję zmiany kraju pochodzenia i kodu transakcji

• Wprowadzono poprawki w filtrowaniu planu kont wykorzystywanym podczas korzystania z pomocy (help przez
<F1>)

• W artykułach dodano funkcję zmiany artykułów na nieaktywne. System pozwala zmienić tylko te artykuły,
które były w obrotach, ich stan jest równy zero i ostatni obrót był przed podaną datą. Nie można podać daty
mniejszej niż rok.

• odczas definiowania wzorów dekretacji domyślnie wstawiana jest waluta PLN

• Dodano słownik "Miejsca użytkowania" oraz podtabelę w Środkach trwałych, w której można wprowadzać
zakres dat użytkowania środka trwałego w danym miejscu

2009.03.18

• W nagłówku dokumentu magazynowego dodano opcję 'LIFO'. Jej zaznaczenie powoduje, że na dokumentach
rozchodowych oraz MM pobierane są artykuły wg metody LIFO, a nie jak standardowo wg metody FIFO

• Wprowadzono poprawki w kopiowaniu dowodów księgowych
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• Poprawki w zamykaniu dowodów księgowych dotyczące obsługi znaków specjalnych w treści dowodu

• Poprawki w działaniu skrótów klawiszowych służących do zamykania dokumentu magazynowego

• Wprowadzono poprawki w zapisach do stanów kont kwot z bilansu otwarcia

2009.03.17

• Wprowadzenie wydruku dotyczącego pieczywa dostarczonego przez kierowców

2009.03.16

• Poprawki w obsłudze polskich znaków w filtrach na oknie "Edycja kontrahentów"

2009.03.14

• Wprowadzono poprawki w tworzeniu i modyfikacji dowodu księgowego z rozliczeń międzyokresowych

2009.03.12

• Wprowadzono pobieranie opisów z wyznacznika do wydruku zamówienia do dostawcy

• Na zestawieniu obrotów i sald wprowadzono nazwy kont

• Zdefiniowano raport z paragonów fiskalnych za dany okres

2009.03.10

• Zdefiniowano raport dotyczący rejestru przecen

• Poprawki w zamówieniach od odbiorców

2009.03.09

• Poprawki w uprawnieniach do dowodów księgowych

• Umożliwienie wprowadzania cen z czterema miejscami po przecinku

• Udostępnienie możliwości zaznaczenia w pozycji dowodu księgowego opcji "czy pobierać na rejestr" - jeżeli
pozostaje niezaznaczona, kwoty z tej pozycji nie są pobierane do rejestru zakupu VAT.

• W pozycjach wzoru dekretacji faktur dodano pole konto Vat dla korekty, którego wypełnienie umożliwia dekre-
tację kwoty VAT korekty na inne konto niż kwota VAT z faktury pierwotnej.

• Zmiany w dodawaniu pozycji w słowniku "Stawki VAT"

• W Danych pomocniczych dodano moduł Drukarki fiskalne, w którym wprowadza się drukarki fiskalne w danym
oddziale i kody stawek VAT

• Poprawki w przeliczaniu ilości w pozycjach dokumentów magazynowych wg przeliczników <> '1'

• W danych operatora dodano pole "e-mail"

• Na wydruku stanu rozrachunków wprowadzono powtarzanie konta na kolejnej stronie z dopiskiem "c.d."

• We wzorach dekretacji wprowadzono tabele kont_ma na potrzeby dekretacji dokumentów magazynowych wg
typów artykułów

• W pozycjach wzorów dekretacji wprowadzono możliwość zaznaczenia pozycji jako zamykającej krąg kosz-
towy. Dodatkowo wprowadzono związane z tym zmiany w rejestrze zakupu VAT.

• W danych oddziału wprowadzono pole "region" - jego wypełnienie powoduje automatyczne wpisywanie
wprowadzonego symbolu podczas dodawania nowego kontrahenta.
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• W paragonach fiskalnych wprowadzono możliwość zaznaczenia opcji "przedpłata", która blokuje tworzenie
dokumentu WZ z zamykanego paragonu fiskalnego przy zdefiniowanym w firmie jednym magazynie hand-
lowym.

• W danych oddziału wprowadzono pola "wersja cenowa sprzedaż" (jej wprowadzenie powoduje jej automaty-
czne wypełnianie podczas wystawiania faktur i paragonów fiskalnych) oraz "wersja cenowa magazyn" (jej
wypełnienie powoduje jej automatyczne wypełnianie podczas wystawiania przychodowych dokumentów mag-
azynowych).

2009.03.07

• Aktualizacja dokumentacji administratora

• Wydruk sumy rejestr VAT sprzedaż i zakup - dodano pola na większe kwoty

• Wprowadzono poprawki do obsługi pola projekt w dokumentach magazynowych

2009.03.02

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

• Zmiany w wyprowadzaniu raportów do formatu csv

• Poprawki w planie amortyzacji środka trwałego

• Nowa funkcjonalność - grupowe kopiowanie faktur

• Poprawki w uprawnieniach do słowników dotyczących środków trwałych

2.167. 2009.02
2009.02.27

• W paragonie fiskalnym dodano pole "Przedpłata" - jeżeli zaznaczona system nie tworzy dokumentu maga-
zynowego podczas zamykania paragonu przy jednym magazynie handlowym

• Poprawki w dowodach dostaw

• Poprawki w wydruku dowodów księgowych (Problemy z polskimi literami)

2009.02.26

• Wyświetlanie listy błędów podczas tworzenia korekt z dowodów dostaw

• Do słownika "Kierowcy" dodano opcję "obcy" - jej zaznaczenie jest brane pod uwagę podczas rozliczania
konwojentów

• Optymalizacja działania funkcji wyświetlania uprawnień dla grupy operatorów

• Powiązanie korekty z oddziałem, w którym wystawiona była faktura pierwotna

• Optymalizacja mechanizmu tworzenia faktur z dowodów dostaw

• Poprawki w usuwaniu dostaw

• Dodanie pola "czy_nocny" w nagłówku dokumentu magazynowego, co jest brane pod uwagę podczas rozlicza-
nia konwojentów

• Poprawki w amortyzacji środka trwałego - tworzenie i zamykanie amortyzacji

• Zmiany w grupowym rozliczaniu rozrachunków - system pozwala rozliczać grupowo operacje na koncie,
których saldo jest równe zero
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• W oknie Edycja danych oddziału dodano pola "Region" (jeżeli wypełnione, jest dodawane automatycznie pod-
czas wprowadzania nowego kontrahenta), wersja sprzedaż (jeżeli wypełniona, to system automatycznie ustawia
tę wersję cenową podczas tworzenia paragonów fiskalnych, faktur i uproszczonych dowodów dostaw), wersja
magazyn (jeżeli wypełniona system automatycznie pobiera ją do przychodowych dokumentów magazynowych)

2009.02.20

• Poprawki w edycji nagłówka zamkniętego dowodu księgowego

• Automatyczne tworzenie dokumentu WZ z paragonu fiskalnego jeżeli zdefiniowany jest tylko jeden magazyn
handlowy

• Zmiany w Rejestrze sprzedaży związane z fakturami RR

• Poprawki w planie kont związane z opcja salda jednostronnego

• Poprawki w Rejestrze zakupu - wydruk danych kontrahenta

2009.02.17

• Zmiany w oknie edycji konta w planie kont

• Poprawki w dzieleniu stron na wydrukach raportów

2009.02.16

• Wydruk zestawienia środków trwałych dla grupy

2009.02.12

• Raport Zestawienie amortyzacji, umorzenia i wartości środków trwałych za okres (wg grup) ST0001

• Raport Zestawienie amortyzacji, umorzenia i wartości środków trwałych za okres (wg użytkowników) ST0002

• Poprawki w zaokrągleniach cen i ilości w pozycjach dokumentu magazynowego

2009.02.09

• Umożliwienie dekretacji środka trwałego

• Dodanie funkcji zamykania amortyzacji środka trwałego

• Dodanie wydruku listy projektów

• Środki trwałe - dodane logi przeszacowań i amortyzacji

• Wydruk Rejestru VAT zakupu dla sum wg symbolu rejestru

• Dodanie wydruku faktury RR

• Dodanie kontrahenta do filtra w raporcie MG1009

• Przejście na funkcje w pozycjach korekt

• Dodanie opcji "całkowita" w słowniku Jednostki miary

• Dodanie i obsługa stawek VAT 5% i 6%

• Przejście na funkcje w pozycjach opisowych korekt

• Poprawka obsługi stawki VAT w pozycjach opisowych korekt

• Poprawka w rozrachunkach dotycząca przenoszenia sald do BO
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• Umożliwienie tworzenia zestawienia sprzedaży - sum

• Umożliwienie grupowej zmiany stanu z 'G' na 'A' w płatnościach

• Poprawka w zamykaniu dowodów księgowych z poziomu pozycji

• Synchronizacja danych między oddziałami na serwerze

• Wydruk rejestru sprzedaży VAT wg wyznaczników (zmiany wg uprawnień operatora)

• Zmiany w funkcji fs_konta_bankowe_dane

2.168. 2009.01
2009.01.20

• Poprawka w pobieraniu stawki VAT w pozycjach korekty

• Umożliwienie podglądu stanów magazynowych w zamówieniach od odbiorców i zamówieniach do dostawców

• Tworzenie planu amortyzacji środka trwałego

• W module Analiza stanów wprowadzono funkcjonalność polegającą na umożliwieniu operatorowi zmianę
dostawcy z poziomu okna Analiza stanów magazynowych.

• W module Analiza stanów dodano funkcjonalność filtrowania artykułów dla których ilość w kolumnie 'za-
mówienia_odb' jest większa od zera.

• W module Analiza stanów dodano funkcjonalność, która kopiuje ilości z kolumny 'zamówienia_odb' do kolum-
ny 'zamówić' oraz daje możliwość edytowania wartości w kolumnie 'zamówić'.

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika.

2009.01.19

• Dodanie skróconego wydruku dowodu dostawy

• Zablokowanie wyświetlania cen i wartości w uproszczonych zamówieniach od odbiorców

• Umożliwienie wydruku dokumentów w formacie PDF

• Zmiana w pobieraniu pozycji dostaw z zamówień do dostawców - można pobierać tylko z zamówień, które
mają stan 'A'

• W typach dokumentów magazynowych dodano opcję "czy projekt" - jeżeli jest zaznaczona, nie można zamknąć
dokumentu bez wypełnienia pola projekt

• Wprowadzono powiązanie artykułu z krajem pochodzenia. Jeżeli w artykułach jest wpisany producent, a w
producencie jest wypełniony kraj, to jest on przepisywany podczas obsługi Dostaw do pozycji.

• Poprawiono sortowanie receptur w module "Produkcja"

• Umożliwiono wydruk salda jednostronnego dla kont rozrachunkowych w zestawieniu obrotów i sald

• Dodano możliwość dekretacji dokumentów magazynowych wg typów artykułów występujących w pozycjach
dokumentu.

• W module zamówienia odbiorców dla operatora mającego zaznaczoną opcję 'zamówienia uproszczone'
wprowadzono ograniczenie na oglądanie kwot w oknie 'Edycja zamówień odbiorców'.

• W module Sprzedaż - Paragony fiskalne poprawiono tworzenie faktur z paragonów fiskalnych z określoną
wersją cenową.
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• Poprawiono błąd podczas tworzenia faktury z paragonu fiskalnego z podaną wersją cenową.

• Poprawiono kontrolę rabatu paragonu.

• Dla użytkownika anakonda dodano opcję zamykania paragonu bez wydruku paragonu na drukarce fiskalnej.

• Dodano funkcjonalność w plikach pli - jeśli w danych Kontrahenta jest wprowadzony nr faxu to jest on
drukowany na załączniku pliku pli.

2009.01.16

• Wprowadzono modyfikację w wydruku zamówienia dostawcy: w nagłówku przeniesiono Dostawcę nad Za-
mawiającego, a Zamawiający został zmieniony na Płatnik. Jeśli podane miejsce dostawy to pojawia się ono na
wydruku zamówienia.

2009.01.15

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika.

• Wprowadzono funkcjonalność w module księgowości: Jeżeli w pozycji dowodu księgowego jest stawka VAT
0% zw lub np, to powinien pozwolic zamknać dowód z zerową kwotą VAT

2009.01.14

• W module Środki trwałe dodano moduł Amortyzacje.

2009.01.12

• Zastosowano bardziej precyzyjne filtrowanie kontrahentów w wydruku not odsetkowych.

• W Sprzedaż-Serwis wprowadzono moduł Autoryzacja.

2009.01.09

• Wprowadzono poprawki w raporcie MG3008.

• Poprawiono definicję i obsługę w bazie danych funkcji zamykającej dokumenty magazynowe.

2009.01.05

• W module płatności wprowadzono nową funkcjonalność. W przypadku gdy w nagłówku dowodu księgowego
jest wskazane konto_id, to podczas jego zamykania automatycznie dodawana jest płatność.

• Dla artykułów wprowadzono dodatkowe pole "Model urządzenia". W kategorii artykułu można wymusić
wymagalność tego pola.

2.169. 2008.12
2008.12.30

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2008.12.29

• Poprawiono funkcjonowanie wydruku wzoru dekretacji

• Wprowadzono moduł Środki trwałe

• Dla plików pli wprowadzono funkcjonalność: w przypadku gdy długość tekstu płatności przekroczy 140 znaków
tworzony jest załącznik, w którym zawarte są wszystkie płatności.

• W module płatności udostępniono funkcjonalność plików pli
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• Wprowadzono moduł Płatności

• Dodano pole konto_id w danych podstawowych kontrahenta

2008.12.22

• Wprowadzono poprawki w pozycjach wzorów dekretacji

2008.12.11

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

• Dodano funkcjonalność zmiana priorytetu w zamówieniach odbiorcy

• Wprowadzono poprawki w dowodach dostaw

2008.12.01

• Wprowadzono funkcjonalność: przy zapisie nagłówka dowodu księgowego system sprawdza czy nie ma już
wprowadzonego dowodu o takich samych parametrach (Kontrahent, data wystawienia dowodu, numer dowodu)

• Zmodyfikowano odświeżanie grida po usunięciu wzoru dekretacji

• Wprowadzono moduł Rozliczenia międzyokresowe

2.170. 2008.11
2008.11.17

• Wprowadzono funkcjonalność tworzenia uproszczonych dowodów dostaw

• Wprowadzono dodatkowe pole Samochód (numer rejestracyjny) przy tworzeniu dowodu dostaw uproszczonych

• Wprowadzono dodatkowe pole Kierowca2 w edycji uproszczonego dowodu dostawy

• Wprowadzono dodatkowe pole Samochód2 w edzcji uprosycyonego dowodu dostawy

• Poprawiono wygląd okna Dodawanie nowego dowodu księgowego

2008.11.05

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

• Wprowadzono funkcjonalność zapamiętywania szerokości kolum w gridzie dla modułu Sprzedaż - Zaległości

• Spis z natury - wprowadzono zmianę kolejności wyświetlania listy pozycji - nowa kolejność wyświetlania:
rosnaco według kategoria artykułu

• Wprowadzono funkcjonalność w której dla automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych uwzględni-
ane są tylko ceny i wartości w PLN

2008.11.04

• Poprawiono w pozycjach przeliczanie wartości korekty invoice

2008.11.03

• Poprawiono wygląd okna wzór dekretacji

2.171. 2008.10
2008.10.31

1873



Zakończenie

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2008.10.17

• Dodano funkcjonalność dla faktur walutowych - w pozycjach opisowych istnieje możliwość wpisania samego
opisu

2008.10.15

• Wprowadzono modyfikacje w raporcie gk0017

• Dodano raport gk0019

• Dodano możliwość stosowania stawki VAT-np

2008.10.13

• Dodano nową funkcjonalność w module Dostawy - ikona służąca do masowej zmiany kraju i kodu

2008.10.10

• W module dostawy dodano funkcjonalność - pobieranie i przeliczanie pozycji podczas pobierania pozycji z
zamówień dostawców

2008.10.09

• Wprowadzono modyfikacje w raporcie MG5014

2008.10.06

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

• Dodano pole "data sprzedaży" na fakturze

2.172. 2008.09.
2008.09.25

• Wprowadzono nową funkcjonalność - dodatkowe filtrowanie zamówień odbiorców przez handlowca

2008.09.24

• Wprowadzono nową funkcję harmonogramu zadań - fs_usun_z_archiwum - usuwa z tabel archiwalnych wpisy
starsze niż określona liczba dni podawana jako argument

2008.09.23

• Wprowadzono nową funkcjonalność funkcjonalność dla RSFormStorage w Zamówienia odbiorców pozycje
stałe

2008.09.22

• Wprowadzono blokadę zmiany klucza korekty w stanie Z

• Wprowadzono dodatkowe kontrole wykrywające błędy użytkownika - wpłynęło to na poprawę obsługi zamyka-
nia raportów/wyciągów

• Wprowadzono zmiany w exporcie korekt do XML (ECOD) zgodnie z nową specyfikacją COMARCH

2008.09.18

• Zamówienia odbiorców - wprowadzono funkcjonalność: filtrowanie za pomocą pola Trasa
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• Wprowadzono dodatkowy folder do wysyłki faktur korygujących

2008.09.17

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2008.09.16

• Wprowadzono poprawki w dekretowaniu faktur

• Wprowadzono poprawki w spisie z natury

• Przejście na funkcje w RSZamowieniaOdbiorcyPozycjeOpisoweDane.py

2008.09.15

• Wprowadzono poprawki do spisu z natury

• W Zamowienia/Odbiorcy > PozycjeStale dodano funkcję zapamiętywania szerokości kolumn grida

2008.09.12

• Wprowadzono poprawki w zamykaniu przecen

2008.09.11

• Pozycje dowodu księgowego - wprowadzono naliczanie Vat-u bez stawki VAT

• Zmiany w wydruku faktury Invoice - jeśli kraj opodatkowania = Polska to naliczane stawki VAT

• Dodano raport KS0017 - Zestawienie rozliczeń międzyokresowych

2008.09.05

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

• Wprowadzono poprawki w funkcjach w dokumentach magazynowych (nagłówek i obroty) - obecnie
zaokrąglają do 2 miejsc po przecinku

• Wprowadzono zmiany w pozycjach zamkniętej faktury

2.173. 2008.08.
2008.08.29

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2008.08.25

• Poprawki w polu zastępca w edycji danych dodatkowych operatora

2008.08.18

• Rozrachunki - poprawki w rozliczaniu

2008.08.13

• Dodano uwzględnianie paragonów (kontrola G-Z) przy włączonej sprzedaży

2008.08.11

• Dodano funkcję grupowe otwieranie dokumentów
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• Dodano nowe typy słowników: warunki gwarancji, warunki serwisu, zgłoszenia rodzaje, zgłoszenia statusy

2008.08.04

• Optymalizacja zamykania dowodów księgowych

2.174. 2008.07.
2008.07.28

• Dodanie pola urządzenia do typów dokumentów magazynowych

2008.07.15

• Poprawki w rejestrze sprzedaży

2008.07.14

• Poprawki w grupowym zamykaniu korekt

• Zamiany w raportach PR0007, PR0008

2008.07.10

• Poprawienie funkcji na oknie RSDokumentyMagazynowePozycjeDane.py

2008.07.09

• Filtrowanie faktur - konieczne wypełnienie warunków filtrowania

2008.07.08

• Wezwania do zapłaty - pobranie kontrahenta z konta

2008.07.07

• Modyfikacja uprawnień do faktur korygujących

2008.07.03

• Poprawa obsługi zdarzeń w rs_faktury_pozycje_dane

• Wyznaczniki - nowe typy wyznaczników

2008.07.02

• Modyfikacja uprawnień do wyznaczników i faktur

2008.07.01

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2.175. 2008.06.
2008.06.26

• Aktualizacja dokumentacji administratora

2008.06.23

• Poprawiono raport MG1007

2008.06.16
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• Dodano raport SP1019

2008.06.13

• Poprawiono import cennika

• Przejście na funkcje fs_ w księgowości

• Dodano funkcjonalność export deklaracji intrastat w formie elektronicznej

• Zmiana ilości znaków w numerze serii na 50

2008.06.12

• Zmiana funkcji w dowodach księgowych

2008.06.11

• Zmiana długości pola k_nip (Nip kontrahenta) w tabelach generatora

• Dodano zmianę przelicznika

• Przejście na funkcje w liście kont w planie kont

• Poprawiono grupowe zamykanie faktur/korekt

• Dodano sortowanie w oknie Cenniki

• Dodano export dokumentu magazynowego do pliku txt (SAFO)

• Poprawiono sumy przy przechodzeniu F11 w pozycjach dowodu księgowego

2008.06.10

• Poprawiono słownik Kody Intrastat

2008.06.08

• Dodano export Intrastat do xml

• Poprawiono funkcjonowanie dowodów dostaw

2008.06.03

• W tabeli rs_intrastat dodano pole "numer własny" (20 znaków)

• Dodano funkcję export do xml w Deklaracjach Intrastat

2008.06.02

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2.176. 2008.05.
2008.05.28

• Dane podstawowe - kontrahenci - zmiana ilości znaków w NIP-ie (obecnie15)

• Dodano nową funkcję (exportuj dokument do pliku txt) w oknie Edycja dokumentu magazynowego

• Aktualizacja dokumentacji użytkownika

2008.05.23
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• Dodano tabele do obsługi harmonogramowania

2008.05.20

• Dodanie opcji jednostek uzupełniających w słowniku "Kody INTRASTAT" powodującej zmiany w danych do
importu artykułów

2008.05.16

• Poprawki w RSWZestawienieOperacji.py

2008.05.15

• Poprawiono raport SP0005

2008.05.13

• Zmiany we wczytywaniu opisu artykułu w pozycjach dostawy

2008.05.09

• Zmiany w wydruku faktury wewnętrznej

2008.05.08

• Dodano funkcję "Idź do konta" w rozrachunkach

• Wprowadzono edycję walut w dokumentach księgowych BO/BK

• Poprawiono raport ZA0002

2008.05.08

• Wprowadzono sposób zapłaty "X" w zamówieniach odbiorców/fakturach

2008.05.07

• Dodano rozbijanie na podpozycje pozycji dokumentu magazynowego w stanie G

• Poprawka umożliwiająca wprowadzanie polskich znaków w opisie i wydruku faktury

2.177. 2008.04.
2008.04.22

• Zmiany w raportach GK0005, GK0015

2008.04.21

• Wyświetlanie okienka z konfiguracją gdy podane są błędne parametry serwera

• Możliwość rozbijania na podpozycje w dokumencie magazynowym w stanie G

2008.04.15

• Zmiany w rapocie PR0008

• Wzory automatycznych przeksięgowań

• Tworzenie Bilansu Otwarcia dla nowego okresu obrachunkowego

2008.04.09
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• Dodanie pola "Czy sprzedaż" w rs_typy_dokumentow_m

2008.04.07

• Zmiany w raporcie Zestawienie wydatków rozbicie na pozycje

• Możliwość edytowania pozycji w automatycznie stworzonym dowodzie księgowym

• Zablokowanie otwierania dokumentów magazynowych z przypisanymi fakturami

• Zmiany w wydruku dokumentu magazynowego

• Zmiany w oknie generatora raportów

• Tworzenie faktur z dokumentów WZ w stanie G

2.178. 2008.03.
2008.03.31

• Poprawki w filtrowaniu w tabeli RSKontrahenciUpusty

2008.03.17-2008.03.31

• Dokumentacja użytkownika - szereg drobnych poprawek

2008.03.27

• Drukowanie na fakturze adresu odbiorcy na potrzeby kopertowania

2008.03.26

• Zmiany w wydruku faktur i dokumentu magazynowego

• Zmieniony został sposób wyświetlania numeru faktury / korekty w oknie Zaległości z numeru składanego wyz-
nacznik/data/numer na numerację przyjętą przez daną firmę.

2008.03.20

• Dodanie funkcjonalności przypisywania danych do fakturowania poszczególnym kategoriom kontrahentów

2008.03.11-2008.03.17

• Dokumentacja użytkownika - szereg drobnych poprawek

2008.03.05.

• W oknie rs_oddzialy_dane dodane pole 'czy drukowac podpisy'

• W danych do importu artykułów dodana opcja dotycząca jednostek uzupełniających

• Nowy raport z dostaw dla księgowości - MG00018

• Poprawiono Okno Edycja uprawnień do wyznacznika

• Poprawiono grupowe zamykanie korekt

• Dowody dostaw - poprawiono błędy przy przechodzeniu do następnej pozycji

• Poprawka sposobu wyboru zapłaty na fakturze

• Poprawka pobierania na fakturze cen z kontrahentów do faktur z danych do fakturowania kontrahenta
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2.179. 2008.02.
2008.02.14. - 2008.02.25.

• Wykonanie raportów dla modułu HA (handlowcy)

• Wydruk adresu odbiorcy w okienku koperty na fakturze (wyznaczniki faktur - nowe kolumny: koperta_wiersz
i koperta_kolumna)

• W dostawach dodane dane dotyczące drugiego kursu waluty na potrzeby dokumentu PZ

2008.02.01. - 2008.02.13.

• Poprawione tworzenie nowej trasy i dodawanie oddziału w dowodach dostaw

• Dodanie kategorii artykułu w generatorze raportów- dowody dostaw

• Poprawiono raport SP0023

• Dodanie danych adresowych w raporcie ZA0004

• Raport SP0017 - dodanie danych adresowych

• Poprawiony cennik z produktami

• Automatyczna numeracja dokumentów

• Dodatkowe opcje w rejestrze VAT sprzedaży

• Łączenie dokumentów magazynowych i faktur w pary bez przepisywania pozycji

• Dowody księgowe – przeksięgowania

• Poprawienie VATU dzielonego

2.180. 2008.01.
2008.01.14.

• Księgowość - wydruk dziennika

• Poprawiono funkcje edycji danych wyznacznika

2008.01.11.

• W dostawach zostały dodane pola dotyczące drugiego kursu.

2008.01.03.

• Dodana poczta w okienkach faktury i korekty

2008.01.02.

• Zmiana grupowych wydruków faktur/korekt. Trzeba zaznaczyć co chce się wydrukować

2.181. 2007.12.
2007.12.31.

• Wydruk faktury proforma z zamówienia

2007.12.29.
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• Poprawienie działania słownika "Trasy"

• Blokowanie dokumentów magazynowych przy aktywnym spisie z natury

• Poprawione zmienianie dat okresu rozrachunkowego

• Zrobione kopiowanie faktur

2007.12.13.

• Napisana funkcja na oknie dowodów dostaw która czyści numery faktur, które zostały utworzone automaty-
cznie, a potem ręcznie usunięte

• Automatyczne czyszczenie danych na dowodzie dostawy podczas usuwania automatycznie utworzonej faktury

• Dodane pole "data obioru" do nagłówka korekty

• Nie można edytować pozostałych pól zamkniętej korekty

2007.12.10.

• Uruchomienie modułu tworzącego deklaracje INTRASTAT

2007.12.07.

Dodane raporty:

• SP0023 - Sumy dostaw i zwrotów wg kontrahentów w oddziale

• SP0024 - Sumy dostaw i zwrotów wg płatników w oddziale

• ZA0008 - Zestawienie wpłat wg konwojentów w oddz. za okres

2007.12.04.

Dodane raporty:

• SP1016 - Dostawy i zwroty dla trasy wg artykułu

• SP1017 - Dostawy i zwroty dla kontrahenta wg artykułu

• SP1018 - Dostawy i zwroty dla konwojenta wg artykułu

2007.12.03.

• wydruk 'Sumy pobrań na dzień' w edycji dowodów dostaw: wydruk wg tras (poprzednio wg konwojentów)

2.182. 2007.11.
2007.11.30.

• Raport SP0001 – usunięte kryterium – oddział id (raport wykonywany jest dla oddziału w którym jest zalo-
gowany operator)

2007.11.20.

• Eksport faktur i korekt do pliku w formacie xml - jeden plik zawiera jeden dokument, eksport zgodnie ze
specyfikacją COMARCH

• jeżeli kontrahent nie ma podanego folderu faktury (edycja danych dodatkowych kontrahenta) pliki zapisują
się w folderze w którym uruchamiana jest Anakonda

• w innym przypadku zapis następuje w podanym folderze.
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2007.11.19.

• Raport MG0005 – usunięte kryterium – oddział id (raport wykonywany jest dla oddziału w którym jest zalo-
gowany operator)

2007.11.17.

• Zmiany w wyprowadzaniu wydruku listy do pliku csv (kropka na przecinek) co umożliwia bezpośrednie wczy-
tywanie do arkusza.

2007.11.16.

• Dodanie pola "nie_podlega_vat" do tabel rs_faktury i rs_korekty.

2007.11.15.

• W oknie "Zaległości" dodano pole"nr z rs", w którym edytowany jest numer zaznaczonej zaległości w
Recordzie.

2007.11.13.

• Zmiany w wydruku Wezwania do potwierdzenia sald - możliwość wydrukowania wezwań dla wszystkich lub
posortowanych kontrahentów, możliwość wydrukowania wezwań kiedy saldo=0 lub saldo>0 z lub bez wezwa-
nia do zapłaty.

2007.11.05.

• W danych wyznaczników faktur dodano pole "Nagłówek", co daje odzwierciedlenie w wydruku faktur.

2.183. 2007.10.
2007.10.29.

• Poprawka w tworzeniu dowodu dostawy - w polu odbiorca wczytuje symbol kontrahenta, a nie symbol i nazwę.

• Poprawka w przeliczaniu ilości w 2 j.m. w pozycjach dowodów dostaw.

2007.10.27.

• Przy tworzeniu korekt z dowodów dostaw dodano pole "Tytuł zmniejszenia podatku"

2007.10.25.

• Przestawiona kolejność kolumn w dowodach dostaw

• Wykonanie raportów SP0018 - "Zestawienie sprzedaży (Faktury VAT) pozycje i pozycje opisowe", SP0019 -
"Zestawienie sprzedaży (Faktury korygujące) pozycje i pozycje opisowe"

2007.10.23.

• W wydruku faktur korygujących, w przypadku korekty do korekty dodano dane faktury oryginalnej

• Poprawiona funkcja rs-slownie - dotyczy kwot ujemnych

2007.10.09.

• W fakturach z dowodów dostaw zmiana sposobu pobierania pozycji

• Wydruk obcych danych artykułu na korektach z dowodów dostaw

2007.10.08.
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• Wykonane raporty MG3008 - "Zestawienie artykułów przecenionych w magazynie na dzień", MG5014 -
"Zestawienie artykułów przecenionych w magazynie", MG0017 - "Rejestr dokumentów magazynowych z
artykułami przecenionymi"

• W raporcie PR0007 dodane kolumny z 2 j.m.

• Na dowodach dostaw pobierane są obce dane artykułu dla kontrahenta

2007.10.03.

• Operator mający uprawnienia do danego oddziału widzi jedynie zaległości z tego oddziału

2007.10.02.

• Pola : opak_dostarczone1 i 2, opak_zwrocone1 i 2 do tabeli rs_dowody_dostaw

• Dodane tabele rs_dostawy, rs_dostawy_pozycje, rs_dostawy_vat

• Dodane pola : cena_dostawy1 i 2 oraz wartosc_dostawy do tabeli rs_dostawy_pozycje

2.184. 2007.09.
2007.09.14.

• W raporcie KS0004 i KS0005 dodano parametr data wydruku

• W wydrukach faktur dodano numer telefonu oddziału

• Na fakturze z dowodów dostaw - sortowanie wg indeksów

• Wydruk pozycji faktur wg indeksów lub kolejności wpisu (wg pozycji)

• W raportach i wyciągach w tabeli "Edycja pozycji raportu/wyciągu utworzona funkcja ,,utwórz pozycje z za-
ległości"

• Wykonano przepisywanie projektu z danych fakturowych kontrahenta do faktury przy jej tworzeniu

• Dodanie nr telefonu oddziału na wydruku korekty, dodanie symbolu dostawcy na wydruku dowodu dostawy.

2007.09.13.

• Wykonanie raportu MG1012 "Zestawienie dostaw od kontrahenta za okres

• Dodano parametr "Data Wydruku" do raportów KS0004 "Wezwanie do potwierdzenia sald" i KS0005
"Wezwanie do potwierdzenia sald z wezw. do zapłaty"

• Dodana kolumna 'stałe/jednorazowe' w Zamówieniach-Odbiorcy

2.185. 2007.08.
2007.08.20.

• Wykonanie okienek

• rs_kontrahenci- zamówienia oddziały

• rs_kontrahenci-zamówienia -odziały-dane

• wezwanie do zapłaty

• noty odsetkowe

• wezwanie do potwierdzenia sald
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• Wykonanie raportów:

• SP0016 - Ceny artykułów dla kontrahenta

• SP0017 - Zestawienie sprzedaży

• PR3002 - Sumy zamówień na dzień dla oddziału

• MG1011 - Sumy artykułów oraz zużycia za okres

• gk0008 - Zestawienie sprzedaży i wydatków dla projektów

• gk0009 - Miesięczne zestawienie wydatków dla projektów

• gk0010 - Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje dla projektu

• gk0011 - Zestawienie wydatków za okres dla projektu

2.186. 2007.07.
2007-07-23

• Wykonany raport AD0001 - Uprawnienia do magazynów i dokumentów magazynowych

• Wykonany raport AD0002 - Uprawnienia operatora

• Wykonany raport AD0003 - Uprawnienia dla grupy

• Wykonany raport AD0004 - Lista operatorów w grupie

• Wykonany raport AD0005 - Lista uprawnionych operatorów do magazynu

• Wykonany raport AD0006 - Uprawnienia do kas

• Wykonany raport AD0007 - Uprawnienia do wyznaczników

• Wykonany raport PR1002 - Zestawienie produkcji i braków ( 1 j. m. ) za okres

• Wykonany raport SP1013 - Zestawienie dostaw i zwrotów za okres

2007-07-17

• Raport SPOO15 - Sumy dostaw i zwrotów dla trasy

• Raport SP1013 - ma nową nazwe - Zestawienie dostaw i zwrtów dla trasy

2007-07-16

• Wykonany raport SP1014 - Zestawienie dostaw i zwrotów dla trasy

• Wykonany raport SP1013 - Sumy dostaw i zwrotów za okres

• Wykonany raport ZA0007 - Lista odbiorców dla trasy

2007-07-11

• Wykony raport MG 1010 - zestawienie sum materiałów dla dokumentów MM

• ZA0006 - zestawienie zaległości kontrahentów dla trasy.

• Wykonany raport ZA0005 zestawienie niezapłaconych faktur wg trasy

2007-07-10
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• Wykonany raport PR 1002 - Zestawienie produkcji

2007-07-04

• Dodanie pola imię i nazwisko w raporcie gk 0004 - Zestawienie wydatków wg pracowników

• Wykonanie raportu PR 1001 - Sumy dostaw za okres

• Wykonanie raportu PR 3001 - Sumy zamówień za dzień

2007-07-03

• Wykonanie raportu MG0016 - zestawienie sum dla dokumentów MM

2007-07-02

• Wersje cenowe dla kontrahenta są pobierane z danych do fakturowania a nie z cennika

2.187. 2007.06.
200.06.20

• Zablokowanie możliwości dodania do dokumentu magazynowego nieaktywnego artykułu

• Zamieniona kolejność płatnika i kontrahentów w tabeli z zamówieniami

2007.06.18

• Poprawki w raportach gk. 0002- miesiczne zestawienie wydatków, gk. 003-zestawienie sprzedaży i wydatków

2007.06.13

• Ręczne dodawanie dowodu dostawy.

• Automatyczne tworzenie dowodu dostaw.

• Zablokowanie możliwości otwarcia dowodu księgowego-rozliczonego.

• Nowe raporty:

1. Nota odsetkowa (KS0016)

2. Kalkulacja wersji cenowej (PR007)

3. Zestawienie wartościowe w magazynach (MG0015)

4. Sprzedaż analityczna za okres dla płatnika (SP1005)

5. Sprzedaż analityczna za okres dla kontrahenta (SP1006)

6. Sprzedaż analityczna za okres dla oddziału (SP1007)

7. Sprzedaż analityczna za okres dla handlowca (SP1008)

8. Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla handlowca (SP1009)

9. Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla kontrahenta (SP1010)

10.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla oddziału (SP1011)

11.Sprzedaż analityczna (KOR) za okres dla płatnika (SP1012)

2007-06-06
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• Wykonanie raportu SP1005-Sprzedaz analityczna za okres dla płatnika, SP1012- Sprzedaż analityczna (KOR)za
okres dla płatnika

2.188. 2007.05.
2007.05.31

• Dodany symbol magazynu w 'Artykuły.Stany magazynowe'.

• Poprawione drukowanie listy cen artykułów.

• Poprawione okno 'kierowca' (opis) w raportach/wyciągach.

• W raporcie 'Średnie zużycie i stan w magazynie'(MG0013)- zmiana możliwości sortowania: wpisanie pier-
wszych znaków +% zwraca dane z określonych magazynów.

• Nowy raport- 'Zestawienie wartościowe w magazynach na dzień'(MG0014).

• Poprawienie raportów dotyczących stanu magazynów na dzień.

• Wydruk dowodu księgowego.

• Faktury- poprawienie zmiany klucza faktury.

• Produkcja- liczenie w recepturach do 5 miejsc po przecinku.

• Zmiana w 'Rejestrze sprzedaży VAT'- dodatkowy filtr na oddział.

• Wydruk kwitu kasowego.

• Raporty- dodana kolumna 'zamiennik' (dotyczy większości raportów 'stany magazynowe...' i 'zestawienie
sprzedaży...').

2007.05.28

• Nowe raporty:

1. Zestawienie niezapłaconych faktur (ZA0004)

2. Analityka dla kontrahentów (KS0014)

3. Rozrachunki dla kontrahentów (KS0015)

• Cenniki- poprawione przeliczanie (cena netto/brutto), uprawnienia do cenników, wydruk.

• Poprawione wezwania do zapłaty- polskie znaki.

• Dowody księgowe- zmiana w przypadku innych walut niż PLN (0,00 a nie 1,00).

• Dowody księgowe- poprawione odświeżanie okna.

• Faktury zagraniczne- waluty, drukowanie.

2007.05.23

• Nowe raporty- wezwania do zapłaty 1,2,3 na 1 stronę.

• Poprawki w raportach dotyczące zmiany funkcji.

• Poprawione 'procenty odsetek' (edytowanie, dodawanie).

• Poprawione 'paragony fiskalne' (edytowanie, wprowadzanie pozycji, poprawione okno do filtrowania
paragonów).
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Zakończenie

• Poprawione 'zamówienia odbiorców': zapisywanie F5, dodana kolumna 'opis artykułu'.

• Dane z wyciągu bankowego przypisywane do symbolu wpłat w zaległościach.

• Menu- uprawnienia do cenników.

• Ręczna modyfikacja w zaległościach (termin, data ureg., kwota ureg., symbol wpłaty).

• Poprawiony cudzysłów w 'rozrachunkach (pola:'symbol dok', 'treść').

• Repertorium -poprawionie uprawnienia.

• Nowy raport- stany magazynowe dla oddziału na dzień.

• Przyspieszenie procesu zamykania dowodów ksiegowych.

2007.05.18

• Paragony fiskalne - dodawanie, drukowanie, tworzenie faktury z paragonu.

• Zmiany wydruku faktury/faktury korygującej - wybór ilości kopii oraz podział na oryginał/duplikat.

• W raporcie "Zestawienie wpłat za faktury wg handlowców" (ZA0002) dodana kolumna "Faktura P nr", zwraca-
jąca wyznacznik, datę i numer faktury, do której wystawiona była faktura korygująca.

• Zmiany dokonane przy zamykaniu wychodzącego dokumentu magazynowego- nie jest przepisywany opis z
artykułów przyjęć do pozycji dokumentu magazynowego.

2007.05.10.

• Zmiana organizacji rozliczania operacji w rozrachunkach - można już pojedynczo rozliczać operacje.

• Rozliczanie operacji księgowych (rozrachunki) - zmiana w sposobie traktowania walut.

• Raport o stanie rozrachunków - przyspieszenie i dodatkowe wyświetlanie walut.

• Zablokowana możliwość podania kursu 1 przy walucie innej niż PLN w dowodach księgowych.

• Opcja 'z zamiennikami' w artykułach przyjęcia - umożliwienie obejrzenia stanu zamienników.

• Rozwiązanie problemu niektórych wydruków na drukarkach znakowych.

• Poprawiony wydruk stanu rozrachunków.

• Udostępniona funkcja kompensat w zaległościach i na kontach.

• Poprawiona kontrola wyciągu bankowego. Wprowadzana korekta jest oznaczana jako typ "W", a jej kwota
jest dodatnia. Sugerujemy jednak, aby zrezygnować z wprowadzania korekt w wyciągu bankowym, a jedynie
kompensować je w zaległościach.

• Poprawiony wydruk listy zaległości.

• Dodane raporty:

1. Miesięczne zestawienie wydatków za okres.

2. Zestawienie sprzedaży i wydatków.

3. Zestawienie wydatków za okres.

4. Zestawienie wydatków wg pracowników.

5. Zestawienie wydatków w rozbiciu na pozycje.
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Zakończenie

6. Wezwania do zapłaty.

2.189. 2007.04.
2007.04.20.

• Rozrachunki.

• Stan rozrachunków.

• Dodanie przycisków 'OK' i 'Anuluj' przy rozliczaniu operacji.

• Przyspieszenie wydruku stanu rozrachunków (pusta data - bieżąca).

• Dodana funkcja "poprzednie konto" w rozliczaniu rozrachunków.

2.190. 2007.03.
2007.03.05.

• Nie można zamknąć faktury mającej wartość netto < 0.

• Poprawione dodawanie grup analitycznych. Można dodawać kilka grup jednocześnie.

• Zmieniona struktura głównego menu programu.

• Operator nie musi każdorazowo wybierać okresu obrachunkowego - program ustawia domyślnie okres wybrany
po raz pierwszy.

• Dodanie uprawnień operatora do kas/banków.

• Dekretacja faktur.

• Poprawione zapisywanie uprawnień operatora do wzorów dekretacji.

• Poprawione zabezpieczenia dokumentów magazynowych.

• Nie można otwierać/zamykać dokumentów magazynowych, faktur i korekt których data jest spoza zakresu.

• Na pozycjach raportu/wyciągu, w przypadku wprowadzania płatności za fakturę dane do pozycji pobierane są
z zaległości.

• Możliwość wyszukiwania zaległości po wyznaczniku.

• Sprawdzanie NIP-u tylko dla kontrahentów krajowych.

• Na wydruku niezamkniętych faktur, korekt i dokumentów magazynowych przy numerze jest napis WYDRUK
TESTOWY.

• Na fakturze/korekcie przed NIP-em jest drukowany kod kraju jeżeli choć jeden NIP jest zagraniczny.

• Zamykanie korekty z przepisywaniem do zaległości.

• Poprawiony wygląd wszystkich gridów w programie.

2.191. 2007.02.
2007.02.06.

• Zablokowanie możliwości usunięcia zamkniętej faktury.
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Zakończenie

• Możliwość wyświetlania danych pozycji zamkniętej faktury.

• Możliwość wyświetlania danych pozycji zamkniętej korekty.

• Możliwość podania ujemnych kwot na pozycjach opisowych korekty.

• Dodany parametr "czcionka PDF" do raportu - im większy tym większa czcionka w dokumencie pdf.

• Poprawiony wydruk faktury.

• Możliwość podpięcia korekty do dokumentu magazynowego.

• Dodane słowniki "Rodzaje zaległości" i "Typy zapłat".

• Dodanie okna z przeglądaniem zaległości.

• Użytkownik ma dostęp tylko do tych grup raportów, do których normalnych grup jest przypisany.

• Zamykanie faktur z 'G' na 'Z' - przepisywanie do zaległości.

• Poprawne zmienianie rozmiaru grida w zależności od początkowej wielkości okna.

2.192. 2007.01.
2007.01.24.

• Poprawione wyświetlanie przycisków na toolbarze.

• Poprawne wyświetlanie opisu wzoru dekretacji w czasie dodawania dowodu księgowego.

• Dodane opisy do faktury, dokumentu magazynowego oraz pozycji dokumentu.

• Dodane pole Dni na nagłówku faktury. Automatyczne przeliczanie dni/terminu względem daty faktury.

• Zablokowanie możliwości pobrania wszystkich artykułów/kontrahentów/faktur przez wymuszenie podania fil-
tra.

• Umożliwione robienie faktur z dokumentów przychodowych.

• Przy tworzeniu spisu z natury program pobiera kategorie zaczynające się wybraną kategorią.

2007.01.15.

• Zablokowanie możliwości edycji zamkniętej faktury.

• Wydruk faktury.

• Możliwość umieszczenia pustej stawki VAT na pozycji opisowej.

• Jednopozycyjne opakowania zbiorcze w artykułach.

• Dodane pole "Tytuł zmniejszenia podatku" na korekcie.

• Znacząco poprawiona obsługa kalendarza w anakondzie (F1 na dacie).

• Poprawiona edycja pozycji na korekcie.

• Poprawiony wygląd okna z upustami kontrahenta dla kategorii.

• Możliwość zmaksymalizowania okna z obrotami magazynowymi.

• Możliwość zmaksymalizowania okna z artykułami.

• Dokumenty przeceny.
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Zakończenie

• Opcja drukowania cen i wartości w typach dokumentów magazynowych.

• Dodane pole "Nr GIOŚ" w oddziałach.

• Dodane pole "Tytuł zmniejszenia podatku" w fakturach korygujących.

2.193. 2006.12.
2006.12.29.

• Na serwerze Postgresa napisana funkcja "sklejająca" dwa indeksy artykułów w jeden.

• Działa przecinek numeryczny przy wpisywaniu liczb.

• Poprawiona niedogodność - przy wyjściu z kontrolki nie znika napis.

• Poprawione wyswietlanie pozycji dokumentu magazynowego - przy jednej jednostce miar.

• Poprawione przechodzenie między fakturami i korektami w pozycjach opisowych odpowiednich dokumentów.

• Poprawione błędy z uprawnieniami do wzorów dekretacji.

• Poprawione wyświetlanie listy korekt.

• Poprawione otwieranie okien z upustami kontrahenta.

• Dodany moduł "Repertorium".

2006.12.12.

• Dodatkowe sprawdzanie loginu i hasła na serwerze.

• Poprawione wyświetlanie listy faktur - uwzględnianie uprawnień do wyznaczników.

• Kopiowanie receptury przepisuje pola opisowe.

• Tworzenie faktury z dokumentu magazynowego.

2006.12.05.

• Dodane pole "kierowca" na nagłówku dokumentu magazynowego.

• Zwiększona kontrola logowania. Przed nawiązaniem połączenia sprawdzane jest czy login i haslo nie mają
polskich liter oraz znaków specjalnych.

• Dodane pole "zamiennik" do tabeli rs_artykuly.

• Dodany słownik "Kody EiE".

• Dodane pole "procent marży" do tabeli 'rs_artykuly_zestawy'.

• Dodana tabela 'rs_artykuly_opakowania'.

• Przepisywanie kierowcy do obrotów magazynowych z dokumentu magazynowego.

2.194. 2006.11.
2006.11.27.

• Poprawione pobieranie cen na pozycję faktury.

2006.11.23.
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Zakończenie

• Przyspieszenie pobierania danych o przyjęciach artykułu do magazynu przez utworzenie indeksu.

• Podczas używania dowolnego filtra w dokumentach magazynowych oraz operacjach księgowych po zamknięciu
okienka z filtrem bez podania filtra program nie wyświetla żadnych danych.

• Poprawione wyświetlanie i usuwanie faktur.

2006.11.14.

• Wprowadzenie w kliencie linuksowym możliwości otwierania raportów w domyślnych przeglądarkach, tak jak
w windowsach.

• Poprawienie ustawiania filtra w artykułach i kontrahentach - brak wyświetlania paska po użyciu F1 na polach
wybieralnych ze słowników.

• Poprawienie działania filtra w dowodach księgowych - możliwość filtrowania wg stanu.

• Poprawienie możliwości dodawania kolejnych dowodów księgowych.

• Poprawienie wyglądu okna "Dodawanie nowego kontrahenta".

• Zmiana logowania - teraz Enter na polu hasła uruchamia proces logowania.

• Poprawienie filtrowania w artykułach po nazwie.

• Działa klawisz F1 na filtrze na magazyn i kategorię w oknie Spisów z natury.

2006.11.07.

• Poprawienie działania opcji w oknach zapamiętującej położenie i wielkość okna.

• 40-krotne przyspieszenie funkcji przygotowującej dokument wydania.

• Poprawiony update klienta przy błędach w pobieraniu danych - klient czysto przerywa połączenie z serwerem.

• Przygotowane okna do obsługi uprawnień operatora do dowodów księgowych.

2.195. 2006.10.
2006.10.20.

• Możliwość wydruku receptury z okna receptury, a nie tylko poprzez raporty.

• Zablokowanie możliwości wyboru typu dokumentu w raportach, jeśli drukowany ma być dokument (domyślnie
ustawiony na pdf).

2.196. 2006.09.
2006.09.19.

• Serwer podczas polecenia LIST podaje teraz listę par (id,adres itp).

• Każdy użytkownik ma teraz parametr "liczba dni do zmiany hasla". Co tyle dni operator musi zmieniać hasło.
Jeśli podane 0 to nie musi zmieniać hasła.

• Każdy użytkownik ma parametry "Dlugosc hasla" - to jest minimalna dlugość hasła użytkownika, oraz "Czy
zlozone" - czy hasło powinno byc złożone. Jeśli tak, to hasło musi zawierać 1 cyfrę, 1 wielką litere i jedną małą
literę. W przeciwnym przypadku hasło jest dowolne.

• Na wszystkich raportach z agaty dodano datę.

• Poprawiona obsługa załączników poczty w kliencie windows.
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Zakończenie

2.197. 2006.08.
2006.08.28.

• Poprawione wchodzenie do receptur przez operatora innego niż anakonda.

• Poprawiony wygląd okna "Rozliczenia produkcji - pozycje"

• Rozbudowa okna z obrotami magazynowymi - wyświetlanie sum ilości i wartości przed i po wyświetlanym
okresie.

• Zmiana w edycji nagłówka dokumentu magazynowego - teraz można wybrać ze słownika nr zlecenia i konto
kosztów.

• Można zmieniać stan dokumentu w pozycjach dokumentu magazynowego tylko po otwarciu okna z pozycjami
z listy dokumentów.

• Dodane pole "aktywny" dla kontrahentów i artykułów oraz odpowiednie filtrowania w tych oknach. Fitry ustaw-
ione domyślnie na "tylko aktywne".

• Poprawione wyświetlanie stanów magazynowych.

• Poprawiony sposób informacji o braku uprawnień do różnych funkcji.

• Poprawione menu w stanach magazynowych artykułu.

• Napisana funkcja do synchronizacji stanów magazynowych w oparciu o tabelę rs_artykuly_przyjecia.

• Niewielkie zmiany wyglądu okna "Typy dokumentów magazynowych".

• Poprawienie wyglądu tabeli w oknie obrotów magazynowych.

• Poprawienie wyglądu okna z raportami.

• Możliwość maksymalizacji okna receptur.

• Możliwość wprowadzania spisów z natury (ale jeszcze nie zamykanie).

• Poprawione rozliczanie produkcji i pobieranie danych o rozliczeniach produkcji.

• Operator widzi tylko te oddziały w rozliczeniu produkcji do których ma uprawnienia.

• Operator może dodać tylko te oddziały w rozliczeniu produkcji do których ma uprawnienia.

• Po dodaniu rozliczenia produkcji program ustawia się na dodanym właśnie wierszu.

• Uporządkowanie wyglądu menu i toolbara w oknie "Pozycje rozliczenia produkcji".

• Poprawiony Toolbar w stanach magazynowych dla artykułu.

• Wprowadzona konieczność filtrowania dokumentów magazynowych podczas przeglądania.

• Dodana opcja w oknie edycji danych firmy : "tylko jedno wystąpienie artykułu na dokumencie magazynowym".
Gdy jest włączona program sprawdza czy na dokumencie dodawany artykuł już nie występuje. Nie uwzględ-
niane są ceny, nr serii itp.

• Poprawione i przyspieszone obliczanie stanów magazynowych w oknie z obrotami magazynowymi.

• Poprawione i znacznie przyspieszone wykonywanie raportów stanów magazynowych.

• Napisana funkcja importująca pozycje dokumentu magazynowego z plików csv.

• Dodawanie i usuwanie pozycji spisu z natury.
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Zakończenie

• Zamykanie spisu z natury.

2.198. 2006.06.
2006.06.14

• Zmieniony nieznacznie wygląd tabeli dokumentów magazynowych.

• Poprawione informowanie o niemożności usuwania oddziałów.

• Nie można już otwierać dokumentów pobranych z RS.

• Kontrola loginu nowego użytkownika - polskie litery.

• Poprawione odświeżanie tabeli z listą raportów.

• Poprawiona funkcjonalność okna "Stany przyjęcia dla artykułu".

• Poprawiona usterka pozwalająca zapisać pozycję dokumentu przychodowego z ceną zerową.

• Dodany nowy typ parametrów raportu : lista ('S').

• Usprawnienia liczenia raportów magazynowych.

• Dodano możliwość wpisania pustego kontrahenta/numeru wersji cenowej na dokumencie magazynowym.

2.199. 2006.05.
2006.05.26

• Wyświetlanie słownika z kategoriami artykułu w postaci drzewa (opcja).

• Obliczanie rozliczenia produkcji.

• Dodanie w pozycjach receptur dwóch ilości na jednostkę artykułu.

• Poprawione dodawanie pozycji receptury - pobrany symbol artykułu przy pomocy <F1> jest teraz umieszczany
w kontrolce.

• Poprawione wyświetlanie stanów magazynowych przyjęć dla artykułów.

• Poprawiony nagłówek okna z kluczem rozliczenia.

• Usunięta z kodu funkcja "Ustaw obiekty w Windowsach".

• Można wybrać oddział '**' w rozliczeniach produkcji.

• Filtr w rozliczeniach produkcji - wg oddziału i zakresu dat.

• Wartości w rozliczeniach produkcji i ich pozycjach mają 2 miejsca po przecinku.

• Jednostki miar w pozycjach rozliczenia produkcji.

• Poprawione pozycje dokumentu magazynowego - uwzględniane dokumenty z inną walutą niż PLN.

• Dokumentacja użytkownika - dodane rozdziały "Plik","Administracja" i "Produkcja".

Przy wyglądzie tabelki:

• Poprawione wyświetlanie formularza z kryteriami raportów.

• Poprawione pobieranie kolorów dla operatora.
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Zakończenie

• Poprawione funkcjonowanie rozliczeń produkcji.

• Poprawione ustawianie focus na oknach.

• Dodane skróty klawiszowe w recepturach.

2.200. 2006.03.
2006.03.29

• Dokumentacja użytkownika - dodane podrozdziały "Dane podstawowe.Artykuły", "Dane pomocnicze. Kursy
walut".

• Dokumentacja użytkownika - uzupełnienie rozdziału "Magazyny".

2006.03.23

• Podczas podpowiedzi z symbolu artykułu do pozycji dokumentu magazynowego program uwzględnia tylko
artykuły należące do kategorii dostępnych w magazynie dokumentu magazynowego.

2006.03.14

• Przyspieszone logowanie na serwer.

• Poprawiony wygląd okienka z cenami artykułu.

2.201. 2006.02.
2006.02.23.

• Usunięcie kilku drobnych niedoróbek i początek rozliczeń produkcji.

2006.02.20.

• Nowe okno łączące typy dokumentów magazynowych i magazyny - potrzebne do rozliczenia produkcji.

• Program komunikuje jaka kategoria nie może być przyjęta dokumentem magazynowym na magazyn.

• Jeżeli w tabeli magazyny kategorie nie jest wpisana żadna pozycja, program pozwala na przyjęcie dowolnej
kategorii.

• Poprawiona aktywność/nieaktywność ikonki "Zmiana klucza ceny artykułu".

• Usuwanie danych archiwalnych do dnia (tylko operator anakonda).

2006.02.16.

• Poprawione - działa <Esc> w oknie zmiana klucza ceny artykułu.

• Zmieniony focus w pozycjach dokumentu magazynowego tak, by przy dodawaniu pozycji domyślnie ustawiony
był artykuł.

• Utworzona opcja kopiowania dokumentu magazynowego.

• Poprawione usuwanie dokumentu magazynowego.

• Po usunięciu pozycji dokumentu magazynowego w razie potrzeby należy przenumerować pozycje.

• Utworzony przycisk "Wstaw pozycję dokumentu magazynowego" - pozwala włożyć pozycję pomiędzy dwie
inne (wkłada na miejsce aktualnie wybranej pozycji w tabeli).

• Utworzone funkcje rozbij/scal pozycję dokumentu magazynowego.
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Zakończenie

• Poprawione literówki w artykułach.

2006.02.06.

• Okno "Obroty magazynowe". Można do niego dojść poprzez: 'Artykuły' -> 'Dane dodatkowe' -> 'Stany maga-
zynowe' ->Obroty.

• Poprawiony wygląd okna "Edycja danych osoby kontrahenta".

• Poprawione okno dodawania danych fakturowych kontrahenta.

• Poprawiona zmiana symbolu dokumentu magazynowego.

• Okno "Kategorie dla magazynów" : 'Magazyny' -> 'Kategorie'.

• Raporty (seria zmian):

1. przy dodawaniu domyślnie ustawiony jest wydruk z agaty,

2. jeżeli ustawiony jest wydruk z agaty, to nie widać pięciu dolnych okienek, a opis pola "tabela" zmienia się
na "plik",

3. Jeżeli ustawiony jest wydruk z agaty, to program sprawdza, czy plik nie jest pusty. Jeżeli nie jest, to program
sprawdza czy część główna i pozostałe są wypełnione.

4. plik powinien być nazwą pliku z raportem agaty i powinien mieć rozszerzenie 'agt', ale nie należy go podawać.
UWAGA! - to nie jest sprawdzane przez program.

• Dodano pole "plik raportu" do tabeli wyznaczników - podobnie jak w raportach należy podać nazwę pliku
bez rozszerzenia 'agt'. Pole informuje o tym który raport agaty będzie wykonany przy wybranym wyznaczniku
faktury jako wydruk faktury.

• Poprawiony wydruk listy dokumentów magazynowych.

• Poprawione działanie agaty na serwerze.

2.202. 2006.01.
2006.01.28

• Dokumentacja użytkownika - w rozdziale "Dane podstawowe" dodane podrozdziały "Słowniki" i "Kontrahen-
ci".

2006.01.24

• Poprawiona zmiana klucza dokumentu magazynowego.

• Można usuwać tylko dokumenty magazynowe w stanie ' W '.

• Usunięcie błędu w wydrukach list do pliku CSV.

• Poprawiony wygląd okna "Edycja osób kontrahenta" w Windowsach.

2006.01.12

• Poprawione dodawanie dokumentów magazynowych - po dodaniu program wchodzi w edycję nagłówka doku-
mentu.

• Usunięty błąd krytyczny w dziale "Operatorzy" - można znów z niego korzystać.

• Zmieniony filtr w dokumentach magazynowych - zamiast 'data' jest 'data od - do'.

• Poprawiony wygląd okna "Uprawnienia operatora do dokumentów magazynowych".

1895



Zakończenie

• Okno "Uprawnienia operatora do dokumentów magazynowych" - niewypełnione dane nie wymuszają zapisania.

• Wyświetlanie nazwy dokumentu w uprawnieniach operatora do dokumentów.

• Działa klawisz <F6> w uprawnieniach operatora do magazynów.

• Poprawione dodawanie dokumentów 'MM'.

• Poprawione usuwanie uprawnień do typów dokumentów magazynowych dla operatora.

• Działają funkcje poprzedni/następny typ dokumentu magazynowego w uprawnieniach operatora do dokumen-
tów w magazynie.

• Dokumentacja użytkownika - dodany rozdział "Uruchomienie programu".

• Dokumentacja użytkownika - dodane podrozdziały: "Administracja. Operatorzy. Uprawnienia do maga-
zynów.", "Administracja. Operatorzy. Uprawnienia do dokumentów magazynowych."

2006.01.06.

• Poprawione i uaktualnione technologicznie okno z danymi fakturowymi kontrahenta.

• Wszędzie oprócz zwykłego entera działa również enter numeryczny.

• Poprawione dodawanie, zamykanie i otwieranie dokumentów magazynowych.

• Program nie odwołuje się już do nieistniejących obiektów w wyznacznikach faktur.

• Powiększone okienko do podawania nowego wyznacznika faktury.

• Dynamiczna zmiana wielkości okna z wartościami faktury VAT.

• Poprawione usuwanie kryterium raportu.

• Poprawione pliterki w niektórych oknach.

• Poprawienie błędu uniemożliwiającego dodanie faktury.

• Poprawienie wyglądu danych pozycji faktury w windowsach.

• Zmiana wyglądu okna "Nowa faktura".

• Pobieranie cen i upustu na faktury funkcją uwzględniając wszystkie możliwości.

• Poprawione wyświetlanie listy nagłówków faktur.

2.203. 2005.12.
2005.12.14.

• Uprawnienia do konkretnych rodzajów dokumentów magazynowych w magazynach definiowalne dla każdego
operatora.

• Poprawione pobieranie ustawień: teraz grupa i oddział "**" działają poprawnie.

• Poprawione działanie załączników poczty wewnętrznej.

• Zamiast kolumny Nadawca jest Adresat w poczcie wysłanej.

• Poprawiona obsługa pól numerycznych.

• Poprawione dodawanie/edycja pozycji dokumentów magazynowych.
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• Poprawione wyświetlanie toolbara z przyciskami w oknie edycji pozycji dokumentów magazynowych.

2.204. 2005.11.
2005.11.29

• Przeniesienie obsługi słowników na serwer (funkcje).

• Przeniesienie pobierania opisów na serwer (funkcje).

• Nowa klasa RSEditF - obsługa editów przez funkcje serwera.

• Poprawienie działania raportów.

• Wprowadzenie mechanizmu, który pozwala zminimalizować ilość utworzeń obiektu okna i wprowadzenie go
w oknach gospodarki magazynowej.

• Poprawienie działania tabel (kursor po odświeżeniu danych ustawia się tak, by go było widać na oknie.

• Poprawienie odświeżania tabeli osób kontrahenta po utworzeniu nowej osoby.

• Poprawione odświeżanie tabeli osób po przesunięciu kontrahenta.

• Poprawione wyświetlanie listy błędów w windowsach.

• Poprawka we wczytywaniu funkcji serwera - blokada przed wczytywaniem nie funkcji.

• Poprawnie obsługiwany Enter na klawiaturze numerycznej w oknach z polami (przechodzi do następnej pozy-
cji).

• W oknie 'Uprawnienia do magazynów' dodane pole 'dokumenty'.

2.205. 2005.10.
2005.10.24

• Ujednolicenie nazewnictwa: typy i rodzaje dokumentów.

• Blokada możliwości zmiany rodzaju dokumentu.

• W typach dokumentów program wymusza tylko wielkie litery.

• Wprowadzenie dodatkowego pytania w wypadku naciśnięcia klawisza <Esc> przy dodawaniu obiektu. Program
pyta czy zapamiętać zmiany.

• Wygładzenie ekranów w dokumentach magazynowych (nagłówki i pozycje).

• Dosunięcie pól liczbowych w prawo we wszystkich ekranach.

• Wprowadzenie możliwości kontroli i zamykania dokumentu magazynowego na poziomie ekranu z pozycjami.

• We wszystkich tabelkach możliwość sortowania po wybranej kolumnie (klik na nazwie kolumny).

2.206. 2005.08.
2005.08.16

• Poprawione działanie okna z cenami artykułu.

2005.08.15

• Moduł do obsługi faktur.
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• Poprawiony wygląd okna z oddziałami oraz kontrola poprawności NIP, PESEL, REGON w oddziałach.

• Zablokowana możliwość usuwania oddziału w którym się jest.

• Poprawiony wygląd okna “Zakresy dat”. Zablokowana możliwość podania daty początku większej niż daty
końca.

• Poprawione wyświetlanie pól w tabelach archiwalnych – teraz odpowiednie dane są w odpowiednich kolum-
nach.

• Poprawiony zapis danych do fakturowania.

• Zablokowana możliwość wchodzenia z menu w funkcje księgowe bez wybrania okresu.

2.207. 2005.05.
2005.05.16

• Możliwość tworzenia dokumentów magazynowych typu przesunięcia międzymagazynowe.

• Poprawione wczytywanie opisów ze słowników w całym programie.

2.208. 2005.04.
2005.04.12

• Przyspieszenie ruchu kursora na pozostałych oknach.

• Wprowadzenie możliwości podglądu stanów kont oraz operacji bezpośrednio z Planu Kont.

• Wprowadzenie możliwości helpa (F1) z Planu Kont w oknie 'stany kont'.

• Poprawienie funkcjonowania okien, w których znajdują się daty.

2005.04.07

• W module 'księgowość' opracowane okno 'dowody księgowe'.

• W module 'księgowość' opracowane okno 'stany kont'.

• W module 'księgowość' opracowane okno 'operacje'.

• Pełna funkcjonalność przy dekretacji i księgowaniu dowodów.

• W oknie 'dane pozycji dokumentu magazynowego' można będąc w okienkach poniżej symbolu artykułu nacis-
nąć F1. Wówczas pojawi się okno ze stanami przyjęcia dla wpisanego artykułu i można wybrać pozycję z doku-
mentu przyjęcia, z której dane zostaną przepisane do okna z danymi pozycji dokumentu magazynowego.

• Dodane okno 'kody ean' w podtabelach artykułu.

• Poprawiony wydruk dokumentu magazynowego.

2.209. 2005.02.
2005.02.02

• W module 'księgowość' opracowane okno 'wzory dekretacji'.

• Zmiana modułu dostępu do bazy z PyPgSQL na psycopg – znaczne przyspieszenie odczytu danych.

• Zmiana modułu pakującego listy z pickle na cPickle – znaczne przyspieszenie transmisji danych.
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• Zmiana w algorytmie zapisu uprawnień dla grupy – około 30 krotne przyspieszenie zapisu.

2.210. 2005.01.
2005.01.25

• W module 'administracja' opracowane okno 'zakresy dat'.

2005.01.25

• W tabelach systemowych automatycznie tworzona jest firma '**' - 'Wszystkie firmy'. Używana jest do defin-
iowania i wybierania raportów.

• W module księgowość opracowany podmoduł 'Plan Kont'.

• W module księgowość opracowany podmoduł 'Grupy analityczne'.

• W module księgowość opracowany podmoduł 'Konta analityczne'.

2005.01.20

• Poprawienie filtrowania tabel archiwalnych – dodane automatyczne fitrowanie przez symbol firmy.

• Nowy sposób numeracji okresów – zamiast kolejnych numerów jest teraz '04' – rok oraz ' ' lub 'a','b'... - kolejny
symbol dla danego roku.

• Nowa opcja – wybór okresu rozrachunkowego. Program wymusza wybranie go przy wejściu w księgowość. Dla
każdego operatora zapamiętywany jest automatycznie ostatnio wybrany okres i wczytywany przy ponownym
wejściu w księgowość.

2005.01.18

• Opracowanie modułu raportów.

• Opracowanie okna 'Okresy obrachunkowe' w module 'Księgowość'.

2005.01.06

• Wymuszanie podawania PKWiU przy stawce VAT innej niż 22%.

• Poprawiony sposób wprowadzania liczb.

• Poprawiony błąd wyświetlania artykułów po dodaniu nowego artykułu.

• Dodane do okna kontrahentów pole “ulica” do tabeli oraz filtra.

2005.01.04

• Obsługa dokumentów magazynowych.

• Poprawiony wygląd okna z uprawnieniami operatora do magazynów (windows).

• Poprawione polskie literki w wersji klienta na windows.

• Dodane czcionki w konfiguracji. Ich opisy to : “textfont” - czcionka używana w zwykłych okienkach tek-
stowych, “datafont” - czcionka używana do dat, “numberfont” - czcionka używana do okienek liczbowych,
“gridtextfont” - czcionka używana w tekscie tabel.

2.211. 2004.11.
2004.11.25
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• Nowe okno - “nagłówki dokumentów magazynowych”.

• Mnóstwo pierdułek, wygładzeń, usunięcia drobnych błędów.

• Zmiany w pliku konfiguracyjnym klienta. Koniecznie przeczytać opis w rozdziale 2.3.Konfiguracja klienta.

• Opracowanie modułu wydruków znakowych.

• Wydruki list kodów, kartoteki kontrahentów i inne.

2004.11.15

• Blokada edycji danych dodatkowych operatora gdy nie ma operatorów.

• Nowe okno - “uprawnienia operatora do magazynów”.

• Poprawienie błędu w przeglądaniu cen dla artykułów.

• Opracowanie programu RSReAn – import danych z pakietu “Record” do programu Anakonda.

• Podczas pobierania większych ilości danych wyświetlany jest pasek postępu.

2004.11.08

• Znaczące przyspieszenie prędkości otwierania wszystkich okien, które zawierają filtrowanie po konkretnych
wartościach.

• Zablokowana możliwość zapisania pozycji słownika z pustym kodem lub opisem.

2004.11.02

• Na wszystkich oknach kontrolowane jest przed edycją i usuwaniem czy jest wybrana jakaś pozycja.

• Na oknach : “artykuły”, “artykuły – ceny”, “kontrahenci -osoby”, “kursy walut” oraz “kontrahenci”, po
zamknięciu okna z dodawaniem pozycji, program ustawia się na ostatnio dodanej pozycji.

• Na oknach : “artykuły”, “artykuły – ceny”, “kontrahenci - osoby” oraz “kontrahenci”, po zamknięciu okna z
dodawaniem pozycji, program uwzględnia w filtrze nowo dodane pozycje, nawet jeśli nie spełniają wybranego
filtra.

• Dodane zostały filtry na oknie “kontrahenci – osoby”.

• Dodana funkcja pomocnicza w oknach “artykuły” oraz “kontrahenci”. Naciśnięcie F1 w czasie gdy kursor jest
na symbolu powoduje podanie maksymalnego klucza występującego w bazie.

• Dodany skrypt 'refresh_anakonda'. Uruchomienie tego skryptu powoduje odświeżenie struktury bazy z za-
chowaniem jej poprzedniej zawartości.

• Podczas pierwszego uruchomienia program przechodzi od razu do okna “dodaj firmę”.

• Podczas dodawania firmy dodawana jest automatycznie waluty 'PLN', 'USD' i 'EUR'.

2.212. 2004.10.
2004.10.28

• Na wszystkich oknach podczas zmiany klucza nie można podać pustego klucza.

• Poprawione włączanie i wyłączanie możliwości edycji okienek w oknie “Artykuły – dane”.

2004.10.27

• Sygnalizacja błędu przy dodawaniu kontrahenta z symbolem, który jest już zajęty.
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2004.10.26

• Okno “Typy dokumentów magazynowych”.

• Poprawione działanie klawiszy w oknie “Magazyny”.

• Na wszystkich oknach usunięcie ostatniej pozycji w tabeli powoduje ustawienie się kursora na pozycji umieszc-
zonej przed nią.

2004.10.20

• Okno “Magazyny”.

• Poprawione logowanie tak, że po podaniu błędnego loginu/hasła program pozwala pracować dalej.

• Program nie zatrzymuje się po podaniu danych deaktywowanego użytkownika.

• Poprawiony błąd gdy operator miał uprawnienia tylko do jednego oddziału, mimo że zdefiniowane uprawnienia
dotyczyły wielu oddziałów.

2004.10.12

• Poprawienie funkcjonowania okna “Dane kontrahenta”.

• Wprowadzona kontrola numerów PESEL, NIP i REGON przy edycji kontrahenta.

• Przy dodawaniu kontrahenta wstawiana jest domyślnie wartość “PL” w polu “kraj”.

• Usunięcie napisu z okna osób dla kontrahenta (windows).

2004.10.07

• Możliwość zmiany symbolu oddziału.

• Poprawione usuwanie artykułów.

• Po dodaniu artykułu i zamknięciu okna z danymi program ustawia kursor na świeżo dodanym artykule.

2004.10.01

• Poprawienie błędu uniemożliwiającego dodanie nowej firmy.

2.213. 2004.09.
2004.09.30

• Poprawione wprowadzanie kursów walut.

• Format daty zmieniony na YYYY-MM-DD w całym programie.

• Zmiana klucza kontrahenta.

2004.09.29

• Poprawiona obsługa okna z danymi artykułu – poprawna obsługa kolorów.

• Poprawiona obsługa daty w oknie Danych do fakturowania dla kontrahenta, oraz blokada uruchamiania funkcji
na oknie gdy nie widać tablicy z danymi.

• Dodana funkcja zmiany klucza w oknie cen artykułu.

2004.09.28
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• Opcja zmiany klucza w oknie artykułów.

• Zmiana formatu daty w kursach walut z YYYY.MM.DD na YYYY-MM-DD.

2004.09.27

• Nowe okno – kursy walut.

• Nowy poprawiony format daty – pokazuje na czerwono, gdy data jest niepoprawna.

2004.09.24

• Logowanie pozwala cofnąć się do firmy gdy nie zostanie wybrany żaden oddział.

• Poprawione działanie słowników.

• Dodatkowe uprawnienia w całym programie – dodawanie i usuwanie.

• Poprawione działanie uprawnień związanych z przeglądaniem i edycją.

• Poprawiony wygląd okna RSKolory.

• Poprawienie błędów wynikających ze zmiany nazw plików.

• Poprawienie filtrowania w oknie kontrahentów.

• Usunięcie edycji właściwości firmy (nieaktywny odnośnik).

2004.09.22

• Poprawienie obsługi okna logowania.

• Zmiana nazw plików na bardziej usystematyzowane.

• Poprawienie wczytywania uprawnień dla operatora.

2004.09.20

• Gruntowna zmiana serwera oraz dostosowanie do niego programu klienta.

• Okno do wprowadzania danych dotyczących importu dla kontrahenta.

2004.09.16

• Zmiana rozplanowania okna z danymi kontrahenta w celu zwiększenia wygody wprowadzania danych.

• Dodanie pola KRS do danych kontrahenta.

2004.09.15

• Ustawienie wszystkich okien w programie tak, by pojawiały się wycentrowane na środku ekranu.

• Zmiana na wszystkich oknach – poprawione poruszanie się po oknach przy pomocy klawiatury.

• Zmiana na wszystkich oknach – poprawiony StatusBar oraz rozmieszczenie napisów tak, by w obu wersjach
klienta (Linux/Windows) wyglądały bardzo podobnie.

• Poprawione usuwanie grup.

• Wyłączenie możliwości edycji słowników typu “I”.

• Poprawione działanie okna ze słownikami.
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• Dodane pole 'KRS' do tabeli 'rs_kontrahenci'.

2004.09.14

• Poprawienie działania słownika stawek VAT w oknie z danymi importowymi artykułu.

• Poprawienie wyglądu okna z danymi importowymi artykułu.

• Poprawiony wygląd tabeli podtabel artykułów.

2004.09.01

• Przerobiona obsługa słowników od nowa przez dodatkowe funkcje w serwerze.

• Funkcje OPISK1, OPISK2, OPISK3.

2.214. 2004.08.
2004.08.31

• Poprawiony wygląd tabeli okna “Podtabele”.

• Poprawione włączanie aktywnych/nieaktywnych pól na oknie z danymi firmy.

• Zmienione wyświetlanie cen w tabeli cen dla artykułu tak, by było widać znaki po przecinku.

• Poprawione wykonywanie dowolnego filtra w kontrahentach.

2004.08.30

• Interfejs do okna “Artykuły – ceny”.

3. Jak to działa
3.1. Obsługa lokacji
Krótkie przedstawienie problemu. Żeby usprawnić gospodarkę magazynową w firmie, w systemie "Anakon-
da" wprowadzono pojęcie lokacji. Parametr ten w znacznym stopniu upraszcza procedury związane z prze-
chowywaniem i odszukiwaniem potrzebnego artykułu. Funkcjonalność doskonale sprawdza się w firmach pro-
dukcyjnych korzystających z surowców i półproduktów umieszczonych w wielu swoich magazynach w celu ich
szybkiego zlokalizowania. Przydatna jest również w wypadku magazynowania gotowych do sprzedaży wyrobów.
Lokacje są również niezbędne dla firm spedycyjnych, w których sprawna gospodarka magazynowa to sprawa
kluczowa.

Co to są lokacje? Lokacją określa się obiekt w systemie, który poprzez swoje działanie obliguje użytkownika do
wyznaczenia odpowiednich obszarów (lokacji właśnie) składowania towarów w magazynach.

Po co właściwie wprowadzono pojęcie lokacji. Lokacje stanowią kontrolę przed niepożądanymi zdarzeniami w
firmie. Przykład może stanowić "przeładowanie" magazynu. Sytuacja, w której nie ma gdzie składować dostarc-
zonych towarów. Poprzez stosowanie opisywanej funkcjonalności, w znacznym stopniu skraca się czas potrzebny
na wyszukanie odpowiedniego artykułu. Usprawnia się również proces logistyki składowania.

Korzyści, jakie może przynieść stosowanie lokacji. Porządek i czas, który w perspektywie (dalszej lub bliższej)
przekłada się na pieniądze to główna korzyść ze stosowania lokacji w firmie. Niekiedy, w szczególnych przypad-
kach, sytuacja otoczenia organizacji zmusza przedsiębiorstwo do wprowadzania mechanizmów usprawniających
działanie poszczególnych gałęzi obszaru jego zainteresowania w celu uniknięcia porażki w walce z konkurencją.

Jak działają lokacje w systemie Anakonda. Lokacje, jak już wspomniano wyżej to funkcjonalność odpowiadają-
ca za prawidłowe rozmieszczanie towarów w magazynie. Deklarując ją należy ustalić w którym magazynie będzie
obowiązywać. Niewpisanie symbolu magazynu jest dopuszczalne. W takiej sytuacji obiekt „lokacja” będzie obiek-
tem wirtualnym. Przykład: Firma spedycyjna ma jeden ogromny (fizyczny, czyli istniejący) magazyn w ramach
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którego świadczy usługi magazynowania towarów innych firm, przy czym każda zlecająca magazynowanie firma
ma, w ramach fizycznego magazynu, swój wirtualny. Lokacja bez przydziału magazynu pozwoli na umieszczenie
w jednym miejscu towarów różnych firm zlecających magazynowanie. W tym przypadku będzie stanowiła wirtu-
alny magazyn firm zlecających usługę. Na wzmiankę zasługuje również fakt deklarowania maksymalnej pojem-
ności lokacji (przy procesie wprowadzania lokacji do systemu). W oknie znajduje się pole "Pojemność" z edy-
towalną zawartością. System kontroluje w ten sposób maksymalną ilość jednostek miary mogących się zmieścić
w danej lokacji. Wpisanie wartości "0" oznacza brak kontroli w tej materii.

Powiązania lokacji. Należy pamiętać, że ślady naszej decyzji (włączenie opcji "lokacje" w magazynach), będzie
miało odzwierciedlenie na dokumentach magazynowych. Przykładem może być dokument "MM- przesunięcie
międzymagazynowe" w przypadku którego, oczywiście z włączoną opcją stosowania lokacji, będziemy zmuszeni
określić z której lokacji pierwszego magazynu należy pobrać wymagany towar i w której lokacji w docelowym
magazynie ma być składowany. Oczywiście nie jest wymagane żeby każdy magazyn w firmie miał określone
lokacje. Dlatego też w przypadku, kiedy przesuwamy towar do magazynu bez określonych lokacji nie jest wyma-
gane deklarowanie wyznaczonego miejsca składowania, ponieważ jako takie w magazynie docelowym nie ist-
nieje. Istnieje również problem przemieszczeń artykułów między lokacjami w ramach jednego magazynu. W takim
przypadku należy zastosować stworzony specjalnie do tego celu typ dokumentu magazynowego „L”. Lokacje
w przypadku dokumentów przychodowych (np. PW) działają w chwili wprowadzenia artykułu do magazynu.
Innymi słowy działają już w chwili, gdy odpowiedni dokument jest w stanie „W”. Powstaje wtedy sytuacja, w
której miejsce w magazynie jest zajęte artykułami, ale analiza stanów magazynowych tego nie pokazuje. Lokacje
zwalniane są od razu po usunięciu pozycji lub całego dokumentu przychodowego. Lokacje na dokumentach roz-
chodowych (np. WZ) działają dopiero w stanie „Z”. Tylko taki stan powoduje zwolnienie miejsca w magazynie.
Należy pamiętać, że zamknięty dokument rozchodowy nie może zostać ponownie otwarty, gdy lokacja dla pozycji
dokumentu rozchodowego została w międzyczasie zajęta przez inny artykuł. Dokumenty typu MM (przesunięcie
międzymagazynowe) rezerwują miejsce w magazynie docelowym już w stanie „W” czyli zaraz po wprowadzeniu
do systemu dokumentu lub nowej pozycji. Miejsce w magazynie źródłowym zwalniane jest wraz zamknięciem
dokumentu. Co się dzieje w systemie, gdy deklarujemy lokacje i umieszczamy artykuł w magazynie, w którym
funkcjonalność "lokacje" jest uruchomiona? Najważniejszym procesem jest umieszczenie w odpowiedniej tabeli
w bazie danych systemu Anakonda informacji o lokacjach w postaci:

• identyfikatora samego magazynu; możliwe jest niedeklarowanie magazynu dla lokacji. Sytuacja w której ma to
uzasadnienie została opisana w pkt. 2 „Jak działają lokacje w systemie Anakonda.”

• identyfikatora lokacji oraz jej opisu.

• pojemności lokacji (opcja).

Od tej chwili system będzie informował użytkownika w odpowiednich momentach o konieczności wskazania
lokacji np. we wspomnianych wyżej dokumentach magazynowych. Informacje wpisane przez użytkownika w
czasie wprowadzania dokumentów magazynowych są zapisywane i "zapamiętywane" w innej tabeli.

Jak dokonać lokacji towarów w systemie. Żeby poprawnie lokować towary w magazynach, konieczne jest
spełnienie kilku warunków, które są już opisane w dokumentacji. Po pierwsze. Należy zadeklarować odpowied-
nie lokacje (patrz: "Dane pomocnicze", Rozdział 7. Dane podstawowe ). Istotne jest miejsce magazynowania.
Tworzymy więc nowy magazyn. Oczywiście, jeżeli jeszcze takiego w systemie nie utworzono. Ważną kwestią
przy zakładaniu nowego magazynu jest zaznaczenie pola kontrolnego przy "lokacje" (patrz: "Tworzenie nowego
magazynu", Rozdział 9. Magazyny). Dalej konieczne jest przyjęcie towaru do magazynu. Można to zrobić na kilka
różnych sposobów. Wszystkie wymagają wystawienia odpowiednich dokumentów. Na tych właśnie dokumentach
deklarujemy lokacje, w której należy składować towar. Dla każdej z pozycji osobno.

W systemie istnieje możliwość rozbicia jednej pozycji na dokumencie magazynowym na szereg różnych, przyp-
isanych do magazynu lokacji. Dotyczy to wszystkich typów dokumentów magazynowych (L, M, P, W). Jeżeli
w edycji pozycji dokumentu magazynowego, użytkownik nie zadeklaruje dla niej żadnej lokacji, będzie mógł
umieścić (pobrać, w przypadku dokumentów rozchodowych) wybraną ilość artykułu w różnych lokacjach. Należy
jednak pamiętać, że suma ilości artykułów rozmieszczonych w różnych lokacja musi się zgadzać z ilością artykułu
na dokumencie magazynowym. Rozbijać pozycje na różne lokacje można w dokumentach w stanie „W”. Rozbicia
pozycji na różne lokacje wykonuje się poprzez polecenie „Lokacje” umieszczonym w zakładce pozycja w menu
okna edycji pozycji dokumentu magazynowego, lub poprzez użycie klawisza <F6>. Po wykonaniu powyższej
czynności przed użytkownikiem pojawi się okno rozmieszczania artykułów na różnych lokacjach.
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W oknie należy wybrać interesujące nas lokacje. Pomocne w tym może być użycie klawisza <F1> w polu lokacje
(skąd i dokąd), które to wyświetli listę wszystkich dostępnych w danej chwili i dla danej operacji lokacji. Nie
można rozbijać na lokacje artykułów, których ilość na dokumencie jest mniejsza niż 1. Zmiany zatwierdza się

klawiszem <F5>, użyciem ikony , poleceniem „Zapisz zmiany” znajdującym się w zakładce „Lokacje” w
menu okna.

Szersze informacje o dokumentach magazynowych w "Dokumenty magazynowe", Rozdział 9. Magazyny.

Konsekwencje stosowania lokacji w systemie Anakonda. Oprócz usystematyzowania pracy związanej z mag-
azynem, polepszenia jakości usług magazynowych oraz konkurencyjności firmy nie ma żadnych innych konsek-
wencji stosowania lokacji. Należy jednak pamiętać, że system nie pozwoli usunąć lokacji w magazynie, jeżeli
przypisane są do niej dokumenty magazynowe lub gdy lokacja jest zajęta przez artykuły.

3.2. Obsługa rezerwacji
Rezerwacje to narzędzie zapobiegające konfliktom sprzedażowym w sensie dostępności towaru. Wprowadza
możliwość zatrzymywania towarów znajdujących się w magazynie. Rezerwacji towarów w systemie dokonuje
operator z odpowiednio przydzielonymi prawami dostępu. W idealnej sytuacji, sam handlowiec.

1. Jak działają rezerwacje w systemie Anakonda?

Dane wprowadzone przy rezerwowaniu artykułu dla kontrahenta przechowywane są w Systemie i zawierają
informacje o kontrahencie, dla którego robiona jest rezerwacja, o handlowcu, który dokonał rezerwacji lub
dla którego dokonano rezerwacji oraz o ilości zarezerwowanego artykułu i datach: operacji i ważności rez-
erwacji, jak również o magazynie, w którym rezerwuje się artykuł. System traktuje zarezerwowane towary jako
nieistniejące. Oczywiście poza modułem "rezerwacje". Najważniejszym obiektem opisującym rezerwacje jest
jej klucz, czyli zestawienie informacji o: magazynie (w którym rezerwowany jest towar), kontrahencie (dla
którego rezerwowany jest artykuł) oraz o samym artykule. Informacje zawarte w tych trzech polach każdora-
zowo sprawdzane będą z dokumentem rozchodowym, w którym informacje takie również się znajdują. Dla
jasności sprawy, prześledźmy proces na przykładzie.

Operator systemu dokonuje rezerwacji na pewien artykuł. Rezerwację można utworzyć oczywiście tylko i
wyłącznie, gdy w magazynie znajduje się wystarczająca ilość rezerwowanego artykułu. Jeżeli potrzeba chwili
zmusi nas do wprowadzenia dokumentu rozchodowego, za pomocą którego przekażemy towar kontrahentowi,
to po zmianie stanu dokumentu z W na G system spróbuje dokonać wewnętrznej (systemowej) rezerwacji to-
waru dla kontrahenta. Żeby uniknąć dublowania się rezerwacji systemowych z tymi wprowadzonymi przez
operatora, Anakonda porówna klucz rezerwacji z danymi z dokumentu rozchodowego.

Jeżeli na rezerwacji i na dokumencie pola: magazyn, kontrahent, artykuł będą takie same, system uzna doku-
ment rozchodowy za realizację rezerwacji wprowadzonej przez operatora i nie stworzy nowej rezerwacji
wewnętrznej.

Jeżeli klucz rezerwacji nie zgadza się choćby w jednym polu z danymi na dokumencie rozchodowym, system
dokona nowej rezerwacji systemowej dla odpowiednich wartości (inny magazyn, kontrahent, albo artykuł).

Zmiana stanu dokumentu rozchodowego z G na Z powoduje usunięcie odpowiedniej ilości artykułu z magazynu
oraz zamknięcie rezerwacji o ile ilość zarezerwowanego artykułu na dokumencie rozchodowym jest równa lub
większa od ilości artykułu w rezerwacji.
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Jeżeli ilość artykułu w magazynie pozwala zrealizować rezerwację dla kontrahenta wraz z nawiązką, nic nie
stoi na przeszkodzie by ilość artykułu na dokumencie rozchodowym była większa niż zarezerwowana. System
po prostu zrealizuje rezerwację oraz wyda dodatkową ilość artykułu o ile będzie ona dostępna w magazynie.

Po zrealizowaniu rezerwacji (wprowadzeniu dokumentu rozchodowego w stan Z) system w odpowiedniej tabeli
w swojej bazie danych pozostawia informację o zamknięciu rezerwacji. Dla operatora istotny jest fakt, że w
okienku z rezerwacjami w polu „zrealizowano” pojawia się odpowiednia liczba symbolizująca ilość zarezer-
wowanego artykułu wydanego poprzez odpowiedni dokument kontrahentowi. Oczywiście rezerwacja może
być realizowana wieloma dokumentami rozchodowymi. Jeżeli wartość pola „zrealizowano” osiągnie poziom
rezerwacji, wówczas rezerwacja zostaje zamknięta i staje się nieaktywna – system zapisuje w odpowiedniej
tabeli informację o tym.

Istnieje możliwość, że kontrahent, dla którego zarezerwowany został pewien artykuł, rezygnuje z rezerwacji.
Można wtedy zamknąć rezerwację ręcznie. W takim przypadku ilość zarezerwowanego artykułu umieszczona
w polu „rezerwacje” w odpowiedniej tabeli bazy danych zwracana jest w całości (lub częściowo, jeżeli tylko
częściowo zrealizowano rezerwację) do pola „ilość” w tabeli bazy danych odpowiedzialnej za przechowywanie
informacji na temat artykułów.

2. Powiązania rezerwacji.

Informacje podane przy dokonywaniu rezerwacji kontrolują inne zdefiniowane w systemie operacje takie
jak: wydania z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe czy analiza stanów magazynowych. Nie można
przemieszczać i usuwać towarów zarezerwowanych. Wydawanie jest możliwe tylko kontrahentowi, którego
identyfikator widnieje na rezerwacji. Chyba, że zasoby magazynowe odpowiedniego towaru są większe niż
stan rezerwacji. Przy próbie utworzenia dokumentu rozchodowego np. WZ (wydanie zewnętrzne) z pozycjami
z zarezerwowanymi towarami dla innego kontrahenta niż ten widniejący na dokumencie, system sprawdzi stan
magazynowy pod kątem ilości towaru w magazynie. Jeżeli artykułów, które chcemy umieścić na dokumencie
wystarczy dla obu kontrahentów (tego z rezerwacją i tego bez) system pozwoli na zamknięcie tego dokumentu.

System spełnia również funkcje informacyjne związane z rezerwacjami. Na dobę (w zależności od ustawień)
przed końcem rezerwacji, harmonogram zadań wbudowany w system Anakonda wysyła operatorowi dokonu-
jącemu rezerwacji informację, że rezerwacja wkrótce wygaśnie. Inną ważną funkcją harmonogramu jest za-
mykanie rezerwacji, której data ważności już się skończyła.

3. Jak dokonać rezerwacji w systemie?

Sposób dokonywania rezerwacji opisany jest w "Rezerwacje" w rozdziale 9. Magazyny w dokumentacji
użytkownika.

4. Konsekwencje stosowania rezerwacji w systemie Anakonda.

Jeżeli operator stosuje w swojej pracy rezerwacje dla kontrahentów musi liczyć się z pewnymi zawiłościami.
Jak już to zostało opisane wcześniej, system tratuje zarezerwowane artykuły jako nieistniejące poza pewnymi
modułami Anakondy. Należy się liczyć z tym, że wszelkie próby ujęcia w analizie stanów towarów zarezer-
wowanych spełzną na niczym. Zarezerwowaną ilość artykułu w magazynie można sprawdzić poprzez stany
magazynowe w oknie z danymi pomocniczymi artykułu.

3.3. Grafika
System Anakonda daje użytkownikom możliwość personalizacji niektórych dokumentów. Odbywa się to poprzez
wstawianie na graficzne wydruki odpowiednich dokumentów pliku graficznego zawierającego dowolny, wybrany
przez operatora element. Zazwyczaj jest to logo.

Pliki graficzne należy umieszczać w katalogu grafika w folderze, w którym zainstalowany jest klient systemu.

Pliki muszą spełniać następujące warunki:

• wykorzystywany dla protokołów odbioru i załadunku oraz faktur z plikiem wydruku "transport" - nazwa: lo-
go.jpg; rozmiar 8 na 2,5 cm lub 960 na 300 pikseli w rozdzielczości 300 dpi
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• wykorzystywany dla wydruku graficznego pozostałych faktur - nazwa: logo_d.jpg; rozmiar: 539 na 91 pikseli
lub 19 na 3,2 cm w rozdzielczości 72dpi
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