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1. WSTĘP 

 

Obrót towarowy to praktycznie cały logistyczny obszar firmy. To program do 

zamówień, zakupów, zleceń, zarządzania magazynami oraz sprzedaży i rozliczeń. Program 

pozwala na łatwe i intuicyjne zarządzanie wszystkimi obszarami logistycznymi. Wymianę 

dokumentów z kontrahentami można dokonywać elektronicznie bez konieczności 

korzystania z drukarek i poczty.  

Obrót towarowy znakomicie współpracuje z programem sHandlowiec oraz innymi 

obszarami działalności firmy. Funkcjonalności powiązane z obrotem towarowym to 

Funkcje do Excela oraz GASTRONOMIA. Bieżące zmiany zawsze warto śledzić w 

aktualnościach sBiznes. 

 

  

https://sbiznes.pl/magazyny-i-zarzadzanie-zasobami/
https://sbiznes.pl/uslugi-i-transport/
https://sbiznes.pl/opis-shandlowiec/
https://sbiznes.pl/funkcje-do-excela-fex/
https://sbiznes.pl/gastronomia-sbiznes/
https://sbiznes.pl/#aktualnosci
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2. SYNTETYCZNY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

2.1. Zamówienia 

Zamówienie dla odbiorców: Można przeglądać istniejące oraz tworzyć nowe 

dokumenty. Funkcja ta pozwala na wystawienie dokumentów zgodnie z zamówieniami od 

odbiorców. Tworząc dokument dla odbiorcy jest możliwość rezerwacji towarów na 

magazynach jak również wykonanie raportu analizy stanów magazynowych, aby upewnić 

się jakie towary są na stanie, a jakie trzeba uzupełnić. 

Wyceny (Oferty) dla odbiorców: Ten ekran pozwala na ustalenie oferty cenowej dla 

klientów. Możliwe jest określenie zysku brutto dla tej oferty, poziomu zapasów (ogólnego 

i magazynowego). System pozwala także na analizę ostatnich cen dowolnych sprzedanych 

pozycji, oferowanych określonemu klientowi w danej ofercie cenowej, w dowolnym czasie. 

Po wykonaniu oferty cenowej może zostać ona wyeksportowana do pliku PDF lub Word 

jednym kliknięciem myszy, podobnie jak inne dokumenty. 

Zamówienie dla dostawców: Można przeglądać istniejące oraz tworzyć nowe 

dokumenty. Funkcja ta pozwala na przygotowanie zamówienia dla dostawcy. Po 

utworzeniu dokumentu i realizacji zamówienia można utworzyć dokument zakupu z 

dokumentu zamówienia. Po utworzeniu dokumentu może on zostać wyeksportowany do 

pliku PDF lub Word jednym kliknięciem myszy i przesłany pocztą elektroniczną w celu 

zamówienia towarów. 

Rodzaje Zamówień: Ta opcja menu pozwala na zdefiniowanie dokumentów zamówień. 

Możliwe jest określenie rodzaju dokumentu (Zamówienie dla odbiorcy, Zamówienie dla 

dostawcy), ustalanie maski do dokumentów, określenie czy wymagana jest rezerwacja 

oraz przypisanie wydruków dla danych dokumentów.   

 

2.2. Zakupy 

Lista dokumentów: Zawiera wszystkie dokumenty zakupowe. W tym miejscu można 

tworzyć nowe dokumenty, edytować istniejące oraz tworzyć korekty i dowolne raporty. 

Podobnie jak w zakładkach dokumentów sprzedaży również w zakładce modułu Zakupy 

można każdy dokument dodać do Rejestru Sekretariatu (dokumenty przychodzące i 

wychodzące).   

Definicje zakupów: Funkcja ta pozwala określić wszystkie ważne parametry związane z 

dokumentami zakupów. Możliwa jest definicja sposobu numeracji, powiązań z innymi 

obiektami, rodzaj wydruków, typów i rejestrów zakupów oraz rejestrów księgowań. 
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Dodatkowo określenie czy zatwierdzenie dokumentu będzie generować inne dokumenty 

(magazynowe, kasowo-bankowe).  

 

2.3. Magazyny 

Lista dokumentów: Podobnie jak w module sprzedaż są wszystkie dokumenty 

magazynowe. W tym miejscu można tworzyć nowe dokumenty magazynowe (WZ, PZ, RW, 

itp.) jak również możliwe jest przeglądanie istniejących dokumentów oraz tworzenie 

dowolnych raportów. Dokumenty magazynowe jako jedyne nie mają statusu Roboczego 

(R) więc nie podlegają edycji. Magazyn obsługiwany jest metodą FIFO (pierwsze weszło, 

pierwsze wyszło). Można również samodzielnie wskazywać partie przy wyborze towarów. 

Partie tworzone są automatycznie wg ceny zakupu. Użytkownik ma możliwość korzystania 

z dowolnej liczby magazynów. 

Tworzenie dokumentów sprzedaży: Funkcja ta pozwala utworzyć dokument sprzedaży 

("+") z dowolnej liczby dokumentów magazynowych np. WZ. Przydatna jest w sytuacjach, 

gdy towar wydawany jest na podstawie dokumentów WZ, a później z wybranych 

dokumentów dla danego kontrahenta tworzony jest dokument sprzedaży. 

Rodzaje dokumentów Magazynowych: Ta opcja menu pozwala na definiowane 

dokumentów magazynowych, które będą wykorzystywane w naszej działalności. Można 

określić rodzaj dokumentu (Przychodowy, Bilans otwarcia, Inwentaryzacja, Korekta, itp.), 

dodatkowo przypisać dokument powiązany, ustalić maskę do dokumentu oraz przypisać 

wydruki dla danego dokumentu.  

Stany na magazynach: Ten ekran umożliwia przeglądanie stanów wg wybranych 

kryteriów oraz tworzenie raportów. Opcja "Twórz stany magazynowe" dostępna pod 

prawym przyciskiem myszki pozwala utworzyć stany np. dla wybranego magazynu na 

wskazany dzień.  

Inwentaryzacja: Ta funkcja pozwala wykonać inwentaryzację zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami. Można wykonać tzw. spis z natury, a następnie nanieś odpowiednie 

zmiany w ilościach towarów na magazynach. Z reguły inwentaryzacja wykonywana jest na 

koniec danego okresu, np. koniec roku. 

 

2.4. Sprzedaż 

Lista dokumentów: Zawiera wszystkie dokumenty sprzedaży. W tym miejscu można 

tworzyć nowe dokumenty (faktury, paragony, korekty, duplikaty, itp.), jak również 

przeglądać, edytować istniejące dokumenty oraz tworzyć dowolne raporty sprzedażowe. 
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Nowy paragon: Bezpośrednie uruchomienie akcji tworzenia paragonu. 

Nowa faktura: Bezpośrednie uruchomienie akcji tworzenia faktury. 

Faktury z paragonów: Można wygenerować fakturę z dowolnej ilości paragonów na 

życzenie klienta. 

Rozliczanie kompletów: Funkcja umożliwia pełne rozliczenie towarów złożonych. 

Definicje sprzedaży: Opcja ta umożliwia określenie wszystkich ważnych parametrów 

związanych z dokumentami sprzedaży. Możliwa jest również definicja sposobu numeracji, 

powiązań z innymi obiektami, rodzaj wydruków, typów sprzedaży i księgowań oraz 

rejestrów sprzedaży. Dodatkowo określenie czy zatwierdzenie dokumentu sprzedaży 

będzie generować inne dokumenty (magazynowe, kasowo-bankowe). 

Faktura korygująca: Opcja ta służy do wystawienia faktury korygującej, np. w przypadku 

zwrotu towaru lub gdy zmianie podlega cena. Podobnie jak w dokumentach zakupu i 

sprzedaży zmieniane są tylko te pozycje, które podlegają korekcie. Jeżeli następuje zwrot 

towaru/usługi pozycję należy skorygować na 0 (ilość =zero). 

Dane dodatkowe: W tej zakładce można dodać każdy dokument do Rejestru Sekretariatu 

(dokumenty przychodzące i wychodzące).     

 

2.5. Kasa i Bank 

Lista raportów kasowych: Funkcja ta umożliwia prowadzenie rozliczeń kasowych. Za ich 

pomocą można rozliczyć płatności związane z fakturami nierozliczonymi, co ułatwia 

proces pobierania należności. Utworzenie przyjęcia zapłaty (alternatywnie płatności lub 

depozytu) powoduje aktualizację zapisów w Księdze Głównej. 

Lista raportów bankowych: Funkcja ta umożliwia prowadzenie rozliczeń bankowych. W 

tym miejscu można rozliczyć płatności związane z fakturami nierozliczonymi, co ułatwia 

proces pobierania należności. Utworzenie przyjęcia zapłaty (alternatywnie płatności lub 

depozytu) powoduje aktualizację zapisów w Księdze Głównej. 

Lista przelewów bankowych: Funkcja ta jest używana do realizacji przelewów 

elektronicznych zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi standardami dla danego banku. 

Definicje obiektów: Ta opcja pozwala na zdefiniowanie rodzajów dokumentów 

bankowych i kasowych, które będą wykorzystywane w naszej działalności (KP, KW, BP, BO, 

itp.). W zakładce Standard przelewów wykonuje się definicją rodzaj przelewów 

elektronicznych dla danego banku. 
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2.6. Kontrahenci 

Lista kontrahentów: Zbiór wszystkich wcześniej zdefiniowanych kontrahentów, których 

można sortować i wyszukiwać wg dowolnych kryteriów. Każdy kontrahent może mieć 

dodatkowe dane np. kontaktowe. Dla każdego kontrahenta można stworzyć relacje 

biznesowe takie jak planowanie nawiązania kontaktów, prowadzenia rozmów. Możliwe 

jest tworzenie historii oraz planów dalszych działań biznesowych, dodatkowo tworzenie 

dowolnych grup o określonych atrybutach. 

Rozliczenia z kontrahentami: Ta funkcja umożliwia kontrolę stanu naszych finansów, 

należności i zobowiązań. W zależności od zdefiniowanych ustawień w parametrach można 

prowadzić niezależną kontrolę rozliczeń bez powiązań z dokumentami księgowymi czy 

kasowo – bankowymi, jak również w powiązaniu z tymi dokumentami. 

CRM Kontaktu: W tym miejscu można planować i śledzić działania z wybranymi 

kontrahentami. 

Obsługa sekretariatu: Po wybraniu tej opcji można uzyskać wszystkie informacje 

związanie z pracą biura sekretariatu. W tym oknie można zapisać kontakt z klientami lub 

dostawcami, wysłać do nich e-maile lub SMS-y i przejrzeć wszystkie istotne dane, np. 

raport dotyczący sprzedaży do klienta, szczegółowy bilans itp. Podobnie jak w przypadku 

innych funkcji systemowych, możliwe jest tu wyszukiwanie pozycji według każdego z pól 

ekranu z zastosowaniem wszystkich metod wyszukiwania, np. "rozpoczyna się od", 

"zawiera", "większe niż" itd.  

Definicje i słowniki: Ta opcja pozwala na zdefiniowanie rodzajów kontrahentów (krajowi, 

zagraniczni, odbiorcy, dostawcy, partnerzy itp.) Możliwa tu jest definicja również typów 

korespondencji, atrybutów kontrahenta, typów i rodzaj oraz grup i atrybutów grup 

kontrahentów. 

 

2.7. Indeksy 

Lista Indeksów (towarów, usług, materiałów, wyrobów, środków trwałych, 

narzędzi, itp.): Zbiór wszystkich wcześniej zdefiniowanych indeksów, które można 

sortować, wyszukiwać i uzupełniać wg dowolnych kryteriów. Każdemu indeksowi można 

przypisać odpowiedni zamiennik lub włączyć do grupy. Dla każdego indeksu można 

podpiąć cennik. Indeks może występować również jako komplet i wtedy należy określić co 

wchodzi w skład takiego kompletu.  

Grupy i rodzaje: Ta opcja pozwala na zdefiniowanie rodzajów indeksów (towary, usługi 

materiały, wyroby, środki trwałe, itp.) oraz grupy jak np.: Materiały budowlane, wyroby 

alkoholowe, itp. 
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Definicje cenników: W zależności od potrzeb można zdefiniować cenniki, które 

podpinane są do wybranych indeksów.  

Menu szybkiej sprzedaży: Po wybraniu tej opcji można wybrać towary i zdefiniować 

menu, które zostanie wykorzystane przy tak zwanej szybkiej sprzedaży np. na 

urządzeniach z ekranem dotykowym. 
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3. ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamówienia odbiorców 

Opcja zamówień od odbiorców czy do dostawców dostępna jest w głównym menu 

systemu. 

 

Rys. 1 Menu zamówień od odbiorców czy do dostawców 

 

 

Rys. 2 Okno z listą zamówień od odbiorców 
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Rys. 3 Dokument zamówienia od odbiorcy 

Zamówienia mogą występować jako Zamówienia Odbiorcy lub Zamówienia 

Dostawcy.   

Powyższy rysunek zawiera wypełnione pola Zamówienia  Odbiorcy. Wcześniej 

należy zdefiniować Rodzaj dokumentów zamówień. 
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Rys. 4 Okno definicji rodzajów zamówień 
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Rys. 5 Przykład definicji rodzaju dokumentu zamówień od odbiorcy 

W tej zakładce definiuje się Maskę numeracji oraz zaznacza czy dokument 

zamówienia ma wykonywać rezerwacje indeksów. Wybiera się też odpowiednie rodzaje 

wydruków w opcji Menu wydruków. 

 

3.2. Oferty dla odbiorców 

Wycena zamówień dla odbiorców służy np. do przygotowania kosztorysu 

związanego z realizacją zamówienia. Przygotowanie oferty. 

Rys. 6 Okno z listą ofert dla odbiorców 
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Rys. 7 Okno z edycją wyceny zamówienia 

System oferuje także możliwość wprowadzania rabatów dla pozycji danej oferty. 
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Rys. 8 Edycja rabatów pozycji oferty zamówienia 

Oferty mogą być wystawiane również w walutach obcych. 

 

Rys. 9 Wystawianie ofert w walutach obcych 

System oferuje również możliwość generowania zamówień od odbiorcy  

i dokumentów sprzedaży na podstawie ofert. 
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Rys. 10 Opcje generowania dok. sprzedaży i zamówień od odbiorcy 

 

Rys. 11 Wzór raportu wyceny dla odbiorcy 

Dla ofert istnieje możliwość edycja płatności w zależności od sposobu zapłaty. 
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Rys. 12 Definicja sposobów płatności 

System oferuje możliwość wyboru wystawiania ofert w cenach brutto. 

Zmianę tego parametru dokonujemy w Administracja / Parametry systemu / 

Zamówienia odbiorcy. 

Przykład wystawiania nowej oferty dla odbiorcy w cenach brutto. 

Rys. 13 Tworzenie nowej oferty dla odbiorcy w cenach brutto 
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3.3. Zamówienia dostawców 

 

Rys. 14 Okno z listą zamówień do dostawców 

 

 

Rys. 15 Okno z edycją zamówienia do dostawcy 
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3.3.1. Sprzedaż z opcją przedpłaty z wykorzystaniem faktury Pro Forma i 

faktury zaliczkowej 

Przykład nowego zamówienia od odbiorcy z opcją płatności jako ‘Przedpłata’ 

i wykorzystaniem wydruku faktury ‘Pro Forma’ jak i wygenerowaniem ‘Faktury 

zaliczkowej’. 

 

Rys. 16 Edycja dokumentu zamówienia 

 

Wydruku faktury Pro Forma dokonuje się z górnego menu systemu. 

 

Rys. 17 Opcja wydruku faktury Pro Forma 
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Rys. 18 Wzór wydruku faktury Pro Forma 

W przypadku braku towaru w magazynie, po otrzymaniu należności wystawia się 

fakturę na otrzymaną kwotę przedpłaty generując Fakturę zaliczkową. 

Opcja ta dostępna jest pod prawym klawiszem myszki (Twórz fakturę zaliczkową 

do zamówienia). 
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Rys. 19 Tworzenie faktury zaliczkowej 

Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowość parametrów w Rodzajach 

zamówień. 
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Rys. 20 Edycja faktury zaliczkowej 

 

Po wygenerowaniu faktury zaliczkowej system automatycznie powiąże tą fakturę  

z zamówieniem czego dowodem jest wydruk faktury zaliczkowej przedstawiony poniżej. 

 

Rys. 21 Wydruk faktury zaliczkowej 



  

Moduł: Obrót towarowy  24 

Po otrzymaniu towaru wystawia się fakturę sprzedaży (ostateczną). Na liście 

dokumentów sprzedaży należy odszukać wcześniej wygenerowaną fakturę zaliczkową 

(automatycznie powiązaną z zamówieniem) i poprzez prawy klawisz myszki wybierać  

z menu opcję ‘Rozlicz zaliczkę’. 

 

Rys. 22 Opcja rozliczania zaliczki 

 

Rys. 23 Edycja faktury rozliczającej zaliczkę 
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Rys. 24 Wzór wydruku faktury rozliczającej zaliczkę 
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3.4. Definicje zamówień 

Rys. 25 Okno definicji zamówień od odbiorców i zamówień dla dostawców 
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Rys. 26 Edycja zamówienia od odbiorcy 

Parametr ‘Dokument wg. cen brutto’ powoduje tworzenie nowych zamówień od 

odbiorców w cenach brutto. 

Przykład wystawiania nowego zamówienia od odbiorcy w cenach brutto. 

Rys. 27 Tworzenie nowego zamówienia od odbiorcy według cen brutto 

Funkcja etapu zamówienia od odbiorcy posiada atrybut ‘Wiadomość’, który 

umożliwia automatyczne wysłanie wiadomości do innego użytkownika systemu przy 

zmianie etapu zamówienia. 
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Rys. 28 Lista etapów zamówień od odbiorcy 

 

 

Rys. 29 Edycja etapu zamówienia od odbiorcy 

Jeśli parametr będzie zaznaczony to wówczas przy zmianie etapu zamówienia na 

wybrany zostanie wyświetlone okno z możliwością wysłania informacji do wybranego 

użytkownika. 
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3.5. Proces kompletacji 

Proces produkcji oparty jest o funkcjonalność tworzenia kompletów na indeksach 

magazynowych. Danemu indeksowi będącemu wyrobem gotowym, półproduktem można 

przydzielić składniki wchodzące w jego skład. Składniki kompletu (receptura) może 

składać się zarówno z indeksów magazynowych, jak również usług. Definiując składniki 

wyrobu gotowego można określić ich mnożnik występowania w wyrobie, jak również 

atrybut, czy ma być on mnożony przez ilość wyrobów. Tak przygotowane komplety 

(receptury) służą do generowania dokumentów magazynowych pomiędzy magazynami 

„Materiałów na produkcję”, „Magazynem półproduktów” oraz „Magazynem wyrobów 

gotowych”. 

Proces produkcyjny rozpoczyna się od wprowadzenia zamówienia od odbiorcy, 

który może być odpowiedzią na wcześniejsza wycenę wygenerowana w systemie. Na 

podstawie zamówienia generowane są dokumenty magazynowe na potrzebne materiały 

zgodnie ze zdefiniowanymi składnikami. Proces pobierania materiałów może odbywać się 

wielokrotnie poprzez wskazanie faktycznej ilości uruchomieniowej produkcji. 

Pierwszym etapem jest wprowadzenie towaru będącego kompletem. 

 

Rys. 30 Edycja towaru z opcją kompletu 

Kolejnym krokiem jest podłączenie składników będących częścią danego 

kompletu. 
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Rys. 31 Lista towarów z zakładką informującą o składnikach danego kompletu 

 

 

Rys. 32 Edycja składnika kompletu 

System oferuje przygotowanie wyceny zamówienia. 
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Rys. 33 Lista wycen zamówień 

Pozycje wyceny zamówienia zostały przedstawione w poniższym oknie. 

 

Rys. 34 Okno edycji wyceny zamówienia 
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Na podstawie dokumentu wyceny istnieje możliwość wygenerowania raportu 

wydruku, który może zostać przesłany do klienta w celach akceptacji. 

 

Rys. 35 Raport wydruku wyceny zamówienia 

 

Po akceptacji wyceny tworzone zostaje zamówienie dla danego odbiorcy. 

 

Rys. 36 Edycja zamówienia dla odbiorcy 

 

Na liście zamówień (dla konkretnego zamówienia) w zakładce ‘Składniki’ jest 

podgląd na wszystkie składniki z opcją pogrupowania względem danego kompletu. 
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Rys. 37 Lista zamówień od odbiorcy z zakładką składników kompletu 

Z pomocą opcji ‘Twórz dok. magazynowy ze składników zamówienia’ dokonuje się 

realizacji wybranych pozycji z zmówienia. 

 

Rys. 38 Opcja tworzenia dok. magazynowego ze składników zamówienia 

Zamówienie można zrealizować w całości bądź z podziałem na poszczególne etapy. 

W poniższym przykładzie pierwsza pozycja z zamówienia zostanie zrealizowana tylko 

częściowo.  
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Rys. 39 Okno realizacji pozycji zamówień 

W przypadku częściowej realizacji system informuje o ilości już zrealizowanej, jak  

i o ilości całkowitej pochodzącej z zamówienia z wyszczególnieniem realizacji składników 

danego kompletu. 

 

Rys. 40 Okno z informacją o ilościach zrealizowanych pozycji zamówień 

Po zaakceptowaniu żądanej ilości system automatycznie wygeneruje dokumenty 

przesunięć międzymagazynowych (MM- i MM+) przesuwając wybrane towary. 

W tym przypadku z „Magazynu materiałów” do „Magazynu produkcyjnego”. „Magazyn 

produkcyjny” gromadzi informacje o tzw. produkcji w toku. 
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Rys. 41 Lista dok. magazynowych 

Ostatnim etapem jest przygotowanie ‘Dokumentu kompletacji’. Dokumentem tym 

dokonujemy przesunięcia składników danego kompletu z „Magazynu produkcyjnego” na 

„Magazyn wyrobów gotowych” wskazując w nim sam wyrób gotowy. 

 

Rys. 42 Edycja dok. kompletacji 
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System automatycznie wygeneruje dokument rozchodu wewnętrznego 

poszczególnych składników kompletu przyjmując gotowy produkt na „Magazyn wyrobów 

gotowych”. 

 

Rys. 43 Dok. rozchodu wewnętrznego powiązany z kompletacją 

 

Za pomocą ‘Raportu analizy stanów towarowych’ na bieżąco można kontrolować 

postęp realizacji zamówienia.  

 

Rys. 44 Opcja wykonania raportu analizy stanów towarowych 



  

Moduł: Obrót towarowy  37 

Poniższy raport przedstawia listę pozycji z zamówienia z informacją o ilości 

zrealizowanej jak i pozostałej do realizacji danych wyrobów. 

 

 

Rys. 45 Raport wydruku analizy stanów towarowych 
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4. ZAKUPY 

4.1. Lista dokumentów 

 

Rys. 46 Funkcjonalność zakupy dostępna jest z głównego menu systemu 

Rys. 47 Widok okna z listą dokumentów zakupu 

W zakładce Zakupy wprowadza się dokumenty zakupowe. Każdy dokument 

zakupowy składa się z nagłówka oraz pozycji. W nagłówku wpisuje się, symbol i nr 

dokumentu zewnętrznego, odpowiednie daty, wybiera kontrahenta (dostawcę) oraz 

sposób zapłaty. W pozycjach dokumentu wybiera się lub wpisuje odpowiednie indeksy 

(towary, usługi, koszty,…). Dodatkowo musi zostać wybrany odpowiedni typ zakupu (np. 

koszty z prawem do odliczenia VAT). Pole Opis jest opcjonalne - można je wypełnić, co nie 

jest obligatoryjne. Przy każdym indeksie należy określić, czy pole Opis ma być drukowane 

na fakturze. 
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Rys. 48 Okno edycji dokumentu zakupu 

Bezpośrednio w oknie edycji dokumentu dodano atrybuty mówiące czy generować 

dok. kasowy i magazynowy niezależnie od ustawień wynikających z parametrów w rodzaju 

dok. zakupu, tzn. jeśli rodzaj dok. zakupu ma ustawiony parametr aby dokument po 

zatwierdzeniu generował dok. kasowy to w nagłówku danego dok. zakupu można ten 

parametr odznaczyć. 

 

Po wprowadzeniu do ewidencji pozycji dokumentu zakupu oraz po zaksięgowaniu 

tego dokumentu w „Ewidencji Zakupów” można utworzyć dokumenty wewnętrzne (prawy 

przycisk myszki - Dodaj dok. wewnętrzny). 
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Rys. 49 Ewidencja zakupów i sposób generowania dokumentów wewnętrznych 

 

4.1.1. Korekty dokumentów zakupu 

Przykładowa ścieżka postępowania przy wystawianiu faktury zakupu korygującej 

z kwotą zerową (np. korekta do nazwy towaru, ilości itp.).  

 Jeżeli wystąpi korekta z kwotą zerową to taką korektę wprowadzamy 

bezpośrednio w ewidencji zakupów. 

Należy odszukać dokument źródłowy a następnie można zastosować opcję 

„Kopiuj” i na nowo powstałym dokumencie wprowadzamy stosowne zmiany.  Można 

także   na nowo wprowadzić taki dokument od podstaw.  

 

 Jeżeli wystąpi korekta do korekty to zawsze w takim przypadku dokumentem 

źródłowym jest ostatnia wystawiona korekta. 
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4.1.2. Noty korygujące 

Dodano obsługę not korygujących do dok. zakupu. Generowanie noty odbywa się 

z menu podręcznego na liście dok. zakupu. Menu jest aktywne dla dokumentów 

zatwierdzonych. Można tworzyć jedną notę korygującą do kilku dok. zakupu pod 

warunkiem zaznaczenia dokumentów dla tego samego kontrahenta. 

Na liście ‘Noty korygujące’ znajdują się wystawione noty z informacją których 

dokumentów dotyczą jak i treścią ich zmian. 

Rys. 50 Okno listy not korygujących 

Z poziomu górnego menu możemy wykonać wydruk konkretnej noty korygującej. 
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Rys. 51 Wydruk noty korygującej 

Generowanie not wykonujemy z listy dokumentów zakupu. Menu dostępne jest 

pod prawym klawiszem myszki. 

 

Rys. 52 Opcja generowania noty korygującej 
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Rys. 53 Okno edycji noty korygującej 

 

4.1.1. Zakupy z częściowym odliczeniem VAT (np. 50%) 

Odliczenia np. 50% VAT dokonuje się poprzez wprowadzenie dok. zakupu 

z odpowiednim typem. 

Nowy typ zakupu definiuje się w ‘Definicjach zakupów’ znajdujących się w menu 

‘Zakupy’. 

 

Rys. 54 Okno z edycją typu zakupu 

Inicjowanie dokumentu zakupu z wyborem odpowiedniego typu (w tym przypadku 

VAT 50%). 
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Rys. 55 Edycja dokumentu zakupu z typem VAT 50% 

Po zatwierdzeniu dokumentu zakupu system wygeneruje dwie pozycje 

w ‘Ewidencji zakupów’. 

 

Rys. 56 Pozycje w Ewidencji zakupów 
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Podczas edycji ‘Ewidencji zakupów’ jedna z pozycji posiada typ VAT ‘Zakup bez 

prawa odliczenia VAT, natomiast druga ‘Towary i usługi z prawem do odliczenia części 

VAT’. 

Rys. 57 Okno z edycją pozycji ewidencji zakupów 

 

Rys. 58 Okno z edycją pozycji ewidencji zakupów 

Po zaksięgowaniu pozycji w ‘Ewidencji zakupów’ system automatycznie tworzy 

pozycje w ‘Książce przychodów i rozchodów’. 
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Rys. 59 Okno z listą pozycji w Książce przychodów i rozchodów 

Nie jest konieczne wybranie zdefiniowanego wcześniej indeksu, można dopisać 

indeks tylko do danego dokumentu (np. jednorazowa usługa – załadunek towaru). W tym 

celu w miejscu wyboru indeksu należy rozpocząć wpis od „spacji”.  W tym przypadku 

Indeks nie jest dopisywany do bazy indeksów. Dotyczy to dokumentów w menu 

Sprzedaży,  Zakupów i  Zamówień. 

 

Rys. 60 Wprowadzenie nowego towaru lub usługi z ręki 

Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy kwotami dokumentu zakupu a wartościami 

obliczonymi przez program można zawsze skorygować wyliczone kwoty (netto, VAT, 
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brutto). Należy pamiętać także o odpowiednich zmianach w zakładce dokumentu zakupu 

„Lista płatności i VAT”. 

 

Rys. 61 Korekta podsumowania VAT dokumentu zakupu 

Dostęp do wyżej wymienionej opcji można uzyskać poprzez tzw. dwuklik w okienku 

Stawek VAT znajdującej się na karcie „Lista płatności i VAT”. 
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4.1.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT 

 

Należy utworzyć odpowiedni rodzaj dokumentu zakupu.  

Ten rodzaj należy wybrać przy wprowadzaniu zakupu towarów z UE. 

 

 UWAGA! 

Należy wybrać odpowiednią Grupę:  „Wewnątrzwspólnotowe (WNT) nabycie 

towarów”. 
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❖ Zakupy  - Typ zakupów 

Dla Towarów (zakup towarów) wprowadzamy odpowiedni typ zakupu: Towary UE 

WNT. 

 

Powyżej na obrazku ustawienia dla Typu zakupu „Towary UE WNT”  
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❖ Zakupy  - Typ zakupów (dokument wewnętrzny)  

Dla Towarów (zakup towarów) wprowadzamy odpowiedni typ zakupu: Towary UE WNT 

Dok Wewn. 

 

Powyższe ustawienia wprowadzamy aby automatycznie został utworzony dokument 

wewnętrzny dla tego typu zakupu (WNT). Nie jest to wymóg konieczny, ale wprowadzenie 

ustawień tego typu ułatwi pracę. 
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❖ Sprzedaż  - Typ sprzedaży (dokument wewnętrzny)  

Aby automatycznie został utworzony Dokument wewnętrzny po stronie sprzedaży 

należy zdefiniować odpowiedni typ sprzedaży:  Dok. Wew WNT (UE). Przykład poprawnej 

definicji poniżej. 

 

 

 

W rejestrze sprzedaży konieczna będzie „Ewidencja dok. Unijnych”.  

Prawidłowo zaznaczone parametry na obrazku powyżej. 
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❖ Parametry systemu - Zakup  

Ostatnim elementem pomocnym w tworzeniu dokumentów wewnętrznych są 

parametry domyślne dla „Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”. 

 

Przykład prawidłowych parametrów na obrazku powyżej. 

Edycja dokonujemy poprzez wybór ikonki     (po prawej stronie)  

W zależności od potrzeb można ustawić parametr:  „Automatyczne 

generowanie dokumentów wewnętrznych”. 
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4.1.3. Współczynnik i prewspółczynnik VAT 

Rys. 62 Edycja dokumentu zakupu z opcją współczynnika VAT 

Zmieniono sposób wyboru kwot do dekretacji dokumentów. Wprowadzono listę 

wyboru rodzaju pobieranej kwoty oraz rozszerzono o możliwości wyboru kwot zwłaszcza 

przy współczynnikach czy prewspółczynnikach VAT. 

Rys. 63 Wybór kwot podczas definicji dowodu księgowego 
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4.2. Rejestr zakupów w walutach obcych 

Po wybraniu rodzaju zakupu z zagranicy (typ zakupu – np. Import) istnieje 

możliwość ewidencji w walucie danego kraju.  Kurs waluty można pobierać  

automatycznie – za pośrednictwem internetu -wskazując datę publikacji tabeli kursowej. 

(odpowiednie ustawienia miejsca poboru kursu walut w parametrach systemowych – 

zakładka: SYSTEM) 

 

Rys. 64 Widok wyboru waluty oraz odpowiedniego kursu – poniżej parametr wskazujący link do kursu walut 
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4.3. Definicje zakupów 

 

Rys. 65 Rodzaje dokumentów zakupu 

W oknie „Definicje zakupów” jest możliwość dodawania, edytowania, usuwania  

oraz przeglądania typów i rodzajów definicji związanych z zakupami. 

 

Rys. 66 Edycja definicji dokumentu zakupu 
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4.4. Raporty/Zestawienia 

 

Rys. 67 Zestawienie zakupów wg kontrahentów 
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5. MAGAZYNY 

5.1. Lista dokumentów 

 

Rys. 68 Widok okna z listą dokumentów magazynowych 

W nagłówku okna listy dokumentów magazynowych znajdują się filtry, za pomocą 

których w prosty sposób można wyświetlić tylko takie dokumenty, które w danej chwili są 

potrzebne. 

5.2. Nadawanie uprawnienia do zatwierdzania i odtwierdzania 

dokumentów magazynowych 

Uprawnienia do zatwierdzania i odtwierdzania dokumentów magazynowych 

przydzielamy na liście uprawnień danego użytkownika. 
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Rys. 69 Nadawanie uprawnień dla dok. magazynowych 

W systemie można zdefiniować dowolną liczbę magazynów (Administracja - 

Słowniki). 

 

Rys. 70 Okno definicji magazynów z opcją miejsc składowania 
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5.3. Wydruk dokumentów magazynowych 

Aby wydrukować dokument magazynowy, należy przejść do „Listy dokumentów”, 

wskazać dokument i kliknąć prawym klawiszem myszki, wybierając z podmenu „Drukuj”. 

Można też posłużyć się górnym menu systemu i również użyć klawisza „Drukuj”. Do 

wyboru jest kilka podstawowych wydruków. Dostępny jest podgląd wydruku ekranie lub 

eksport  do pliku (w formacie pdf). 

 

Rys. 71 Menu pod prawym klawiszem myszki 

 

 

Rys. 72 Górne menu systemu i przycisk wydruku 
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5.3.1. Raport wydruku: Dok. Magaz. - Ilościowo 

 

 

5.3.2. Raport wydruku: Dokument Magazynowy - Wartościowo 
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5.4. Dokument sprzedaży z dokumentów magazynowych 

Z wcześniej utworzonych dokumentów magazynowych (np. WZ) można tworzyć 

dokument sprzedaży. W tym celu należy wybierać w menu Magazyny opcję „Twórz 

dokument sprzedaży” i po wskazaniu kontrahenta  lub jeszcze przed kliknąć ikonkę   

z górnego menu (operacja jest także możliwa po przez klawisz Insert). Pojawią się wtedy 

wszystkie dokumenty magazynowe (WZ), które można przypisać do faktury. Można 

utworzyć np.: jedną fakturę do kilku wydanych wcześniej dokumentów WZ.  

 

Rys. 73 Przykład tworzenia dokumentu sprzedaży z dokumentów magazynowych WZ 

 

 UWAGA! 

Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie dokumentów niepowiązanych z innymi 

dokumentami. 

 

5.5. Dokument zakupu z dokumentu magazynowego 

Z dokumentów magazynowych (np. PZ) można tworzyć dokument zakupu. Będąc 

na liście dokumentów zaznaczamy odpowiedni dokument PZ i poprzez opcję znajdującą 

się pod prawym klawiszem myszki „Kopiuj na dok. zakupu” generujemy dokument 

zakupu. Nowo utworzony dokument będzie posiadał status ‘Roboczy’. 
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Rys. 74 Tworzenie dok. zakupu z dok. PZ 

 

5.6. Rodzaje dokumentów magazynowych 

Każdy rodzaj dokumentów magazynowych musi zostać odpowiednio 

sparametryzowany.  Ustawienie i przypisanie parametrów wykonuje się na początku 

pracy z systemem w menu „Rodzaje dokumentów magazynowych”.  

 

 UWAGA! 

Prawidłowo określone parametry umożliwią efektywną pracę z programem 

sBIZNES. 
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Rys. 75 Rodzaje dokumentów magazynowych 

 

Rys. 76 Edycja dokumentu magazynowego 

Jeżeli dany dokument nie będzie wykorzystywany w systemie to możemy 

„odznaczyć” checkbox „Aktywny ”w prawym górnym rogu. Dokument zostanie 

zablokowany i w podpowiedzi zmieni kolor np..: na czerwony w zależności od ustawień 

parametrów. 
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 UWAGA! 

Ikonka pozwala zdefiniować kilka rodzajów wydruków dla 

wybranych obiektów, np.: faktura netto, faktura brutto, Faktura logo,  Faktura walutowa, 

itp. Wzór poniżej 

 

5.7. Stany na magazynach 

Okno to zawiera dwie podstawowe opcje (zakładki). Jedna z nich to „Stany na 

dzień”, a druga to „Przeglądanie stanów”. 

 

Rys. 77 Stany na magazynie i podgląd karty Stany na dzień 

 

W przypadku pierwszej opcji, tj. „Przeglądanie stanów” system umożliwia podgląd 

stanów magazynowych na konkretny dzień w zależności od parametrów znajdujących się 

w nagłówku danego okna. Można przeglądać stany tylko dla np. konkretnego magazynu, 



  

Moduł: Obrót towarowy  65 

dla danego rodzaju towaru (towary, usługi, środki trwałe) czy dla konkretnego (jednego) 

towaru z filtrem grupowania wyników względem np. najpierw daty, później danego 

magazynu i towaru lub innych dostępnych z listy wyboru. Dostępna jest również opcja 

wyświetlania stanów zerowych. 

Przygotowywanie stanów na konkretny dzień odbywa się poprzez opcję „Twórz 

stany magazynowe” dostępną albo z okna Indeksów albo z okna Stany na magazynie  

i opisywanej zakładki (opcja dostępna pod prawym klawiszem myszki). 

 

Rys. 78 Tworzenie stanów magazynowych z okna Indeksów 

 

 

Rys. 79 Tworzenie stanów magazynowych z okna Stany na magazynie 

 

 UWAGA! 

W programie obowiązuje metoda wyceny „FIFO” (pierwsze weszło, pierwsze 

wyszło). Sprzedając towar istnieje możliwość ręcznego wyboru partii towarów. Jeżeli 

wybór będzie dokonywał się automatycznie zastosowana zostanie metoda FIFO.  
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W przypadku drugiej opcji, tj. „Stany na dzień” system umożliwia podgląd stanów 

bieżących z uwzględnieniem stanów na dany dzień. 

 

Rys. 80 Widok okna Stany na magazynie i podgląd karty Stany na dzień 

Tak samo jak w przypadku pierwszej zakładki także i tutaj system oferuje 

w nagłówku okna wybór filtrów, po których można sortować wyniki. Dodatkowym filtrem, 

który można w tym miejscu zastosować, jest opcja rozbicia stanów na poszczególne partie 

magazynowe: „Czy rozbijać stan na partie”. 

 

Opis danych z nagłówka: 

❖ Data (podgląd stanów towarów na wybrany dzień) 

❖ Magazyn (wskazanie konkretnego magazynu) 

❖ Towar (wskazanie konkretnego towaru) 

 

Opis kolumn z pozycji: 

❖ Ilość bieżąca (ilość stanu faktycznego danego towaru na danym magazynie)  

❖ Ilość zarez. (ilość aktualnie zarezerwowana) 

❖ Ilość na dzień (to ilość podana na dany dzień z podziałem na magazyn dla daty z 

nagłówka okna) 

❖ Przychód (to ilość przychodu która nastąpiła po wskazanej w nagłówku dacie) 

❖ Rozchód (to ilość rozchodu która nastąpiła po wskazanej w nagłówku dacie) 

❖ Różnica (to ilość wynikająca ze stanu bieżącego względem analizowanego okresu) 
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Za pomocą lewego menu i opcji Raportów system oferuje wykonanie raportu wydruku 

zestawienia stanu magazynowego na dany dzień. 

 

Rys. 81 Podgląd raportów wydruku dla stanów magazynowych 

 

 

Rys. 82 Przykład raportu wydruku Stanów magazynowych 

 

5.8. Inwentaryzacja 

Inwentaryzacja ma na celu sprawdzenie rzeczywistej ilości towaru w magazynie lub 

w magazynach.  Podczas inwentaryzacji wykonywany jest tzw. spis z natury (stan 

rzeczywisty) i wprowadzane są rzeczywiste ilości do dokumentu inwentaryzacji. Program 
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wskazuje czy występuje nadwyżka czy niedobór  

w stosunku do ilości zapisanej w programie.  Po zatwierdzeniu dokumentu 

Inwentaryzacyjnego tworzone są dokumenty Różnic Inwentaryzacyjnych. W przypadkach 

niedoboru generowany jest dokument magazynowy RI+ a w przypadku nadwyżki RI-. 

 

 UWAGA! 

Typy dokumentów, które  będą generowane ustawia się w rodzajach dokumentów 

magazynowych (np. RI+, RI-). 

 

 

Rys. 83 Lista dokumentów inwentaryzacji 

Do dokumentu inwentaryzacyjnego można dodać dowolny towar(y), np. taki 

którego stan magazynowy wynosi 0 (zero).  Podczas generowania dokumentu RI pojawia 

się pytanie:  

Zaznaczenie tej opcji w powyższym pytaniu  oznacza automatyczne uzupełnienie 

ilości spisowych stanem magazynowym z możliwością zmian. 

Zatwierdzenie dokumentu Inwentaryzacji spowoduje utworzenie dokumentów 

przychodów i rozchodów magazynowych jeżeli takie występowały w danym okresie 

(dokumenty PW i RW). 

Wydruk ilościowo-wartościowy wykonujemy w opcji „Stany magazynowe” 
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Rys. 84 Okno dokumentu inwentaryzacji 

Do dokumentu inwentaryzacji dodano atrybut pozycji "Spisano ostatecznie". Jest 

to znacznik do wyszukiwania pozycji jeszcze nie spisanych. 

 

Rys. 85 Znacznik informujący o pozycjach już spisanych 

 

5.8.1. Wydruk arkuszy spisowych i rozliczenia inwentaryzacji 

Będąc na liście dokumentów inwentaryzacji i wskazując odpowiedni dokument 

system umożliwia wydruk arkusza spisu z natury, a po dokonaniu spisu wydruk rozliczenia 

tej inwentaryzacji. Wspomniane wydruki można uzyskać klikając w opcję Drukuj w górnym 

menu systemu. 
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5.8.2. Raport wydruku: Arkusz spisu z natury 

 

 

5.8.3. Raport wydruku: Rozliczenie inwentaryzacji 
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6. SPRZEDAŻ 

 

 

Rys. 86 Sprzedaż w głównym menu systemu 

Dokumenty sprzedaży można tworzyć wybierając w menu opcję Sprzedaż.  

Przed przystąpieniem do edycji dokumentów sprzedaży należy zdefiniować lub 

odpowiednio zmodyfikować Definicje sprzedaży.  
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6.1. Definicje sprzedaży 

6.1.1. Rodzaje dokumentów 

Rys. 87 Dostępne opcje okna Definicje sprzedaży 

 

W tym miejscu definiowane są symbole dokumentów np.  faktury, paragony, 

korekty faktur, itp. Definiując  dany dokument określa się format i sposób numeracji oraz 

powiązania z innymi dokumentami. Wskazuje się także raport, który będzie generowany 

przez ten dokument (np. faktura zdefiniowana wcześniej wg własnego wzoru). Definiując 

rodzaj sprzedaży należy zaznaczyć odpowiedni checkbox (mały kwadracik). Wcześniej 

zdefiniowany dokument może zostać również zaznaczony jako Nieaktywny: checkbox – 

prawy górny róg.  Parametr kolejność, określa kolejność przy podpowiedzi dla wyboru 

danego obiektu. W opcji Menu Wydruków można podłączyć dla danego typu dokumentów 

różne wydruki, np.: Faktura Netto, Faktura Brutto, Faktura Brutto + LOGO, itp. Menu 

Administracja – Wydruki dokumentów. 
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 UWAGA! 

Brak przypisania parametrów może być sygnalizowany błędem. 

 

W Definicji sprzedaży należy również określić Typy i Rejestry Sprzedaży oraz Typy 

Księgowania, które wykorzystywane będą przy tworzeniu rejestrów podatkowych  

i zestawień. 

 

Rys. 88 Okno z edycją rodzaju dokumentu sprzedaży 
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Zaznaczenie parametru ‘Podsumowanie VAT jako suma pozycji dokumentu’ dla 

konkretnego typu dokumentu sprzedaży zmienia sposób wyliczania kwoty VAT. VAT 

liczony jest  jako suma pozycji na danym dokumencie. 

 

Rys. 89 Okno  edycji rodzajów wydruków dokumentów sprzedaży 

 

 UWAGA! 

Wydruk tekstowy wymaga ustawienia na drukarce strony kodowej LATIN2 (852) 

i drukarka musi być podłączona do portu LPT1. Wydruk wykonywany jest z podglądu 

wydruku. 

 

6.1.2. Typ sprzedaży 

Typy sprzedaży dzielimy na trzy podstawowe rodzaje: 

❖ Sprzedaż krajowa towarów 

❖ Sprzedaż krajowa usług 

❖ Sprzedaż zagraniczna 

 

Aby edytować typy dokumentów sprzedaży należy wejść w menu „Definicje 

sprzedaży”, następnie w zakładkę „Typ sprzedaży” i na wybranym typie wykonać dwuklik 

lewym klawiszem myszki lub posłużyć się opcjami spod prawego klawisza (w tym 

przypadku opcja „Edytuj”). 
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Rys. 90 Menu kontekstowe dostępne pod prawym klawiszem myszki 

Przypis do deklaracji jest wykonywany na podstawie pola szczegółowego typu VAT. 

W oknie edycji typu sprzedaży można dokładnie sprecyzować jakimi parametrami 

dany typ sprzedaży ma się charakteryzować. Wszystkie dokonane zmiany zatwierdza się 

przyciskiem OK. 

 

Rys. 91 Okno edycji typu sprzedaży 
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Przykładowa edycja pola deklaracji VAT została przedstawiona poniżej. 

 

Rys. 92 Edycja pozycji deklaracji VAT 

 

6.1.3. Odwrotne obciążenie 

Jeśli w systemie wprowadzamy wiele dokumentów dotyczących odwrotnego 

obciążenia to można przygotować odpowiedni typ dok. zakupu, aby przyspieszyć 

późniejsze ich wprowadzanie. 

Na typie dok. zakupu najistotniejszymi parametrami są: 

❖ rodzaj wg. VAT (Nie podlega VAT) 

❖ domyślna stawka VAT (Odw. Obciążenie 0%) 
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Rys. 93 Edycja typu zakupu 

Jeśli nie ma przygotowanego odpowiedniego typu dok. zakupu to wprowadzając 

dok. zakupu należy pamiętać o takich parametrach jak: 

❖ Kontrahent krajowy 

❖ Typ VAT (Nie podlega VAT) 

❖ St. VAT (S [0%]) 

Sprzedaż zagraniczna 
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Rys. 94 Przykład wprowadzania dok. zakupu na odwrotne obciążenie 

W powyższym przykładzie pole ‘Księgow.’ jest wybrane jako ‘Bez księgowania’,  

a więc z takiego dok. nie zostanie pobrany z ewidencji dowód księgowy. Wskazane jest, 

aby księgować dokumenty źródłowe, a nie wewnętrzne tak więc w tym przypadku w tym 

polu powinien być wybrany odpowiedni typ księgowania. 

Po zatwierdzeniu dok. zakupu w ewidencji zakupu na konkretnym dokumencie 

wybrać należy opcję ‘Dodaj dok. wewnętrzny’. 

 

Rys. 95 Generowanie dok. wewnętrznego z ewidencji zakupów 
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W nowym oknie zaznaczyć należy ‘Zakup’ jak i ‘Sprzedaż’ i wpisać prawidłowe 

kwoty. Tak dla ‘Zakupu’ jak i ‘Sprzedaży’ najistotniejszym parametrem jest wybór w polu 

‘Typ VAT’. 

Rys. 96 Przykład edycji dok. wewnętrznego dotyczącego odwrotnego obciążenia 

Wybór pola ‘Typ VAT’ w przypadku Zakupu został przedstawiony poniżej. 

 

Rys. 97 Wybór typu VAT dla zakupu dotyczącego odwrotnego obciążenia 

Wybór pola ‘Typ VAT’ w przypadku Sprzedaży został przedstawiony poniżej. 

 

Rys. 98 Wybór typu VAT dla sprzedaży dotyczącego odwrotnego obciążenia 
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To do którego pola na deklaracji VAT będzie przypisana dana kwota zależy od 

wyboru odpowiedniego typu VAT. 

 

6.1.4. Rejestr sprzedaży 

 

Rys. 99 Zakładka definicji rejestru sprzedaży 

6.1.5. Typ księgowania 

 

Rys. 100 Zakładka definicji typu księgowania 
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6.2. Lista dokumentów 

 

Rys. 101 Widok okna z dokumentami sprzedaży 

 

Po wybraniu z menu pozycji „Sprzedaż” ukazuje się Formatka z dokumentami 

sprzedaży, w której można dodać, usuwać, drukować lub wyświetlić wybrany 

(podświetlony) dokument. Można także edytować te dokumenty, które mają status  

R (roboczy). Zatwierdzenie dokumentów zmienia status z roboczego (R) na zatwierdzony 

(Z) i wtedy dany dokument nie podlega już edycji chyba, że wcześniej wykonamy tzw. 

operację odwrotną tzw. „odtwierdzenia” dokumentu. Zatwierdzone dokumenty nie 

możemy usunąć (skasować). Aby wydrukować duplikat faktury należy najpierw oznaczyć 

fakturę jako duplikat klikając prawym przyciskiem myszki a następnie można wykonać 

wydruk. Po oznaczeniu faktury jako duplikat dokument zmieni rodzaj czcionki na italic 

(pochyła). 

 

 UWAGA! 

Dokumenty powiązane można zatwierdzać wyłącznie chronologicznie. Nie można 

zatwierdzić dokumentu powiązanego jeżeli istnieją niezatwierdzone dokumenty z datą 

wcześniejszą nastąpi wtedy sygnalizacja błędu. 
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6.3. Podgląd dokumentów nierozliczonych przy wystawianiu dokumentu 

sprzedaży 

Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wprowadzono możliwość weryfikacji 

stanu rozliczeń z danym odbiorcą.   

Kolor Zielony  oznacza, że termin zapłaty  nie został jeszcze przekroczony 

 Kolor Czerwony oznacza przeterminowane zobowiązania względem 

 sprzedającego 

Kolor ikonki przy kontrahencie  także sygnalizuje nam stan rozliczeń 

z  naszym odbiorcą. 

Po prawej stronie Analizy rozliczeń wybranego kontrahenta mamy wgląd w dane 

dotyczące obrotów w różnych okresach 

 

 

6.4. Wydruk dokumentów sprzedaży 

Aby wydrukować fakturę lub paragon, należy przejść do „Listy dokumentów”, 

wybrać  dokument sprzedaży i kliknąć prawym klawiszem myszki i z dostępnego podmenu 

wybrać „Drukuj” lub posłużyć się górnym menu systemu i również użyć klawisza „Drukuj”. 

Do wyboru mamy kilka podstawowych –zdefiniowanych wcześniej- wydruków. Można 

również podejrzeć wydruk na ekranie lub wyeksportować  (zapisać w formacie pdf) do 

pliku (nazwa pliku to, np.: Faktura 2014_03_0032.pdf). 
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Rys. 102 Widok dokumentu przed wydrukiem 

 

 

Rys. 103 Górne menu systemu i przycisk wydruku 
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Rys. 104 Zapis wydruku do pliku wraz z wyborem lokalizacji 

Wydruk dokumentu można uruchomić również kombinacją klawiszy „Ctrl-P” 

a zapis dokumentu jest możliwy w formacie plików: Excel, PDF oraz Word jak przedstawia 

rysunek poniżej. 

 

lub wybieramy sposób wydruku --- zapis do pliku PDF 

 

Będąc na liście dokumentów sprzedaży i korzystając z funkcji „Raporty” znajdującej 

się w lewym menu systemu można wykonać wydruk zestawień zbiorczych według 

odpowiednich kryteriów. 
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Wyślij jako PDF – nowa funkcja wydruku. Jeżeli kontrahent posiada adres  

e-mail wpisany w polu E-mail to tworząc wydruk dokumentu sprzedaży możemy 

skierować ten dokument (np. faktura) bezpośrednio na wskazany adres e-mail odbiorcy 

(np. info@softin.pl)  czyli można wysłać fakturę w wersji PDF na adres e-mail odbiorcy.  

Korzystający z tej funkcji muszą mieć odpowiednio skonfigurowaną obsługę poczty na 

komputerze. 

 

 

 

mailto:info@softin.pl
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6.4.1. Raport wydruku: Lista dokumentów sprzedaży 

 

Rys. 105 Przykład raportu listy dok. sprzedaży z podsumowaniem 
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6.4.2. Raport wydruku: Zestawienie sprzedaży według asortymentu 

Rys. 106 Przykład zestawienia sprzedaży według asortymentu 

 

 

Rys. 107 Przykład zestawienia sprzedaży według kontrahentów 
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6.4.3. Raporty wydruków: Faktury 

 

Rys. 108 Przykładowy wydruk faktury 

 



  

Moduł: Obrót towarowy  89 

 

Rys. 109 Przykładowy wydruk faktury anglojęzycznej (EUR) 

 

Rys. 110 Przykładowy wydruk faktury niemieckojęzycznej (EUR) 
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6.5. Nowa faktura 

Rys. 111 Widok okna przy tworzeniu nowej faktury 

W tym miejscu można utworzyć nowy dokument sprzedaży. Faktura składa się 

z nagłówka z danymi odbiorcy (komu sprzedajemy) oraz pozycji czyli „co sprzedajemy”.  

W nagłówku określa się (wybór z listy) również sposób zapłaty (gotówka, kredyt) oraz daty 

dokumentu. Jeżeli odbiorca (kontrahent) nie występuje  na liście podpowiedzi, można go 

zdefiniować klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając opcję „Dodaj” na liście 

kontrahentów.  

Rys. 112 Możliwość wprowadzenie nowego lub edycja istniejącego kontrahenta z okna podpowiedzi 
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Indeks (towar, wyrób, produkt, usługa) można wybrać z listy lub dodać – podobnie 

jak kontrahenta - jeżeli nie występuje. Można także jednorazowo dopisać indeks dla 

danego dokumentu. 

Rys. 113 Lista wyboru towarów lub usług dla nowo tworzonego dokumentu sprzedaży 

 

 UWAGA! 

Indeks można wpisać bezpośrednio na dokumencie bez dopisywania do bazy 

indeksów (poprzedzić ‘spacją’ przed podaniem jego nazwy).  Można również przekopiować 

(przenieść) pozycje z innego dokumentu z listy na nowo tworzony dokument sprzedaży.  

Funkcja ta jest przydatna jeżeli powielany jest dokument sprzedaży dla innych odbiorców. 

 

Rys. 114 Przykład przeniesienia pozycji towaru z istniejącego dokumentu na nowo tworzony metodą ‘przeciągnij i 

upuść’ 
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Podczas wprowadzania nowego dok. sprzedaży za pomocą atrybutów mówiących 

czy generować dok. kasowy i magazynowy można niezależnie od ustawień wynikających 

z parametrów w rodzaju dok. sprzedaży odznaczyć daną opcję. 

Rys. 115 Edycja dok. sprzedaży z opcją generowania dok. Kasowego 

 

Rys. 116 Edycja dok. sprzedaży z opcją generowania dok. magazynowego 

 

 UWAGA! 

Klikając ikonkę  w dokumentach sprzedaży lub zakupów można zobaczyć 

wcześniejsze dokumenty danego indeksu dla wybranego odbiorcy lub dla 

wszystkich odbiorców.  
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Rys. 117 Nowy dokumenty sprzedaży 

Istnieje możliwość podania na dokumencie sprzedaży oprócz nabywcy również 

odbiorcy oraz dodatkowych informacji o nim. Odbiorcę dokumentu możemy podać  

w zakładce ‘Odbiorca’ na edycji danego dokumentu. 

Rys. 118 Wstawianie odbiorcy dok. sprzedaży 
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 UWAGA! 

Jeżeli dla wybranej pozycji stawka VAT jest z tzw. „odwrotnym obciążeniem” 

musimy wskazać taką stawkę „S” (Administracja –Słowniki – Stawki VAT) 

 

Rys. 119 Okno Słowników i zakładka definicji Stawek VAT 

 

 UWAGA! 

Wyszukiwanie kontrahenta można rozpocząć od wpisywania nazwy w polu 

kontrahent. System zawęża obszar wyszukiwania do kontrahentów, którzy  

w mają nazwie wpisane symbole. Dokładnie tak samo działa wyszukiwanie indeksów  

i wszystkich innych obiektów w systemie (dokumenty). 



  

Moduł: Obrót towarowy  95 

Rys. 120 Przykład wyszukiwania kontrahenta po jego symbolu 

6.6. Szybkie wyszukiwanie dokumentów na liście Alt+F 

Za pomocą kombinacji klawiszy Alt+F system oferuje szybkie wyszukiwania na liście 

według wszystkich kolumn na wszystkich oknach (funkcja ta dostępna jest  również dla 

dok. zakupu jak i magazynowych). 

 

Rys. 121 Szybkie wyszukiwanie pozycji na liście za pomocą opcji Alt+F 

6.7. Nadruk adresów na koperty 

Nadruk adresów na koperty (4 najbardziej popularne formaty: DL, C6, B5, A4) jako 

opcja dostępna jest w Dokumentach sprzedaży, Kontrahentach oraz w Obsłudze 

sekretariatu.  Dane do nadruku kopert można edytować.  Pierwsze ustawienia zostaną 

zapamiętane przez system. 
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6.8. Wybór sposobu zapłaty „Płatność” 

 

 UWAGA! 

Przy wyborze formy płatności „Płatność łączona” należy w zakładce „Lista 

płatności” przypisać sposoby zapłaty dla poszczególnych form, np.: jeżeli jest do 

zapłaty za fakturę 600 zł to można wybrać  400 zł płatne w gotówce 

a 200 zł płatne przelewem 7 dni. Poniżej zakładka „Lista płatności” dla kwoty: 738 zł. 

 

 

Rys. 122 Przykład definiowania sposobów zapłaty przy wyborze „Płatność łączona” 
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6.9. Faktury walutowe 

 

Tworząc dokument sprzedaży w walucie obcej należy wcześniej zdefiniować 

odpowiedni rodzaj sprzedaży.  Rodzaj waluty należy wskazać w zakładce Waluta i VAT. 

Tam również można pobrać  aktualny kurs wybranej waluty – Rys. poniżej. 

 

Można wybrać odpowiedni wzór wydruku dla Faktury walutowej, np.  

anglojęzyczna lub niemieckojęzyczna.  
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6.10. Nowy paragon 

 

Rys. 123 Widok okna przy tworzeniu nowego paragonu 

W tym miejscu tworzony jest nowy dokument sprzedaży - paragon. Zwykle jest to 

dokument dla odbiorcy detalicznego, który płaci gotówką.  Pozycje do dokumentu 

wybierane są  lub wpisywane są podobnie jak dla faktury. Po zakończeniu edycji 

dokumentu należy kliknąć ikonkę   aby umożliwić zapis, a następnie wydruk 

dokumentu. Zatwierdzenie  dokumentu odbywa się klikając na ikonkę . 

Dokument przyjmuje status Roboczy (R) i pojawia się na „Liście dokumentów sprzedaży”. 

Zmiana statusu Roboczego (R) na Zatwierdzony (Z) następuje poprzez uruchomienie 

ikonki .  Po wykonaniu tej operacji w zależności od ustawionych parametrów 

następuje: utworzenie dokumentu magazynowego, zapis do rejestru sprzedaży itp. 

Istnieje możliwość anulowania wykonanej operacji – uruchamiamy wtedy ikonkę  

jeżeli oczywiście jest aktywna. 

Do dokumentu zatwierdzonego (faktura, paragon) można utworzyć korektę. 

Zatwierdzony dokument korygujący utworzy odpowiednio dokument magazynowy (WZ). 

 

 UWAGA! 

Ewentualne kolejne korekty tworzymy do ostatnio utworzonego dokumentu 

(korekty). Przy większej niż jedna ilości korekt musimy uaktualnić stany magazynowe 

odpowiednim dokumentem (PZ). 
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6.11. Faktura z paragonu(ów) 

 

Rys. 124 Widok okna przy tworzeniu faktury z paragonów(1) 

Na dwa sposoby można utworzyć dla klienta fakturę z wybranych paragonów  

❖ Wybieramy menu „faktura z paragonów” i po uzupełnieniu pola kontrahent 

ikonką dodaj (górny wiersz ikon)  wybieramy kolejno paragony dla danej 

faktury.  Rys. powyżej 

❖ Z listy dokumentów sprzedaży  wybieramy (filtrujemy) paragony a następnie 

zaznaczamy te, dla których będziemy tworzyć dokument sprzedaży (fakturę) – 

prawym przyciskiem wybieramy „dodaj do faktury zbiorczej)  - rys. poniżej 

 

 

Rys. 125 Widok okna przy tworzeniu faktury z paragonów(2) 
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6.12. Maski dokumentów 

Maska pozwala określić sposób w jaki ma być wyświetlony „symbol” danego 

dokumentu (np. faktury lub paragonu).  

Przykładowa konfiguracja maski może wyglądać tak: . Natomiast  

symbol wygenerowany z tej maski wygląda tak: . Litera „P” jest na początku  

i określa typ dokumentu, w  tym przypadku paragon, następny segment określa rok (4 

znaki). Ostatni segment to numer dokumentu (tutaj jest to 322 dokument w 2014 roku). 

Maskę konfiguruje się w „Definicji sprzedaży” dla konkretnego rodzaju dokumentu. 

Konfiguracja wygląda tak samo zarówno dla dokumentów sprzedaży i zakupów, a także 

zamówień itp. 

 

 

Okno konfiguracyjne wygląda następująco: 

 

Rys. 126 Okno edycji rodzaju dokumentu sprzedaży 
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❖ Nazwa (dowolna nazwa definiowalnego typu dokumentu) 

❖ Maska 

W pole tekstowe przy pozycji „Maska” należy wpisać parametry, które mają 

zawierać Symbol danego dokumentu. Jeżeli w symbolu ma wystąpić  np. miesiąc lub rok, 

to do symbolu należy dodać znak „@” i z rozwijanej listy wybrać żądaną  pozycję. 

Dostępne parametry maski dokumentu pojawiające się po wciśnięciu przycisku 

„@”: 

 

Rys. 127 Dostępne parametry maski dokumentu 

❖ Nr długość  

Parametr ten określa liczbę znaków w numeracji danego typu dokumentu (w tym 

przykładzie jest to 5, a więc nowo tworzony dokument będzie miał numer np.: 00322) 

❖ Nr znak 

Parametr ten jest ściśle powiązany z wyżej wymienionym i określa w jaki sposób 

ma być uzupełniany ciąg znaków (w tym przypadku 4 znaki) począwszy od pierwszego, np. 

jeśli tym parametrem jest 0 (zero) to numer pierwszy dokumentu miałby wartość: 00001, 

jeśli natomiast tym znakiem była by jakaś litera, np. x to pierwszy i kolejny dokument byłby 

numerowany jako: xxxx1 

Przykład: 

P/2014/00001 lub P/2014/xxxx1 
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 UWAGA! 

Podobne zasady obowiązują w innych obiektach systemu (zamówienia, magazyny, 

zakupy, majątek trwały, place, itp.).  



  

Moduł: Obrót towarowy  104 

7. KASA I BANK 

 

7.1. Lista raportów kasowych 

W oknie ‘Dokumenty kasowe’ prowadzona jest ewidencja i rozliczanie dokumentów 

kasowych w dowolnych walutach. W ‘Słownikach’ (menu główne Administracja) 

definiowane są kasy z przyporządkowaniem konkretnej waluty oraz przydzielaniem 

użytkownikom uprawnienia do obsługi danej kasy. 

Rys. 128 Lista raportów kasowych 

Pracę na nowej kasie należy rozpocząć od dodania pierwszego rejestru kasowego 

za pomocą dostępnej opcji pod prawym klawiszem myszki. 
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Rys. 129 Dodanie pierwszego rejestru kasowego 

Podczas dodawania nowego rejestru należy wskazać datę z jaką zostanie on 

utworzony. 

 

Rys. 130 Wybór daty początkowej rejestru kasowego 

Zamykanie aktywnego rejestru automatycznie tworzy nowy rejestr roboczy, tak 

więc aby usunąć ostatni rejestr roboczy należy otworzyć rejestr go poprzedzający. 

Kasy definiujemy i edytujemy w Administracja / Słowniki zakładka ‘Kasa’. 
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Rys. 131 Okno edycji kasy 

Dokumenty Kasy i Banku umożliwiają kontrolę naszych finansów. W kasie 

przeprowadza się głównie operacje gotówkowe (zapłaty gotówką, wypłata gotówki)  

a w banku wszelkie operacje związane z odłożonym terminem zapłaty czyli tzw. sprzedaże 

i zakupy kredytowe. 

 

Rys. 132 Rodzaje dokumentów kasowych 

W rodzajach dokumentów kasowych podobnie jak w bankowych widać 

dokumenty, które zostały wpisane w bazę danych kasy. W tym oknie można sprawdzać 

i zmieniać ustawienia danego dokumentu dla kas.  
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Jest to bardzo przydatna funkcja programu do edycji ustawień dokumentów kasy 

pozwala w wygodny sposób przeglądać dokumenty z danej kasy o różnych 

przeznaczeniach, do której przechodzimy po dwukrotnym kliknięciu kursora na danym 

dokumencie. 

 

Rys. 133 Edycja dokumentu kasowego 

7.2. Lista raportów bankowych 

Rys. 134 Lista raportów bankowych 
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Rys. 135 Wyciągi bankowe. 

W oknie wyciągi bankowe można przejrzeć wyciągi z danego okresu dla danego 

użytkownika. Dostępne są takie informacje jak Stan, Bank, Data od, Data do, Stan 

początkowy, Stan końcowy. 

 

Rys. 136 Raport bankowy – tworzenie i przykład. 

 

Raport bankowy – dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to 

dokument zbiorczy operacji bankowych w ciągu określonego okresu, potwierdzonych 

dokumentami. 

W danym oknie można przejrzeć stan na początku dowolnego okresu i na końcu 

tego okresu. Okresy te można wybierać również w tym oknie poprzez wpisanie daty albo 

wybranie dnia w kalendarzu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument
http://pl.wikipedia.org/wiki/Got%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Operacja_%28bankowo%C5%9B%C4%87%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasa_%28rachunkowo%C5%9B%C4%87%29
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Rys. 137 Rodzaje dokumentów bankowych 

W rodzajach dokumentów bankowych określa się dokumenty, które będą 

wykorzystywane przy operacjach bankowych. W tym oknie można sprawdzać i zmieniać 

ustawienia danego dokumentu. Istnieje również edycja wybranego dokumentu 

(podwójne kliknięcie). 

 

7.3. Partie walut 

Wprowadzamy nowy walutowy rachunek bankowy jak i odpowiadającą danej 

walucie kasę. 

To gdzie będą umieszczane dowody księgowe wynikające z różnic kursowych, za 

pomocą którego dowodu i z jakimi kontami podajemy w ‘Parametrach systemu’ - zakładka 

‘Księgowość’. 



  

Moduł: Obrót towarowy  110 

Rys. 138 Parametry systemu z danymi dotyczącymi różnic kursowych 

Następnie w głównym menu ‘Kasa i bank’ – ‘Partie walut’ poprzez opcję ‘Dodaj’ 

wprowadzamy ilość danej waluty tak dla konkretnego rachunku bankowego walutowego 

jak i kasy walutowej. 

Rys. 139 Opcja dodawania nowej partii walut 

Kolejną czynnością jest wprowadzenie BO w rejestrze bankowym lub kasowych 

odpowiadającą ilości wprowadzonej waluty w oknie ‘Partie walut’. 

Od tego momentu system kontroluje rozchody i przychody w danej walucie tak dla 

kasy jak i banku automatycznie wyliczając dla rozchodów różnice kursową. 
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Jeśli chodzi o ‘Obsługę rozrachunków’ to podczas rozliczania danej pozycji 

walutowej system wyświetli nam dodatkowe okno z informacją o tworzeniu nowego 

dowodu księgowego z wyliczoną kwotą różnicy księgowej. 

 

7.4. Lista wyciągów 

Okno listy wyciągów służy do importu wyciągów bankowych. Za pomocą opcji 

‘Import wyciągów bankowych z pliku’ wczytujemy dane przelewów z konkretnego banku 

na poniższą listę. 

Rys. 140 Okno z listą wyciągów bankowych 

Funkcją ‘Zapis do dokumentów bankowych’ przenosimy dane przelewy do 

odpowiedniego rejestru bankowego w systemie. 

 

7.5. Lista przelewów 

Lista przelewów służy do wysyłki przelewów pochodzących bezpośrednio z modułu 

‘Personel’, a dotyczących list wypłat. 

Przelewy generujemy poprzez opcję dostępną pod prawym klawiszem myszki 

ustawiając się na konkretnej liście wypłat. 
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Rys. 141 Opcja generowania przelewów 

 

 

Rys. 142 Generowanie przelewów z list wypłat 

Po wypełnieniu odpowiednich pól zatwierdzamy proces generowania. 
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Rys. 143 Komunikat z informacją po generowaniu 

Na liście przelewów otrzymujemy wygenerowane pozycje. 

Rys. 144 Pozycje listy przelewów 

Kolejną czynnością jest oznaczenie wysyłanych przelewów jako ‘Do emisji’. 
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Rys. 145 Oznaczanie przelewów do emisji 

Dopiero teraz wszystkie przelewy oznaczone jako ‘Do emisji’ można zapisać do 

pliku za pomocą opcji ‘Wyślij do pliku’. 

Rys. 146 Opcja zapisu przelewów do pliku 

Tak przygotowany plik importujemy do danego banku, z którego będziemy 

wykonywali przelewy.  
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8. KONTRAHENCI 

 

 

Rys. 147 Menu systemu z funkcją dostępu do definicji Kontrahentów 

 

Rys. 148 Widok okna z listą kontrahentów 

W zakładce kontrahenci jest dostęp do pełnej listy kontrahentów, którą można 

edytować, dodawać lub usuwać wskazane pozycje listy. Można również podejrzeć lub 

edytować istniejące  zapisy. Do każdego kontrahenta można przypisać wszystkie istotne 

informacje związane z nim: np. tel. kontaktowy, adres e-mail, adres strony internetowej, 

nazwę i nr rachunku bankowego. Kontrahenta można również zablokować, co będzie 

skutkować brakiem możliwości wystawienia dokumentu dla takiego odbiorcy. Istnieje 

możliwość szybkiego wyszukania wcześniej zdefiniowanych kontrahentów stosując różne 
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kryteria sortowania np. nazwa, NIP, adres, itp. Wpisując kolejne znaki program zawęża się 

obszar wyszukiwania, np. można wyszukać wszystkich kontrahentów z danej 

miejscowości. Do wybranego kontrahenta można podłączyć wybrany plik w dowolnym 

formacie. 

 

 UWAGA! 

Można wpisywać (dodawać) kolejnych kontrahentów poprzez edycję symbolów już 

wcześniej zdefiniowanych. 

 

 

Rys. 149 Dodawanie nowego lub edycja istniejącego kontrahenta 
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Wypełniając takie pola jak Płatność, Rabat  przypisywane są danemu 

kontrahentowi cechy, z których korzysta się przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. 

 

 UWAGA! 

Aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można 

zweryfikować korzystając ze strony: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html.  

 

Na tej stronie można uzyskać potwierdzoną informację, czy dany kontrahent jest 

aktywny.  Od wersji 1.2.2 opcja weryfikacji jest również dostępna w sBIZNES. 

Aby symbol danego kraju był widoczny przy wpisywaniu symbolu NIP należy 

w Menu Administracja- Słowniki-Kraje aktywować dany kraj jeżeli jest „Nieaktywny”.  

Weryfikacja NIP na podstawie zapisów w bazie VIES (www.ec.europa.eu)   

Możliwość wczytania danych kontrahenta zapisanych w bazie GUS-BIR. 

Dodano możliwość weryfikacji poprawności NIP na podstawie porównania z  bazą 

VIES (wymagane jest podanie kodu kraju)  jak również wczytania danych z bazy GUS-BIR.

  

 Ikony z prawej strony przy polach NIP i REGON umożliwiają pobranie danych 

z ogólnopolskiej bazy GUS-BIR. Należy pamiętać, że po wczytaniu istniejące dane 

kontrahenta zostaną nadpisane. Wczytanie danych po uprzednim wpisaniu NIP lub nr 

REGON może być przydane szczególnie przy dodawaniu do bazy nowego kontrahenta. 

Przy zapisywaniu danych do bazy (ikonka OK) system dodatkowo weryfikuje poprawność 

zapisów: NIP, REGON, KRS, Nr konta bankowego, PESEL. Błędne dane są sygnalizowane 

odpowiednim komunikatem. Wypełnienie pól adres e-mail oraz strona www pozwoli na 

automatyczne uruchomienie tych opcji, pod warunkiem dostępu do Internetu. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html
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Alokacje pozwalają podejrzeć wszystkie dokumenty dla wybranego kontrahenta. 

Dokumenty te można wydrukować lub obejrzeć klikając prawym przyciskiem myszki na 

wybranej pozycji listy. 

 

Wgląd w dokumenty wybranego kontrahenta daje możliwość  zapoznania się jakie 

dokumenty i kiedy były wystawiane w systemie. 

8.1. Rozliczenia (należności/zobowiązania) 

W tym miejscu można kontrolować i rozliczać finanse. W prosty sposób można 

sortować oraz dokonywać płatności lub odznaczać wpływy na konto bankowe i kasowe. 

Rozliczeń można dokonywać w powiązaniu z dokumentami kasowymi i bankowymi lub 

bez powiązań. Poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów można odfiltrować tylko 

wybrane dokumenty, np. nasze Należności lub Zobowiązania. Można również wybrać 

kontrahenta dla którego mają być wykonywane rozliczenia. Wykorzystując prostą metodę 

„Kopiuj” Ctrl-Shift-C „wklej” Ctrl – V można realizować przelewy poprzez Internet – 

kopiować niezbędne dane. Dokumenty oznaczone znacznikiem „x” to dokumenty 

robocze, które można rozliczać po zatwierdzeniu. 
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Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki pokaże się ikona:    

W łatwy sposób można rozliczyć każdą należność i każde zobowiązanie. 

Rozliczenia kontrahentów to obszar,  w którym można dodawać rozliczenia 

z danymi kontrahentami, przeglądać poprzednie rozliczenia, sprawdzać stan należności  

i zobowiązań. 

 

Rys. 150 Dokumenty rozliczenia. 

W rozliczeniach (zapisy nierozliczone lub częściowo rozliczone)  można generować 

wezwania do zapłaty (należności)  dla wybranego kontrahenta (wybierając jeden lub kilka 

dokumentów danego kontrahenta) – ikonka „Drukuj” – wzór poniżej. System obliczy 

również odsetki przypadające na dzień wezwania do zapłaty.  Należy zwrócić uwagę na 

poprawność definicji tabeli odsetkowej  

w parametrach systemu (rozliczenia).   

Wybierając  odpowiednie  opcje można śledzić i kontrolować stan Należności 

i Zobowiązań.   

Możliwość zmiany daty płatności zarówno dla należności jak i zobowiązań. 

Szczególnie przydatne, gdy np. dostawca potwierdzi przesunięcie terminu zapłaty. 
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Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe ustawienie parametrów  

w  Administracji-Parametry – zakładka „Rozliczenia” 

 

Rys. 151 Przykładowe wezwanie do zapłaty należności. 
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Rys. 152 Parametry Rozliczeń – Tabela odsetek. 

Opis poszczególnych ustawień wyświetli się po najechaniu kursorem na wybrany 

parametr. 

 

8.2. Eksportowanie kontrahentów do pliku 

W celu wyeksportowania listy kontrahentów należy przejść do zakładki 

„Kontrahenci” wybrać z pola menu „lista kontrahentów”.  
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Rys. 153 Export kontrahentów. 

Na liście można wybrać i zaznaczać kontrahentów do wyeksportowania (np.: 

przytrzymując klawisz CTR i klikając na wybranych kontrahentach). Po 

zaznaczeniu, należy kliknąć na ikonę Export.  

Wybór wszystkich pozycji zaznaczamy poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy 

Ctrl-A 
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Rys. 154 Widok okna zapisu pliku. 

W nowej formatce należy podać ścieżkę, gdzie będzie zapisany plik oraz wpisać 

nazwę pliku z jego rozszerzeniem np. (Kontrahenci.txt) i wybrać przycisk „Zapisz”. 

 

8.3. Opisy dodatkowe do kontrahentów 

System oferuje opisy dodatkowe do kontrahentów umożliwiające podpowiedzi na 

dokumentach sprzedaży. 
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Opisy te możemy dodawać jako ogólne z wykorzystaniem dla wszystkich lub tylko 

przypisane do konkretnych kontrahentów. 

 

Tworząc nowy dokument sprzedaży, w zakładce ‘Opis dodatkowy’ za pomocą 

dostępnej opcji wskazujemy interesujący nas opis przypisany do kontrahenta bądź 

wybieramy opis ogólny usuwając znacznik przy kontrahencie. 
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Za pomocą drugiej opcji możemy z tego miejsca dopisać nowy opis do kontrahenta 

lub jako opis ogólny. 
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9. INDEKSY (Towary, Usługi, Materiały, Produkty, ...) 

 

 

Rys. 155 Dostęp do definicji indeksów z głównego menu systemu 

 

Indeksy to baza towarów, materiałów, produktów, usług itp., które można 

wykorzystywać w pracy z systemem.  Poprzez zdefiniowanie rodzajów można pogrupować  

indeksy wg własnego uznania np.: towary, wyposażenie, produkty, wyroby, narzędzia, 

usługi itp. 

Indeksy mogą być kompletowane oraz mieć zamienniki, które ułatwią 

wykonywanie czynności związanych np. ze sprzedażą. Do każdego indeksu można 

przypisać producenta, jego  kod oraz kod EAN i PKWiU. Indeks lub grupa indeksów może 

posiadać swój cennik. Dany Indeks  może zostać  oznaczony jako nieaktywny: checkbox - 

prawy górny róg.  Wszystkie indeksy można filtrować na różne sposoby. Wszelkie 

wyszukiwanie odbywa się wg. metody zawężania zakresu wyszukiwania, np. wpisanie w 

górnym pasku nad polem Nazwa ciągu znaków np.: „lapt” system pokaże tylko te indeksy, 

które mają w swojej nazwie ciąg znaków „lapt”. 
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9.1. Lista indeksów 

Rys. 156 Okno z listą indeksów 

Na liście indeksów można dodać, usunąć, podglądać lub edytować towary bądź 

usługi. Aktywne ikony na górnym pasku określają możliwe akcje  na zaznaczonym indeksie 

(Odświeżyć, Dodać, Edytować, Usunąć, itp.). Przy próbie skasowania wybranego indeksu 

program zawsze prosi o potwierdzenie oraz sprawdza, czy powiązania z innymi 

dokumentami umożliwiają skasowanie wybranego indeksu. Jeżeli nie ma możliwości 

usunięcia indeksu pojawi się stosowny komunikat. 

W górnej części menu można ustawiać dowolne filtry np. Magazyn, Grupa, Stany 

Minimalne, Rodzaje Indeksów, itp.  

W dolnej części menu widać oraz można wpisywać i modyfikować dane dodatkowe 

związane z wybranym indeksem np.: zamiennik (i) grupy, cenniki, komplety.  
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Do każdego indeksu można podłączyć dowolny plik (ikonka: Pliki) np.  zdjęcie, film, 

dokument, itp. 

Rys. 157 Edycja indeksu 

Dla konkretnego indeksu możemy przypisać czas trwania danej gwarancji jak i jej 

warunki. 

Warunki gwarancji możemy również podpiąć pod całą grupę towarową, a 

dokonujemy tego w Indeksy / Definicje i słowniki / Rodzaje indeksów. 

 

9.1.1. Atrybuty i nazwy 

Poprzez zakładkę ‘Atrybuty i nazwy’ istnieje możliwość definicji symbolu, nazwy, 

opisów indeksu towarów i usług w językach obcych. Nazwy w językach mogą być używane 

do wydruku dokumentów, które tego wymagają. 



  

Moduł: Obrót towarowy  129 

Rys. 158 Modyfikacja nazwy danego towaru w obcym języku 

 

 

Rys. 159 Dodawanie opisu towaru w obcym języku 

 

Rys. 160 Lista atrybutów i obcych nazw danego towaru 

 

 

Rys. 161 Modyfikacja atrybutów danego towaru 
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Atrybuty definiowane są w Indeksy / Definicje i słowniki / Atrybuty. Atrybut może 

być typu wartość, opis, data lub typu słownikowego. Wartości atrybutów indeksów mogą 

być formatowane w zależności od potrzeb użytkownika. W definicji atrybutu określa się 

również do jakiego rodzaju indeksu się on dotyczy. 

9.1.2. Komplety i składniki kompletu 

Rys. 162 Edycja towaru z opcją kompletu 

Jeżeli dany indeks został oznaczony jako komplet to poprzez zakładkę ‘Komplet’ 

można dodać, tzw. składniki kompletu. 

Rys. 163 Lista składników danego kompletu 

 

UWAGA! 
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Można wpisywać (dodawać) kolejne indeksy poprzez edycję symbolu już wcześniej 

zdefiniowanych. Program zapyta czy utworzyć nowy indeks -  jak poniżej: 

 

Rys. 164 Modyfikacja symbolu indeksu lub zapis jako nowy 

Podczas wprowadzania nowego indeksu system sprawdza czy dany symbol nie 

został już wcześniej użyty, jeśli tak to poinformuje nas o tym stosownym komunikatem, tj. 

‘Dany symbol istnieje !’. 

Rys. 165 Sprawdzanie symbolu indeksu 
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9.2. Definicje i słowniki 

9.2.1. Rodzaje indeksów 

 

Rys. 166 Grupy i rodzaje indeksów 
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Rys. 167 Edycja rodzaju indeksu 

Dodano możliwość uzupełniania partii magazynowych w zależności od rodzaju 

towaru lub magazynu. Partia magazynowa jest uzupełniana jeśli rodzaj towaru lub 

magazyn ma ustawiony atrybut "Czy uzupełniać partie przy tej samej cenie indeksu?" 

Dla magazynu parametr ustawiany jest w Administracji / Słowniki, zakładka 

‘Magazyn’. 
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Rys. 168 Okno edycji magazynu 

 

Rys. 169 Opcja edycji rodzaju indeksu 
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Rys. 170 Podpięcie warunków gwarancji pod konkretny rodzaj indeksu 

Wydruk warunków gwarancji dla konkretnego towaru wykonujemy będąc na liście 

indeksów i uruchamiając raport ‘Karty gwarancyjne’ znajdujący się w lewym menu 

systemu. 

 

Przykład raportu wydruku karty gwarancyjnej. 
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Rys. 171 Wydruk karty gwarancyjnej 
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Rys. 172 Definicja maski rodzaju indeksu 

Tworząc nową grupę indeksów i definiując dla niej maskę, podczas wprowadzania 

znaku ‘@’ otrzymujemy listę wcześniej zdefiniowanych segmentów, które w dowolny 

sposób możemy wykorzystać. 

W oknie grupy i rodzaje można dodawać i edytować istniejące grupy np. usługi, 

towary itd. oraz rodzaje towarów. komputery, telewizory, kasy fiskalne itd. 

Po prawej stronie okna są przyciski określające dany towar oraz niektóre 

informacje na jego temat. 

Dla prostych i małych baz wystarczy zdefiniować dwa podstawowe rodzaje: Towar 

i Usługi. 
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9.2.2. Grupy indeksów 

Rys. 173 Okno z listą grup indeksów 

9.2.3. Zmienne symbolu indeksów 

Rys. 174 Okno z parametrami do budowy maski indeksów 
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W lewym oknie występują segmenty domyślnie zdefiniowane przez system, 

natomiast w prawym oknie segmenty te definiowane są przez użytkownika. 

 

 

9.2.4. Warunki gwarancji 

Rys. 175 Lista warunków gwarancji 

Ilość miesięcy gwarancji określana jest na indeksie, natomiast warunki gwarancji 

mogą być skojarzone z rodzajem indeksu lub bezpośrednio z indeksem. 
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Przykład edycji warunków danej gwarancji. 

Rys. 176 Edycja warunków gwarancji 
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9.2.5. Atrybuty 

Rys. 177 Okno edycji atrybutów 

Edycji atrybutów dokonujemy poprzez menu dostępne pod prawym klawiszem 

myszki. Dany atrybut możemy podpiąć pod konkretne rodzaje towarów. 
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Rys. 178 Edycja atrybutu 

Po wskazaniu indeksu na liście indeksów w zakładce ‘Atrybuty i nazwy’ uzupełniamy 

dane atrybuty o konkretne wartości. 

 

9.3. Menu szybkiej sprzedaży 

Menu szybkiej sprzedaży wykorzystywane jest w Transakcje / Sprzedaż jako szybka 

podpowiedź asortymentu do sprzedaży dla klienta, a także jako menu wyboru towarów w 

transakcjach otwartych. 

9.3.1. Menu sprzedaży 
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Rys. 179 Definicja menu szybkiej sprzedaży 

Menu budowane jest za pomocą nadrzędnych i podrzędnych elementów 

stanowiących przyciski menu, do których przypinane są usługi. Edycji danego elementu 

czy dodanie nowego dokonujemy poprzez menu dostępne pod prawym klawiszem 

myszki. 

 

Rys. 180 Opcja dodawania lub edycji przycisków menu 
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Rys. 181 Okno z edycją przycisku 

Za pomocą parametrów ‘Wysokość’ czy ‘Szerokość’ określamy wymiar danego 

przycisku menu, jak i jego kolor czy czcionkę opisu. 

Towar podpinamy pod konkretny przycisk menu dopiero na najniższej podgrupie. 

Dla poszczególnych towarów definiujemy cenniki w zależności od danej godziny 

czy dnia tygodnia. 

Jeśli w tym samym okresie co już obowiązujący cennik chcielibyśmy wprowadzić 

jakiś inny (z inną ceną przez np. tylko jedną godzinę) to nie potrzeba modyfikować tego 

już istniejącego cennika, a tylko dokładamy nowy jako ‘Priorytetowy’. 
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Rys. 182 Podpięcie towaru pod dany przycisk menu z opcją cenników 

 

Za pomocą tej opcji ‘Dodaj cennik dla towarów podrzędnych’ dokonujemy 

globalnej zmiany cen dla wszystkich podrzędnych towarów z danej grupy. 
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Rys. 183 Opcja dodawania cennika dla grupy towarów 

Stała cena – wszystkie towary z danej grupy z tą samą ceną. 

 

Rys. 184 Edycja cenników ze stałą ceną 

Zmień cenę o – Zmiana cen danej grupy o daną wartość na + bądź na - 
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Rys. 185 Modyfikacja cenników o daną wartość 

Rabat [%] – Pomniejszenie cen danej grupy towarów o konkretny % z opcją 

zaokrąglania. 

 

Rys. 186 Pomniejszenie cen danej grupy towarów o konkretny % z opcją zaokrąglania 

 

9.3.2. Dodatki do receptur 

Funkcjonalność ta dotyczy zmiany receptury przez klienta w trakcie zamawiania 

pozycji z menu (moduł Transakcje). 
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Rys. 187 Okno z listą dodatków do receptur 
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10. OBSŁUGA SEKRETARIATU (PISMA I DOKUMENTY PRZYCHODZĄCE I 

WYCHODZĄCE IN/OUT ) 

 

Obsługa Sekretariatu umożliwia ewidencjowanie oraz kontrolę wszystkich pism  

i dokumentów (faktury sprzedaży, zakupów, dokumenty magazynowe, zamówienia).   

 

Rys. 188 Widok okna obsługi sekretariatu. 

Aby dodać wybrany dokument  do sekretariatu  wystarczy na liście dokumentów 

(sprzedaży, zakupów, itp.) w zakładce „Dane dodatkowe” wybrać  ikonę: 
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Rys. 189 Widok okna z listą dokumentów sprzedaży – dodawanie do rejestru IN/OUT 

 

 

Rys. 190 Widok okna z listą dokumentów magazynowych – dodawanie do rejestru IN/OUT   
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11. CRM KONTAKTY 

 

System CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) umożliwia wprowadzanie 

i kontrolę kontaktów i relacji z klientami. Można planować lub zapisywać dane historyczne 

dotyczące relacji z wybranym klientem. 

 

Rys. 191 Widok okna z listą dokumentów CRM 

Każdemu kontrahentowi w zakładkach „CRM” oraz „Przydział do grup”  można 

przypisać  kilka wybranych atrybutów (osoba prowadząca, region, itp.). Grupy występują 

w postaci definiowalnego słownika.  

 

Rys. 192 Widok okna z zakładkami: CRM  oraz Przydział do grup 

 

Poniżej przykłady definiowania słowników w menu: Definicje i słowniki - 

Kontrahenci 
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Rys. 193 Widok okna:  Atrybuty kontrahenta – definicje i słowniki Kontrahenta 

 

 

Rys. 194 Widok okna:  Typ CRM – definicje i słowniki Kontrahenta 
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Rys. 195 Widok okna:  Rodzaj CRM – definicje i słowniki Kontrahenta 

Słowniki definiuje się wg własnych potrzeb.  

Słowniki i definicje można wykorzystywać np. przy edycji kontrahentów. 
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12. RAPORTY DEFINIOWALNE 

 

Rys. 196 Widok okna Raporty - Definicja raportów 

Możemy zdefiniować dowolny raport wg. uznania. W tym celu możemy 

wykorzystać wzory raportów wbudowanych lub zlecić definicję. 

Dostępne raporty tzw. systemowe są widoczne w zależności od uruchomionych 

funkcji. Przykład: Jeżeli jesteśmy w Menu: Magazyny – Lista dokumentów możemy 

uruchomić zdefiniowane raporty: Nota syntetyczna lub wydruk listy dokumentów. Należy 

pamiętać o zaznaczeniu dokumentów, które będą występowały w raportach. 

 

 UWAGA! 

Każdy raport jest generowany tylko dla zaznaczonych obiektów. Jeżeli 

podświetlimy jeden obiekt raport zostanie utworzony tylko dla tego obiektu. 

 

 UWAGA! 

Niektóre wydruki np. nota syntetyczna tworzone są dla wybranych dokumentów 

np. zakres dat (rok, miesiąc, kwartał, od - do). 
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Rys. 197 Nota syntetyczna - potwierdzenie 

Powyżej przykład noty syntetycznej dla zakresu od 1 do 21 stycznia. Ponadto mamy 

możliwość wydruku z rozbiciem na poszczególne rodzaje towarów. 

Przykład noty syntetycznej z rozbiciem na rodzaje towarów: 

Rys. 198 Nota syntetyczna z rozbiciem na towary 
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  Przykład noty syntetycznej bez rozbicia na rodzaje towarów: 

Rys. 199 Nota syntetyczna bez rozbicia na towary 

Notę syntetyczną drukujemy zawsze dla wybranego zakresu zaznaczając zakres 

dokumentów, który nas interesuje. Możemy wcześniej ustawić odpowiedni filtr  

a następnie wybrać dokumenty, dla których będziemy drukować notę syntetyczną 

(zaznaczyć). 
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12.1. Przykład raportu 

Rys. 200 Przykład raportu – Sprzedaż wg. asortymentu 

 

13. CENNIKI 

 

 

Rys. 201 Widok okna - Edycja cennika 

Wybór rodzaju cennika 

Określenie sposobu zaokrąglania 

cen. 

Wpisujemy nazwę cennika 
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Możemy zdefiniować dowolną ilość cenników i wykorzystywać podczas pracy  

w programie. Podczas definiowaniu nowego cennika wypełniamy wszystkie pola oraz 

zaznaczamy checkboxy w zależności od wyborów. 

Rys. 202 Widok okna - Wydruk deklaracji VAT 

W programie funkcjonuje automatyczne tworzenie deklaracji podatkowych. 

 

 UWAGA! 

Dane podatnika zaczytywane są z menu: Administracja – Firma – zakładka 

„Podatnicy”.   Po wprowadzeniu zmian w zakładce Podatnicy należy usunąć deklarację VAT 

7 i utworzyć ponownie. 

  

NIP Użytkownika 

 

Pola wypełniane automatycznie 

 

Większość pól jest wypełniana 

automatycznie 
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Po usunięciu deklaracji należy zamknąć okienko deklaracje i otworzyć ponownie. 

Deklaracja zapełni się sama danymi. 

 

Rys. 203 Raport wydruku księgi przychodów i rozchodów 
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14. EWIDENCJA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW – WYDRUKI 

 

 

Rys. 204 Ewidencja sprzedaży VAT 
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Rys. 205 Ewidencja zakupów VAT 
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Rys. 206 Widok okna - z opisem możliwych działań 

Każdy dokument można wielokrotnie Zatwierdzać, Odtwierdzać, Anulować, 

Księgować, drukować oraz sprawdzać powiązania z innymi dokumentami. Zawsze po 

zmianie ustawień (np. okresy) konieczne jest uruchomienie ikonki „Odśwież” (lewy górny 

róg) 

 

 UWAGA! 

Do każdego obiektu w systemie (dokumenty, kontrahenci, indeksy) możemy 

podpiąć dowolny dokument w wybranym formacie. 

  

Wybrany (podświetlony) 

dokument 

W dolnym menu w poszczególnych 

zakładkach widzimy informacje związane z 

danym dokumentem. Niektóre można 

edytować 

 

Górne menu służy do 

wyboru sposobu 

wyświetlania 

(filtrowania) 
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15. LISTA PLIKÓW PODŁĄCZONYCH DO OBIEKTÓW 

 

Rys. 207 Lista plików 

 

Do dowolnego obiektu (dokumenty, kontrahenci, indeksy) możemy podpiąć 

dowolny plik, który zostanie zapisany w miejscu określonym w parametrach systemu 

„Folder zapisu plików do obiektów” 

Wskazujemy katalog, gdzie pliki będą zapisywane. Uprawnienia użytkownika 

określają możliwość operacji na plikach. 

 

 UWAGA! 

Należy systematycznie wykonywać kopie bezpieczeństwa powyższych danych 

(pliki). 
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16. UWAGI OGÓLNE 

 

❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności 

od posiadanych licencji.  

❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących  występujących w najnowszych 

wersjach programu.  

❖ Opisy aktualizacji dostępne na: www.sbiznes.pl oraz na www.sbiznes.eu  

❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów 

podczas pracy z programem.   

❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie 

kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy  

z programem. 

❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć  

w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość 

wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy 

zgłaszać na nasz adres e-mail: info@sbiznes.pl . 

 

17. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

http://www.sbiznes.pl/
http://www.sbiznes.eu/
mailto:info@sbiznes.pl
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