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Instalacja programu 
 
Pakiet  instalacyjny programu Rideto - Firma należy pobrać ze strony www.rideto.pl a następnie 
uruchomić go lokalnie na swoim komputerze. 
Do poprawnego zainstalowania wymagane będą prawa administratora. 

Okno startowe 
Po uruchomieniu instalatora pojawi się okno startowe. 
Aby przejść do kolejnego kroku należy nacisnąć przycisk „Dalej”. 

 

Licencja programu 
W następnym kroku mamy możliwość przeczytania licencji programu opisującej warunki użytkowania 

programu. 

Licencję programu można wydrukować w celu dokładniejszej analizy.  

Dopiero po akceptacji warunków umowy licencyjnej uzyskamy możliwość przejścia do kolejnego 

kroku instalacji. 

http://www.rideto.pl/
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Folder docelowy 
W kolejnym kroku możemy wybrać docelowy folder na dysku, w którym aplikacja zostanie 

zainstalowana.  

Instalator zaproponuje odpowiedni folder, jednak użytkownik może zmienić go według własnych 

potrzeb naciskając przycisk „Zmień”. 
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Po naciśnięciu przycisku zmień pokaże się kolejne okno pozwalające wybrać katalog docelowy inny 

niż zaproponowany domyślnie. 

Folder można wybrać przeglądając strukturę dysku lub zapisać bezpośrednio w polu „Nazwa folderu” 

 

Po zaakceptowaniu lub anulowaniu nowego katalogu wrócimy do poprzedniego okna „Folder 

docelowy” gdzie nazwa folderu będzie zaktualizowana. 

Naciskając przycisk „Dalej” przemieścimy się do następnego kroku. 

Wszystko gotowe do zainstalowania  
W oknie tym musimy potwierdzić chęć zainstalowania aplikacji z wybranymi parametrami. 
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Zatwierdzenie poprzez przycisk „Zainstaluj” wymaga praw administracyjnych.  

Po jego naciśnięciu system poprosi o akceptację instalacji przez użytkownika, jest to zabezpieczenie 

przed „cichą” instalację niechcianych programów. 

Następnie program zostanie zainstalowany na naszym komputerze. 

Instalacja zakończona 
O zakończeniu instalacji zostaniemy powiadomieni oknem dialogowym. 

 

Instalacja zakończona sukcesem, naciskamy przycisk „Zakończ”. 

Uruchomianie programu 
Na pulpicie naszego komputera powinna pojawić się ikona  służąca do uruchomienia programu 

„Firma”. 

W menu start systemu utworzony zostanie folder „Rideto” zawierający skrót do uruchomienia 

programu „Firma” oraz niniejszej instrukcji „Instrukcja”.  

W systemie Windows 8 odpowiednie skróty zostaną zainstalowane w widoku kafelkowym. 

Aplikację możemy otworzyć klikając na jedną z powyższych ikon. 

Rejestracja głównego użytkownika programu  
Przy pierwszym uruchomieniu programu zostaniemy poproszeni o uzupełnienie danych głównego 

użytkownika programy koniecznych do działania programu. 

Dane w polach oznaczonych czerwoną ikonką ostrzegawczą   są danymi wymaganymi. W całym 

programie dane wymagane są oznaczane taką ikoną. 

Pola niewymagane, których nie wypełnimy na etapie rejestracji będzie można wypełnić później. 
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Obrazki z postaciami są przyciskami interaktywnymi po naciśnięciu których możemy dodać zdjęcie 

użytkownika (wyżej położona postać) lub logo firmy (niżej umiejscowiona postać). 

 

Po wypełnieniu niezbędnych danych firmy i użytkownika naciskamy przycisk „OK”. 

Gdy anulujemy rejestrację użytkownika nie będziemy mieli możliwości zalogowania się do programu. 

Do czasu aż główny użytkownik nie został zarejestrowany możemy to zrobić w oknie głównym 

programu  naciskając przycisk „Zarejestruj się” 

Wersja demonstracyjna 
Po zarejestrowaniu głównego użytkownika programu uruchomione zostanie okno oświadczające 

nam, że program działa w wersji demonstracyjnej, która ma ograniczoną funkcjonalność. 
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W tym oknie możemy zaktualizować program do pełnej wersji komercyjnej naciskając przycisk 

„Wgraj licencję” lub zamknąć je i testować program działający w wersji demonstracyjnej. 

Wgrywanie licencji 
Po naciśnięciu przycisku „Wgraj licencję” otworzy się okno dialogowe służące do przekształcenia 

programu w pełną wersję komercyjną. 

 

W polu „login właściciela” wpisujemy login na jaki został zakupiony program. 

Następnie naciskamy przycisk „Wczytaj plik” i wyszukujemy odpowiedni plik licencji programu 

pobrany ze strony www.rideto.pl po zakupie programu. 

Okno wgrywania licencji możemy zawsze uruchomić z okna „O programie”. 

Okno główne programu 
Po uruchomieniu programu otwiera nam się główne okno aplikacji.  

Okno to występuje w różnych wersjach dla użytkownika niezalogowanego oraz zalogowanego. 

Użytkownik niezalogowany 
Okno dialogowe dla użytkownika niezalogowanego umożliwia działania nie wymagające autoryzacji 

użytkownika. 

http://www.rideto.pl/


Okno główne programu Instrukcja Rideto Firma 
 

 
13 Copyright © Rideto 

 

 

Logowanie 
Logowanie odbywa się poprzez wpisanie nazwy użytkownika w pole „Nazwa” oraz pasującego hasła 

w pole ”Hasło”. 

Następnie należy nacisnąć przycisk „Zaloguj się” lub nacisnąć klawisz „Enter” na klawiaturze. 

Jeżeli nazwa i hasło użytkownika są prawidłowe zostaniemy przeniesieni do okna programu dla 

użytkownika zalogowanego. 

W przeciwnym wypadku program powiadomi nas komunikatem błędu, że logowanie się nie 

powiodło. 

 

Loguj automatycznie  
Gdy podczas logowania zaznaczymy pole „Loguj automatycznie” zalogowany użytkownik zostanie 

zapamiętany i po następnym uruchomieniu aplikacji program automatycznie zaloguje się na jego 

dane. 

Odzyskaj hasło 
W przypadku gdy zapomnieliśmy hasło do zalogowania się do programu możemy odnowić je za 

pomocą przycisku „Odzyskaj hasło”. Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się okno „Odzyskiwanie 

hasła”, w którym musimy wpisać odpowiedź na pytanie pomocnicze wybrane w trakcie rejestracji 

użytkownika oraz nowe hasło. 
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Poprawne wpisanie danych oraz zatwierdzenie tego przyciskiem „OK” spowoduję zmianę hasła na 

nowe. 

 

Zarejestruj się 
Przycisk „Zarejestruj się” jest widoczny jedynie w przypadku gdy nie utworzyliśmy głównego 

użytkownika programu. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno rejestracji użytkownika opisane w paragrafie  Rejestracja 

głównego użytkownika programu. 

Użytkownik zalogowany 
W oknie programu dla użytkownika zalogowanego widoczne są przyciski uruchamiające tematycznie 

pogrupowane funkcjonalności. 
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Towary i usługi 
Zarządzanie definicjami towarów i usług dostępnych w naszym programie.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Towary i usługi. 

Dokumenty 
Tworzenie i modyfikacja dokumentów magazynowych i księgowych.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Dokumenty. 

Magazyn  
Obsługa stanów magazynowych oraz tworzenie i modyfikacja remanentów.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Magazyn. 

Płatności  
Obsługa wydatków, przychodów oraz kasy.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Płatności. 

Kontrahenci  
Zarządzanie bazą danych kontrahentów.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Kontrahenci. 

Użytkownicy  
Zarządzanie użytkownikami oraz ich dostępem do programu.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Użytkownicy. 

Cenniki  
Definiowanie cenników sprzedaży.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Cenniki. 
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Opcje  
Opcje programu.  

Szczegółowy opis znajduje się w akapicie Opcje. 

Każdą z grup można otworzyć niezależnie od pozostałych i prowadzić pracę w wielu otwartych 

oknach. 

Polecenia 
W menu „Polecenia” głównego okna programu znajdują się funkcje dostępne dla użytkownika w 

danym momencie.  

Zestaw dostępnych poleceń zależny jest od tego czy użytkownik jest zalogowany czy nie.  

 

Alternatywnym sposobem uruchomienia poleceń jest pasek szybkiego uruchamiania na którym 

znajdują się dostępne polecenia opatrzone stosowną ikonką oraz podpisem w chmurce. 

 

Dodaj towar 

Po uruchomieniu polecenia „Dodaj towar”  otwiera się okno dialogowe umożliwiające definicję 

nowego towaru lub usługi dostępnego w naszym programie. 
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W następujących polach wypełniamy właściwości towaru: 

 Nazwa towaru lub usługi. Pole jest wymagane. 

 Rodzaj – rodzaj towaru. Możliwe do wykorzystania rodzaje definiowane są w opcjach 

programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Rodzaj. 

 Kategoria – kategorie towaru. Możliwe do wykorzystania kategorie definiowane są w 

opcjach programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Kategoria. 

 Pkwiu – oznaczenie według „Polskie Klasyfikacji Wyrobów i Usług” 

 VAT – obowiązujące stawki podatku VAT. W programie znajdują się predefiniowane 

stawki VAT. Zarządzać stawkami VAT możemy w opcjach programu. Szczegóły w 

akapicie Opcje -> Ogólne -> VAT. 

 Jednostka – jednostki w których są rozliczane towary. W programie jest zdefiniowany 

zestaw ogólny jednostek. Możemy dodawać nowe w opcjach programu. Szczegóły w akapicie 

Opcje -> Ogólne -> Jednostka. 

 Typ – typ dodawanego towaru. Możliwy jest wybór pomiędzy typem „Towar” lub „Usługa”. 

 Cena na fakturę – domyślna cena towaru/usługi podczas dodawania go do  faktury w 

przypadku gdy w polu „Cena wstawiana na fakturę” wybrany jest „Cena na fakturę”. 

 Cena wstawiana na fakturę – w tym polu wybieramy sposób wyliczenia domyślnej ceny 

towaru dodawanego do faktury. Możliwe opcje: 

o Cena na fakturę – w polu cena nominalna wstawiona zostanie wartość zapisana w 

definicji towaru w polu „Cena na fakturę” 

o Cena z ostatniej dostawy – w polu cena nominalna na fakturze zostanie wstawiona 

cena towaru z ostatniej dostawy do magazynu. 

o Cena z najwyższej dostawy – w polu cena nominalna na fakturze zostanie wstawiona 

cena towaru z dostawy o największej cenie. 

Po zatwierdzeniu towaru przyciskiem „OK” możemy go odnaleźć w liście „Towary i usługi”. 

W wersji demonstracyjnej programu można zdefiniować jedynie 5 towarów. 
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Dodaj wydatek 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj wydatek” otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie 

nowego wydatku.  

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer dokumentu – numer przepisany z dokumentu/faktury do którego wydatek się odnosi.  

 Metoda płatności – jedna z predefiniowanych metod płatności. Szczegóły w akapicie Formy 

płatności.  

 Zapłacono – pole w które należy wpisać wydaną sumę.  

 Data wystawienia dokumentu – data wystawienia dokumentu ze skojarzonego dokumentu 

 Data odbioru – data wydania przepisana ze skojarzonego dokumentu 

 Termin płatności 

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawią się dane sprzedawcy. Dane 

sprzedawcy można dodać do okna na dwa sposoby.  

 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 
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o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane kupującego. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Sprzedawca”. 

 



Instrukcja Rideto Firma Okno główne programu 
 

 
Copyright © Rideto 20 

 

 Podstawa rozliczenia – w tym polu wybieramy podstawę rozliczenia wydatku z dwóch 

możliwych wartości. 

o Towary – przy takiej podstawie rozliczenia na liście poniżej konieczne jest 

wypełnienie danych dotyczących towarów wraz z ich ilościami oraz cenami netto. 

Jest to stawka domyślna dla wydatku. 

 

 Naciśnięcie przycisku „Dodaj”  powoduję otwarcie okna z towarami gdzie 

możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować nowy a następnie dodać go 

do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Magazyn -> Towary i usługi -> Wybierz”. 

 
 Naciśnięcie przycisku „Usuń” spowoduje usunięcie zaznaczonej pozycji 

o Stawki – w przypadku wyboru „stawek” nie musimy przepisywać do pozycji wydatku 

konkretnych towarów a jedynie grupy stawek podatku VAT. 
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 Naciśnięcie przycisku „Dodaj” powoduję dodanie nowej pozycji 

 Naciśnięcie przycisku „Usuń” spowoduje usunięcie zaznaczonej pozycji 

 Uwagi – w polu uwagi wpisujemy komentarz dotyczący dokonanej transakcji lub połączonego 

dokumentu. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Wydatki”. 

Dodaj PZ 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj PZ” otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu PZ. 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 
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o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu PZ to „PZ”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Do magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn docelowy dla dokumentu PZ. Po 

zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie zostaną 

zaktualizowane. 

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawią się dane sprzedawcy. Dane 

sprzedawcy można dodać do okna na dwa sposoby.  

 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane kupującego. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Sprzedawca”. 

 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie PZ. 

o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 
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 Przycisk „Dodaj zdefiniowany towar”  otworzy listę zdefiniowanych 

wcześniej towarów gdzie możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować 

nowy a następnie dodać go do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Magazyn -

> Towary i usługi -> Wybierz”. 

 Przycisk „Dodaj nowy towar”  otworzy okno tworzenia nowego towaru 

(Patrz „Polecenia -> Dodaj towar”) i tak nowo utworzony towar doda jako 

nową pozycję do listy. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Data dostarczenia – data dostarczenia towaru 

 Data ważności – data przydatności/ważności towaru 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie 1. 

 Cena netto – cena jednostkowa netto dodanej pozycji. Jest to wartość 

wymagana. 

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Rabat – pole oznaczające czy dla przyjętego towaru będzie można 

zastosować rabat przy sprzedaży. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Ustaw wartości w kolumnie – jest to mechanizm umożliwiający zmianę „Daty dostarczenia” 

lub „Daty ważności” we wszystkich aktualnie dodanych pozycjach.  

o Należy z listy wybrać nazwę kolumny, której wartość chcemy zmienić. 

 
o W kolejnym polu wybrać pożądaną datę. 

o Następnie nacisnąć przycisk „Zmień” , wtedy zmiana zostanie wprowadzona we 

wszystkich dodanych pozycjach. 

 Według faktury – w tym polu wpisujemy numer faktury na podstawie której został stworzony 

dokument PZ. Pole opcjonalne. 

 Na podstawie zamówienia – w tym polu wpisujemy numer zamówienia połączonego z 

dokumentem PZ. Pole opcjonalne. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu PZ. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty PZ”. 

Dodaj PW 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj PW”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu PW. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu PW to „PW”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Do magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn docelowy dla dokumentu PW. Po 

zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie zostaną 

zaktualizowane. 

 Odbiorca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane odbiorcy dokumentu PW. 

Domyślnie wstawiane są dane zalogowanego użytkownika.  
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Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie PW. 

o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 
 Przycisk „Dodaj zdefiniowany towar”  otworzy listę zdefiniowanych 

wcześniej towarów gdzie możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować 

nowy a następnie dodać go do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Magazyn -

> Towary i usługi -> Wybierz”. 

 Przycisk „Dodaj nowy towar”  otworzy okno tworzenia nowego towaru 

(Patrz „Polecenia -> Dodaj towar”) i tak nowo utworzony towar doda jako 

nową pozycję do listy. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Data dostarczenia – data dostarczenia towaru 

 Data ważności – data przydatności/ważności towaru 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie 1. 

 Cena netto – cena jednostkowa netto dodanej pozycji. Jest to wartość 

wymagana. 

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Rabat – pole oznaczające czy dla przyjętego towaru będzie można 

zastosować rabat przy sprzedaży. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 
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 Ustaw wartości w kolumnie – jest to mechanizm umożliwiający zmianę „Daty dostarczenia” 

lub „Daty ważności” we wszystkich aktualnie dodanych pozycjach.  

o Należy z listy wybrać nazwę kolumny, której wartość chcemy zmienić. 

 
o W kolejnym polu wybrać pożądaną datę. 

o Następnie nacisnąć przycisk „Zmień” , wtedy zmiana zostanie wprowadzona we 

wszystkich dodanych pozycjach. 

 Według faktury – w tym polu wpisujemy numer faktury na podstawie której został stworzony 

dokument PW. Pole opcjonalne. 

 Na podstawie zamówienia – w tym polu wpisujemy numer zamówienia połączonego z 

dokumentem PW. Pole opcjonalne. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu PW. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty PW”. 

Dodaj RW 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj RW”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu RW. 



Okno główne programu Instrukcja Rideto Firma 
 

 
27 Copyright © Rideto 

 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu RW to „RW”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Z magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn źródłowy dla towarów ujętych w 

dokumencie RW. Po zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie 

zostaną zaktualizowane, pomniejszone o wydane towary. 

 Dostawca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane dostawcy towarów dla 

dokumentu RW. Domyślnie wstawiane są dane zalogowanego użytkownika.  
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Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie RW. 

 
o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 Przycisk „Dodaj z magazynu”  otworzy listę na której znajdować się będą 

towary rozdzielone na poszczególne dostawy. Np. jeżeli jabłka przyjmiemy do 

magazynu za pomocą dwóch dokumentów PZ to na liście zobaczymy dwie 

pozycję z jabłkami.  
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Z listy możemy wybrać interesującą nas dostawę towarów i dodać ją do 

dokumentu. Szczegóły w akapicie „Magazyn -> Towary i usługi -> Dostawy”. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie wstawiana 

jest ilość towarów dostępna z wybranej dostawy. 

 Cena – cena jednostkowa netto dodanej pozycji.  

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu RW. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty RW”. 

Dodaj WZ 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj WZ” otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu WZ. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu WZ to „WZ”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Z magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn źródłowy dla towarów ujętych w 

dokumencie WZ. Po zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie 

zostaną zaktualizowane, pomniejszone o wydane towary. 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kupującego.  

 
Dane kupującego można dodać do okna na dwa sposoby.  

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kupujący. 
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o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane sprzedawcy. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Kupujący”. 

 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie WZ. 

 

o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 Przycisk „Dodaj z magazynu”  otworzy listę na której znajdować się będą 

towary rozdzielone na poszczególne dostawy. Np. jeżeli jabłka przyjmiemy do 

magazynu za pomocą dwóch dokumentów PZ to na liście zobaczymy dwie 

pozycje z jabłkami.  
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Z listy możemy wybrać interesującą nas dostawę towarów i dodać ją do 

dokumentu. Szczegóły w akapicie „Magazyn -> Towary i usługi -> Dostawy”. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie wstawiana 

jest ilość towarów dostępna z wybranej dostawy. 

 Cena – cena jednostkowa netto dodanej pozycji. Jest to wartość wymagana. 

 Cennik – Kolumna występuję jedynie gdy używamy w programie cenników. 

Na podstawie wybranego dla pozycji cennika do ceny jednostkowej netto 

doliczana jest marża. Dostępność cenników zmieniamy w „Opcje -> Cenniki”.  

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Rabat % – rabat dla wybranej pozycji. Gdy w dokumencie PZ lub PW wybrana 

została możliwość rabatowania danego towaru to w dokumencie WZ 

będziemy mieć możliwość zdefiniowania rabatu procentowego. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu RW. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty WZ”. 
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Dodaj fakturę 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj fakturę”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie 

nowej faktury. 

 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu FV to „FV”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Data sprzedaży – data sprzedaży towaru/usług 

 Rodzaj faktury – zdefiniowanych jest kilka typów faktury 

o Faktura 

o Zaliczkowa 

o Proforma 
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o Marża  

o Wewnętrzna 

 Faktura uproszczona – zaznaczenie widoczne jedynie w przypadku gdy z listy rodzaj faktury 

wybraliśmy „faktura”. Wprowadza ono rozróżnienie pomiędzy fakturą VAT a fakturą 

uproszczoną gdzie wystarczy jedynie NIP kupującego. 

 Oznaczenie faktury – lista pojawiająca się jedynie w przypadku rodzaju faktury „marża”. 

Zawiera ona podtytuły dla faktury-marża. 

o Procedura marży dla biur podróży 

o Procedura marży – artykuły używane 

o Procedura marży – dzieła sztuki 

o Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kupującego.  

 
Dane kupującego można dodać do okna na dwa sposoby.  

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kupujący. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

W przypadku gdy tworzymy fakturę uproszczoną zakładka „Kupujący” zmienia swój wygląd. 

 
o Numer NIP możemy wpisać korzystając z klawiatury 

o Bądź naciskając przycisk „Wybierz” . Pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta jednak do okna 

przepisze nam się jedynie numer NIP wybranej firmy.  

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane sprzedawcy. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Kupujący”. 

 

 Pozycje – lista towarów i usług dodanych do faktury. 
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o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 Przycisk „Dodaj”  dodaje do listy „Nowy towar” nie powiązany z definicjami 

towarów i usług ani z magazynami. 

 

 Przycisk „Dodaj z magazynu”   otworzy listę zdefiniowanych wcześniej 

towarów gdzie możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować nowy a 

następnie dodać go do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Towary i usługi -> 

Lista”. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę towaru. Nazwa towaru może być zmieniona. 

Kolumna ta zawiera dodatkowy przycisk „Wybierz z towarów” , który 

umożliwia zmianę towaru w danej pozycji na inny. 

 Magazyn – wybieramy tu wpływ danej pozycji na stan magazynowy.  

 Gdy w tym polu wybierzemy „-„ wartości wpisane w pozycji nie będą 

miały wpływu na stany magazynowe.  

 Gdy wybierzemy konkretny magazyn, po zatwierdzeniu faktury stan 

towarów w tym magazynie zostanie pomniejszony o ilość towarów z 

aktualnej pozycji.  

Edycja kolumny „Magazyn” możliwa jest tylko dla towarów, które zostały 

zdefiniowane w programie. Dla usług oraz towarów dodanych jako 

„Nowy towar” pole to będzie w trybie tylko do odczytu. 

 Jednostka – jednostka miary towaru. Możliwa do edycji jedynie dla towarów 

nie zdefiniowanych. 

 Ilość – ilość towaru wstawionego do dokumentu. Ilość musi być większa od 0. 

Oraz w przypadku gdy wybierzemy magazyn, nie może przekraczać ilości 

towaru znajdującego się w wybranym magazynie. 

 Cena nominalna – W przypadku gdy wykorzystujemy predefiniowane cenniki 

(Patrz „Opcje -> Cenniki”) na podstawie ceny nominalnej i wybranego 

cennika obliczana jest jednostkowa cena netto (Cena = Cena nominalna + 

Marża z cennika). W przypadku gdy cenniki są wyłączone cena nominalne 

równa jest jednostkowej cenie netto, natomiast kolumna „Cena” jest 

niewidoczna. Domyślna wartość ceny nominalnej wyliczana jest na 

podstawie pól „Cena na fakturę” i „Cena wstawiana na fakturę” oraz 

wybranego magazynu. Dla towarów nie zdefiniowanych równa jest 0. 

 Cennik – Kolumna występuję jedynie gdy używamy w programie cenników. 

Na podstawie wybranego dla pozycji cennika do ceny jednostkowej netto 

doliczana jest marża. Dostępność cenników zmieniamy w „Opcje -> Cenniki”.  

 Cena – jednostkowa cena netto. Kolumna występuję jedynie gdy używamy w 

programie cenników. Dostępność cenników zmieniamy w „Opcje -> Cenniki”. 

 Rabat % - w tej kolumnie możemy wprowadzić rabat w procentach obliczany 

na podstawie jednostkowej ceny netto. Rabat musi być dodatni i mniejszy 

lub równy 100. 

 VAT – stawka VAT. Dla towarów niezdefiniowanych można ją zmieniać. 

Towary i usługi predefiniowane mają tą wartość tylko do odczytu. 
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 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Płatności – definiujemy tu płatności za fakturę, wszystkie pola listy są możliwe do edycji przez 

użytkownika. 

 

o Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  do listy zostanie dodana kwota, jaka jest 

potrzebna do zapłacenia faktury z aktualną datą oraz domyślną formą płatności 

„gotówka”. Dopuszczalne formy płatności. 

o Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną płatność 

 Uwagi – uwagi dotyczące faktury. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Faktury”.  

Jeżeli jakieś pozycję wystawione faktury miały wpływ na stany magazynowe to zostaną wystawione 

dokumenty magazynowe WZ, które będą posiadały w uwagach wpis „Wystawiono na podstawie 

faktury nr XXXXXXX”. Można je odnaleźć w „Dokumenty -> Dokumenty WZ”. 

Zdefiniowane płatność wygenerują natomiast dokumenty rozliczeniowe, które znajdują się w oknie 

Płatności -> Rozliczenia. 

Dodaj remanent 

Naciśnięcie przycisku „Dodaj remanent”  spowoduje otworzenie się okna tworzenia remanentu. 

 

W oknie tworzenia remanentu mamy następujące pola: 

 Nazwa remanentu – pole wymagane, wypełniane przez użytkownika. 

 Data remanentu – data ta określi nam dzień, dla którego generujemy remanent. Przy 

tworzeniu będą brane pod uwagę dokumenty wystawione tylko do tej daty włącznie. 

 Wybierz magazyn – magazyn dla którego tworzymy remanent. 

 Generuj na podstawie – typ dokumentów na podstawie których generujemy remanent. 

Po utworzeniu dokument remanentu, możemy znaleźć w oknie „Magazyn -> Lista remanentów”. 
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Dodaj KP 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj KP”  otworzy się okno dialogowe dodawania nowego dokumentu 

KP. 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu KP to „KP”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Kontrahent – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kontrahenta. Dane 

kontrahenta można dodać do okna na dwa sposoby.  

 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kontrahent. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Typ transakcji – możemy wybierać z listy zdefiniowanych typów 

o Inny 

o Przychód 
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o Rozchód 

 Kwota – kwota do dokumentu KP 

 Za co – powód wystawienia dokumentu. Pole wymagane. 

 Przycisk „Wybierz” – działanie oraz widoczność uzależniona jest od typu transakcji. 

o Inny – przycisk niewidoczny. 

o Przychód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KP z istniejącą fakturą. Numer 

faktury wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

o Rozchód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KP z istniejącym wydatkiem. 

Numer wydatku wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Płatności -> Kasa”.  

Wartość dokumentu KW zaliczona jest jako przychód. 

Dodaj KW 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj KW”  otworzy się okno dialogowe dodawania nowego dokumentu 

KW. 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu KW to „KW”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Kontrahent – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kontrahenta. Dane 

kontrahenta można dodać do okna na dwa sposoby.  
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o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kontrahent. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Typ transakcji – możemy wybierać z listy zdefiniowanych typów 

o Inny 

o Przychód 

o Rozchód 

 Kwota – kwota do dokumentu KW 

 Za co – powód wystawienia dokumentu. Pole wymagane. 

 Przycisk „Wybierz” – działanie oraz widoczność uzależniona jest od typu transakcji. 

o Inny – przycisk niewidoczny. 

o Przychód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KW z istniejącą fakturą. Numer 

faktury wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

o Rozchód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KW z istniejącym wydatkiem. 

Numer wydatku wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Płatności -> Kasa”.  

Wartość dokumentu KW zaliczona jest jako rozchód. 

Dodaj kontrahenta 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj kontrahenta”  otworzy się okno dodawania kontrahenta, w 

którym możliwe są dwa widoki. 

Dla firmy: 

 

Dla osoby fizycznej: 
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Okno zawiera następujące pola: 

 Pole zaznaczenia „Firma” decydujące czy jest to firma czy osoba fizyczna. 

 Nazwa firmy – nazwa firmy widoczne tylko dla firmy. 

 NIP – Numer identyfikacji podatkowej. Pole widoczne tylko dla firmy. 

 REGON – Numer regon. Pole widoczne tylko dla firmy. 

 Imię – imię kontrahenta. Tylko dla osoby fizycznej. 

 Nazwisko – nazwisko kontrahenta. Tylko dla osoby fizycznej. 

 Mail – adres e-mail 

 Strona www – adres strony kontrahenta 

 Telefon 

 Telefon komórkowy 

 Ulica 

 Numer – numer domu kontrahenta w postaci dwuczłonowej „Numer domu”/”Numer 

mieszkania” 

 Kod pocztowy 

 Miasto 

 Kraj. Domyślnie Polska. 

Dodanego kontrahenta możemy odnaleźć w oknie „Kontrahenci”.  

Dodaj użytkownika 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj użytkownika”  otworzy się okno dodawania użytkownika. W oknie 

tym definiujemy dane nowego użytkownika programu. 
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Okno zawiera następujące pola: 

 Imię – imię nowego użytkownika 

 Nazwisko – nazwisko nowego użytkownika 

 Login – nazwa pod jaką dodawany użytkownik będzie mógł się zalogować w programie. 

 Hasło – po zalogowaniu użytkownik może zmienić swoje hasło 

 Powtórz hasło – pole powtórzenia hasła, w celu porównania czy się nie różnią. 

 Lista podpowiedzi oraz odpowiedzi – wymagana w przypadku zgubienia hasła przez 

użytkownika w oknie „Odzyskiwania hasła” 

Dodanego użytkownika możemy odnaleźć w oknie „Użytkownicy”.  

Dodaj cennik 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj cennik”  otworzy się okno dodawania cennika. 

Okno dodawania cennika może przyjmować kilka różnych wyglądów w zależności od rodzaju cennika 

jaki chcemy zdefiniować. 

Domyślnym rodzajem cennika jest „Ogólny”. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 
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Rodzaj cennika „Dla kontrahenta”  

Tworzony jest dla konkretnego kontrahenta. Jeżeli dokument będzie wystawiony na właśnie tego 

kontrahenta ten cennik będzie dostępny. W dokumentach dla innych kontrahentów będzie on 

niewidoczny. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Kontrahent – wydzielona część okna zawierająca dane kontrahenta.  

Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Rodzaj cennika „Dla towaru”  

Tworzony jest dla konkretnego towaru. Cennik ten będzie dostępny jedynie dla towaru który zostanie 

do niego przypisany. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 
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 Nazwa towaru oraz przycisk „Wybierz” – Naciśnięcie tego przycisku otworzy nam okno 

„Towary i usługi” gdzie możemy wybrać jeden ze zdefiniowanych towarów i przypisać go do 

cennika. 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Rodzaj cennika „Towar dla kontrahenta” 

Cennik taki definiowany jest dla konkretnego towaru dla wybranego kontrahenta. Okno dialogowe 

stanowi połączenie funkcjonalności poprzednich okien. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Kontrahent – wydzielona część okna zawierająca dane kontrahenta.  

Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Nazwa towaru oraz przycisk „Wybierz” – Naciśnięcie tego przycisku otworzy nam okno 

„Towary i usługi” gdzie możemy wybrać jeden ze zdefiniowanych towarów i przypisać go do 

cennika. 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Dodany cennik możemy odnaleźć w oknie „Cenniki”.  

Edytuj profil 

Polecenie edytuj profil pozwala nam edytować dane aktualnie zalogowanego użytkownika. 
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Możemy zmienić wartości w polach: 

 Imię  

 Nazwisko 

 Zdjęcie użytkownika 

 Login 

Zmiana hasła 

Po naciśnięciu przycisku „Zmień hasło” możemy aktualizować nasze hasło do programu. 

 

Aby zmienić hasło musimy podać stare hasło użytkownika, które musi być pasować do hasła 

zapisanego w bazie danych. Następnie podajemy nowe hasło i dla potwierdzenia poprawności 

musimy je powtórzyć. 

Po zatwierdzeniu hasło zostanie zmienione. 

Sprawdź aktualizacje  

Polecenie to pozwoli nam sprawdzić czy dostępna jest nowsza wersja programu. 

W przypadku gdy nowa wersja programu jest dostępna pojawi nam się okno dialogowe z jej opisem 

oraz możliwością pobrania. 
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Gdy nowsza wersja programu zostanie pobrana z serwera w oknie pojawi się przycisk „Instaluj”. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Instaluj” aktualna instancja programu zostanie zamknięta i uruchomiony 

zostanie instalator aplikacji.  

Wyślij informacje o błędach 

Mechanizm wysyłania informacji o błędach służy przesłaniu danych użytkownika do producenta 

programu, który dzięki niemu może poprawić jakość działania programu oraz dopomóc 

użytkownikowi w przypadku wystąpienia problemów. Wszystkie dane przesłane do nas są poufne i 

służą jedynie do analizy problemów z aplikacją. 

Po uruchomieniu polecenia „Wyślij informacje o błędach” otworzy się poniższe okno dialogowe. 
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Po naciśnięciu przycisku „Wyślij pliki” pliki z zapisem działania programu zostaną wysłane do autorów 

programu.  

Po zaznaczeniu pola „Czy dołączyć pliki baz danych” wysłane zostaną do nas również bazy danych, 

które czasem są niezbędne do rozwiązania problemu klienta. 

O programie 

Okno o programie wyświetla nam parametry zainstalowanej aplikacji. Wersję programu, typ licencji 

oraz dane kontaktowe producenta Rideto. support@rideto.pl 

 

http://www.rideto.pl/
mailto:support@rideto.pl
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Po naciśnięciu przycisku „Wgraj licencję” mamy możliwość zamiany wersji demonstracyjnej programu 

w pełną wersję komercyjną. Cały proces licencjonowania programu opisany jest w akapicie 

Wgrywanie licencji. 

Pomoc 

Uruchomienie polecenia pomoc spowoduje wyświetlenie niniejszej instrukcji programu. 

Wyloguj się 

Polecenie wyloguj się powoduję wylogowanie aktualnego użytkownika programu i przenosi nas do 

głównego okna dla użytkownika niezalogowanego. 

Jeżeli w programie były otwarte jakieś okna dialogowe zostaną one zamknięte. 

 

 

Towary i usługi 
Po naciśnięciu przycisku „Towary i usługi” w oknie głównym programu otworzy się okno służące do 

zarządzania towarami oraz usługami dostępnymi w programie. 

 

Lista 
Lista towarów i usług wyświetla już zdefiniowane w programie elementy. Każdy wiersz odpowiada 

jednemu towarowi i w poszczególnych kolumnach wyświetla jego dane: 

 Nazwa – nazwa towaru / usługi 
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 Typ – towar lub usługa 

 Pkwiu – numer wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

 Jednostka – podstawowa jednostka zdefiniowana dla towaru 

 VAT – stawka VAT 

Po zaznaczeniu towaru lub usługi na liście podświetla on się innym kolorem.  

Filtruj 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście towarów i usług. 

 

Znajdują się tu pola wyboru z listy: 

 Rodzaj – rodzaj towaru. Możliwe do wykorzystania rodzaje definiowane są w opcjach 

programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Rodzaj. 

 Kategoria – kategorie towaru. Możliwe do wykorzystania kategorie definiowane są w opcjach 

programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Kategoria.  

 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście. Po wybraniu 

interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać całość lub część nazwy jaką 

chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

Przykład użycia filtra zobrazujemy na danych przedstawionych powyżej. 

1. Pełna lista towarów i usług bez filtrowania 

 

2. Ustawiamy parametry filtra na rodzaj „Spożywcze” i kategorię „Owoce” a następnie 

naciskamy  „Filtruj”. 
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Lista wyświetla jedynie „Banany” i „Jabłka”. 

3. Następnie w polu „Wyszukaj po” wybieramy kolumnę „VAT” a w następne pole wpisujemy 

wartość „8”. 

 

Lista wyświetli nam tylko „Jabłka” ponieważ jedynie ten towar przypisany jest do rodzaju 

„Spożywcze” oraz kategorii „Owoce” i ma stawkę VAT równą „8”. 

Dodaj 

Przycisk  „Dodaj” aktywny jest nawet w przypadku gdy nie mamy zaznaczonego żadnego wiersza 

w liście towarów i usług. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe umożliwiające definicję nowego towaru lub usługi 

dostępnego w naszym programie. 
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W następujących polach wypełniamy właściwości towaru: 

 Nazwa towaru lub usługi. Pole jest wymagane. 

 Rodzaj – rodzaj towaru. Możliwe do wykorzystania rodzaje definiowane są w opcjach 

programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Rodzaj. 

 Kategoria – kategorie towaru. Możliwe do wykorzystania kategorie definiowane są w 

opcjach programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Kategoria. 

 Pkwiu – oznaczenie według „Polskie Klasyfikacji Wyrobów i Usług” 

 VAT – obowiązujące stawki podatku VAT. W programie znajdują się predefiniowane 

stawki VAT. Zarządzać stawkami VAT możemy w opcjach programu. Szczegóły w 

akapicie Opcje -> Ogólne -> VAT. 

 Jednostka – jednostki w których są rozliczane towary. W programie jest zdefiniowany 

zestaw ogólny jednostek. Możemy dodawać nowe w opcjach programu. Szczegóły w akapicie 

Opcje -> Ogólne -> Jednostka. 

 Typ – typ dodawanego towaru. Możliwy jest wybór pomiędzy typem „Towar” lub „Usługa”. 

 Cena na fakturę – domyślna cena towaru/usługi podczas dodawania go do  faktury w 

przypadku gdy w polu „Cena wstawiana na fakturę” wybrany jest „Cena na fakturę”. 

 Cena wstawiana na fakturę – w tym polu wybieramy sposób wyliczenia domyślnej ceny 

towaru dodawanego do faktury. Możliwe opcje: 

o Cena na fakturę – w polu cena nominalna wstawiona zostanie wartość zapisana w 

definicji towaru w polu „Cena na fakturę” 

o Cena z ostatniej dostawy – w polu cena nominalna na fakturze zostanie wstawiona 

cena towaru z ostatniej dostawy do magazynu. 

o Cena z najwyższej dostawy – w polu cena nominalna na fakturze zostanie wstawiona 

cena towaru z dostawy o największej cenie. 

Po zatwierdzeniu towaru przyciskiem „OK” możemy go odnaleźć w liście „Towary i usługi”. 

W wersji demonstracyjnej programu można zdefiniować jedynie 5 towarów. 

 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście towarów i usług. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe umożliwiające edycję istniejącego towaru lub usługi, 

okno edycji otworzy się także po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu. 
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Pola znajdujące się w oknie edycji zostały opisane już w poprzedniej sekcji „Towary i usługi -> Dodaj”. 

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem „OK” dane towaru zostaną zaktualizowane. 

 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście towarów i usług. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

towaru lub usługi. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Gdy jednak został on już wykorzystany w dowolnym dokumencie magazynowym to nie uda nam się 

go usunąć. 

 

 

Dokumenty 
Po naciśnięciu przycisku „Dokumenty” w oknie głównym programu otworzy się okno służące do 

zarządzania dokumentami magazynowymi i sprzedażowymi. 
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Okno do zarządzania dokumentami składa się z kilku zakładek, w każdej z nich obsługiwany jest inny 

typ dokumentów. 

Częścią wspólną dla wszystkich zakładek jest wydzielona część do filtrowania wyświetlanych 

dokumentów. 

Filtruj 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście dokumentów. 

 

W oknie filtrowania odnaleźć możemy pola: 

 Kontrahenci – lista kontrahentów zdefiniowanych w programie, dzięki niej możemy 

wyświetlić dokumenty dla wszystkich kontrahentów bądź jednego wybranego. Szczegółowy 

opis zarządzania kontrahentami opisany został w akapicie Kontrahenci. 

 Następny wiersz zaczyna się listą zawierającą następujące wartości: 

o Wszystko 

o Do dnia 

o Zakres 

Wykorzystywana jest on do wyświetlania dokumentów według daty wystawienia. 
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Gdy w polu wybierzemy wartość: 

o „Wszystko” poniżej w liście zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty. 

o  „Do dnia” pole „Do:” stanie się aktywne. Na poniższej liście zostaną wyświetlone 

dokumenty wystawione do wybranego dnia. 

o  „Zakres” pola „Od:” i „Do:” staną się aktywne. Możemy zdefiniować w nich zakres 

dat z jakiego chcemy obejrzeć dokumenty. 

 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście w aktualnie 

wybranej zakładce dokumentów. W polu „Wyszukaj po” nie umieszczamy „Daty 

wystawienia” ponieważ jest ona filtrowana w odrębny sposób (patrz punkt wyżej). Po 

wybraniu interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać całość lub część nazwy 

jaką chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

Lista dokumentów 
W każdej zakładce występuję lista dokumentów. Wyświetla ona wystawione dokumenty z 

uwzględnieniem ustawień filtra. Każdy listy wiersz odpowiada jednemu dokumentowi. 

Po zaznaczeniu dokumentu na liście podświetla on się innym kolorem i umożliwia wykonanie na nim 

działań zdefiniowanych przez przyciski widoczne z prawej strony listy. Działania te są dla każdego 

typu dokumentów specyficzne. 

Dwukrotne, szybkie kliknięcie na wierszu listy powoduję otwarcie wybranego dokumenty w trybie 

edycji lub jeżeli dokument nie może być edytowany to w trybie podglądu danych. 

Dokumenty PZ 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy dokumentów PZ wyświetlane są częściowe dane wystawionych 

dokumentów: 

 Numer – numer dokumentu 

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Kontrahent – nazwa sprzedawcy 

 Faktura – numer faktury, jeżeli PZ została wystawiona na podstawie faktury 

 Zamówienie – numer zamówienia, jeżeli PZ została wystawiona na podstawie zamówienia 

 Netto – wartość netto dokumentu 

 Brutto – wartość brutto dokumentu 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu PZ. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu PZ to „PZ”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Do magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn docelowy dla dokumentu PZ. Po 

zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie zostaną 

zaktualizowane. 

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawią się dane sprzedawcy. Dane 

sprzedawcy można dodać do okna na dwa sposoby.  
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o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane kupującego. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Sprzedawca”. 

 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie PZ. 

o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 
 Przycisk „Dodaj zdefiniowany towar”  otworzy listę zdefiniowanych 

wcześniej towarów gdzie możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować 

nowy a następnie dodać go do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Towary i 

usługi -> Lista”. 

 Przycisk „Dodaj nowy towar”  otworzy okno tworzenia nowego towaru 

(Patrz „Polecenia -> Dodaj towar”) i tak nowo utworzony towar doda jako 

nową pozycję do listy. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Data dostarczenia – data dostarczenia towaru 

 Data ważności – data przydatności/ważności towaru 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie 1. 
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 Cena netto – cena jednostkowa netto dodanej pozycji. Jest to wartość 

wymagana. 

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Rabat – pole oznaczające czy dla przyjętego towaru będzie można 

zastosować rabat przy sprzedaży. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Ustaw wartości w kolumnie – jest to mechanizm umożliwiający zmianę „Daty dostarczenia” 

lub „Daty ważności” we wszystkich aktualnie dodanych pozycjach.  

o Należy z listy wybrać nazwę kolumny, której wartość chcemy zmienić. 

 
o W kolejnym polu wybrać pożądaną datę. 

o Następnie nacisnąć przycisk „Zmień” , wtedy zmiana zostanie wprowadzona we 

wszystkich dodanych pozycjach. 

 Według faktury – w tym polu wpisujemy numer faktury na podstawie której został stworzony 

dokument PZ. Pole opcjonalne. 

 Na podstawie zamówienia – w tym polu wpisujemy numer zamówienia połączonego z 

dokumentem PZ. Pole opcjonalne. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu PZ. Pole opcjonalne. 

Utworzony dokument zostanie dodany do listy dokumentów PZ. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się jedno z 

dwóch okien dialogowych. 

Edycja 

Jeżeli towar dodany do magazynu dokumentem PZ nie został wykorzystany (rozchodowany) w 

żadnym z dokumentów rozchodowych (RW, WZ, Faktura) wtedy dokument PZ otwiera się w trybie 

edycyjnym. 
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W tym trybie wszystkie dane wpisane w dokumencie mogą być jeszcze zmienione, jedynym 

parametrem, którego nie możemy już zmienić jest numer dokumentu. 

Pola znajdujące się w oknie edycji zostały opisane już w poprzedniej sekcji „Dokumenty -> 

Dokumenty PZ -> Dodaj”. 

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem „OK” dokument zostanie zaktualizowany. 

Podgląd 

Jeżeli towar dodany do magazynu dokumentem PZ został już wykorzystany (rozchodowany) w 

dokumentach rozchodowych (RW, WZ, Faktura) wtedy dokument PZ nie może już być edytowany i 

otwiera się w trybie podglądu. 
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W tym trybie możemy jedynie zobaczyć dane jakie są wpisane w wybranym dokumencie, nie możemy 

nic zmienić. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Gdy jednak został on już rozchodowany to nie uda nam się go usunąć. 
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Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem raportu. 

 

W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak dokument będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 
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Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Dokumenty PW 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy dokumentów PW wyświetlane są częściowe dane wystawionych 

dokumentów: 

 Numer – numer dokumentu 

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Faktura – numer faktury, jeżeli dokument PW została wystawiona na podstawie faktury 

 Zamówienie – numer zamówienia, jeżeli dokument PW została wystawiona na podstawie 

zamówienia 

 Netto – wartość netto dokumentu 

 Brutto – wartość brutto dokumentu 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu PW. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu PW to „PW”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Do magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn docelowy dla dokumentu PW. Po 

zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie zostaną 

zaktualizowane. 

 Odbiorca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane odbiorcy dokumentu PW. 

Domyślnie wstawiane są dane zalogowanego użytkownika.  
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Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie PW. 

o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 
 Przycisk „Dodaj zdefiniowany towar”  otworzy listę zdefiniowanych 

wcześniej towarów gdzie możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować 

nowy a następnie dodać go do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Towary i 

usługi -> Lista”. 

 Przycisk „Dodaj nowy towar”  otworzy okno tworzenia nowego towaru 

(Patrz „Polecenia -> Dodaj towar”) i tak nowo utworzony towar doda jako 

nową pozycję do listy. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Data dostarczenia – data dostarczenia towaru 

 Data ważności – data przydatności/ważności towaru 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie 1. 

 Cena netto – cena jednostkowa netto dodanej pozycji. Jest to wartość 

wymagana. 

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Rabat – pole oznaczające czy dla przyjętego towaru będzie można 

zastosować rabat przy sprzedaży. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 
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 Ustaw wartości w kolumnie – jest to mechanizm umożliwiający zmianę „Daty dostarczenia” 

lub „Daty ważności” we wszystkich aktualnie dodanych pozycjach.  

o Należy z listy wybrać nazwę kolumny, której wartość chcemy zmienić. 

 
o W kolejnym polu wybrać pożądaną datę. 

o Następnie nacisnąć przycisk „Zmień” , wtedy zmiana zostanie wprowadzona we 

wszystkich dodanych pozycjach. 

 Według faktury – w tym polu wpisujemy numer faktury na podstawie której został stworzony 

dokument PW. Pole opcjonalne. 

 Na podstawie zamówienia – w tym polu wpisujemy numer zamówienia połączonego z 

dokumentem PW. Pole opcjonalne. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu PW. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty PW”. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się jedno z 

dwóch okien dialogowych. 

Edycja 

Jeżeli towar dodany do magazynu dokumentem PW nie został wykorzystany (rozchodowany) w 

żadnym z dokumentów rozchodowych (RW, WZ, Faktura) wtedy dokument PW otwiera się w trybie 

edycyjnym. 
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W tym trybie wszystkie dane wpisane w dokumencie mogą być jeszcze zmienione, jedynym 

parametrem, którego nie możemy już zmienić jest numer dokumentu. 

Pola znajdujące się w oknie edycji zostały opisane już w poprzedniej sekcji „Dokumenty -> 

Dokumenty PW -> Dodaj”. 

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem „OK” dokument zostanie zaktualizowany. 

Podgląd 

Jeżeli towar dodany do magazynu dokumentem PW został już wykorzystany (rozchodowany) w 

dokumentach rozchodowych (RW, WZ, Faktura) wtedy dokument PW nie może już być edytowany i 

otwiera się w trybie podglądu. 
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W tym trybie możemy jedynie zobaczyć dane jakie są wpisane w wybranym dokumencie, nie możemy 

nic zmienić. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Gdy jednak został on już rozchodowany to nie uda nam się go usunąć. 
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Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem raportu. 

 

W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak dokument będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 
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Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Dokumenty RW 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy dokumentów RW wyświetlane są częściowe dane wystawionych 

dokumentów: 

 Numer – numer dokumentu 

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Netto – wartość netto dokumentu 

 Brutto – wartość brutto dokumentu 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu RW. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu RW to „RW”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Z magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn źródłowy dla towarów ujętych w 

dokumencie RW. Po zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie 

zostaną zaktualizowane, pomniejszone o wydane towary. 

 Dostawca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane dostawcy towarów dla 

dokumentu RW. Domyślnie wstawiane są dane zalogowanego użytkownika.  
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Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie RW. 

 
o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 Przycisk „Dodaj z magazynu”  otworzy listę na której znajdować się będą 

towary rozdzielone na poszczególne dostawy. Np. jeżeli jabłka przyjmiemy do 

magazynu za pomocą dwóch dokumentów PZ to na liście zobaczymy dwie 

pozycję z jabłkami.  
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Z listy możemy wybrać interesującą nas dostawę towarów i dodać ją do 

dokumentu. Szczegóły w akapicie „Magazyn -> Towary i usługi -> Dostawy”. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie wstawiana 

jest ilość towarów dostępna z wybranej dostawy. 

 Cena – cena jednostkowa netto dodanej pozycji.  

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu RW. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty RW”. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się okno 

umożliwiające edycję dokumentu. 
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W oknie możemy zmienić wartość wszystkich pól oprócz numeru dokumentu. 

Pola znajdujące się w oknie edycji zostały opisane już w poprzedniej sekcji „Dokumenty -> 

Dokumenty RW -> Dodaj”. 

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem „OK” dokument zostanie zaktualizowany. 

Należy pamiętać że edycja dokumentu RW ma wpływ na stan magazynu oraz powiązanych z nim 

dokumentów przychodowych – PW i PZ. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 
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Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem raportu. 

 

W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak dokument będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 
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Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Dokumenty WZ 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy dokumentów WZ wyświetlane są częściowe dane wystawionych 

dokumentów: 

 Numer – numer dokumentu 

 Przekształcone na fakturę – oznacza czy dokument na podstawie danej WZ wystawiona jest 

faktura 

 Kontrahent – nazwa kupującego 

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Netto – wartość netto dokumentu 

 Brutto – wartość brutto dokumentu 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

dokumentu WZ. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu WZ to „WZ”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Z magazynu – pole pozwalające wybrać magazyn źródłowy dla towarów ujętych w 

dokumencie WZ. Po zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe w wybranym magazynie 

zostaną zaktualizowane, pomniejszone o wydane towary. 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kupującego.  

 
Dane kupującego można dodać do okna na dwa sposoby.  

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kupujący. 
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o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane sprzedawcy. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Kupujący”. 

 

 Pozycje – lista pozycji w dokumencie WZ. 

 

o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 

 Przycisk „Dodaj z magazynu”  otworzy listę na której znajdować się będą 

towary rozdzielone na poszczególne dostawy. Np. jeżeli jabłka przyjmiemy do 

magazynu za pomocą dwóch dokumentów PZ to na liście zobaczymy dwie 

pozycje z jabłkami.  
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Z listy możemy wybrać interesującą nas dostawę towarów i dodać ją do 

dokumentu. Szczegóły w akapicie „Magazyn -> Towary i usługi -> Dostawy”. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane w 

definicji towaru. 

 Jednostka – zawiera jednostkę dodanego towaru. Tylko do odczytu. Zapisane 

w definicji towaru. 

 Ilość – ilość towarów wprowadzona w dokumencie. Domyślnie wstawiana 

jest ilość towarów dostępna z wybranej dostawy. 

 Cena – cena jednostkowa netto dodanej pozycji. Jest to wartość wymagana. 

 Cennik – Kolumna występuję jedynie gdy używamy w programie cenników. 

Na podstawie wybranego dla pozycji cennika do ceny jednostkowej netto 

doliczana jest marża. Dostępność cenników zmieniamy w „Opcje -> Cenniki”.  

 VAT – Tylko do odczytu. Zapisane w definicji towaru. 

 Rabat % – rabat dla wybranej pozycji. Gdy w dokumencie PZ lub PW wybrana 

została możliwość rabatowania danego towaru to w dokumencie WZ 

będziemy mieć możliwość zdefiniowania rabatu procentowego. 

 Netto – wartość netto pozycji 

 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu RW. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Dokumenty WZ”. 
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Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się jedno z 

dwóch okien dialogowych. 

Edycja 

Jeżeli dokument WZ nie jest powiązany z wystawionym na jego podstawie fakturą wtedy okno 

otwiera się w trybie edycyjnym. 

 

W tym trybie wszystkie dane wpisane w dokumencie mogą być jeszcze zmienione, jedynym 

parametrem, którego nie możemy już zmienić jest numer dokumentu. 

Pola znajdujące się w oknie edycji zostały opisane już w poprzedniej sekcji „Dokumenty -> 

Dokumenty PW -> Dodaj”. 

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem „OK” dokument zostanie zaktualizowany. 

Podgląd 

Jeżeli na podstawie dokumentu została wystawiona faktura wtedy dokument WZ nie może już być 

edytowany i otwiera się w trybie podglądu. 
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W tym trybie możemy jedynie zobaczyć dane jakie są wpisane w wybranym dokumencie, nie możemy 

nic zmienić. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Gdy dokument jest powiązany z fakturą przycisk usuwania jest nieaktywny. 

Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem raportu. 
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W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak dokument będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 
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Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Zatwierdź jako fakturę 
W dokumentach WZ mamy dodatkową funkcjonalność umożliwiającą na podstawie wybranego 

dokumentu wystawienia faktury. 

Po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź jako fakturę”  otworzy się okno dialogowe: 

 

Dane, które należy wypełnić w tym oknie konieczne są do utworzenia faktury: 

 Data wystawienia - data wystawienia faktury 

 Data sprzedaży - data sprzedaży faktury 

 Termin płatności - termin płatności faktury 

 Metoda płatności – domyślna metoda płatności faktury 

 Kwota płatności – kwota jaką należy zapłacić 

 Rodzaj faktury – jeden ze zdefiniowanych typów faktury 

o Faktura 

o Zaliczkowa 

o Proforma 
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o Marża  

o Wewnętrzna 

Po zatwierdzeniu operacji przyciskiem OK, na podstawie wybranego dokumentu WZ zostaje 

utworzona faktura, którą możemy odnaleźć w zakładce „Dokumenty -> Faktury”. 

Faktury 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy faktur wyświetlane są częściowe dane wystawionych 

dokumentów: 

 Numer – numer dokumentu 

 Typ – typ faktury 

 Przekształcone na fakturę – oznacza czy dokument na podstawie danej WZ wystawiona jest 

faktura 

 Kontrahent – nazwa kupującego 

 NIP – numer identyfikacji podatkowej kupującego 

 Na podstawie WZ – czy faktura został utworzona na podstawie dokumentu WZ 

 Data sprzedaży – data sprzedaży towarów i usług zdefiniowanych w dokumencie 

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Netto – wartość netto dokumentu 

 Brutto – wartość brutto dokumentu 

Dodaj 

Dodaj fakturę 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowej 

faktury. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu FV to „FV”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Data sprzedaży – data sprzedaży towaru/usług 

 Rodzaj faktury – zdefiniowanych jest kilka typów faktury 

o Faktura 

o Zaliczkowa 

o Proforma 

o Marża  

o Wewnętrzna 
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 Faktura uproszczona – zaznaczenie widoczne jedynie w przypadku gdy z listy rodzaj faktury 

wybraliśmy „faktura”. Wprowadza ono rozróżnienie pomiędzy fakturą VAT a fakturą 

uproszczoną gdzie wystarczy jedynie NIP kupującego. 

 Oznaczenie faktury – lista pojawiająca się jedynie w przypadku rodzaju faktury „marża”. 

Zawiera ona podtytuły dla faktury-marża. 

o Procedura marży dla biur podróży 

o Procedura marży – artykuły używane 

o Procedura marży – dzieła sztuki 

o Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kupującego.  

 
Dane kupującego można dodać do okna na dwa sposoby.  

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kupujący. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

W przypadku gdy tworzymy fakturę uproszczoną zakładka „Kupujący” zmienia swój wygląd. 

 
o Numer NIP możemy wpisać korzystając z klawiatury 

o Bądź naciskając przycisk „Wybierz” . Pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta jednak do okna 

przepisze nam się jedynie numer NIP wybranej firmy.  

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane sprzedawcy. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Kupujący”. 

 

 Pozycje – lista towarów i usług dodanych do faktury. 

 
o Zarządzanie pozycjami na liście odbywa się za pomocą przycisków 
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 Przycisk „Dodaj”  dodaje do listy „Nowy towar” nie powiązany z definicjami 

towarów i usług ani z magazynami. 

 

 Przycisk „Dodaj z magazynu”   otworzy listę zdefiniowanych wcześniej 

towarów gdzie możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować nowy a 

następnie dodać go do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Towary i usługi -> 

Lista”. 

 Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną pozycję 

o Kolumny  

 Nazwa – zawiera nazwę towaru. Nazwa towaru może być zmieniona. 

Kolumna ta zawiera dodatkowy przycisk „Wybierz z towarów” , który 

umożliwia zmianę towaru w danej pozycji na inny. 

 Magazyn – wybieramy tu wpływ danej pozycji na stan magazynowy.  

 Gdy w tym polu wybierzemy „-„ wartości wpisane w pozycji nie będą 

miały wpływu na stany magazynowe.  

 Gdy wybierzemy konkretny magazyn, po zatwierdzeniu faktury stan 

towarów w tym magazynie zostanie pomniejszony o ilość towarów z 

aktualnej pozycji.  

Edycja kolumny „Magazyn” możliwa jest tylko dla towarów, które zostały 

zdefiniowane w programie. Dla usług oraz towarów dodanych jako 

„Nowy towar” pole to będzie w trybie tylko do odczytu. 

 Jednostka – jednostka miary towaru. Możliwa do edycji jedynie dla towarów 

nie zdefiniowanych. 

 Ilość – ilość towaru wstawionego do dokumentu. Ilość musi być większa od 0. 

Oraz w przypadku gdy wybierzemy magazyn, nie może przekraczać ilości 

towaru znajdującego się w wybranym magazynie. 

 Cena nominalna – W przypadku gdy wykorzystujemy predefiniowane cenniki 

(Patrz „Opcje -> Cenniki”) na podstawie ceny nominalnej i wybranego 

cennika obliczana jest jednostkowa cena netto (Cena = Cena nominalna + 

Marża z cennika). W przypadku gdy cenniki są wyłączone cena nominalne 

równa jest jednostkowej cenie netto, natomiast kolumna „Cena” jest 

niewidoczna. Domyślna wartość ceny nominalnej wyliczana jest na 

podstawie pól „Cena na fakturę” i „Cena wstawiana na fakturę” oraz 

wybranego magazynu. Dla towarów nie zdefiniowanych równa jest 0. 

 Cennik – Kolumna występuję jedynie gdy używamy w programie cenników. 

Na podstawie wybranego dla pozycji cennika do ceny jednostkowej netto 

doliczana jest marża. Dostępność cenników zmieniamy w „Opcje -> Cenniki”.  

 Cena – jednostkowa cena netto. Kolumna występuję jedynie gdy używamy w 

programie cenników. Dostępność cenników zmieniamy w „Opcje -> Cenniki”. 

 Rabat % - w tej kolumnie możemy wprowadzić rabat w procentach obliczany 

na podstawie jednostkowej ceny netto. Rabat musi być dodatni i mniejszy 

lub równy 100. 

 VAT – stawka VAT. Dla towarów niezdefiniowanych można ją zmieniać. 

Towary i usługi predefiniowane mają tą wartość tylko do odczytu. 

 Netto – wartość netto pozycji 
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 Brutto – wartość brutto pozycji 

o W ostatnim wierszu listy widać podsumowanie wybranych kolumn – Netto i Brutto. 

 Płatności – definiujemy tu płatności za fakturę, wszystkie pola listy są możliwe do edycji przez 

użytkownika. 

 

o Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  do listy zostanie dodana kwota, jaka jest 

potrzebna do zapłacenia faktury z aktualną datą oraz domyślną formą płatności 

„gotówka”. Dopuszczalne formy płatności. 

o Przycisk „Usuń”  usuwa zaznaczoną płatność 

 Uwagi – uwagi dotyczące faktury. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Faktury”.  

Jeżeli jakieś pozycję wystawione faktury miały wpływ na stany magazynowe to zostaną wystawione 

dokumenty magazynowe WZ, które będą posiadały w uwagach wpis „Wystawiono na podstawie 

faktury nr XXXXXXX”. Można je odnaleźć w „Dokumenty -> Dokumenty WZ”. 

Zdefiniowane płatność wygenerują natomiast dokumenty rozliczeniowe, które znajdują się w oknie 

Płatności -> Rozliczenia. 

Utwórz korektę 

Gdy zaznaczymy na liście istniejącą fakturę dostaniemy możliwość wystawienia faktury korygującej. 

Przycisk  „Utwórz korektę” stanie się aktywny. Po jego naciśnięciu otworzy się okno dialogowe: 



Instrukcja Rideto Firma Dokumenty 
 

 
Copyright © Rideto 86 

 

 

W odróżnieniu od okna dodawania faktury tutaj możemy jedynie modyfikować takie pola jak: 

 Numer dokumentu 

 Data wystawienia korekty 

 Data sprzedaży 

 Ilość oraz Cenę w istniejących pozycjach faktury 

 Płatności 

 Przyczyna wystawienia korekty – jest to pole wymagane do zatwierdzenia dokumentu. 

Wartością korekty jest różnica pomiędzy ceną faktury a wartością wynikającą ze zmodyfikowanej 

ceny. 

Należy pamiętać, że w przypadku modyfikacji towarów pobranych z magazynu zostaną wystawione 

odpowiednie dokumenty.  

Przykład  

1. Tworzymy fakturę zawierającą pozycję: 

Towar  5szt. x 10 zł z magazynu głównego. 

Automatycznie wystawiany jest dokument WZ powiązany z fakturą pobierający 5 szt. towaru 

z magazynu głównego. 

2. Wystawiamy korektę gdzie wprowadzamy zmianę: 

Towar 2szt. x 10 zł z magazynu głównego. 

Automatycznie wystawiany jest dokument PZ potwierdzający przyjęcie do magazynu 

głównego 3 sztuk towaru. 

3. Wystawiamy korektę gdzie wprowadzamy zmianę: 

Towar 6szt. x 10 zł z magazynu głównego. 
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Automatycznie wystawiany jest dokument WZ potwierdzający wydanie z magazynu 

głównego 4 sztuk towaru. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się jedno z 

kilku możliwych okien dialogowych. 

Edycja 

Jeżeli faktura nie została zatwierdzona poprzez przycisk „Zatwierdź fakturę” oraz nie wystawiono do 

niej korekt nadal możliwa jest jej edycja.  

 

Wygląd tego okna jest zbliżony do okna dodawania faktury, większość widocznych pól jest taka sama 

jak przy dodawaniu. 

Jedyna rzecz, której nie możemy zmienić na tym etapie to numer faktury spowodowane jest to 

między innymi koniecznością zachowania właściwej kolejności w numeracji faktur. 

Przycisk „Zatwierdź fakturę” powoduję ostateczne zatwierdzenie faktury, po wykonaniu tej operacji 

edycja będzie już niemożliwa. Modyfikację można wykonać wtedy jedynie poprzez wystawienie 

korekty. 

Także w tym przypadku należy pamiętać, że edycja pozycji faktury powiązanych ze stanami 

magazynowymi spowoduje wystawienia odpowiednich dokumentów magazynowych.  
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Podgląd 

Gdy faktura zostanie zatwierdzona lub powiązane są z nią jakieś korekty można ją otworzyć jedynie w 

trybie podglądu. 

 

W tym trybie nie mamy możliwości edycji danych. 

Edycja korekty 

Jeżeli chodzi o korektę do faktury również można ją edytować. Warunkiem jest aby była to ostatnia 

wystawiona korekta. Jeżeli wystawimy do faktury kilka korekt to jedynie ostatnia może być otwarta w 

trybie edycji. 
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W trybie edycji korekty możemy zmieniać: 

 datę wystawienia  

 datę sprzedaży 

 ilość oraz cenę istniejących towarów 

 płatności 

 przyczynę wystawienia korekty 

Należy pamiętać, że w przypadku modyfikacji towarów pobranych z magazynu zostaną wystawione 

odpowiednie dokumenty.  

Podgląd korekty 

W przypadku próby edycji korekty, która nie jest ostatnio utworzoną korektą dla faktury otwiera się 

okno podglądu.  
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W tym trybie nie mamy możliwości edycji danych. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Gdy dokument jest powiązany dokumentami magazynowymi wystawionymi automatycznie zostają 

one też usunięte. 

W przypadku gdy próbujemy usunąć fakturę posiadającą korektę efekt będzie następujący. 

 

W takim przypadku należy najpierw usunąć powiązane z dokumentem korekty. 
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Także w przypadku gdy chcemy usunąć fakturę, która nie jest fakturą ostatnio dodaną operacja się 

nie uda. 

 

Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem raportu. 

 

W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak dokument będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Podgląd raportu dla korekty 

Przycisk  „Podgląd raportu dla korekty” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem raportu. 
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W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak dokument będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 
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Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Wydatki 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy dokumentów wydatków wyświetlane są częściowe dane 

wystawionych dokumentów: 

 Numer – numer dokumentu 

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Netto – wartość netto dokumentu 

 Brutto – wartość brutto dokumentu 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dialogowe umożliwiające dodanie nowego 

wydatku.  



Instrukcja Rideto Firma Dokumenty 
 

 
Copyright © Rideto 94 

 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer dokumentu – numer przepisany z dokumentu/faktury do którego wydatek się odnosi.  

 Metoda płatności – jedna z predefiniowanych metod płatności. Szczegóły w akapicie Formy 

płatności.  

 Zapłacono – pole w które należy wpisać wydaną sumę.  

 Data wystawienia dokumentu – data wystawienia dokumentu ze skojarzonego dokumentu 

 Data odbioru – data wydania przepisana ze skojarzonego dokumentu 

 Termin płatności 

 Sprzedawca – wydzielona część okna, w której pojawią się dane sprzedawcy. Dane 

sprzedawcy można dodać do okna na dwa sposoby.  

 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 
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o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 

 Kupujący – wydzielona część okna, w której pojawiają się dane kupującego. Domyślnie 

wstawiane są dane zalogowanego użytkownika. Można je zmienić analogicznie jak w zakładce 

„Sprzedawca”. 
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 Podstawa rozliczenia – w tym polu wybieramy podstawę rozliczenia wydatku z dwóch 

możliwych wartości. 

o Towary – przy takiej podstawie rozliczenia na liście poniżej konieczne jest 

wypełnienie danych dotyczących towarów wraz z ich ilościami oraz cenami netto. 

Jest to stawka domyślna dla wydatku. 

 

 Naciśnięcie przycisku „Dodaj”  powoduję otwarcie okna z towarami gdzie 

możemy wybrać istniejący towar lub zdefiniować nowy a następnie dodać go 

do listy wydatków. Szczegóły w akapicie „Towary i usługi -> Lista”. 

 
 Naciśnięcie przycisku „Usuń” spowoduje usunięcie zaznaczonej pozycji 

o Stawki – w przypadku wyboru „stawek” nie musimy przepisywać do pozycji wydatku 

konkretnych towarów a jedynie grupy stawek podatku VAT. 
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 Naciśnięcie przycisku „Dodaj” powoduję dodanie nowej pozycji 

 Naciśnięcie przycisku „Usuń” spowoduje usunięcie zaznaczonej pozycji 

 Uwagi – w polu uwagi wpisujemy komentarz dotyczący dokonanej transakcji lub połączonego 

dokumentu. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Dokumenty -> Wydatki”. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się okno 

umożliwiające edycję dokumentu. 

 

W oknie możemy zmienić wartość wszystkich pól. 

Pola znajdujące się w oknie edycji zostały opisane już w poprzedniej sekcji „Dokumenty -> Wydatki -> 

Dodaj”. 

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem „OK” dokument zostanie zaktualizowany. 
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Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

W przypadku gdy wydatek powiązany jest z fakturą przycisk usuwania jest nieaktywny. 

Generuj PZ 

Po naciśnięciu przycisku „Generuj PZ”  otworzy się dodawanie nowego dokumenty PZ, w którym 

są już dodane pozycję wystawione na podstawie wybranego wydatku: 

 

Utworzony dokument zostanie dodany do listy dokumentów PZ. 
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Magazyn 

Towary i usługi 

Dostawy 
Po otwarciu okna „Magazyn -> Towary i usługi” zobaczymy listę dostaw, które zostały przyjęte do 

magazynu wybranego w filtrze. 

W liście występują kolumny: 

 Nazwa 

 Typ – towar lub usługa 

 Magazyn 

 Data dostarczenia 

 Ilość 

 Cena netto 

 Wartość netto 

 

Filtr 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście dostaw. 
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W oknie filtrowania odnaleźć możemy pola: 

 Magazyn – magazyn, z którego mają pochodzić dostawy wyświetlone w liście. 

 Rodzaj – rodzaj towaru. Możliwe do wykorzystania rodzaje definiowane są w opcjach 

programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Rodzaj. 

 Kategoria – kategorie towaru. Możliwe do wykorzystania kategorie definiowane są w opcjach 

programu. Szczegóły w akapicie Opcje -> Ogólne -> Kategoria. 

 Następny wiersz zaczyna się listą zawierającą następujące wartości: 

o Wszystko 

o Do dnia 

o Zakres 

Wykorzystywana jest on do wyświetlania dostaw według daty wystawienia. 

Gdy w polu wybierzemy wartość: 

o „Wszystko” poniżej w liście zostaną wyświetlone wszystkie dostawy. 

o  „Do dnia” pole „Do:” stanie się aktywne. Na poniższej liście zostaną wyświetlone 

dostawy wystawione do wybranego dnia. 

o  „Zakres” pola „Od:” i „Do:” staną się aktywne. Możemy zdefiniować w nich zakres 

dat z jakiego chcemy obejrzeć dostawy. 

 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście. W polu „Wyszukaj 

po” nie umieszczamy „Daty wystawienia” ponieważ jest ona filtrowana w odrębny sposób 

(patrz punkt wyżej). Po wybraniu interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać 

całość lub część nazwy jaką chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

Lista remanentów 
Lista remanentów wyświetla już zdefiniowane w programie elementy. Każdy wiersz odpowiada 

jednemu remanentowi i w poszczególnych kolumnach wyświetla jego dane: 

 Nazwa – nazwa towaru / usługi 

 Magazyn – magazyn na rzecz, którego został wykonany remanent 

 Data remanentu 

 Wartość netto 

Po zaznaczeniu remanentu na liście podświetla on się innym kolorem.  
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Dwukrotne, szybkie kliknięcie na wierszu listy powoduję otwarcie wybranego remanenty w trybie 

podglądu danych. 
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Filtr 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście remanentów. 

 

W oknie filtrowania odnaleźć możemy pola: 

 Magazyn – magazyn, z którego mają pochodzić remanenty wyświetlone w liście. 

 Następny wiersz zaczyna się listą zawierającą następujące wartości: 

o Wszystko 

o Do dnia 

o Zakres 

Wykorzystywana jest on do wyświetlania remanentów według daty wystawienia. 

Gdy w polu wybierzemy wartość: 

o „Wszystko” poniżej w liście zostaną wyświetlone wszystkie remanenty. 

o  „Do dnia” pole „Do:” stanie się aktywne. Na poniższej liście zostaną wyświetlone 

remanenty wystawione do wybranego dnia. 

o  „Zakres” pola „Od:” i „Do:” staną się aktywne. Możemy zdefiniować w nich zakres 

dat z jakiego chcemy obejrzeć remanenty. 
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 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście. W polu „Wyszukaj 

po” nie umieszczamy „Daty remanentu” ponieważ jest ona filtrowana w odrębny sposób 

(patrz punkt wyżej). Po wybraniu interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać 

całość lub część nazwy jaką chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

Dodaj 

Naciśnięcie przycisku „Dodaj remanent”  spowoduje otworzenie się okna tworzenia remanentu. 

 

W oknie tworzenia remanentu mamy następujące pola: 

 Nazwa remanentu – pole wymagane, wypełniane przez użytkownika. 

 Data remanentu – data ta określi nam dzień, dla którego generujemy remanent. Przy 

tworzeniu będą brane pod uwagę dokumenty wystawione tylko do tej daty włącznie. 

 Wybierz magazyn – magazyn dla którego tworzymy remanent. 

 Generuj na podstawie – typ dokumentów na podstawie których generujemy remanent. 

Po utworzeniu dokument remanentu, możemy znaleźć w oknie „Magazyn -> Lista remanentów”. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

remanentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

remanentów. 
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Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem spisu z natury. 

 

W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak remanent będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 
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Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Płatności  

Filtr 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście. 

 

W oknie filtrowania odnaleźć możemy pola: 

 Kontrahenci – lista kontrahentów zdefiniowanych w programie, dzięki niej możemy 

wyświetlić pozycje listy dla wszystkich kontrahentów bądź jednego wybranego. Szczegółowy 

opis zarządzania kontrahentami opisany został w akapicie Kontrahenci. 

 Następny wiersz zaczyna się listą zawierającą następujące wartości: 

o Wszystko 

o Do dnia 

o Zakres 

Wykorzystywana jest on do wyświetlania elementów według terminu płatności. 

Gdy w polu wybierzemy wartość: 

o „Wszystko” poniżej w liście zostaną wyświetlone wszystkie pozycje. 

o  „Do dnia” pole „Do:” stanie się aktywne. Na poniższej liście zostaną wyświetlone 

pozycje wystawione do wybranego dnia. 
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o  „Zakres” pola „Od:” i „Do:” staną się aktywne. Możemy zdefiniować w nich zakres 

dat z jakiego chcemy obejrzeć elementy listy. 

 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście. W polu „Wyszukaj 

po” nie umieszczamy „Termin płatności” ponieważ jest on filtrowana w odrębny sposób 

(patrz punkt wyżej). Po wybraniu interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać 

całość lub część nazwy jaką chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

 

Nierozliczone wydatki 
Nierozliczone wydatki biorą się z niezapłacenie całej kwoty podczas wystawianie wydatków. Patrz 

„Dokumenty -> Wydatki”. 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy nierozliczonych wydatków wyświetlane są częściowe dane: 

 Numer – numer dokumentu 

 Nazwa firmy – nazwa firmy na rzecz, której zapłacić mamy należność 

 Zapłacono – część zapłacona kwoty 

 Zostało – część pozostała do zapłacenia 

 Netto – wartość netto  

 Brutto – wartość brutto  

 Termin płatności 

Rozlicz 

Po naciśnięciu przycisku „Rozlicz”  otworzy się okno dialogowe: 

 

Umożliwi nam ono rozliczenie wybranego wydatku. 

Możemy tu wybrać takie pola jak: 

 Data płatności – data rozliczenia wydatku 

 Metoda płatności – jedna z predefiniowanych metod płatności. Szczegóły w akapicie Formy 

płatności.  

 Kwota – kwota jaką chcemy rozliczyć, domyślnie wstawiana jest całkowita kwota wydatku. 

Po naciśnięciu przycisku „OK” wydatek lub jego część zostanie zatwierdzona i pojawi się na liście 

„Płatności -> Rozliczenia”. 

Nierozliczone przychody 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy nierozliczonych przychodów wyświetlane są częściowe dane: 
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 Numer – numer dokumentu 

 Nazwa firmy – która jest nam winna pieniądze 

 Zapłacono – część zapłacona kwoty 

 Zostało – część pozostała do zapłacenia 

 Netto – wartość netto  

 Brutto – wartość brutto  

 Termin płatności 

Rozlicz 

Po naciśnięciu przycisku „Rozlicz”  otworzy się okno dialogowe: 

 

Umożliwi nam ono rozliczenie wybranego przychodu. 

Możemy tu wybrać takie pola jak: 

 Data płatności – data rozliczenia przychodu 

 Metoda płatności – jedna z predefiniowanych metod płatności. Szczegóły w akapicie Formy 

płatności.  

 Kwota – kwota jaką chcemy rozliczyć, domyślnie wstawiana jest całkowita kwota przychodu. 

Po naciśnięciu przycisku „OK” przychód lub jego część zostanie zatwierdzona i pojawi się na liście 

„Płatności -> Rozliczenia”. 

Rozliczenia 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy płatności wyświetlane są częściowe dane: 

 Metoda płatności 

 Kwota – zaksięgowana kwota 

 Data – data zaksięgowania przychodu/wydatku 

 Numer – numer powiązanego dokumentu  

 Nazwa firmy 

 Typ – typ rozliczenia. Dostępne typy: 

o Przychód 

o Wydatek 

Edytuj 

Po naciśnięciu przycisku „Edytuj”  otworzy się okno dialogowe: 
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W oknie tym możemy edytować wszystkie pola. 

Wprowadzona tu zmiana ma wpływ na nierozliczone wydatki i przychody. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście płatności. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

rozliczenia. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Wprowadzona tu zmiana ma wpływ na nierozliczone wydatki i przychody. 

 

Kasa 

Lista 
Lista dokumentów kasowych wystawione dokumenty KP i KW z uwzględnieniem ustawień filtra. 

Każdy listy wiersz odpowiada jednemu dokumentowi. 

Po zaznaczeniu dokumentu na liście podświetla on się innym kolorem i umożliwia wykonanie na nim 

działań zdefiniowanych przez przyciski widoczne z prawej strony listy.  

Dwukrotne, szybkie kliknięcie na wierszu listy powoduję otwarcie wybranego dokumenty w trybie 

edycji lub jeżeli dokument nie może być edytowany to w trybie podglądu danych. 
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W poszczególnych kolumnach listy dokumentów kasowych wyświetlane są częściowe dane: 

 Numer – numer dokumentu 

 Za co – powód zaksięgowania płatności 

 Kontrahent 

 Data wystawienia 

 Przychód 

 Rozchód 

 

Dodaj KP 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj KP”  otworzy się okno dialogowe dodawania nowego dokumentu 

KP. 
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Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu KP to „KP”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Kontrahent – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kontrahenta. Dane 

kontrahenta można dodać do okna na dwa sposoby.  

 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kontrahent. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Typ transakcji – możemy wybierać z listy zdefiniowanych typów 

o Inny 

o Przychód 

o Rozchód 

 Kwota – kwota do dokumentu KP 

 Za co – powód wystawienia dokumentu. Pole wymagane. 

 Przycisk „Wybierz” – działanie oraz widoczność uzależniona jest od typu transakcji. 
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o Inny – przycisk niewidoczny. 

o Przychód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KP z istniejącą fakturą. Numer 

faktury wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

o Rozchód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KP z istniejącym wydatkiem. 

Numer wydatku wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Płatności -> Kasa”.  

Wartość dokumentu KW zaliczona jest jako przychód. 

Dodaj KW 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj KW”  otworzy się okno dialogowe dodawania nowego dokumentu 

KW. 

 

Okno to zawiera następujące pola: 

 Numer – generowany jest na podstawie schematu „Przedrostek/AutoNumer/Miesiąc/Rok” 

o Wartość „Przedrostek” pobierana jest z pierwszego pola tekstowego w wierszu 

„Numer”. Domyślna wartość przedrostka dla dokumentu KW to „KW”.  

o Wartość „AutoNumer” numer generowana jest na podstawie wybranego z listy 

algorytmu generowania numerów. Wartość domyślna to „Największa wartość z 

aktualnego roku”. Opis działania algorytmu generującego autonumer znajduję się w 

akapicie „Opcje -> Numeracja”. 

o Wartość miesiąc oraz rok pobierana jest z aktualnej daty. Jest to wartość tylko do 

odczytu. 

Wartości domyślne można zmienić w oknie „Opcje -> Numeracja”.  

 Data wystawienia – data wystawienia dokumentu 

 Kontrahent – wydzielona część okna, w której pojawią się dane kontrahenta. Dane 

kontrahenta można dodać do okna na dwa sposoby.  
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o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce kontrahent. 

o Naciskając przycisk „Wybierz”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Typ transakcji – możemy wybierać z listy zdefiniowanych typów 

o Inny 

o Przychód 

o Rozchód 

 Kwota – kwota do dokumentu KW 

 Za co – powód wystawienia dokumentu. Pole wymagane. 

 Przycisk „Wybierz” – działanie oraz widoczność uzależniona jest od typu transakcji. 

o Inny – przycisk niewidoczny. 

o Przychód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KW z istniejącą fakturą. Numer 

faktury wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

o Rozchód – pozwala nam wtedy powiązać dokument KW z istniejącym wydatkiem. 

Numer wydatku wpisuje w pole „Za co” a kwotę brutto w pole „Kwota”. 

 Uwagi – uwagi dotyczące dokumentu. Pole opcjonalne. 

Dodany dokument możemy odnaleźć w oknie „Płatności -> Kasa”.  

Wartość dokumentu KW zaliczona jest jako rozchód. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe umożliwiające edycję istniejącego dokumentu, okno 

edycji otworzy się także po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu. 

 

Do edycji dostępne są wszystkie pola oprócz numeru dokumentu. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście płatności. 
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Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

dokumentu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Podgląd raportu 

Przycisk  „Pokaż podgląd raportu” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście 

dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe z podglądem dokumentu. 

 

W podglądzie raportu możemy obejrzeć jak remanent będzie wyglądał na wydruku a także 

wydrukować go na wybranej drukarce lub do pliku PDF. 

Wydruk do PDF 

Przycisk  „Generuj PDF” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe, w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać 

plik PDF utworzony na podstawie dokumentu. 



Instrukcja Rideto Firma Kontrahenci 
 

 
Copyright © Rideto 114 

 

 

Po zapisaniu pliku PDF zostanie on automatycznie otworzony w domyślnej aplikacji do obsługi plików 

PDF zainstalowanej w systemie Windows. 

Kontrahenci 
Okno kontrahenci zawiera listę zdefiniowanych w programie kontrahentów. 

 

Lista 
W poszczególnych kolumnach listy kontrahentów wyświetlane są ich częściowe dane: 
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 Nazwa – nazwa kontrahenta 

 Firma – pole oznaczające czy jest to firma czy osoba fizyczna 

 NIP – numer identyfikacji podatkowej 

 Adres – adres kontrahenta 

Filtruj 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście kontrahentów. 

 

W oknie filtrowania odnaleźć możemy pola: 

 Typ kontrahenta – jest to pole zawierające listę. 

o Wszyscy – wyniki filtrowania zawierają wszystkich kontrahentów 

o Firmy – wyniki uwzględniają tylko firmy 

o Klienci indywidualni – w liście wyświetlone zostaną tylko osoby fizyczne. 

 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście. W polu „Wyszukaj 

po” nie umieszczamy kolumny „Firma” ponieważ jest ona filtrowana w odrębny sposób (patrz 

punkt wyżej). Po wybraniu interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać całość 

lub część nazwy jaką chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dodawania kontrahenta, w którym możliwe są 

dwa widoki. 

Dla firmy: 

 

Dla osoby fizycznej: 
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Okno zawiera następujące pola: 

 Pole zaznaczenia „Firma” decydujące czy jest to firma czy osoba fizyczna. 

 Nazwa firmy – nazwa firmy widoczne tylko dla firmy. 

 NIP – Numer identyfikacji podatkowej. Pole widoczne tylko dla firmy. 

 REGON – Numer regon. Pole widoczne tylko dla firmy. 

 Imię – imię kontrahenta. Tylko dla osoby fizycznej. 

 Nazwisko – nazwisko kontrahenta. Tylko dla osoby fizycznej. 

 Mail – adres e-mail 

 Strona www – adres strony kontrahenta 

 Telefon 

 Telefon komórkowy 

 Ulica 

 Numer – numer domu kontrahenta w postaci dwuczłonowej „Numer domu”/”Numer 

mieszkania” 

 Kod pocztowy 

 Miasto 

 Kraj. Domyślnie Polska. 

Dodanego kontrahenta możemy odnaleźć w oknie „Kontrahenci”.  

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście dokumentów. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się okno 

dialogowe umożliwiające edycję danych kontrahenta. 
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Możliwa jest zmiana wszystkich danych. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście kontrahentów. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

kontrahenta. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Użytkownicy 
Okno „Użytkownicy” zawiera listę zdefiniowanych w programie użytkowników. Domyślnie musi być 

zarejestrowany przynajmniej jeden użytkownik programu, na którego rejestrowaliśmy aplikację. 
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Lista 
W poszczególnych kolumnach listy użytkowników wyświetlane są ich częściowe dane: 

 Login – login użytkownika, za jego pomocą może on się zalogować do programu 

 Imię 

 Nazwisko 

Filtruj 
Filtr zdefiniowany za pomocą grupy funkcyjnej „Parametry filtrowania” służy do zawężania wyników 

w liście użytkowników. 

 

W oknie filtrowania odnaleźć możemy pola: 

 Wyszukaj po – lista zawierająca nazwy kolumn znajdujących się na liście. Po wybraniu 

interesującej nas kolumny w następnym polu należy wpisać całość lub część nazwy jaką 

chcemy znaleźć. 

Po wybraniu pożądanych wartości w polach filtrowania naciskamy przycisk   „Filtruj” i lista 

wyświetla wyniki pasujące do zadanego filtra. 

Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj”  otworzy się okno dodawania użytkownika. W oknie tym 

definiujemy dane nowego użytkownika programu. 
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Okno zawiera następujące pola: 

 Imię – imię nowego użytkownika 

 Nazwisko – nazwisko nowego użytkownika 

 Login – nazwa pod jaką dodawany użytkownik będzie mógł się zalogować w programie. 

 Hasło – po zalogowaniu użytkownik może zmienić swoje hasło 

 Powtórz hasło – pole powtórzenia hasła, w celu porównania czy się nie różnią. 

 Lista podpowiedzi oraz odpowiedzi – wymagana w przypadku zgubienia hasła przez 

użytkownika w oknie „Odzyskiwania hasła” 

Dodanego użytkownika możemy odnaleźć w oknie „Użytkownicy”.  

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście użytkowników. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się okno 

dialogowe umożliwiające edycję danych użytkownika. 

 

Możemy zmienić wartości w polach: 

 Imię  

 Nazwisko 

 Zdjęcie użytkownika 

 Login 

Zmiana hasła 
Po naciśnięciu przycisku „Zmień hasło” możemy aktualizować hasło do programu. 
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Aby zmienić hasło musimy podać stare hasło użytkownika, które musi być pasować do hasła 

zapisanego w bazie danych. Następnie podajemy nowe hasło i dla potwierdzenia poprawności 

musimy je powtórzyć. 

Po zatwierdzeniu hasło zostanie zmienione. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście użytkowników. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

użytkownika. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Cenniki 
Okno „Cenniki” zawiera listę cenników zdefiniowanych w programie. Domyślnie zdefiniowane są 

cennik „Detaliczny” i „Hurtowy”. 
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Lista 
W poszczególnych kolumnach listy cenników wyświetlane są ich częściowe dane: 

 Nazwa – nazwa cennika 

 Marża – procentowa marża cennika 

 Nazwa kontrahenta – nazwa kontrahenta w przypadku zdefiniowania cennika dla 

kontrahenta 

 Nazwa towaru – w przypadku gdy cennik jest zdefiniowany dla konkretnego towaru 

Filtruj 
Filtrowanie listy wykonywane za pomocą pola „Rodzaj cennika”, które umożliwia nam wybór 

wyświetlania cenników według zdefiniowanej typów: 

 Ogólny – tylko ogólne cenniki 

 Dla kontrahenta – cenniki zdefiniowane dla kontrahenta 

 Dla towaru  - cenniki zdefiniowane pod konkretny towar 

 Towar dla kontrahenta – cenniki zdefiniowane dla kontrahenta na zakup konkretnego towaru 

 Wszystkie 

Po wybraniu jednego z typów rodzaju cennika na liście wyświetlone są odpowiednie dla niego 

cenniki. 

Domyślny cennik 
W polu „Domyślny cennik” możemy wybrać cennik, który będzie domyślnie używany przy 

wystawianiu dokumentów sprzedaży. 
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Dodaj 

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj cennik”  otworzy się okno dodawania cennika. 

Okno dodawania cennika może przyjmować kilka różnych wyglądów w zależności od rodzaju cennika 

jaki chcemy zdefiniować. 

Domyślnym rodzajem cennika jest „Ogólny”. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Rodzaj cennika „Dla kontrahenta”  
Tworzony jest dla konkretnego kontrahenta. Jeżeli dokument będzie wystawiony na właśnie tego 

kontrahenta ten cennik będzie dostępny. W dokumentach dla innych kontrahentów będzie on 

niewidoczny. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Kontrahent – wydzielona część okna zawierająca dane kontrahenta.  

Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 
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o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Rodzaj cennika „Dla towaru”  
Tworzony jest dla konkretnego towaru. Cennik ten będzie dostępny jedynie dla towaru który zostanie 

do niego przypisany. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 

 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Nazwa towaru oraz przycisk „Wybierz” – Naciśnięcie tego przycisku otworzy nam okno 

„Towary i usługi” gdzie możemy wybrać jeden ze zdefiniowanych towarów i przypisać go do 

cennika. 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Rodzaj cennika „Towar dla kontrahenta” 
Cennik taki definiowany jest dla konkretnego towaru dla wybranego kontrahenta. Okno dialogowe 

stanowi połączenie funkcjonalności poprzednich okien. 

 

Oprócz pola „Rodzaj cennika” występują tu pola: 

 Nazwa cennika – nazwa cennika 
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 Marża – marża jaka będzie dodawana do ceny według zdefiniowanego cennika 

 Kontrahent – wydzielona część okna zawierająca dane kontrahenta.  

Można je zmienić na dwa sposoby. 

o Naciskając przycisk „Dodaj nową firmę”  otworzy się okno dodawania kontrahenta 

(Szczegóły w akapicie „Polecenia -> Dodaj kontrahenta”.). Po stworzeniu nowej firmy jej 

dane pojawią się w zakładce sprzedawca. 

o Naciskając przycisk „Zmień”  pokaże się wtedy okno zawierające listę 

zdefiniowanych firm gdzie możemy wybrać pożądanego klienta. Szczegóły w akapicie 

„Kontrahenci -> Wybierz”. 

 Nazwa towaru oraz przycisk „Wybierz” – Naciśnięcie tego przycisku otworzy nam okno 

„Towary i usługi” gdzie możemy wybrać jeden ze zdefiniowanych towarów i przypisać go do 

cennika. 

 Cennik prywatny – gdy to pole jest zaznaczone cennik może być wykorzystywany jedynie 

przez użytkownika, który go utworzył. 

Edytuj 

Przycisk  „Edytuj” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony cennik. 

Po jego naciśnięciu lub po dwukrotnym kliknięciu myszką na wybranym wierszu otwiera się okno 

dialogowe umożliwiające edycję wybranego cennika. 

Okno to jest takie samo jak okno wykorzystywane podczas tworzenia cennika i umożliwia edycję 

wszystkich danych. Patrz „Cenniki -> Dodaj”. 

Usuń 

Przycisk  „Usuń” aktywny jest jedynie gdy mamy zaznaczony wiersz w liście cenników. 

Po jego naciśnięciu otwiera się okno dialogowe proszące o potwierdzenie chęci usunięcia wybranego 

cennika. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tak” wybrany element zostanie usunięty. 

Predefiniowanych cenników „Detaliczny” i „Hurtowy” nie można usunąć. 

Opcje 
W oknie opcji możemy definiować dodatkowe parametry używane w programie Rideto – Firma. 
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Ogólne 

 

W zakładce „Ogólne” możemy znajdziemy dane słownikowe takie jak: 

 Magazyny 

 Rodzaje 

 Kategorie 

 Jednostki 

 Stawki VAT 

Do każdego z tych słowników możemy dodać nowy element za pomocą przycisku „Dodaj” . 

Otworzy się nam wtedy okno dialogowe odpowiednie dla typu dodawanego elementu: 

 

Analogicznie po naciśnięciu przycisku „Edytuj”  zobaczymy okno umożliwiające zmianę nazwy 

wybranego elementu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Usuń”  zostaniemy poproszeniu o potwierdzenie usunięcia wybranego 

obiektu.  

 

Po potwierdzeniu element zostanie usunięty. 

Edycja i usuwanie możliwe są jedynie dla elementów, które są możliwe do usunięcia. 
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Numeracja 
W zakładce „Numeracja” zdefiniowane mamy domyślne sposoby generowania numerów w 

dokumentach magazynowych i sprzedażowych. 

 

Dla każdego typu dokumentu mamy zdefiniowany przedrostek jaki będzie użyty do wygenerowania 

dokumentu oraz kilka możliwości generowania auto numeru dla dokumentu. 

Dostępne sposoby generowania autonumeru: 

 Największa wartość z aktualnego roku. Jest to wartość wybrana domyślnie. Przy takim 

wyborze każdy następny dokument będzie miał numer większy o 1 od poprzedniego 

dokumentu tego typu. Gdy zmieni się rok numery zaczną być generowanie zaczynając od 1. 

 Największa wartość z aktualnego miesiąca. W tym przypadku numeracja zacznie się 

ponownie od 1 po zmianie miesiąca. 

 Największa wartość dla dokumentu – każdy następny numer dokumentu będzie większy o 1 

od poprzedniego niezależnie od daty. 

Cenniki 
W zakładce „Cenniki” znajdują się parametry dodatkowe wspierające używanie cenników w 

programie. 

 

Pola znajdujące się na tej zakładce: 
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 Używaj cenników – zaznaczenie tej opcji włączy lub wyłączy nam funkcjonalność obsługi 

cenników 

 Automatycznie ustaw cennik dopasowany do towaru i kontrahenta – jeżeli to pole jest 

zaznaczone po wstawieniu towaru do faktury czy zmianie kontrahenta wstawiany jest cennik 

zdefiniowany dla takiego połączenia jeżeli istnieje 

 Zmiana ceny powoduje tworzenie cennika dopasowanego do towaru – w przypadku gdy 

włączona jest obsługa cenników w programie, po zmianie ceny w pozycji faktury tworzony 

jest cennik w zależności od zdefiniowanego towaru oraz kontrahenta. 

Cennik jest tworzony automatycznie po wybraniu z listy „Tak” lub po zatwierdzeniu przez 

użytkownika gdy wybierzemy „Pytaj”. 

o Tak 

o Nie  

o Pytaj  

 Automatycznie nadpisuj cenniki dla towarów i kontrahentów – jeżeli zmienimy cenę i 

stworzony zostanie cennik dla nowej konfiguracji, to może on nadpisać stary cennik 

automatycznie bądź pytając użytkownika. 

Możliwe ustawienia dla tej opcji: 

o Tak 

o Nie  

o Pytaj 

Kopie zapasowe 
Zakładka „Kopie zapasowe” pozwala ustawić ścieżkę do zapisu kopii zapasowych bazy danych 

aplikacji oraz wykonać kopię zapasową i odtworzyć bazę programu z zapisanej kopii. 

 

 Katalog kopii zapasowych pozwala wybrać katalog do zapisu danych. Po naciśnięciu przycisku 

„Zmień katalog kopii zapasowych” otworzy się okno pozwalające nam zmienić katalog na 

inny. 
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Domyślnym katalogiem jest katalog, w którym aplikacja przechowuję swoje dane. 

 Wykonaj kopię zapasową – za pomocą tego przycisku zapisujemy kopię zapasową 

zawierającą nasze dane.  

 
 Odtwórz bazę z kopii zapasowej – polecenie uruchamiane tym przyciskiem umożliwia nam 

wybranie pliku bazy danych, którym chcemy zastąpić aktualna bazę programu. PO jego 

naciśnięciu otworzy się okno umożliwiające wybór pliku bazy: 

 
 

Po wybraniu pliku baza zostanie odtworzona z kopii zapasowej. 
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Wydruki 
W zakładce „Wydruki” mamy możliwość wyboru sposobu wydruku zatwierdzonej faktury. 

 

Możemy wybrać dwie opcje: 

 Drukuj zatwierdzoną fakturę jako duplikat – opcja domyślna. Przy takim zaznaczeniu faktura, 

która została zatwierdzona będzie drukowana jako duplikat faktury. 

 Pytaj czy drukować fakturę czy duplikat – przy wyborze tej opcji, gdy faktura została 

zatwierdzona przy wydruku użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na pytanie czy 

wydrukować fakturę czy duplikat. 

Formy płatności 
W programie zdefiniowano kilka form płatności, które używane są przy wystawianiu dokumentów. 

 Gotówka 

 Przelew 

 Za pobraniem 

 Karta 

 


