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1.1

Obsługa

1.1.1

Ogólne

Logowanie
Logowanie z użyciem parametrów
Zmiana hasła
O programie
1.1.1.1

Logowanie
Po uruchomieniu zainstalowanego programu pojawi się następujące okno.

· W polu Połącz z: - Należy wybrać z listy rozwijanej interesującą nas bazę danych,

·
·
·
·
·
·

jeżeli jest tylko jedna baza danych lista rozwijana będzie nieaktywna. Jeśli pole
obok jest aktywne, oznacza to możliwość wybrania bazy danych z innego roku.
W polu Nazwa: - Należy wybrać własną nazwę użytkownika.
W polu Hasło: - Należy podać hasło przypisane danemu użytkownikowi.
Opcja Zapamiętaj hasło - powoduje zapamiętanie hasła, dzięki czemu przy
nastepnym starcie programu pole Hasło zostanie automatycznie wypełnione.
Przycisk Zaloguj kartą umożliwia logowanie przy pomocy karty zbliżeniowej.
Przycisk VPN umożliwia zalogowanie się szyfrowanym połączeniem do usługi
Regnator Cloud
Przycisk SSL otworzy nam kolejne okno Certyfikaty serwerów:

Poniższe okno pozwala nam zarządzać certyfikatami serwerów programu Regnator.
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Do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi polami można używać klawisza Enter.
System automatycznie zapisuje informacje jaki użytkownik, kiedy i skąd się logował.
1.1.1.2 Logowanie z użyciem parametrów
Lista dostępnych parametrów składni programu Regnator:
UZYTKOWNIK = login użytkownika
HASLO = hasło do logowania
ODBC = źródło danych ODBC
POMIN_DIALOG =1 pomija dialogi przy logowaniu
POMIN_ZAPAMIETAJ_HASLO =1 brak opcji zapamiętywania hasła przy logowaniu
ZAMKNIJ = 1 zamyka program po procedurze autostartu
EXP_LIM =1 funkcja exportu limitów do oddziałów
STAN_MAG = 1 Obliczam stan magazynu
WYCENA_MAG = 1 Pętla wyceny magazynu
KARTA = 1 uruchamia automatycznie opcje "Zaloguj Kartą"

Stosowanie parametrów
1. Kliknąć prawym przyciskiem na ikonę programu Regnator.
2. Wybrać Właściwości
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3. W wierszu Element docelowy dopisujemy interesujące nas parametry,
przykładowo:
C:
\Regnator\Regnator.exe /UZYTKOWNIK=kowalski /HASLO=1234 /POMIN_DIALOG=1 /
ODBC=firmanazwa
Dzięki takiemu zapisowi po uruchomieniu Regnatora, program sam się uruchomi bez
wyskakiwania okienka, przez co zalogujemy się bez podawania loginu i hasła.

Wiesz poleceń (CMD)
1. Uruchomić wiersz poleceń ( wpisanie w wyszukiwarce systemu cmd )
2. Przejście do katalogu za pomocą polecenia: cd C:\Regnator
3. Należy teraz wpisać parametr za pomocą polecenia Regnator.exe dodając po spacji
wybrane parametry.
Przykład:
Regnator.exe /UZYTKOWNIK=kowalski /HASLO=1234 /POMIN_DIALOG=1 /ODBC=firma
nazwa
4. Po poprawnym wpisaniu i zaakceptowaniu przyciskiem Enter program zostanie
uruchomiony bez podawania jakichkolwiek danych.
1.1.1.3

Zmiana hasła
Z menu głównego wybrać Użytkownik, następnie z listy wybrać polecenie Zmiana
hasła, pojawi się następujące okno:
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· W nieaktywnych polach Użytkownik:, Nazwisko i Imię: wyświetlone są

informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku.
· W polu Istniejące hasło: - Należy podać stare hasło które chcemy zmienić.
· W polach Nowe hasło:, Powtórz nowe hasło - Należy podać nowe hasło dla
danego użytkownika.
Zmiany potwierdzamy przyciskiem Zmień, od tej pory przy każdym logowaniu należy
używać nowego hasła.
Jeżeli hasło zostało zapomniane, należy zgłosić się do lokalnego administratora
systemu Regnator w celu jego zresetowania.

1.1.1.4

O programie
Z menu głównego wybrać Pomoc, następnie z listy wybrać polecenie O Programie...,
pojawi się następujące okno.
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· Wersja Programu - posiadana wersja programu Regnator
· Dostępna Wersja Programu - najnowsza dostępna wersja programu Regnator
· Kompilacja - podwersja programu
· Aktualizuj Regnator.exe - przycisk do uruchomienia automatycznej aktualizacji

programu Regnator
! Uwaga działa tylko w lokalizacji lokalnej (nie działa jeżeli program
Regnator jest zainstalowany w lokalizacji sieciowej)
· Aktualizuj Bazę Danych - przycisk do uruchomienia automatycznej aktualizacji

struktury bazy danych
· Wersja Bazy Danych - wersja używanej bazy danych
· Dostępna Wersja Bazy Danych - najnowsza dostępna wersja bazy danych
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· Najniższa Wersja Bazy Danych, z która współpracuje ten Program - Program

Regnator nie będzie współpracował z niższą wersją bazy danych niż ta która
jest podana
· Najniższa Wersja Programu, który współpracuje z istniejąca Bazą Danych -

Baza Danych nie będzie współpracowała z niższą wersją programu Regnator
niż ta która jest podana
· System Bazy Danych - opis systemu oraz silnika bazy danych, na którym działa

serwer programu Regnator
· IP Serwer - adres sieciowy serwera
· IP Klient - adres sieciowy komputera, na którym pracujemy
· Port - port sieciowy służący do komunikacji z serwerem Regnator
· Baza - nazwa bazy danych, na której pracujemy
· Numer seryjny procesora - unikalny numer używanego procesora
· Ciąg charakterystyczny - unikatowy kod tworzony na podstawie NIPu, nazwy

firmy ora adresu firmy
· Kod licencji - kod nadawany przez Producenta programu Regnator
· Klucz licencji - nadawany po rejestracji licencji u sprzedawcy oprogramowania

Regnator
· Sprawdź klucz licencji - informacja o kluczu oprogramowania, sprawdza czy

jest poprawny

1.1.2
1.1.2.1

Aby zamknąć okno klikamy przycisk OK.
Sprzedaż
Fakturowanie
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie dwukrotnie kliknąć na
Fakturowanie. Pojawi się następujące okno:
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W oknie wybieramy rodzaj dokumentu i zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawi się
następujące okno:

· W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając

listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
· W polu Rejestr kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać odpowiedni rejestr.
· W polu Rodzaj jeżeli rejestr zawiera więcej niż jedną pozycje z listy rozwijanej
wybrać odpowiednią.
· Potwierdzić wybór przyciskiem OK
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· W polu Płatnik: kliknąć przycisk Kontrahent otwiera się okno wyboru
·
·
·
·

·

·
·

kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta 133 .
W polu Odbiorca: kliknąć przycisk Odbiorca otwiera się okno wyboru odbiorcy Wyszukiwanie kontrahenta 133 .
W polu UWAGI: wpisać dodatkowe uwagi do faktury.
W polu Sposób dostawy: wpisać sposób dostarczenia towaru.
W polach Data wystawienia: i Data sprzedaży domyślnie jest podana aktualna
data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i
wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).
W polu Sposób zapłaty: z listy rozwijanej wybrać: gotówka, czek, przelew,
przedpłata, zaliczka, rekompensata lub kliknąć przycisk po prawej stronie listy
aby wprowadzić mieszany sposób zapłaty.
płatności
Przycisk Wykaz - Nierozliczone płatności

· W polu Termin zapłaty: wybrać odpowiednią datę w polu dni automatycznie
·
·
·
·

pojawi się ilość pozostałych dni do zapłaty.
W polu VAT płacony w: z listy rozwijanej wybrać: w bieżącym miesiącu, miesiącu
zapłaty.
W polu Rodzaj cen: z rozwijanej listy wybrać: Hurtowe, Detaliczne, Specjalne.
W polu Ceny: z rozwijanej listy wybrać: Brutto, Netto.
W polu Procent rabatu: wpisać rabat w procentach.
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· Jeżeli rozliczenie jest dokonywane w innej walucie zaznaczyć pole Inna waluta.

1.1.2.2

Pojawią się dwa dodatkowe pola w których należy z listy rozwijanej wybrać
walutę i podać aktualny kurs waluty.
· Przycisk Nowa słuzy do dodania nowej pozycji asortymentu do listy Wyszukiwanie asortymentu 184 , po wyborze asortymentu kliknąć przycisk OK.
Okno pozostanie otwarte w celu dodania kolejnych asortymentów, po dodaniu
wszystkich zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym rogu okna.
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona
zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk
Popraw
Fakturowanie z WZ
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie z WZ
Pojawi się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta 133 . Jeżeli
kontrahentowi są przypisane niezafakturowane dokumenty magazynowe WZ (wydanie
na zewnątrz) zostaną wyświetlone na liście. Aby wyświetlić niezafakturowane
dokumenty WZ wszystkich kontrahentów kliknąć tylko przycisk OK

Podgląd wybranego dokumentu następuje po dwukrotnym kliknięciu na niego myszką.
Aby zafakturować wybrane dokumenty magazynowe kliknąć na nie w pierwszej
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kolumnie Lp (zostaną zaznaczone czerwonym paskiem), kliknąć przycisk OK. Pojawi się
okno wystawiania faktury, z możliwością dokonywania zmian - Fakturowanie 22
· Przycisk Dodaj dodawanie nowego dokumentu magazynowego - link do
magazynów
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany dokument na liście (zostanie on zaznaczony
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany dokument na liści (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw
1.1.2.3 Przeglądanie faktur
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Przeglądanie faktur.

Po wybraniu rejestru, program będzie uruchamiał kolejne faktury.

www.regnator.com

27

Regnator

Faktuy można przewijać za pomocą poniższego okna:

1.1.2.4

Proformy

1.1.2.4.1 Nowa proforma
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy a następnie
Nowa Proforma. Wybieramy rodzaj dokumentu oraz rejestr. Następnie określamy
datę i kontrahenta.
Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś zostanie
wystawiona zwykła faktura VAT. Proformy tworzy się tak samo jak faktury Fakturowanie 22 .
Proformy przechowywane są w oddzielnych tabelach, korzystając z proformy można
wystawić zwykłą fakturę z możliwością uzupełnienia danych.
1.1.2.4.2 Wykaz proform
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy, a następnie
Wykaz proform. Pojawi się następujące okno:
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Aby wyświetlić wykaz proform danego kontrahenta kliknąć przycisk Wybierz Wyszukiwanie kontrahenta 133 W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których
zostanie wyświetlony wykaz proform i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest
podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub
dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).
Po dwukrotnym kliknięciu proformy na liście zostanie ona wyświetlona.
1.1.2.5 Odsetki
1.1.2.5.1 Wykaz not odsetkowych
Po wejściu na zakładkę Sprzedaż i wybraniu pozycji Odsetki klikamy Wykaz not
odsetkowych. W nowym oknie wybieramy insteresujący nas przedział czasowy oraz z
rozwijanego menu możemy wybrać czy chce wyświetlić wszystkie noty odsetkowe czy
też pominąć stany zerowe.
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Po wybraniu kontrahenta i dwukrotnym jego kliknięciu wyświetli się wykaz not w
którym to możemy poprawić datę wystawienia noty, księgowanie oraz zmienić okres
odsetek.

1.1.2.5.2 Wykaz not odsetkowych pozycjami
Po wybraniu Wykazu not odsetkowych pozycjami pojawi się okno ze szczegółowym
zestawieniem not odsetkowych.
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1.1.2.5.3 Stwórz notę odsetkową samodzielnie
Po wybraniu Stwórz notę odsetkową samodzielnie, program zapyta nas o datę oraz
kontrahenta:

· Kontrahent: wyświetli się kontrahent, który został wybrany w poprzednim

oknie
· Data noty: domyślnie dzisiejsza data
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· Uwaga: pole na wpisanie uwag, dotyczących noty
· Nagłówek niestandardowy: za pomocą przycisku Wybierz, możemy wybrać
·
·
·
·
·
·
·

wcześniej stworzony szablon, lub wpisać samodzielnie
Daty windykacji: po zaznaczeniu pola, możemy wybrać samodzielnie datę
windykacji
Kwota umorzona: umożliwia wpisanie umożonej kwoty
Symbol obcy: pozwala wpisać numer dokumentu kontrahenta
Dopisek: za pomocą przycisku Wybierz, możemy wybrać wcześniej
stworzony szablon, lub wpisać samodzielnie
Księgowanie: księguje dokument
Stwórz odsetki dla nierozliczonych dokumentów: jeżeli jakiś dokument nie
został rozliczony, program pozwoli go użyć do stworzenia noty odestkowej
Stwórz pozycję samodzielnie: program zapyta nas o:
o nazwę dokumentu
o datę dokumentu
o termin zapłaty
o datę zapłaty
o kwotę dokumentu (musi być różna od 0)

· Usuń pozycję: usuwa zaznaczoną pozycję
· Popraw okres odestek: umożliwia zmianę dat
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1.1.2.5.4 Tabela stóp procentowych
Po wybraniu Tabeli stóp procentowych pojawi się następujące okno:

Możemy za jego pomocą dodać nowe stopy procentowe lub usunąć stare. Po kliknięciu
przycisku Dodaj pojawi się opcja ustawienia daty oraz stopy procentowej.
1.1.2.6

Zamówienia

1.1.2.6.1 Nowe zamówienie
Po wybraniu zakładki Sprzedaż=>Zamówienia=>Nowe zamówienie pojawi się
następujące okno:
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Po wybraniu Typu zamówienia, należy wcisnąć przycisk OK.
Następnie należy wybrać datę, utworzenia zamówienia.

Należy teraz wybrać Kontrahenta, składającego zamówienie.
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· Informacje o kontrahencie - wyświetla należności oraz zobowiązania wobec

kontraneta
· Sprawdź długi.info - program sprawdza w bazie dlugi.info informację o

niespłaconych należnościach kontrahenta
· Żaden - nie wybiera żadnego kontrahenta
· OK - zatwierdza wybór

Po wybraniu kontrahenta, otworzy się kolejne okno, w którym wybieramy
Handlowca :
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Jeżeli w systemie nie ma wpisanego Handlowca, dodajemy go za pomocą "+".
Po wciśnięciu przycisku Dodaj, otworzy nam się następujące okno:
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· Typ: standardowo do wyboru mamy Handlowiec oraz Przedstawiciel
·
·
·
·
·
·

Handlowy
Status: Aktywny oraz Nieaktywny
Nazwa: podajemy imię oraz nazwisko handlowca
Inicjały: pierwsza litera imienia oraz pierwsza litera nazwiska po kropce
Adres: podajemy miejscowość, kod pocztowy oraz ulice
Telefon, e-mail: podajemy numer oraz adres e-mail kontaktowy do handlowca
Login: podajemy login stworzonego handlowca do systemu Regnator

Po wybraniu Handlowca, otworzy się okno zamówienia.
Więcej o zamówieniach => Okno zamówień

37
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1.1.2.6.1.1 Okno zamówień

· Osoba kontaktowa: podajemy osobę odpowiedzialną za zamówienie od strony

kontrahenta
· Warunki płatności: podajemy wybrany warunek płatności np: przelew, faktoring
etc.
· Termin dostawy: termin spodziewanej dostawy do klienta
· Waluta: jeżeli zamówienie jest realizowany w innej walucie niż PLN, należy
wybrać walute obcą oraz wpisać jej aktualny kurs (na dzień przyjęcia zamówienia)
następnie wcisnąć przycisk Przelicz
· Status: dostępne statusy domyślne:
Relizowane/Zamknięte/Anulowane/Wstrzymane
· Numer obcy: podajemy numer zamówienia używanego przez kontrahenta
· Termin realizacji: termin do kiedy dane zamówienie zostanie zrealizowane
· Adres dostawy: adres na który ma nastąpić wysyłka zamówienia
· Kontrola: po wciśnięciu przycisku "...." pojawi się tam nasze nazwisko oraz w
polu obok będziemy mieć możliwość wpisania tekstu
· Dodawanie asortymentu do zamówienia: asortyment dodajemy za pomocą
przycisku "+"
Projekty
Do zamówienia należy podpiąć projekt, w tym celu wciskamy przycisk Projekt,
który otworzy poniższe okno:
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Jeżeli mamy utworzony projekt pod konkretne zamówienie, wciskamy przycisk
Projekt.
Jeżeli nie mamy utworzonego projektu => Projekt 52

1.1.2.6.2 Wykaz Zamówień
Sprzedaż=>Zamówienia=>Wykaz Zamówień
Po otworzeniu Wykazu zamówień, pojawi się następujące okno:

Górną część okna stanowią filtry, pomagające przy większych ilościach zamówień.
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Na dolnej części okna znajduą się przyciski dodaj, usuń, popraw, kopiuj oraz
przycisk Fakt./WZ/Inne, po wciśnięciu ostatniego pojawi się następujące okno:

Faktura sprzedaży: pozwala nam wystawić fakturę na dane zamówienie
Dokument magazynowy WZ: umożliwia stworzenie dokumentu WZ
Polecenie magazynowe WZ - rezerwacja: umożliwia stworzenie rezerwacji
Zamknij zrealizowane zamówienie: zamyka wszystkie zrealizowane zamówienia
znajdujące się aktualnie na liście
Zamknij zamówienie XXX/XX/XXXX: zamyka zaznaczone zamówienie
1.1.2.6.3 Realizacja Zamówień
Sprzedaż=>Zamówienia=>Realizacja Zamówień
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Tabela pokazuje nam zbiorczo wykonane/niewykonane asortymenty według danego
kontrahenta.
1.1.2.6.4 Awizacja wysyłek
Sprzedaż=>Zamówienia=>Awizacja wysyłek
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1.1.2.6.5 Plan realizacji
W zakładce Sprzedaż rozwijamy folder Zamówienia, a następnie wybieramy Plan
realizacji. Wyświetli się tabelka jak np.:

Tutaj możemy wybrać jedną z opcji planowania, które należy odczytywać w
następujący sposób (na przykładzie podświetlonej na screenie linii):
Materiał o średnicy 25mm zawierający 62 różne rozmiary składający się w sumie z
2449 elementów.

www.regnator.com

42

Regnator
Po wyborze opcji program wyświetli kolejną tabelkę o nazwie Grupy elementów, tutaj
możemy wybrać jakie rozmiary będziemy przerabiać.

Aby stworzyć nową grupę elemntów wejściowych klikamy na przycisk Dodaj i
opisujemy grupę (np. 12m, 14m, 15m - co będzie znaczyło, że znajdą się w niej opisane
długości elementów).

www.regnator.com

43

Regnator

Po opisaniu zaznaczamy utworzoną grupę i klikamy Popraw.
UWAGA!. Sam opis to dopiero początek tworzenia grupy elementów wejściowych,
dlatego po wprowadzeniu opisu grupy należy w oknie grupy elementów (jak na
powyższym screenie) kliknąć Popraw.
Po kliknięciu przycisku pojawi się tabelka Grupy elementów - składniki. Ponownie
klikamy Dodaj i opisujemy poszczególne elementy. Biorąc pod uwagę wcześniejszy
przykład piszemy 12m i z listy wybieramy odpowiednią poddługość (należy zwrócić
uwagę aby wybrana poddługość odpowiadała średnicy materiału którą wybieraliśmy
na samym początku).
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Następnie dodajemy kolejne pozycje, czyli 14m i 15m uważając by wybrać odpowiednią
poddługość z tabelki. Po tych krokach nasza tabelka Grupy elementów - składniki
powinna wyglądać następująco:
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Klikamy w prawym górnym rogu tabelki na X aby wyjść z tabelki Grupy elementów składniki do tabelki Grupy elementów. Upewniamy się, że interesująca nas grupa jest
podświetlona po czym klikamy na OK. Program zacznie proces optymalizacji produkcji
uwzględniając wcześniej ustawione przez użytkownika parametry aby zminimalizować
poprodukcyjne odpady. Po zakończeniu algorytmu optymalizacji pojawi się okno z
informacją:
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Po naciśnięciu OK lub ESC pojawi się gotowy plan realizacji:
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Taki plan możemy wydrukować, po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawi się pytanie czy
zaznaczyć plan produkcji jako wykonany. Jeżeli tak, to przy następnym wyborze opcji
planowania nie będzie możliwości wyboru tego planu, jeżeli wybierzemy nie to ten
wydruk traktujemy jako przykład.
1.1.2.6.6 Importuj zamówienia z pliku
W zakładce Sprzedaż klikamy na ikonkę Zamówienia, a następnie wybieramy opcję
Importuj zamówienie z pliku.
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Należy wskazać miejsce na dysku w którym znajdują się plik stworzone w programie
Graphico aby kontynuować import. Pliki te będą posiadały po nazwie rozszerzenie
.fp3. Po wybraniu pliku pojawi się okienko wyboru priorytetu:

W tym oknie wybieramy priorytet importowanego zamówienia. Domyślnie ustawiona
jest wartość 3, gdzie 1 oznacza najniższy priorytet, a 6 najwyższy. Po wybraniu stopnia
priorytetu zamówienia program zapyta czy skasować zaimportowany plik z dysku.

Jest to przydatne, gdy chcemy mieć pewność, że nie zaimportujemy dwa razy tego
samego zamówienia.
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1.1.2.6.7 Oferty
Sprzedaż=>Zamówienia=>Oferty

Po dodaniu przyciskiem "+", następnie wyborze daty oraz kontrahenta pojawi się
następujące okno:
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Okno jest bardzo podobne do Okna Zamówień
omówienie.

1.1.2.7

37

, gdzie znajduje się szczegółowe

Portfel Zamówień

1.1.2.7.1 Portfel Zamówien - Realizacja
Sprzedaż=>Zamówienia=>Portfel Zamówień=>Portfel Zamówień - Realizacja
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W gónej cześci tabeli znajdują się filtry pomagające wyszukać danej Realizacji,
natomiast w dolnej części znajduje się przycisk Szukaj rozbieżności, po wciśnięciu
program nam wyświetli następujące okno:

Po wpisaniu Marginesu błędu, program zacznie przeliczać danę i wyświetli kolejne
okno:
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1.1.2.7.2 Wykaz Symboli Projektów Zamówień
Projekt możemy stworzyć przy tworzeniu dokumentu, lub za pomocą zakładki
Wykaz Symboli Projektów,
która znajduje się w Sprzedaż=>Zamówienia=>Portfel Zamówień
Nowy projekt dodajemy za pomocą przycisku "+", otworzy nam to kolejne okno:
Jeżeli tworzymy projekt z pozycji zamówienia, wtedy nazwa projektu zostanie zaciągnięta z nazwy
pierwszego asortymentu na liście
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· Symbol: generowany automatycznie jako kolejny wolny numer z danego
·
·
·

·
·
·
·
·

miesiąca RRRR/MM/NR
Nazwa: generowana jako nazwa pierwszego asortymentu z zamówienia lub
do wpisania ręcznie
Priorytet: Normalny/Wysoki
Status: W realizacji/W
przygotowaniu/Zamknięte/Anulowane/Wstrzymane/Oferta/Oferta
odrzucona
Trudność: Proste/Złożone
Kontrahent: otworzy się okno wyboru kontrahenta
Data rozpoczęcia: data rozpoczęcia projektu
Data zakończenia: data zakończenia projektu
Termin: termin zakończenia projektu
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· Wydział: otwiera się okno z wyborem wydziału
· Symbol obcy: symbol obcy kontrahenta

Po utworzeniu projektu, należy wygenerować budżet
Więcej o budżecie =>Budżet 54
1.1.2.7.3 Budżety Projektów
Po utworzeniu projektu do zamówienia należy, wygenerować budżet za pomocą
przycisku Budżet/Oferta
Gdy budżet nie został wcześniej utworzony, program wyświetli następujące okienko:

Po wciśnięciu przycisku Tak, program wygenereuje budżet:
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Ważne jest ustawienie Rodzaju sk ładnik u na Towar lub Produkcja wewnętrzna.

Jeżeli w zamówieniu był wpisany asortyment z technologią, to rozbija się on na
składniki, z których się składa, gdzie:
·
·
·
·
·

Zielone tło: główna technologia
Żółte tło: składnik technologii
Niebieska kursywa: technologia
Czarna kursywa: składnik
Żółte tło w połączeniu z niebieską kursywą: technologiczny składnik

Składniki danej technologii układają się pod technologią do której należą.
Więcej o Technologii => Technologie

58

Przyciski górne:
·
·
·
·
·
·
·

Pokaż zlecenie: powrót do okna zamówień
WZ: pokazuje dokumenty WZ podlegające pod ten projekt
FS: pokazuje faktury przylegające do tego projektu
Typ zlecenia: Wyrób gotowy/Usługa/UR/Inwestycja
Popr.: popraw projekt
Opiekun: opiekun projektu, otwiera się karta wyboru pracowników
Technolog: osoba odpowiedzialna za tworzenie technologii, otwiera się
karta wyboru pracowników
· Osoba kontaktowa / Kontakt: wybieramy z listy, jeżeli lista jest pusta
możemy dodać osobę za pomocą przycisku "+", który znajduje się obok
· Pozostałe wiersze: wpisujemy dane ręcznie

Przyciski dolne:
· Wyświetl wszystko / Wyświetl magazyny: filtry pomagające ograniczyć
·
·
·
·

składniki, technologie oraz magazyny przy większych budżetach
Drukuj: system drukuje budżet
Zapisz: system umożliwia zapisanie budżetu do programu Excel
+ technologia: system otwiera okno umożliwiające dodać technologię do
budżetu
Dodaj punkt: system umożliwia dodanie/edycje głównego składnika
technologii
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· Usuń/Popraw/Kopiuj: pozwala na edycje składników
· Akceptuj budżet: akceptuje budżet

Przycisk Inne operacje:

· Stwórz zapotrzebowanie: stwarza zapotrzebowanie zakupowe składników

technologii z typem Towar
· Stwórz zlecenie produkcyjne: stwarza zlecenia na produkcje z wybranymi
atrybutami (Pozycjami, Zbiorcze lub zwykłe)
· Kompletacja: ściąga składniki technologii z magazynu i dodaje na magazyn
produkowany produkt
· Awizacja wysyłki: tworzy spis dla magazynu, ile sztuk danego asortymentu
musi skompletować do wysyłki
· Zmiana daty realizacji zamówienia: zmienia date realizacji zamówienia
· 'Ustaw rodzaj pozycji na produkcja': zmienia składniki bez przypisanego
typu na produkcyjne
1.1.2.7.3.1 Analiza Budżetów
Sprzedaż=>Zamówienia=>Portfel Zamówien=>Budżety Projektów=>Analiza Budżetów
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System wyświetli wiele informacji zbiorczych na temat budżetów. Istnieje możliwość
przejrzenia wyników za pomocą filtrów w dolnej cześci Zestawienie na dzień lub
Zestawienie za okres.
Po wciśnięciu przycisku Inne operacje, program wyświetli kolejne okno:

1.1.2.7.4 Wyczerpanie Budżetów
Sprzedaż=>Zamówienia=>Portfel Zamówień=>Budżety Projektów=>Wyczerpanie
Budżetów
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1.1.2.7.5 Technologie
Sprzedaż=>Zamówienia=>Portfel Zamówień=>Technologie

Aby dodać nową technologię należy wcisnąć przycisk "+", po wciśnięciu wyskoczy
okno:
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Typ technologii: Handlowa/Produkcyjna

Aby dodać asortyment główny, na który się składają składniki, należy wcisnąć przycisk
Asortyment.
Po wciśnięciu pojawi się okno wyboru asortymentu, po wybraniu należy wcisnąć OK.
Po wybraniu asortymentu głównego (technologii), należy zapisać zmiany za pomocą przycisku OK - Zapisz

Dodawanie składników technologii odbywa się za pomocą przycisku "+", po wciśnięciu
pojawi się następujące okno:

Dodawanie składnika technologii, odbywa się analogicznie poprzez przycisk
Asortyment. Jeżeli składnikiem technologii, jest kolejna technologia, używamy wtedy
przycisku Technologia.
Kalendarz-wydarzenie: umożliwia dodanie wydarzenia (poświęcone roboczogodziny,
typ wydarzenia etc.)
Ilość: należy podać ilość, następnie wybrać typ jednostki (szt.,mb, etc.)
Cena jednostkowa - KW: koszt wytworzenia danego asortymentu
Rodzaj: Robocizna/Materiał/Usługa obca/Sprzęt/Marża/Towar/Produkcja
Wewnętrzna
Ważne jest aby wybrać Rodzaj składniku, jest to potrzebne do późniejszych zleceń produkcyjnych oraz
zapotrzebowania.
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1.1.2.7.6 Sklep Internetowy
W systemie Regnator istnieje możliwość przyłączenia Sklepu Internetowego do
systemu.
Po szczegóły zapraszamy na info@regnator.com
1.1.2.8

Awizacje

1.1.2.8.1 Nowe awizo
Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Nowe
awizo. Po wyborze daty, pojawi się następujące okno:

· Projekt : wybieramy zdefiniowany projekt.
· Kierowca : służy do wyboru kierowcy. W polach Samochód i

Przyczepa można wpisać numery rejestracyjne, jeśli nie zostały
wypełnione automatycznie podczas wybierania kierowcy.
· Kontrahen : wybieramy kontrahenta.
· Zlecenie transportowe : służy do podpięcia zlecenia transportowego.
· Przyciski Dodaj, Popraw i Usuń : służą modyfikowania listy

asortymentu.
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Po naciśnięciu przycisku Dodaj należy wybrać asortyment i kliknąć OK. Pojawi się
okienko, w którym trzeba podać symbol obcy:

Po zatwierdzenu przyciskiem OK pojawi się następujące okno:

W oknie podajemy ilości asortymentu oraz określamy dodatkowe informacje. Po
wypełnieniu danych zatwierdzamy dodanie nowej pozycji przyciskiem OK.
Po zakończeniu dodawania asortymentu zamykamy okno i potwierdzamy zapisanie
danych.
1.1.2.8.2 Wykaz nagłowków
Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć
Wykaz nagłówków. Pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj służy do dodawania nowego awizo.
Przyciskiem Popraw dokonujemy zmian w zaznaczonej pozycji.
Przycisk Usuń służy do usuwania zaznaczonej pozycji.
1.1.2.8.3 Wykaz awizacji pozycjami
Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć
Wykaz nagłówków pozycjami. Pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj służy do dodawania nowego awizo.
Przyciskiem Popraw dokonujemy zmian w zaznaczonej pozycji.
Przycisk Usuń służy do usuwania zaznaczonej pozycji.
1.1.2.9 Zestawienia
1.1.2.9.1 Rejestr sprzedaży VAT
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Rejestr sprzedaży VAT. Pojawi się następujące okno:

Rejestr sprzedaży VAT pozwala na łatwe obliczenie podatku jaki teoretycznie
powinniśmy zapłacić (wystarczy odjąć VAT zakupów, aby otrzymać wartość
rzeczywistą).
W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.2.9.2 Zestawienie sprzedaży wg asortymentu
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Zestawienie sprzedaży wg asortymentu. Pojawi się następujące okno:
Zestawienie posortowane według kolumny Symbol.
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.2.9.3 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze)
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze). Pojawi się następujące okno:
Zestawienie posortowane według kolumny Wartości netto, vat i brutto

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.2.9.4 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe)
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe). Pojawi się następujące okno:
Zestawienie posortowane według kolumny Ilość, Wartość oraz Wartość w walucie.
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.2.9.5 Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych. Pojawi się następujące okno:

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
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Jest to widok struktury asortymentów w postaci drzewa katalogowego. Po
dwukrotnym kliknięciu katalogu przechodzimy do jego podkatalogów (podgrupy
asortymentowej) aby cofnąć się do katalogu nadrzędnego kliknąć przycisk Wstecz.
1.1.2.9.5.1 Marża wg asortymentu
Wybieramy zakładkę Sprzedaż, następnie klikamy na ikonkę Zestawienia po czym
wybieramy Marża wg asortymentu. Wyświetli się następujące okno:

Możemy sobie ustawić tutaj interesujący nas przedział czasowy w polach Od: Do:. Z
menu rozwijanego w lewym górnym rogu możemy ustawić czy mają się wyświetlać
wszystkie magazyny czy wybrać poszczególny z nich.
1.1.2.9.6 Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia, a następnie
Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności. Pojawi się następujące okno:

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
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zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany sposób płatności pojawi się wykaz faktur.
1.1.2.9.7 Zestawienie sprzedaży wg handlowców
Klikając na zakładkę Sprzedaż wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie pole
Zestawienia sprzedaży wg handlowców. Otworzy się następujące okno:

Z rozwijanego menu w lewym górnym rogu możemy wybrać czy chcemy wyświetlić
wszystkich, handlowców w firmie lub przedstawicieli poza firmą.
1.1.2.9.8 Nierozliczone należności wg kontrahentów
W zakładce Sprzedaż w katalogu Zestawienia znajdują się Nierozliczone należności
wg kontrahentów. Po dwukrotnym ich kliknięciu pojawi się okno.
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Patrząc na górną część możemy sobie ustawić interesujący nas przedział czasowy,
naciskając przycisk Wybierz możemy sobie ustawić konkretnego kontrahenta
istniejącego w bazie, aby wyświetlało tylko jego należności. Z rozwijanego menu w
górnej lewej części możemy sobie wybrać czy należności mają się wyświetlać wszystkie
czy też program ma pominąć kontrahentów już rozliczonych. Z drugiego menu
rozwijanego możemy wybrać czy program ma wyświetlać należności w saldzie na
koniec okresu albo uwzględniając późniejsze zapłaty.
1.1.2.9.9 Nierozliczone faktury
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Nierozliczone faktury. Pojawi się następujące okno:
Wykaz wszystkich niezapłaconych faktur.
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Aby wyświetlić listę niezapłaconych faktur danego kontrahenta kliknąć przycisk
Wybierz - Wyszukiwanie kontrahenta 133
1.1.2.9.10 Marża wg kontrahentów
W zakładce Sprzedaż wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie klikamy Marża wg
kontrahentów. Jest to druga opcja podejrzenia zestawienia marż. W oknie, które się
wyświetli możemy prześledzić jaka marża została narzucona poszczególnym
kontrahentom w wybranym przez nas okresie.
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Klikając dwukrotnie na kontrahenta możemy podejrzeć jakie są na niego wystawione
faktury oraz jaką mają narzuconą marżę.
1.1.2.9.11 Marża wg magazynów
W zakładce Sprzedaż wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie klikamy Marża wg
magazynów. To trzecia możliwość podejrzenia marż. W oknie, które się pojawi
zobaczymy jakie marże wychodzą na poszczególnych magazynach. Klikając na dany
magazyn można podejrzeć bardziej szczegółowo asortyment, a klikając na konkretny
asortyment dojdziemy do faktur, które są na niego wystawione.

1.1.2.9.12 Marża wg podgrup asortymentowych
W zakładce Sprzedaż wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie klikamy Marża wg
podgrup asortymentowych. W oknie, które się pojawi zobaczymy jakie marże na
poszczególnych podgrupach asortymentowych. Klikając na dany magazyn można
podejrzeć bardziej szczegółowo asortyment, a klikając na konkretny asortyment
dojdziemy do faktur, które są na niego wystawione.
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1.1.2.9.13 Rozliczenia faktur sprzedaży oraz rozliczenia faktur sprzedaży na dzień
W zakładce Sprzedaż należy wybrać ikonkę Zestawienia, a następnie kliknąć na
Rozliczenia faktur sprzedaży. Pojawi się okno wyboru kontrahenta. Gdy już
wybierzemy jakiegoś kontrahenta wyświetli się lista faktur sprzedaży do rozliczenia,
stamtąd można wybrać konkretną pozycję.

Po dwukrotnym kliknięciu na fakturę wyświetli się okno ze szczegółowymi danymi dla
wybranego dokumentu. Tam po naciśnięciu w prawym dolnym rogu przycisku Zapłać
możemy dokument rozliczyć.
Rozliczenia faktur sprzedaży na dzień znajdują się w tym samym miejscu co
wymienione wyżej, z tą różnicą, że znajdują się pozycję niżej. Jedyna różnica jaka różni
oba te zestawienia to taka, że podczas wyboru Rozliczenia f-r sprzedaży na dzień po
wyborze kontrahenta ustalamy przedział czasowy w którym mają się wyświetlić
dokumenty. Pozwala to na zawężenie pola szukanych faktur do rozliczenia.
1.1.2.9.14 Podsumowanie wystawionych faktur przez pracowników
W zakładce Sprzedaż klikamy na ikonkę Zestawienia, po czym wybieramy ostatnią
pozycję Podsumowanie wystawionych faktur przez pracowników. Wyświetli się okno z
nazwiskami pracowników, ilością wystawionych faktur na pracownika, ich wartością
oraz narzuconą marżą (w celu ochrony dane oraz daty zostały wymazane).
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1.1.2.10 Fiskalizacja
1.1.2.10.1 Sprzedaż przez kasę fiskalną
W zakładce Sprzedaż klikamy na Fiskalizację, a następnie Sprzedaż przez kasę
fiskalną. Otworzy się okno w którym zobaczymy wszystkie zafiskalizowane dokumenty.
Za pomocą przycisku Wybierz możemy ustawić sobie konkretnego kontrahenta.
Istnieje też opcja odfiskalizowania dokumentu, w tym celu należy kliknąć na dole okna
przycisk Odfiskalizuj.
1.1.2.11 Wykaz faktur na zaliczkę
Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Wykaz faktur na
zaliczkę. Pojawi się następujące okno:
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Aby wyświetlić wykaz zaliczek danego kontrahenta kliknąć przycisk Wybierz Wyszukiwanie kontrahenta 133 . W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których
zostanie wyświetlony wykaz zaliczek i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest
podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub
dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Z listy rozwijanej w lewym górnym
rogu można wybrać zaliczki nierozliczone lub wszystkie.

1.1.3
1.1.3.1

Po dwukrotnym kliknięciu zaliczki na liście zostanie wyświetlona lista wszystkich faktur
na których została rozliczona zaliczka.
Zakup
Fakturowanie
Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie. Pojawi się
następujące okno:
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Po wybraniu daty oraz kontrahenta, pojawi się następujące okno:
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· Akceptacja

· Sposób zapłaty: z listy rozwijanej wybrać: gotówka, czek, przelew, przedpłata,
·
·

·
·
·

·

·

zaliczka, rekompensata.
UWAGI: wpisać dodatkowe uwagi do faktury.
Data księgowania: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić
rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
Data wystawienia wybrać odpowiednią datę.
Termin zapłaty: wybrać odpowiednią datę w polu dni automatycznie pojawi się
ilość pozostałych dni do zapłaty.
Data wystawienia domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić
rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
Usuń Pozycję kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
Nowa Pozycja dodawanie asortymentu do listy - Wyszukiwanie asortymentu 184 ,
po wyborze asortymentu kliknąć przycisk OK. Okno pozostanie otwarte w celu
dodania kolejnych asortymentów, po dodaniu wszystkich zamykamy okno
krzyżykiem w prawym górnym rogu okna. Pojawia się okno:
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Do bazy danych można wpisać (zaksięgować), jeżeli bilans konta księgowego się zgadza
(Winien = Ma). Zostaje wtedy uaktywniony przycisk Zastosuj. Konta które nie są
wpisane do bazy danych zaznaczone są na kolor seledynowy.
· Przycisk Zastosuj uaktywnia się jeżeli bilans konta księgowego się zgadza
(Winien = Ma) kliknąć aby zaksięgować konto.
1.1.3.2 Przeglądanie faktur
W zakładce Zakup należy wybrać po lewej stronie Przeglądanie faktur. Po kliknięciu
przeglądania wyświetli się wybór interesującego nas okresu:

Po wybraniu daty pojawi się okno rejestru:

Następnie w tym oknie wybieramy potrzebny nam rejestr. Program wyświetli pierwszą
fakturę z danego rejestru za wybrany uprzednio okres. W lewym górnym rogu ekranu
pojawi się okienko o nazwie Postęp, które służy do przeglądania faktur.
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Przycisk Dalej służy do podejrzenia następnej faktury, przycisk Wstecz powraca do
poprzednio przeglądanej, natomiast przyciskiem Stop powracamy do menu głównego
programu.
1.1.3.3 Zestawienia
1.1.3.3.1 Drukowanie rejestrów VAT
W zakładce Zakup z menu Zestawienia wybieramy ikonkę Drukowanie rejestrów
VAT. Wyświetli się okno:

Za pomocą przycisku Wybierz możemy wybrać konkretny typ wyświetlanych
dokumentów.
1.1.3.3.2 Zakup wg dostawców
Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie
Zakup wg dostawców. Pojawi się następujące okno:
Zestawienie posortowane według kolumny Wartość.
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.3.3.3 Zakup wg asortymentu
W zakładce Zakup wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie Zakup wg
asortymentu. Pojawi się takie oto okno:
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Z rozwijanego menu w lewym górnym rogu możemy wybrać czy okno ma wyświetlać
wszystkich kontrahentów w danym okresie, bądź wybrać tylko firmy lub osoby fizyczne.
1.1.3.3.4 Nierozliczone zakupy wg kontraentów
W zakładce Zakup klikamy na Zestawienia, następnie wybieramy ikonkę
Nierozliczone zakupy wg kontrahentów. Pojawi się takie oto okno:
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Możemy podejrzeć w tym oknie nierozliczone faktury zakupu. Za pomocą rozwijanego
menu w lewym górnym rogu należy ustawić czy okno ma wyświetlać wszystkie faktury
czy też ma pominąć rozliczone.
1.1.3.3.5 Nierozliczone faktury zakupu
W zakładce Zakup klikamy na Zestawienia, następnie wybieramy ikonkę
Nierozliczone faktury zakupu. Pojawi się takie oto okno:

www.regnator.com

81

Regnator

1.1.3.3.6 Rozliczenia faktur zakupu
W zakładce Zakup wybieramy Zestawienia, po czym klikamy na ikonkę Rozliczenia
faktur zakupu. Pojawi się okno wyboru interesującego nas kontrahenta. Po wybraniu
kontrahenta pojawi się okno w którym wyświetlą się jego wszystkie faktury zakupu za
dany okres. Dzięki temu można zobaczyć, które faktury nie są jeszcze rozliczone. Po
dwukrotnym kliknięciu na fakturę automatycznie do niej przejdziemy, gdzie następnie
możemy ją rozliczyć.
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1.1.3.4

Zamówienia

1.1.3.4.1 Nowe zamówienie
Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Zamówienia a następnie
Nowe zamówienie. Pojawi się następujące okno:
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· W nieaktywnym polu Nr: zostaje automatycznie przypisany numer kontraktu.
· Pole Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
W polu Kontrahent kliknąć przycisk Wybierz otwiera się okno wyboru
kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta 133
W polu Osoba: wpisać imię i nazwiska osoby kontaktowej
W polu Kontakt: wpisać numer telefonu kontaktowego.
W polu Uwagi: dodatkowe dane na temat zamówienia
W polu Warunki płatności: podać formę płatności np: przelew:
W polu Termin płatności: domyślnie jest ustawiona aktualna data, aby ją
zmienić zaznaczyć haczykiem pole przed datą.
W polu Termin dostawy: wpisać czas jaki jest przeznaczony na dostarczenie
towaru.
W polu Płatnik:
W polu Loco: wpisać miejsce odbioru towaru.
W polu Warunki dostawy:
W polu Wymagane dokumenty: wpisać rodzaj dokumentów upoważniających
do odbioru towaru.
W polu Osoby kontaktowe: kliknąć przycisk Wybierz otwiera się okno wyboru
pracowników - Wyszukiwanie pracownika
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· Przycisk Dodaj otwiera się okno wyboru asortymentu - Wyszukiwanie

asortymentu

184

· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment na liści (zostanie on zaznaczony

niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment na liści (zostanie ona
zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk
Popraw.
· Przycisk Kopiuj Kopiowanie wybranego asortymentu stosuje się, gdy chcemy
dodać nowy asortyment niewiele różniący od wybranego. Kliknąć na wybrany
asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie
kliknąć przycisk Popraw.
· Przycisk Drukuj aby wydrukować dokument zamówienia.
1.1.3.4.2 Wykaz zamówień
Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Zamówienia a następnie
Wykaz zamówień. Pojawi się następujące okno:

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostaną wyświetlone
zamówienia i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
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· Przycisk Dodaj dodawanie nowego zamówienia do listy - Nowe zamówienie 82
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrane zamówienie na liście (zostanie on zaznaczony

1.1.3.5

niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrane zamówienie na liście (zostanie ona
zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk
Popraw - Nowe zamówienie 82
Upoważnienia

1.1.3.5.1 Nowe upoważnienia
Upoważnienie można dodać (wystawić) na dwa sposoby.
· Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Upoważnienia a
następnie Nowe upoważnienie
· Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Upoważnienia a
następnie Wykaz upoważnień. Z wyświetlonego okna (Wykazu upoważnień)
kliknąć przycisk Dodaj.
Pojawi się następujące okno:

· W polu Numer: zostaje automatycznie przypisany numer upoważnienia.
· W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając

listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
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· W polu Termin: należy ustawić datę ważności upoważnienia.
· W polu Kontrahent kliknąć przycisk Wybierz otwiera się okno wyboru

kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta 133
· W polu Kierowca otwiera się okno wyboru kierowcy (kogo upoważniamy)
· W polu Nr samochodu: po wyborze kierowcy program automatycznie
podpowiada numer rejestracyjny samochodu.
· W polach Nr naczepy: i Uwagi: można wpisać dodatkowe informacje które nie
są obowiązkowe.
Należy określić na jakie asortymenty zostanie wystawione upoważnienie:
Przycisk Dodaj - pojawi się następujące okno.

· W polu Ilość: wpisać ciężar [Mg] oraz ilość [szt.] asortymentu.
· Pola Magazyn: i Podgrupa: pomocne są w wyszukaniu asortymentu
· Asortyment można też szukać po kolumnach Symbol lub Nazwa.

Po wyborze asortymentu klikamy przycisk OK. Asortyment zostanie dodany do listy
asortymentów w głównym oknie wystawiania upoważnień. Po wypełnieniu wszystkich
pól klikamy przycisk Drukuj aby wydrukować upoważnienie.
1.1.3.5.2 Wykaz upoważnień
Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Upoważnienia a następnie
Wykaz upoważnień. Pojawi się następujące okno:
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostaną wyświetlone
upoważnienia i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data,
można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za
pomocą kursorów (strzałek).
Jeżeli upoważnienie zostało zrealizowane zaznaczamy to klikając dwukrotnie pole w
kolumnie Wykonane pojawi się okno w którym zaznaczyć opcje Wykonane lub
Anulowane i potwierdzić przyciskiem OK.
· Wystawianie nowego upoważnienia - przycisk Dodaj 85
· Usuwanie upoważnienia - kliknąć na wybrane upoważnienie (zostanie ono
zaznaczony niebieskim paskiem) następnie przycisk Usuń, pajawi się okno w
którym trzeba potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Poprawienie upoważnienia - zmiany dokonujemy w taki sam sposób jak przy
dodawaniu upoważnienia
1.1.3.5.3 Raport
Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Upoważnienia a następnie
Raport. Pojawi się następujące okno:
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1.1.4
1.1.4.1

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostaną wyświetlone raporty z
upoważnień i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
W prawym górnym rogu z listy rozwijanej należy wybrać raporty np: z upoważnień
wykonanych, anulowanych czy wszystkie.
Płatności
Zapłaty
Kliknąć na zakładkę Płatności z listy po lewej stronie wybrać Zapłaty, pojawi się
następujące okno:

www.regnator.com

89

Regnator

Po wybraniu opcji program zapyta nas o datę transakcji. Po wybraniu daty otworzy nam
się następujące okno:

Przy wybieraniu Kontrahenta, program automatycznie uzupełni pola danymi
kontrahenta.
Przy wyborze Innego podmiotu, program przekieruje nas do zakładki Środki trwałe,
gdzie wybieramy kategorie płatności.
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Po kliknięciu na pole Projekt / Komisja/ MPK, program otworzy nam następujące pole.

Tutaj mamy możliwość wbyrania Projektu, Komisji oraz Miejsca Powstawania
Kosztów. Po wybraniu należy wcisnąć przycisk OK.
Następnie należy wprowadzić kwotę oraz wybrać czy jest to przychód czy rozchód
oraz należność czy zobowiązanie

1.1.4.2

Wykaz

1.1.4.2.1 KW
1.1.4.2.2 KP
1.1.4.2.3 Raport kasowy
Kliknąć na zakładkę Płatności z listy po lewej stronie wybrać Wykaz a następnie
Raport kasowy. Pojawi się następujące okno:
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostanie wyświetlony raport
kasowy i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
Kliknąć w przycisk Drukuj aby wydrukować wyświetlony raport kasowy.
1.1.4.3 Wydruki
1.1.4.3.1 Raporty kasowe
W zakładce Płatności klikamy ikonkę Wydruki i wybieramy Raporty kasowe.
Następnie wybieramy interesujący nas rejestr do druku, po czym wybieramy przedział
datowy oraz interwał. Za pomocą interwału możemy ustawić, aby dokumenty w
wybranym przedziale czasowym drukowały się z datami np. co drugi lub co trzeci dzień.
1.1.4.4

Zestawienia

1.1.4.4.1 Spodziewane wpływy pieniężne
· Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a

następnie Spodziewane wpływy pieniężne.
· Kliknąć na zakładkę Płatności z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a
następnie Spodziewane wpływy pieniężne.
Pojawi się następujące okno (zestawienie posortowane według kolumny Kwota):
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.4.4.2 Oczekujące płatności
W zakładce Płatności klikamy na ikonkę Zestawienia, a następnie wybieramy
Oczekujące płatności. Pojawi się okno, w którym najpierw ustawiamy daty, a następnie
możemy podejrzeć kontrahentów oraz oczekujące zapłaty.
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1.1.4.4.3 Wiekowanie przyszłych wpłat i wypłat pieniężnych
W zakładce Płatności klikamy ikonkę Zestawienia po czym wybieramy Wiekowanie
przyszłych wpłat i wypłat pieniężnych. Wyświetli nam się następujące okno:
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Po dwukrotnym kliknięciu na konkretnym okresie program wyświetli spodziewane
wpływy pieniężne w oparciu o daty wprowadzonych już dokumentów.
1.1.4.4.4 Rozliczenia zapłat
W zakłade Płatności wybieramy ikonkę Zestawienia, a następnie klikamy na
Rozliczenia zapłat. Po kliknięciu wybieramy interesującego nas kontrahenta. Wyświetli
się okno w którym można zobaczyć wszystkie rozliczenia i szybko dotrzeć do
dokumentów jeszcze nierozliczonych.
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1.1.4.4.5 Zestawienie zbiorcze płatności kontrahentów
W zakładce Płatności klikamy na ikonkę Zestawienia po czym wybieramy opcję
Zestawienie zbiorcze płatności kontrahentów. Pojawi się okno w którym poza datami
możemy wybrać typy dokumentów do wyświetlenia takie jak: wyciągi bankowe, raporty
kasowe, zaliczki, kompensaty lub wszystkie wymienione pozycje. W oknie pojawi się
lista kontrahentów, kwota oraz informacja czy jest to obciążenie bądź uznanie.
1.1.4.5

Tabela kursów walut
W zakładce Płatności klikamy ikonkę Tabela kursów walut. Pojawi się okno, w którym
można zapisać obecne kursy walut po uprzednim zaznaczeniu przedziału dat.
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1.1.4.6

Nierozliczone płatności
Kliknąć na zakładkę Płatności z listy po lewej stronie wybrać Nierozliczone
płatności. Pojawi się następujące okno:
Lista płatności (wpłaconych pieniędzy przez kontrahenta) nie powiązanych z fakturą.
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Aby wyświetlić nierozliczone płatności danego kontrahenta kliknąć przycisk Wybierz Wyszukiwanie kontrahenta
W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
nierozliczone płatności i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna
data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać
datę za pomocą kursorów (strzałek).
W dolnej części okna w polach Razem, Nierozliczone zostały sumowane kolumny.
Przycisk Stwórz fakturę Tworzy fakturę na nierozliczoną kwotę. Automatycznie
nierozliczona kwota netto oraz podatek VAT podawana jest w ogólniku.
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Następnie pojawi się okno tworzenia faktury z możliwością wprowadzenia zmian Fakturowanie. Po ewentualnym uzupełnieniu danych pojawi się okno z automatycznym
(podpowiedzią) powiązaniem płatności do dokumentu.

1.1.4.7
1.1.5

Polecenia zapłat
Księgowość
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1.1.5.1

Wyszukiwanie kont księgowych

Konto księgowe można wyszukiwać za pomocą filtru, po kolumnie Numer.
Wyszukiwanie po pierwszych cyfrach numeru konta - wystarczy podać pierwsze cyfry
numeru aby ograniczyć ilość numerów kont. Po podaniu całości numeru (części
syntetycznej i analitycznej oddzielonej myślnikiem np 101-201) jeżeli takie konto istnieje
zostanie wyświetlone.
Przy wyborze konta z listy kliknąć na wybrane konto (zostanie ono zaznaczone
niebieskim paskiem) i potwierdzić przyciskiem OK.
(Aby anulować wybór kliknąć na krzyżyk znajdującym się w prawej górnej części okna)
1.1.5.2

Edycja kont księgowych

1.1.5.2.1 Dodawanie konta księgowego
Na zakładce Konta księgowe, z menu po lewej rozwinąć Edycja, a następnie
dwukrotnie kliknąć Dodaj nowe konto. Pojawi się następujące okno:

www.regnator.com

100

Regnator

W oknie należy określić:
· Rodzaj - rodzaj konta (bilansowe, pozabilansowe, kontrahentów - syntetyczne)
· Nazwa - nazwa pod jaką będzie występować konto
· Numer - numer konta
· Konto stowarzyszone · Dodatkowe opcje - Podatkowe, Wynikowe, Wiązania
Po wciśnięciu przyciku Stwórz zostanie utworzone nowe konto.
1.1.5.2.2 Poprawianie konta księgowego
Aby wprowadzić zmiany należy zaznaczyć konto na liście, a następnie dwukrotnie
kliknąć na Popraw konto. Otworzy się podobne okno jak przy dodawaniu. Po
wprowadzeniu zmian należy kliknąć na przycisk Zmień.
1.1.5.2.3 Usuwanie konta księgowego
Aby usunąć konto należy wybrać je z listy, a następnie dwukrotnie kliknąć Usuń konto.
Usunięcie konta zatwierdzamy przyciskiem Usuń.
1.1.5.3

Polecenia księgowania

1.1.5.3.1 Nowe polecenie księgowania
Kliknąć na zakładkę Konta księgowe z listy po lewej stronie wybrać Polecenia
księgowania a następnie Nowe. Pojawi się następujące okno:
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· W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając

listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
· W polu Rejestr kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać odpowiedni rejestr.
· W polu Rodzaj z listy rozwijanej wybrać odpowiednią opcje.

· W nieaktywnym polu Rejestr znajduje się rodzaj wcześniej wybranego rejestru.
· W polu Numer: zostaje automatycznie przypisany numer polecenia księgowania.
· W polu Data księgowania: domyślnie jest podana aktualna data, można ją

zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za
pomocą kursorów (strzałek).
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· Przycisk Dodaj - Dodawanie konta księgowego
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrane konto (zostanie ono zaznaczone różowym

paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń.

Do bazy danych można wpisać (zaksięgować), jeżeli bilans konta księgowego się
zgadza (Winien = Ma). Zostaje wtedy uaktywniony przycisk Zastosuj. Konta które nie
są wpisane do bazy danych zaznaczone są na kolor seledynowy.
· Przycisk Zastosuj uaktywnia się jeżeli bilans konta księgowego się zgadza
(Winien = Ma) kliknąć aby zaksięgować konto.
1.1.5.3.2 Polecenia księgowania - Nagłówki
Kliknąć na zakładkę Konta księgowe z listy po lewej stronie wybrać Polecenia
księgowania a następnie Nagłówki. Pojawi się następujące okno:
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostaną wyświetlone dokumenty
przerobowe i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
· Przycisk Dodaj - Nowe polecenie księgowania
· Przycisk Usuń - kliknąć na wybrany rejestr (zostanie ono zaznaczony niebieskim
paskiem) następnie przycisk Usuń, pojawi się okno w którym trzeba potwierdzić
wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw - kliknąć na wybrany rejestr (zostanie ono zaznaczony
niebieskim paskiem) następnie przycisk Popraw, pojawi się następujące okno
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Do bazy danych można wpisać (zaksięgować), jeżeli bilans konta księgowego się
zgadza (Winien = Ma). Zostaje wtedy uaktywniony przycisk Zastosuj. Konta które nie
są wpisane do bazy danych zaznaczone są na kolor seledynowy.
· Przycisk Zastosuj uaktywnia się jeżeli bilans konta księgowego się zgadza
(Winien = Ma) kliknąć aby zaksięgować konto.
· Przycisk Dodaj - Dodawanie konta księgowego
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrane konto (zostanie ono zaznaczone różowym
paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń.
1.1.5.3.3 Polecenia księgowania - Wykaz
Kliknąć na zakładkę Konta księgowe z listy po lewej stronie wybrać Polecenia
księgowania a następnie Wykaz. Pojawi się następujące okno:
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostaną wyświetlone bilansy kont
rejestrów i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.5.4 Rozliczenia międzyokresowe
Enter topic text here.

1.1.5.4.1 Nowe
Enter topic text here.

1.1.5.4.2 Wykaz
Enter topic text here.

1.1.5.4.3 Pozycje
Enter topic text here.

1.1.5.5

Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej

1.1.5.5.1 Stwórz wiązanie w księdze głównej
Na zakładce Konta księgowe, z menu Wiązana obrotów kont w księdze głównej
wybrać Stwórz wiązanie w księdze głównej. Otworzy się okno, w którym wybieramy
konto księgowe:
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Po wybraniu konta, klikamy przycisk OK, otworzy się następujące okno:
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1.1.5.5.2 Wykaz wiązań w księdze głównej
1.1.5.5.3 Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej
W zakładce Konta księgowe klikamy na ikonkę Wiązania obrotów kont w Księdze
Głównej, a a następnie wybieramy opcję Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej.
Wyświetli się okno z listą wprowadzonych kont księgowych z której to wybieramy
interesujące nas konto na którym zalegają jakieś faktury. Po wybraniu konta wyświetli
się tabelka pokazująca daty wprowadzenia dokumentów po stronach Winien i Ma oraz
kwoty. Za pomocą przycisku Powiąż wszystko znajdujądcego się na dole tabelki
możemy za jednym razem powiązać wszystkie wyświetlone dokumenty.
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1.1.5.6

Zestawienia

1.1.5.6.1 Wydruk konta
W celu dokonania wydruku konta na zakładce Konta Księgowe wybieramy w menu
Zestawienia, a następnie klikamy na Wydruk konta. Otworzy okno wyszukiwania
konta księgowego. Wskazujemy interesujące nas konto i klikamy OK. Pojawi się
następujące okno:
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Wyświetlą się wówczas wszystkie operacje związane z tym kontem.
W celu wydrukowania zestawienia klikamy przycisk Drukuj, znajdujący się w prawym
górnym rogu okna.
1.1.5.6.2 Wydruk dziennika
W celu dokonania wydruku dziennika należy kliknąć na zakładkę Konta Księgowe,
następnie w menu po lewej rozszerzyć menu Zestawienia i wybrać Wydruk
dziennika.
Otworzy się następujące okno: Dziennik za okres
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Po wyborze interesującego nas okresu klikamy Drukuj aby wydrukować dziennik.
1.1.5.6.3 Salda i obroty kont
Aby wydrukować zestawienie sald i obrotów kont za dany okres należy kliknąć na
zakładkę Konta Księgowe, następnie w menu po lewej rozszerzyć menu Zestawienia
i wybrać Salda i obroty kont. Otworzy się następujące okno:
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Wybieramy przedział kont księgowych jakie mają zostać wydrukowane oraz
interesujący nas okres. W lewym górnym rogu znajdują się opcje wyboru wyświetlenia
kont. Do wyboru mamy opcje drukowania kont wraz z ich nazwami oraz możliwość
wydrukowania tylko kont syntetycznych.
Po wyborze interesujących nas opcji klikamy OK.
Pojawi się okno Zestawienie sald i obrotów kont.
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1.1.5.6.4 Salda i obroty kont kontrahentów
Aby wydrukować zestawienie sald i obrotów kont kontrahentów za dany okres należy
kliknąć na zakładkę Konta Księgowe, następnie w menu po lewej rozszerzyć menu
Zestawienia i wybrać Salda i obroty kont kontrahentów
Pojawi się okno analogiczne do okna Sald i obrotów kont, ale dotyczące wyłącznie kont
przypisanych konkretnym kontrahentom.
1.1.5.6.5 Podsumowanie konta wg typów
Po wybraniu zakładki Konta księgowe i kliknięciu na ikonkę Zestawienia wybieramy
opcję Obroty konta wg typów. Wybieramy konto, następnie daty, po czym w tabelce
wyświetli się suma kwot oraz typy dokumentów dotyczące tego konta w wybranym
przedziale datowym.
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1.1.5.6.6 Obroty w księdze głównej
1.1.5.6.7 Obroty na Projektach/Komisjach/MPK
1.1.5.6.8 Obroty na kontach (miesiącami)
Na zakładce Księgowość, w kategorii Zestawienia, kliknąć Obroty na kontach
(miesiącami). Otworzy się nastepujące okno:
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Na zestawieniu widniejąc obroty dla poszcególnych kont rozbite na miesiące.
1.1.5.7 Kontrola
1.1.5.7.1 Renumeracja dziennika
W zakładce Konta księgowe należy kliknąć ikonkę Kontrola, a następnie wybrać
Renumeracje dziennika. Po dwukrotnym kliknięciu program automatycznie dokona
renumeracji.
1.1.5.7.2 Bilans obrotów kont
W zakładce Konta księgowe wybieramy ikonkę Kontrola po czym klikamy Bilans
obrotów kont. W dalszej kolejności wybieramy datę, następnie program wyświetli
okienko przedstawiające o jaką konta się nie zgadzają ze sobą.
1.1.5.7.3 Niezaksięgowane dokumenty
Po wybraniu zakładki Konta księgowe i kliknięciu ikonki Kontrola wybieramy
Niezaksięgowane dokumenty. Jeśli księgowania jakichkolwiek dokumentów zostały
przeoczone zostaną wyświetlone w tabelce, gdzie za pomocą przycisku zaksięguj
wszystko można za jednym razem zaksięgować je na kontach domyślnych.
1.1.5.7.4 Zaksięguj dokumenty magazynowe
W zakładce Konta księgowe klikamy ikonkę Kontrola, a następnie wybieramy
Zaksięguj dokumenty magazynowe. Po wybraniu tej opcji wyświetli się wybór daty. W
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momencie wybrania interesującej nas daty klikamy OK. Program zacznie automatycznie
księgować wszystkie dokumenty magazynowe z wybranego przedziału czasowego.
1.1.5.7.5 Kontrole księgowania
W zakładce Konta księgowe klikamy ikonkę Kontrola. Z rozwiniętego menu zwrócić
należy uwagę na trzy ostatnie pozycje: kontrolę księgowania sprzedaży, kontrolę
księgowania zakupu oraz kontrolę księgowania czwórek na piątki.
Każda z tych funkcji uruchamia jeden proces przeksięgowania dokumentów sprzedaży,
zakupu lub kont 400 i 500. Jest to przydatna funkcja przy dużej ilości wprowadzanych
zmian do dokumentów już istniejących. W przypadku niezgodności na zestawieniach
zaleca się przeksięgowania za pomocą kontroli księgowań.
1.1.5.8

Operacje w Księdze Głównej

1.1.5.8.1 Przeksięgowania
W zakładce Konta księgowe po wybraniu ikonki Operacje w Księdze Głównej
można zauważyć 6 przeksięgowań: Przeksięgowanie faktur sprzedaży,
Przeksięgowanie faktur zakupu, Przeksięgowanie dokumentów magazynowych
przychodowych, Przeksięgowanie dokumentów magazynowych rozchodowych,
Przeksięgowanie dokumentów magazynpwych RW, Przeksięgowanie przesunięć
magazynowych.
Wszystkie te funkcje służą do puszczenia automatycznego przeksięgowania
dokumentów w przypadku gdy na zestawieniu kont jakieś sumy się nie zgadzały. Po
użyciu którejkolwiek z tych funkcji program zacznie pracować automatycznie i należy mu
dać kilka do kilkunastu minut na przeksięgowania (w zależności od rozmiaru bazy
danych).
1.1.5.9

Wiązania dokumentów z obrotem konta

1.1.5.9.1 Powiąż dokument z obrotem konta
· Do każdego konta analitycznego musi istnieć konto syntetyczne.
· Jeżeli konto syntetyczne zawiera analityczne to nie można dokonać na nim

żadnych obrotów.
1.1.5.10 Zarządzanie kosztami
1.1.5.10.1 Ewidencja kosztów
1.1.5.10.2 Powiązanie kosztów z projektami - PK
1.1.5.10.3 Koszty przypisane sprzedaży
1.1.5.11 Książka Przychodów i Rozchodów
1.1.5.11.1 Pokaż KPR
1.1.5.11.2 Rejestr sprzedaży i zakupu
W zakładce Konta księgowe wybieramy ikonkę Książka Przychodów i
Rozchodów po czym klikamy na Rejestr sprzedaży. Wyświetli się okno z Rejestrem
sprzedaży VAT. Możemy w nim wybrać interesujący nas przedział czasowy, ustawić
konkretnego jednego kontrahenta.
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Z rozwijanych menu w lewym rogu można wybrać czy mają się wyświetlać dokumenty z
VATem należnym w bieżącym miesiącu, należnym w przyszłym miesiącu lub wszystkie.
Można również wybrać typy wyświetlanych dokumentów: sprzedaż krajowa, dostawy
UE, eksport, VAT, paragon, f. wewnętrzna, f. na zaliczke, dostawa
wewnątrzwspólnotowa oraz korekty.

Rejestr zakupu znajduje się w tym samym miejscu tylko pozycję niżej. Działa w podobny
sposób co Rejestr sprzedaży z tą różnicą, że można ustawić sposób wyświetlania wg
innych kryteriów.
Dokumenty można uporządkować wg numerów lub dat wystawienia.
Poza wyświetlaniem dokumentów z VATem należnym w bieżącym i przyszłym miesiącu
są jeszcze opcje wyświetlania dok. niepodlegających odliczeniu lub dok. VAT do
odliczenia w miesiącu zapłaty.
Wybór typu dokumentu: VAT w bieżącym. m-cu, VAT w przyszłym m-cu, VAT
nieodliczony, import usług, zakup wewnątrz wsp., inwestycje UE, inwest. w bieżącym. mcu, inwest. w przyszłym m-cu, inwest. nieodliczone i odpowiednie korekty.
1.1.5.11.3 Aktualizuj KPR
1.1.5.11.4 Noty wewnętrzne
1.1.5.11.5 Zestawienie miesiącami
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1.1.5.12 Konfiguracja dekretacji dokumentów
Aby dokonać prawidłowej konfiguracji dekretacji dokumentów należy zainstalować na
dysku program pgAdmin. Następnie należy podać w tym programie dane do bazy
danych (nazwę bazy, numer IP, nazwę użytkownika oraz jego hasło), aby można było
prawidłowo połączyć się z interesującą nas bazą. Po uzupełnieniu wspomnianych
danych można się połączyć z bazą poprzez program pgAdmin. Po połączeniu z lewej
strony ekranu będzie widoczna nazwa bazy danych, którą to należy rozwinąć, następnie
rozwijamy ikonkę Schematy, później public, a na koniec Tabele.
W rozwinięciu Tabel szukamy pozycji o nazwie konta_ksiegowe_domyslne na której
klikamy prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy kolejno
Przeglądanie danych -> Podgląd wszystkich wierszy. W tabeli istnieją
następujące ograniczenia:
- kolumna "opis" musi zawierać niepowtarzalną nazwę
- kolumna numer musi posiadać unikalny numer, mogą to być kolejne liczby naturalne
Zdefiniowany numer konta wpisujemy w kolumny: symbol_konta_syntetycznego,
symbol_konta_analitycznego
- konfiguracja konta rozliczenia zakupu:
typ_dokumentu=2
podtyp_dokumentu=1 -> tylko strony Wn
podtyp_dokumentu=3 -> obie strony
W kolumny ID_magazynu oraz Symbol_Asortymentu wpisujemy dane asortymentu,
którego dotyczy księgowanie.
1.1.5.13 Akcje
1.1.5.13.1 Akcjonariusze
1.1.5.13.2 Emisje akcji
1.1.5.13.3 Akcje
1.1.5.13.4 Obroty akcjami
1.1.5.13.5 Zestawienia
1.1.5.13.5.1 Księga akcji
1.1.5.13.5.2 Księga akcjonariuszy
1.1.5.13.5.3 Dywidendy
1.1.5.14 Podatki
1.1.5.14.1 Dochodowy - korekta minus
1.1.5.14.2 Dochodowy - korekta plus
1.1.5.14.3 VAT należny - korekta minus
1.1.5.14.4 VAT należny - korekta plus
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1.1.5.14.5 VAT naliczony - korekta minus
1.1.5.14.6 VAT naliczony - korekta plus
1.1.5.15 ISO
Enter topic text here.

1.1.5.15.1 Obrót stałą- ceny
Enter topic text here.

1.1.5.16 Jednolity Plik Kontrolny
JPK_FA

JPK_VAT

127

- Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego

127

- Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego

127

JPK_EWP
JPK_KR

- Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

118

JPK_MAG
JPK_WB

- Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT

118

127

- Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów

- Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych

JPK_PKPIR

127

- Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Wysyłanie pliku JPK

127

1.1.5.16.1 Faktury VAT
1.1.5.16.2 Ewidencja zakupu i sprzedaży (rejestr VAT)
Aby wygenerować Jednolity Plik Kontrolny typu JPK_VAT, należy w zakładce
Księgowość wybrać pozycję Jednolity Plik Kontrolny, a następnie Ewidencja zakupu i
sprzedaży VAT:
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Następnie wybieramy datę za jaki okres generujemy JPK:

Jeśli stawka podatku nie została wcześniej przypisana do odpowiedniego pola w
deklaracji, pojawi się okno, w którym trzeba określić symbol pozycji dla danej stawki

Symbole pozycji określone są w specyfikacji JPK. Dla JPK_VAT (2) dane są
nastepujące symbole:
Ewidencja sprzedaży:
· K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, zwolnione od podatku
· K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium
kraju
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· K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1

pkt 4 ustawy
· K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·

kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium
kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarówv
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a
ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu
zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od
podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych
od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b
ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od
wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników
podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem
jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia
nabywca)
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· K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla

·
·
·

·

których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy
(wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o
którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas
rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków
transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym
mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy

Ewidencja zakupu:
· K_43 - Kwota netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do
środków trwałych
· K_44 - Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u
podatnika do środków trwałych
· K_45 - Kwota netto - Nabycie towarów i usług pozostałych
· K_46 - Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych
· K_47 - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
· K_48 - Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
· K_49 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
· K_50 - Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

Program zapyta nas o cel złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeśli to jest pierwsze
głoszenie - wybieramy opcję Deklaracja.
Jeśli jest to kolejne zgłoszenie to klikamy Korekta deklaracji. Po wybraniu jednej z
opcji zatwierdzamy przyciskiem OK.
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Pojawi się informacja posumowująca, którą można zapisać do pliku.

Po zakończeniu generowania pojawi informacja o wskazanie miejsca zapisu
wygenerowanego pliku xml.
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Program się zapyta czy wygenerować deklarcję VAT-7.

Jeśli naciśniemy TAK program nas zapyta o miejsce zapisu na komputerze. Program
nazwę pliku do zapisu wygeneruje automatycznie.
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Kolejnym etapem będzie zapis JPK VAT. Sytuacja jest analogiczna jak przy deklaracji.
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1.1.5.16.3 Obroty magazynowe
1.1.5.16.4 Wyciągi bankowe
1.1.5.16.5 Ewidencja przychodów
1.1.5.16.6 Księgi Rachunkowe
1.1.5.16.7 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
1.1.5.16.8 Wysyłanie pliku JPK
Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania
Wysyłanie deklaracji

127

129

1.1.5.16.8.1 Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania
Do wysłania pliku JPK potrzebne będą dwie aplikacje:
· Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK
· Program do podpisywania dokumentów
Aplikację kliencką należy pobrać ze strony ministerstwa finansów:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny. Najlepiej
wybrać wersję 32 bitową.
Program do podpisywania dokumentów należy pobrać ze strony dostawcy podpisu
elektronicznego:
· proCertum SmartSign:
http://certum.pl/certum/cert,oferta_proCertum_Smart_Sign.xml
· Szafir: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
· CenCert PEM-HEART Signature: https://www.cencert.pl/Oprogramowanie%
20PEMHEART/
Przy pierwszym uruchomieniu Klienta JPK należy utworzyć profil. Po zalogowaniu się, w
głównym oknie programu wybieramy Opcje
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W opcjach określamy katalog roboczy programu oraz wybieramy plik sterownika karty
kryptograficznej. Położenie plików sterownika zależy od zainstalowanego programu do
podpisywania. Zazwyczaj plik sterownika ma w nazwie P11 lub PKCS11.
Kolejnym etapem jest załadowanie certyfikatu. Należy w głównym oknie kliknąć
Narzędzia, a następnie Zarządzanie certyfikatami i kluczami symetrycznymi.
Klikami Załaduj aktualny certyfikat i po zamknięciu okna informacyjnego wracamy do
okna głównego klikając strzałkę w lewym górnym rogu.
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Powyższe operacje wystarczy wykonać tylko raz, po instalacji oprogramowania.
1.1.5.16.8.2 Wysyłanie deklaracji
Aby wysłać wygenerowany plik JPK w głównym oknie programu wybieramy Wyślij
dokument. Klikamy Dodaj dokument i wskazujemy wygenerowany plik JPK.
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Następnie dwukrotnie klikamy Kontynuuj, na kolejnym ekranie klikamy Rozpocznij
przetwarzanie i czekamy na zakończenie procesu i ponownie klikamy Kontynuuj.
Ostatnim etapem jest podpisanie wysyłanego pliku - klikamy Podpisz wszystkie pliki
metadanych z użyciem karty kryptograficznej. Wybieramy podpis i podajemy kod
PIN. Po podpisaniu klikamy Kontynuuj, a następnie Rozpocznij wysyłkę.

W przypadku, gdy wygenerowany plik JPK zawiera błędy, po wybraniu pliku zostanie
wyświetlony status dokumetu JPK jako niepoprawny:
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Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórce Lista błędów i wybrać Pokaż
błąd. Pokaże się lista błędów ze wskazaniem na konretną linię w pliku .xml. Większość
błędów jest spowodowana brakującymi danymi kontrahentów (NIP, Pesel).
1.1.5.17 eSprawozdania
1.1.5.17.1 Formularze eSprawozdań
Enter topic text here.

1.1.5.17.2 Sporządzone eSprawozdania
W tej zakładce pojawiają się wygenerowane przez program pliki wygenerowanych JPKów. Z informacją kiedy i kto dokonał sprawozdania.

www.regnator.com

Regnator

132

1.1.5.17.3 Pliki eSprawozdań
Enter topic text here.

1.1.5.18 Kursy walut
1.1.5.19 FORMULARZE
Program ma w swojej bazie danych aktualne oraz archiwalne forrmularze.

1.1.6

Kontrahenci
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1.1.6.1

Wyszukiwanie kontrahenta

Kontrahenta można wyszukiwać za pomocą filtrów, po kolumnie Nazwa (1), Nazwa
Pełna (2) lub NIP (3), nie ma znaczenia wielkość liter jakich używa się do
wyszukiwania.
Wyszukiwanie po pierwszych literach nazwy kontrahenta np: wpisanie frazy pol
odpowiada kontrahentom o nazwie POL-BUD, POLEWCZYK, POLHUT, POLKOMTEL,
POLMAX.
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Wyszukiwanie po frazie znajdującej się w pełnej nazwie kontrahenta np: wpisanie frazy
serwis odpowiada kontrahentom ABI SERWIS, Auto-Gum Serwis, Elektro-serwis,
SERWIS POLSKA STAL, STALEXPORT SERWIS-CENTRUM.
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Wyszukiwanie po numerze NIP kontrahenta, numer NIP można podać rozdzielając
myślnikami np: 123-98-45-321 lub 1239845321.
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Pola (1), (2), (3) pozwalają w szybki sposób wyszukać kontrahenta z listy, jeżeli na liście
zostanie więcej niż jeden kontrahent kliknąć na wybranego kontrahenta (zostanie on
zaznaczony niebieskim paskiem) i potwierdzić przyciskiem OK.
(Aby anulować wybór kliknąć na krzyżyk znajdującym się w prawej górnej części okna.)
Przyciski u dołu ekranu:
· Dodanie kontrahenta przycisk Dodaj 136
· Usunięcie kontrahenta przycisk Usuń 140
· Zmiany danych kontrahenta przycisk Popraw
1.1.6.2 Edycja

137

1.1.6.2.1 Dodawanie kontrahenta
Kontrahenta można dodać na dwa sposoby.
· Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Edycja a
następnie Nowy kontrahent.
· Z listy wyboru kontrahenta kliknąć przycisk Nowy (przy tworzeniu dokumentów
magazynowych).
Pojawi się następujące okno
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Przy wypełnianiu poszczególnych pól okna najlepiej poruszać się klawiszem ENTER.
· Pola Nazwa Pełna, Nazwa Skrócona , NIP są wykorzystywane do
wyszukiwania kontrahenta. Nazwa Skrócona musi być unikalna dla każdego
kontrahenta, sprawdzana przez program jest poprawność wpisanego nr NIP. Pole
NIP UE wypełnia się tylko w przypadku kontrahenta zagranicznego.
· W polu Adres Kontrahenta wpisujemy kolejno Kod Pocztowy, Miejscowość,
Ulica i Numer.
· Pola Telefony i Faksy kontaktowe, Osoby do kontaktu, Uwagi nie są
obowiązkowe.
· Pola Procent Rabatu Specjalnego i Termin zapłaty są wykorzystywane jako
podpowiedzi do wystawiania faktur.
· W polach e-mail, www można wpisać adres e-mail i stronę www kontrahenta.
Adres e-mail może być wtedy wykorzystany do automatycznych powiadomień o
terminie zapłaty itp.
Po wypełnieni formularza należy kliknąć na przycisk Dodaj.
1.1.6.2.2 Modyfikuj kontrahenta
· Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Edycja a

następnie Modyfikuj kontrahenta, lub
· Z listy wyboru kontrahenta kliknąć przycisk Popraw (przy tworzeniu dokumentów
magazynowych).
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Klikamy na wybranego kontrahenta (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem)
następnie klikamy przycisk Popraw pojawi się następujące okno.
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Przy wypełnianiu poszczególnych pól okna najlepiej poruszać się klawiszem ENTER.
· Pola Nazwa Pełna, Nazwa Skrócona , NIP są wykorzystywane do
wyszukiwania kontrahenta. Nazwa Skrócona musi być inna dla każdego
kontrahenta, sprawdzana przez program jest poprawność wpisanego nr NIP. Pole
NIP UE wypełnia się tylko w przypadku kontrahenta zagranicznego.
· W polu Adres Kontrahenta wpisujemy kolejno Kod Pocztowy, Miejscowość,
Ulica i Numer.
· Pola Telefony i Faksy kontaktowe, Osoby do kontaktu, Uwagi nie są
obowiązkowe.
· Pola Procent Rabatu Specjalnego i Termin zapłaty są wykorzystywane jako
podpowiedzi do wystawiania faktur.
· W polach e-mail, www można wpisać adres e-mail i stronę www kontrahenta.
Adres e-mail może być wtedy wykorzystany do automatycznych powiadomień o
terminie zapłaty.
Po wypełnieni formularza należy kliknąć na przycisk Dodaj.
Można również wpisać konta bankowe kontrahenta klikając na przycisk Konta
Bankowe, następnie w nowym oknie klikamy przycisk Dodaj.
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Należy wypełnić pola Numer Konta, Nazwa Oddziału Banku, Waluta(PLN, EUR,
USD). Pole domyślne zaznaczamy w przypadku gdy mamy wpisanych więcej niż jedno
konto. Konto oznaczone jako domyśle będzie kontem kontrahenta z którego chcemy
korzystać (domyślnie).
1.1.6.2.3 Usuwanie kontrahenta
Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Edycja a następnie
Usuń kontrahenta lub z listy wyboru kontrahenta kliknąć przycisk Usuń (przy tworzeniu
dokumentów magazynowych).
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Klikamy na wybranego kontrahenta (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem)
następnie klikamy przycisk Usuń pojawi się następujące okno.
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W nowym oknie ponownie klikamy przycisk Usuń. Należy pamiętać, że kontrahenta
można usunąć jeśli nie występuje on w żadnych wcześniej stworzonych dokumentach.
1.1.6.2.4 Edytuj atrybuty kontrahenta
Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Edycja a następnie
Edytuj atrybuty kontrahentów. Pojawi się następujące okno:
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· Przycisk Nowy dodawanie nowego atrybutu
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany atrybut (zostanie on zaznaczony niebieskim

paskiem) następnie przycisk Usuń.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany atrybut (zostanie on zaznaczony niebieskim
paskiem) następnie przycisk Popraw zmian dokonać w taki sam sposób jak przy
dodawaniu atrybutu
1.1.6.2.5 Warunki handlowe
Po wybraniu zakładki Kontrahenci oraz ikonki Edycja należy kliknąć na Warunki
handlowe. Wyświetli się lista wszystkich kontrahentów jakich mamy w bazie danych na
której możemy sobie podejrzeć czy kontrahenci mają przypisanych sobie handlowców,
limity kupieckie lub ubezpieczenie.
1.1.6.2.6 Modyfikuj grupę kontrahenta (konto)
1.1.6.3

Wydruk konta

1.1.6.3.1 Wydruk konta
W zakładce Kontrahenci mamy opcję Wydruk konta. Po podświetleniu kontrahenta z
listy możemy wybrać w jaki sposób ma się wyświetlić jego konto: skrócony, pełny, czy
księgowy.
Wydruk skrócony - w tabelce wyświetlą się tylko nierozliczone dokumenty dotyczące
kontrahenta.
Wydruk pełny - dzięki tej opcji zobaczymy wszystkie dokumenty dotyczące
kontrahenta.

www.regnator.com

144

Regnator
Wydruk księgowy - dobry do zestawień, razem z pozostałymi dwoma opcjami
pozwala na łatwiejsze prześledzenie nierozliczonych dokumentów.
1.1.6.4 Wezwanie
1.1.6.4.1 Do zapłaty
1.1.6.4.2 Do potwierdzenia salda
1.1.6.4.3 Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald
1.1.6.4.4 Do potwierdzenia salda w walucie
1.1.6.4.5 Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald walucie
1.1.6.5

Noty Kontrahentów

1.1.6.5.1 Nowa nota
Przedsiębiorcy nie we wszystkich przypadkach muszą dokumentować fakturami VAT
otrzymanie od kontrahentów określonych kwot. Czasami wystarczy tylko nota księgowa.
Notę wystawia się, jeżeli dana czynność nie podlega opodatkowaniu VAT. Przykładowo
może to dotyczyć zwrotu przez kontrahenta kosztów delegacji pracowników
przedsiębiorcy oddelegowanych do kontrahenta w jakimś celu (np. szkolenie). Zwrot
kosztów delegacji pracownika nie jest ani dostawą towarów, ani świadczeniem usług i
stanowi jednostronny ekwiwalent pieniężny wynikającym z zobowiązania kontrahenta do
zwrotu kosztów delegacji pracowników, dlatego zwrot nie może być udokumentowany
fakturą VAT.
Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Noty Kontrahentów
a następnie Nowa. Pojawi się następujące okno:

· W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając

listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
· W polu Rejestr kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać odpowiedni rejestr.
· W polu Rodzaj jeżeli rejestr zawiera więcej niż jedną pozycje z listy rozwijanej
wybrać odpowiednią.
· Potwierdzić wybór przyciskiem OK
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· W polu Kontrahent kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać kontrahenta którego

dotyczy nota - Wyszukiwanie kontrahenta 133
· W polu Konto przeciwstawne kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać konto Wyszukiwanie kont księgowych 99
· W polu Data wystawienia: domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za
pomocą kursorów (strzałek).
· W polu Termin zapłaty:wybrać odpowiednią datę.
· W polu Data księgowania: domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za
pomocą kursorów (strzałek).
· W polu Numer obcy: Numer przyporządkowany w systemie kontrahenta.
· W polu Kwota: podać kwotę noty, z listy rozwijanej wybrać obciążenie czy
uznane.
· W polu Tytuł: np: różnica w kursie waluty między kupnem a dostarczeniem
towaru.
1.1.6.5.2 Wykaz not
Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Noty Kontrahentów
a następnie Wykaz. Pojawi się następujące okno:
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostanie wyświetlone Noty
kontrahentów i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
Kliknąć w przycisk Drukuj aby wydrukować wyświetlone Noty kontrahentów.
· Przycisk Dodaj dodawanie nowej Noty - Nowa nota 144
· Przycisk Usuń kliknąć na wybraną Notę na liście (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak
· Przycisk Popraw kliknąć na wybraną Notę na liście (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw
1.1.6.5.3 Noty korygujące
Noty korygujące to dokumenty, za pomocą których dokonuje się zmian w wystawionych i
wprowadzonych do obiegu fakturach VAT. Nota korygująca jest dokumentem, do
którego wystawienia ma prawo nabywca towaru lub usługi. Wystawia się ją w sytuacji,
gdy po otrzymaniu oryginału faktury (albo faktury korygującej) stwierdzi, że zawiera ona
pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub
oznaczenia towaru czy usługi. Chodzi tu np. o błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwę
którejś ze stron, pomyłki w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru
kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej.
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Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Noty Kontrahentów
a następnie Noty korygujące. Pojawi się wykaz wszystkich stworzonych not
korygujących:

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostanie wyświetlone Noty
korygujące i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
Kliknąć w przycisk Drukuj aby wydrukować wyświetlone Noty korygujące.
· Przycisk Dodaj dodawanie nowej Noty korygujące do listy.
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o W polu Numer noty: automatycznie nadawany jest kolejny numer Noty
korygującej.
o W polu Data: domyślnie jest podawana aktualna data.
o W polu Kontrahent: kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać kontrahenta którego
dotyczy nota korygująca - Wyszukiwanie kontrahenta 133
o W polu Dokument: z listy rozwijanej wybrać rodzaj dokumentu którego dotyczy
nota korygująca.
o W polu Numer faktury: podać numer faktury której dotyczy nota korygująca
o W polu Data faktury: wybrać datę faktury której dotyczny nota korygująca,
rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
o W polu Treść korygowana: wpisać dane z faktury które są nieprawidłowe.
o W polu Treść prawidłowa: wpisać poprawne dane.
o Przycisk Usuń kliknąć na wybraną Notę korygującą na liście (zostanie ona
zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się
okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak
o Przycisk Popraw kliknąć na wybraną Notę korygującą na liście (zostanie ona
zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk
Popraw
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1.1.6.5.4 Rozliczenia not
Po wybraniu zakładki Kontrahenci wybieramy ikonkę Noty kontrahentów, a
następnie Rozliczenie not. Pojawi się okno wyboru kontrahenta, a po jego wybraniu
wyświetli się tabelka zawierająca wszystkie noty wymagające rozliczenia.

Dzięki temu można w prosty sposób odszukać wszystkie nierozliczone pozycje.
1.1.6.6

Zestawienia

1.1.6.6.1 Ranking dłużników
1.1.6.6.2 Ranking wierzycieli
1.1.6.6.3 Zestawienie sald należności i zobowiązań
1.1.6.6.4 Zestawienie należności za okres
1.1.6.6.5 Zestawienie zobowiązań za okres
1.1.6.6.6 Wiekowanie należności
1.1.6.6.7 Wiekowanie zobowiązań
1.1.6.6.8 Zestawienie do konsolidacji
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1.1.6.6.9 Spodziewane wpływy pieniężne
· Kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a

następnie Spodziewane wpływy pieniężne.
· Kliknąć na zakładkę Płatności z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a
następnie Spodziewane wpływy pieniężne.
Pojawi się następujące okno (zestawienie posortowane według kolumny Kwota):

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone
zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.6.6.10 Oczekujące zapłaty
1.1.6.6.11 Wykorzystanie limitów sprzedaży
1.1.6.6.12 Ubezpieczenie transakcji
1.1.6.6.12.1 COFACE
1.1.6.6.12.2 HERMES
1.1.6.6.12.3 Limity sprzedaży
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1.1.6.7

Kompensaty

1.1.6.7.1 Nowa kompensata
Kompensata to sposób umorzenia wierzytelności wzajemnych w sytuacji, gdy dwa
podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami każda ze stron
może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli
przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone
tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed
sądem lub innym organem państwowym na skutek kompensaty obie wierzytelności
umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższe.
W celu utworzenia nowej kompensaty należy kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy
po lewej stronie wybrać Kompensaty a następnie Nowa kompensata. Pojawi się
następujące okno:
Wybierz kontrahenta.

Następnie wybieramy kontrahenta, którego należności chcemy skompensować i
klikamy przycisk Ok
Pojawi się następujące okno:
Kompensata
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Data kompensaty - tu ustawiamy datę kompensaty.
Data wystawienia - tu ustawiamy datę wystawienia kompensaty.
Data potwierdzenia - tu (opcja) ustawiamy datę potwierdzenia kompensaty przez
kontrahenta.
W okienku Sporządził klikając na przycisk Wybierz wybieramy osobę, która
sporządza kompensatę.
Klikamy przycisk Dodaj
Pojawi się następujące okno:
Wiązania
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Ważne!!! Aby stworzyć kompensatę musi być wcześniej utworzone wiązanie.
Klikamy na jedną z pozycji wiązania (podświetli się na niebiesko) a następnie klikamy
Ok
Pojawi się następujące okno:
Kompensata
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1.1.6.7.2 Wykaz kompensat
Aby wyświetlić wykaz kompensat należy kliknąć na zakładkę Kontrahenci z listy po
lewej stronie wybrać Kompensaty a następnie Wykaz kompensat.Pojawi się
następujące okno:
Nagłówki kompensat.
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Mamy tu podgląd na istniejące kompensaty. Można tu usunąć lub poprawić istniejącą
kompensatę (przycisk Usuń oraz Popraw)lub dodać nową ( przycisk Dodaj).
Klikając na jedną z istniejących pozycji (zaznaczy się na kolor niebieski) uzyskamy
podgląd istniejącej kompensaty.
Pojawi się okno: Kompensata
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Faktorikng, weksle, cesje

1.1.6.8.1 Zestawienie przekazanych dokumentów
1.1.6.8.2 Instytucje finansowe
1.1.6.9

Odpisy aktualizacyjne

1.1.6.9.1 Nowy odpis
1.1.6.9.2 Wykaz odpisów
1.1.6.9.3 Zestawienie wg kontrahentów
1.1.6.9.4 Zestawienie wg kont
1.1.6.10 Wiązania
1.1.6.11 Podpowiedzi wiązań
1.1.6.12 Grupy kont kontrahentów
1.1.6.13 Rozrachunki
1.1.6.14 Analiza rozrachunków kontrahenta
1.1.6.15 DŁUGI.INFO
1.1.6.15.1 Zaloguj do serwisu
1.1.6.15.2 Sprawdź kontrahenta
1.1.6.15.3 Zgłoszone długi
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1.1.6.15.4 Zestawienie sprawdzonych kontrahentów
1.1.6.15.5 Sprawdź wszystkich kontrahentów
1.1.7
1.1.7.1

Magazyny
Dokument magazynowy

Przykład tworzenia nowego dokumentu: Polecenie magazynowe nowe
163
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1.1.7.2

Wykaz dokumentów magazynowych

1.1.7.2.1 Obroty Magazynowe
Po dwukrotnym kliknięciu na Wykaz dokumentów magazynowych otworzy nam się
okno Obroty Magazynowe Nagłówki.
Następnie należy dodać nowy dokument przyciskiem Dodaj. Po dodaniu wyświetli się
dodatkowe okno.
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Po wybraniu opcji, wyświetli się lista kontrahentów
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Po wybraniu kontrahenta należy wybrać przycisk OK.
Następnie pojawi się kolejne okno Dokument Magazynowy. Program sam
automatycznie uzupełni pole Kontrahent.
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Program również automatycznie wypełni pola Data oraz Data wysyłki.
Pozostałe pola:
Rodzaj dokumentu: - domyślnie jest ustawiony normalny, oprócz niego mamy do
dyspozycji: anulowany,zablokowany, bez rezerwacji, do potwierdzenia, unieważniony.
Załącznik - obok Rodzaju dokumentu możemy otworzyć okno, które służy do
załączania plików dotyczących Dokumentu Magazynowego.
Cena: - do wyboru mamy pozycje: hurtowa, detaliczna oraz specjalna. W polu obok
mamy do dyspozycji: brutto, netto.
Dostawa: - wybieramy miejsce w które miejsce będzie dostarczone zamówienie
Uwagi: - pozwala wpisać informacje dotyczące Dokumentu Magazynowego.
Kwit wagowy: - otwiera okno Kwitu wagowego.
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Ksiegowanie - księguje dane z Dokumentu Magazynowego.
Popraw pozycję: - umożliwia poprawienie pozycji Asortymentu
Usuń pozycję: - usuwa zaznaczoną pozycję Asortymentu
Nowa pozycja: - dodaje pozycję Asortymentu
Asortyment
Po naciśnięciu pola Atrybuty, program przeniesie nas do zakładki Asortyment - Dane

Za pomocą przycisku dodaj, wybieramy ilość oraz miejsce składowania asortymentu.
Po wybraniu ilości oraz miejsca zatwierdzamy dokument przyciskiem OK.
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Po zamknięciu dokumentu, program zapyta nas czy wydrukować dokument.

1.1.7.3

Polecenia magazynowe

1.1.7.3.1 Nowe
Istnieją następujące dokumenty magazynowe :
· PZ - Przychód do magazynu z zakupu
· KPZ - Korekta przychodu z zakupu
· PW - Przychód do magazynu z produkcji
· KPW - Korekta przychodu z produkcji
· ZW - Zwrot ze sklepu
· PR - Protokół różnic inwentaryzacyjnych
· KK - Korekta księgowa wartości zapasu
· WZ - Wydanie na zewnątrz
· KWZ - Korekta wydania na zewnątrz
· RW - Zużycie na potrzeby własne
· RE - Rezerwacja
· PL - Protokół likwidacji

Przykład tworzenia dokumentu PZ.
Kliknąć na zakładkę Magazyny, następnie z menu po lewej wybrać Polecenia
magazynowe i kliknąć Nowe.

www.regnator.com

164

Regnator

Pojawi się okno z wszystkimi dokumentami magazynowymi wybrać pole PZ Przychód do magazynu z zakupu i potwierdzić przyciskiem OK.

Wybieramy kontrahenta

W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę
lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W
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polu Magazyn z listy rozwijanej należy wybrać interesującą nas pozycje np: Materiały
pomocnicze, wsad czy Wyroby gotowe. Po odpowiednim wyborze kliknąć przycisk OK,
a następnie wybrać kontrahenta.

· W polu Data: można jeszcze raz z listy rozwijanej zmienić datę przywozu towaru
·
·
·
·
·

oraz opcjonalnie datę wysyłki.
Przycisk Kontrahent - otwiera się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie
kontrahenta 133
W polu Uwagi: można wpisać np: formę zapłaty za towar (przelew / gotówka),
numer dokumentu zewnętrznego (obcal12).
W polu Zamówienie: wpisać numer zamówienia np: PW/0772/2006.
W polu Kierowca: wpisać imię, nazwisko, numer kierowcy np: Piotr Kowalski
AJD 1234.
W polu Transport: wpisać numer transportu np: SSD 32RE.

Nie jest wymagane wypełnienie wszystkich wyżej wymienionych pól.
Aby dodać do listy asortyment jaki został dostarczony klikamy przycisk Nowa Pozycja
pojawi się następujące okno.
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Potwierdzamy zmiany w nagłówku przyciskiem TAK, jeżeli nie potwierdzimy to zmiany
zostaną utracone.
Pojawi się okno Wyszukiwania asortymentu 184 , po wyborze asortymentu kliknąć
przycisk OK. Okno pozostanie otwarte w celu dodania kolejnych asortymentów, po
dodaniu wszystkich zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym rogu okna.

Drukowanie etykiet dla towaru
Przykład stworzonego dokumentu magazynowego.

· Kliknąć na przycisk Wykaz asortymentu pojawi się następujące okno.
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· Kliknąć na przycisk Stwórz wykaz.

· Należy podać ilość etykiet (powinna odpowiadać ilości sztuk towaru) domyślnie

jest ustawiona ilość jaka została wpisana podczas tworzenia dokumentu
magazynowego.
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· Wykaz został stworzony, aby go wydrukować należy kliknąć przycisk Drukuj.

· Opis zostanie umieszczony na etykietach, napisać np: gatunek stali, numer

wytopu, profil. Po potwierdzeniu klawiszem OK etykiety zostaną wydrukowane na
drukarce domyślnej.
1.1.7.3.2 Wykaz poleceń
1.1.7.3.3 Nowe do potwierdzenia
Enter topic text here.

1.1.7.3.4 Moje do potwierdzenia
Enter topic text here.

1.1.7.4

Przesunięcia magazynowe

1.1.7.4.1 Nowe
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1.1.7.4.2 Wykaz przesunieć magazynowych

Wybieramy dodaj :
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1.1.7.4.3 Wykaz pozycji przesunięć magazynowych

1.1.7.4.4 Stwórz przesunięcie całego magazynu
1.1.7.5

Stan magazynów

1.1.7.5.1 Stanuj ujemne asortymentu
Wykaz ujemnych stanów magazynowych

1.1.7.6

Kartoteka magazynowa

1.1.7.7

Wycena magazynu

1.1.7.7.1 Wycena rozchodów
1.1.7.7.1.1 Wycena rozchodów - wybrany magazyn
Enter topic text here.

1.1.7.7.2 Wycena przychodów z produkcji
1.1.7.7.3 Wycena dokumentów produkcyjnych
1.1.7.7.3.1 Wycena odchyleń dokumnetów
Enter topic text here.

1.1.7.7.4 Rozbicie kosztów produkcji
Na zakładce Magazyny w sekcji Wycena magazynu klikamy Rozbicie kosztów
produkcji. Otworzy się okno, w którym podajemy kwotę kosztu produkcji do rozbicia:
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Następnie system pyta nas czy mają być uwzględnione współczynniki grup
kalkulacyjnych.

Następnie wkazujemy MPK, dla którego mamy rozbić koszty.

Wybieramy okres za który te koszty mają zostać rozbite.
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Po przeliczeniu kosztów system pyta czy wycenić dokumenty przerobowe.

Przykład:

Wyprodukowano trzy asortymenty dla każdego z nich przyporządkowana jest ilość
wyprodukowana i współczynnik przydzielonych kosztów. Koszy wyprodukowania ich
wszystkich wynosi koszt MPK.
Aby obliczyć koszt jednostkowy wyprodukowania tych asortymentów "Regnator"
posługuje się wzorem:

Aby obliczyć koszt przerobu danego asortymentu "Regnator" posługuje się wzorem:
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koszt przerobu asortymentu x = ilość wyprodukowana * koszt jednostkowy *
współczynnik x
Dla każdej pozycji dokumentów przerobowych, gdzie istnieje wyprodukowana ilość,
system przypisuje koszt przerobu.
1.1.7.7.5 Wycena przesunieć magazynowych
1.1.7.7.6 Pętla wyceny
1.1.7.7.7 Wycena dokumentów magazynowych przychodowych
1.1.7.8

Asortyment

1.1.7.8.1 Dodawanie asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie
Dodaj. Pojawi się następujące okno:

· W polu Magazyn : wybieramy magazyn
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· W polu Symbol Asortymentu: wpisany symbol pojawi się w kolumnie

Asortyment np: Pręt 5.
· W polu Magazyn: z listy rozwijanej wybrać odpowiedni magazyn.
· W polu Podgrupa Asortymentowa: kliknąć przycisk Wyszukaj pojawi się

·
·
·
·
·
·

okno, w którym kliknąć na odpowiednią grupę asortymentu i potwierdzić
klawiszem OK. - Zarządzanie podgrupami 179
W polu Nazwa Asortymentu: podać nazwę asortymentu np: Pręty stal. St3SY-b500
W polu Nazwa angielska: dodatkowo można podać nazwę angielską.
W polach Jednostka Miary: z listy rozwijanej wybrać jednostkę miary, w której
podawany jest dany asortyment np: Mg i szt.
W polu Symbol PKWiU: dodatkowo można podać symbol PKWiU asortymentu
np: 27.34.11-30.21
W polu Stawka VAT: z listy rozwijanej wybrać odpowiednią stawkę VAT.
W polach Cena Zakupu, Cena Ewidencyjna, Cena Sprzedaży Hurtowa,
Cena Sprzedaży Detaliczna, Cena Sprzedaży Specjalna wpisać
odpowiednie wartości.

Wpisane zmiany potwierdzić przyciskiem OK, pojawi się następujące okno.

Kliknąć przycisk Tak aby do asortymentu zostały dodane atrybuty zdefiniowane w Grupy atrybutów asortymentu 181 .
1.1.7.8.2 Kopiowanie asortymentu
Kopiowanie wybranego asortymentu stosuje się gdy chcemy dodać nowy asortyment
niewiele różniący się od tego co znajduje się w bazie danych.
Kliknąć na zakładkę Magazyny w głównym oknie na liście kliknąć na wybrany
asortyment, z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie dwukrotnie kliknąć
Kopiuj. Pojawi się następujące okno:
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Zmian dokonać w taki sam sposób jak przy dodawaniu asortymentu - Dodawanie
asortymentu 174 wpisane zmiany potwierdzić przyciskiem Dodaj.
1.1.7.8.3 Poprawianie asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny w głównym oknie na liście kliknąć na wybrany
asortyment, z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie dwukrotnie kliknąć
Popraw. Pojawi się następujące okno:
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Zmian dokonać w taki sam sposób jak przy dodawaniu asortymentu - Dodawanie
asortymentu 174 . Opcja Popraw dodatkowo umożliwia dodawanie atrybutów
asortymentowi.
· Przycisk Nowy dodawanie nowego atrybutuDodawanie atrybutów.
· Przycisk Nowy(z grupy) dodawanie nowego atrybutu z grupy atrybutów
asortymentu. W oknie Grupy atrybutów asortymentu 181 . kliknąć na wybrany atrybut
(zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk OK
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany atrybut (zostanie on zaznaczony niebieskim
paskiem) następnie przycisk Usuń.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany atrybut (zostanie on zaznaczony niebieskim
paskiem) następnie przycisk Popraw zmian dokonać w taki sam sposób jak przy
dodawaniu atrybutu
Wprowadzone zmiany potwierdzić przyciskiem Popraw.
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1.1.7.8.4 Usuwanie asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny w głównym oknie na liście kliknąć na wybrany
asortyment, z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie dwukrotnie kliknąć
Usuń. Pojawi się następujące okno:

Aby było możliwe usunięcie asortymentu najpierw należy usunąć wszystkie jego
atrybuty, następnie kliknąć przycisk Usuń
1.1.7.8.5 Wykaz podgrup asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Asortyment, a
następnie Wykaz podgrup asortymentu. Pojawi się następujące okno:
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Klikając na polu w kolumnie PKWiU można uzupełnić symbol dla całej podgrupy
asortymentowej.
1.1.7.8.6 Edycja podgrup asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie
Edycja podgrup asortymentu. Pojawi się następujące okno:
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Domyślnie pojawia się widok struktury asortymentów w postaci drzewa, w którym widać
wszystkie grupy i podgrupy asortymentów. Każdy asortyment posiada swój
identyfikator, unikalny numer nadawany przy operacji dodania asortymentu np: (31)
Części, (3) Pręty, (12) Gładkie.
Widok struktury asortymentów można zmienić w polu Widok: rozwijając listę i
wybierając Katalog lub drzewo. Widok po zmianie na katalog.
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Po dwukrotnym kliknięciu katalogu przechodzimy do jego podkatalogów. W widoku tym
pojawia się dodatkowe pole Ścieżka: informuje nas o aktualnym pozycji w strukturze
katalogów np: po dwukrotnym kliknięciu katalogu Pręty, pojawiają się podkatalogi
Gładkie, Żebrowane a ścieżka wygląda tak, ->Pręty.
· Przycisk Dodaj - dodawanie podgrupy asortymentowej. Wybrać odpowiednie
miejsce w strukturze katalogów, kliknąć przycisk Dodaj, pojawi się nowe pole
gdzie wpisujemy nazwę dodawanego asortymentu. Operacje potwierdzić
klawiszem Enter. Należy pamiętać, że nazwa musi być unikalna w danej
podgrupie, dwie takie same nazwy mogą występować tylko w różnych
podgrupach.
· Przycisk Popraw nazwę - zmiana nazwy podgrupy asortymentowej. Wybrać
odpowiednią podgrupę (katalog) którego chcemy zmienić nazwę, kliknąć przycisk
Popraw nazwę, pojawi się nowe pole w którym możemy wpisać nową nazwę
podgrupy asortymentowej. Operacje potwierdzić klawiszem Enter.
· Przycisk Usuń - usunięcie asortymentu. Wybrać odpowiednią podgrupę (katalog)
który chcemy usunąć, kliknąć przycisk Usuń. Usunąć można tylko podgrupę
(katalog) który nie zawiera żadnych zagnieżdżeń (jest pusty).
1.1.7.8.7 Grupy atrybutów asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie
Grupy atrybutów asortymentu. Pojawi się następujące okno:
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· Przycisk Dodaj przypisanie do podgrupy asortymentu - Dodawanie

atrybutów wszystkim asortymentom w danej podgrupie asortymentu. Kliknąć
przycisk pojawi się okno, w którym kliknąć na odpowiednią podgrupę asortymentu
i potwierdzić klawiszem OK.
· Przycisk Usuń przypisanie do podgrupy asortymentu. Kliknąć na liście
odpowiednie przypisanie do podgrupy asortymentu (zostanie ono zaznaczone
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń przypisanie do
podgrupy asortymentu
· Przycisk Nowy dodawanie nowego atrybutu.
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany atrybut (zostanie on zaznaczony niebieskim
paskiem) następnie przycisk Usuń.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany atrybut (zostanie on zaznaczony niebieskim
paskiem) następnie przycisk Popraw zmian dokonać w taki sam sposób jak przy
dodawaniu atrybutu
1.1.7.8.8 Cennik
1.1.7.8.9 Kalkulacja cen
Kliknąć na zakładkę Magazyny w głównym oknie na liście kliknąć na wybrany
asortyment, z listy po lewej stronie wybrać Asortyment a następnie dwukrotnie kliknąć
Kalkulacja cen. Pojawi się następujące okno:
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Jeżeli podczas edycji wybranego asortymentu zostały wypełnione pola Cena Zakupu,
Cena Ewidencyjna, Cena Sprzedaży Hurtowa, Cena Sprzedaży Detaliczna,
Cena Sprzedaży Specjalna można przeprowadzić kalkulacje (obliczyć procent
marży).
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1.1.7.8.10 Wyszukiwanie asortymentu

· W polu Ilość: asortyment może opisywać jedna lub dwie jednostki miary

(widoczne jedno pole lub dwa), przy dwóch jednostkach miary zaznaczyć
haczykiem pole Wartość wg 2 j.m. jeżeli cena ma być liczona według drugiej
jednostki miary. Najczęściej podawane są j.m. ciężar [Mg] oraz ilość [szt.]
asortymentu.
- Pola widoczne przy fakturach sprzedaży oraz dokumentach magazynowych
(WZ wydanie na zewnątrz).
· W polu Cena sprzedaży: (WALUTA) (pole widoczne tylko w dokumentach
w walucie obcej) wpisać cenę netto w walucie obcej.
· W polu Cena sprzedaży: (PLN) wpisać cenę netto sprzedaży.
· W polu Ceny: z listy rozwijanej wybrać rodzaj ceny (hurtowa, detaliczna,
specjalna).
· W polu Rabat wpisać wyrażony w procentach upust ceny.
- Pola widoczne przy fakturach kupna oraz dokumentach magazynowych (PZ
przychód do magazynu z zakupu).
· W polu Cena zakupu: wpisać cenę netto zakupu.
· W polu War. w c. Zakupu: wpisać cenę
· W polu Wartość VAT: wpisać wartość podatku VAT.
· W polu Opis: dodatkowo można wpisać opis wyszukanego asortymentu.
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· W polu Konto księgowe (Pole widoczne gdy wybrany asortyment podlega

innej dekretacji.) kliknąć przysisk Wyszukaj

99

aby wyszukać konto księgowe.

- Pola służące do wyszukania asortymentu z listy.
· W polu pozycja nie magazynowa jeżeli pole zostanie zaznaczone, pola
Magazyn: i Podgrupa: pozostaną niewidoczne.
· W polu Magazyn: za pomocą listy rozwijanej wybrać magazyn, z którego chcemy
wyszukać asortyment.
· W polu Podgrupa: za pomocą listy rozwijanej wybrać podgrupę asortymentową
szukanego asortymentu.
· Pole do wyszukiwania asortymentu po kolumnie Symbol - wyszukiwanie po
pierwszych literach symbolu.
· Pole do wyszukiwania asortymentu po kolumnie Nazwa - wyszukiwanie po frazie
znajdującej się w pełnej nazwie asortymentu.
Pola pozwalają w szybki sposób wyszukać asortyment z listy, jeżeli na liście
zostanie więcej niż jeden asortyment kliknąć na wybrany asortyment(zostanie on
zaznaczony niebieskim paskiem) i potwierdzić przyciskiem OK.
· Przycisk Dodaj dodawanie asortymentu Dodaj 174 .
· Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment (zostanie on zaznaczony
niebieskim paskiem), następnie kliknąć przycisk Popraw 176 .
· Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment (zostanie on zaznaczony
niebieskim paskiem), następnie kliknąć przycisk Usuń 178 .
1.1.7.9 Magazyny
1.1.7.9.1 Dodawanie magazynu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Magazyny a następnie
Dodaj. Pojawi się następujące okno:
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· W polu Nazwa Magazynu - Należy podać unikalną nazwę nowego magazynu
· W polu Symbol Magazynu - Należy unikalny skrót magazynu
· W polu Metoda wyceny - Należy wybrać jedną z opcji
·
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1.1.7.9.2 Poprawianie magazynu

Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy rozwijanej wszystkie magazyny znajdującej się
pod zakładkami wybrać odpowiedni magazyn, na liście po lewej stronie klikamy na
magazyny a następnie Popraw. Pojawi się następujące okno:
· W polu Nazwa Magazynu - Należy podać unikalną nazwę nowego magazynu np:
·
·
·
·
·

Wsad, Wyroby gotowe.
W polu Konto księgowe magazynu W polu Konto księgowe sprzedaży W polu Konto kosztu własnego W polu Konto rozliczenia zakupu W polu Metoda wyceny -
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1.1.7.9.3 Usuwanie magazynu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy rozwijanej wszystkie magazyny znajdującej się
pod zakładkami wybrać odpowiedni magazyn, na liście po lewej stronie klikamy na
magazyny a następnie Usuń. Pojawi się następujące okno:

Kliknąć przycisk TAK aby usunąć magazyn. Można usunąć magazyn, w którym nie ma
żadnego asortymentu w przeciwnym razie operacja nie powiedzie się.
1.1.7.9.4 Klonuj

1.1.7.9.5 Właściwości pozycji niemagazynowych
1.1.7.9.6 Miejsca składowania asortymentu
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej rozwinąć pozycję Magazyny, a
następnie wybrać Miejsce składowania asortymentu. Pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj dodaje nowe miejsce składowania - należy podać symbol oraz nazwę
miejsca składowania.
Opcja generuj... tworzy automatycznie kod kreskowy do etykiety.
Przycisk Drukuj etykietę pozwala na wydruk zdefiniowanej etykiety lokalizacyjnej.

Po naciśnięciu opcji podgrupa pojawi się następujące okno dialogowe.
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Dowolne kształowanie podgrup odbywa się poprzez przycisk Dodaj i zatwierdza się
klawiszem "ENTER" (!).
Przycisk Usuń usuwa wybrany wpis.
Przyciskiem Popraw można zmienić symbol oraz nazwę miejsca składowania.
1.1.7.9.7 Grupy magazynów
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1.1.7.10 Atesty
Enter topic text here.

1.1.7.10.1 Nowy atest
Enter topic text here.

1.1.7.10.2 Nowy atest z WZ
Enter topic text here.

1.1.7.10.3 Wykaz atestów
Enter topic text here.

1.1.7.10.4 Surowce
Enter topic text here.

1.1.7.10.5 Skład chemiczny
Enter topic text here.

1.1.7.11 Produkcja
1.1.7.11.1 Nowy dokument przerobowy
Nowy dokument przerobowy można dodać na dwa sposoby.
· Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Produkcja a
następnie Nowy dokument przerobowy.
· Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Produkcja a
następnie Wykaz dokumentów przerobowych. Z wyświetlonego okna
(Dokumenty przerobowe) kliknąć przycisk Dodaj.
Pojawi się następujące okno:
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· W polu Numer: zostaje automatycznie przypisany numer upoważnienia.
· W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając

listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
· Przycisk Dodaj - pojawia się następujące okno.
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o Okno podzielone jest jest na dwie części pole Do przerobu czyli dane
asortymentu wychodzącego z magazynu do przerobu. Pole Z przerobu dane
asortymentu przychodzącego do magazynu.
o Dwa pola Asortyment: - wybór asortymentu odpowiednio wychodzącego /
przychodzącego z magazynu - Wyszukiwanie asortymentu
o Pole Opis: po wyborze asortymentu pojawia automatycznie pojawia się
podpowiedź opisu.
o Pole Ilość: należy podać ilość sztuk asortymentu wychodzącego z magazynu do
przerobu.
o Pole Pracownik: kliknąć przycisk Pracownik pojawi się okno wyboru
pracownika - Wyszukiwanie pracownika
o Pole Udział: jeżeli pracowników jest dwóch można wpisać procentowy udział
poszczególnego pracownika w przerobie.
o Pole Maszyna: kliknąć przycisk Maszyna pojawi się okno wyboru maszyny maszyny
o Przycisk Usuń kliknąć na wybrany Dokument przerobowy (zostanie on
zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się
okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
o Przycisk Popraw zmiany dokonuje się w taki sam sposób jak przy dodawaniu
Dokumentu przerobowego.
1.1.7.11.2 Nowe Roboty w toku
Enter topic text here.
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1.1.7.11.3 Wykaz dokumentów przerobowych

1.1.7.11.3.1 Wykaz pozycji przerobowych

1.1.7.11.4 Pobierz produkcję z pliku
Enter topic text here.

1.1.7.11.5 Raport produkcyjny
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Produkcja a następnie
w zależności od metody sortowania wybrać:
· Raport produkcyjny wg pracowników.
· Raport produkcyjny wg pracowników i asortymentu.
· Raport produkcyjny wg maszyn
· Raport produkcyjny wg maszyn i pracowników
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostaną wyświetlone dokumenty
przerobowe i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
1.1.7.11.6 Wykaz dokumentów przerobowych
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Produkcja a następnie
Wykaz dokumentów przerobowy.
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W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostaną wyświetlone dokumenty
przerobowe i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można
ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą
kursorów (strzałek).
· Nowy dokument przerobowy - przycisk Dodaj
· Usuwanie dokumenty przerobowego - kliknąć na wybrane dokument (zostanie
ono zaznaczony niebieskim paskiem) następnie przycisk Usuń, pojawi się okno
w którym trzeba potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Poprawienie dokumentu przerobowego - zmiany dokonujemy w taki sam sposób
jak przy dodawaniu upoważnienia - Dodaj
1.1.7.12 Kody kreskowe
1.1.7.12.1 Drukuj etykietę pracownika
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Kody kreskowe a
następnie Drukuj etykietę pracownika. Pojawi się następujące okno:
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Na liście klikamy w wybranego pracownika (zostanie on zaznaczony niebieskim
paskiem) a następnie potwierdzić przyciskiem OK. W wyszukaniu pracownika pomaga
rozwijana lista w górnej części okna, która umożliwia wyświetlić interesującą nas grupę
pracowników (Administratorzy, Handlowiec, Księgowi, Magazyn, Marketing, Produkcja,
Zarząd) - Wykaz użytkowników
1.1.7.12.2 Stwórz etykiety wewnętrzne
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Kody kreskowe a
następnie Stwórz etykiety wewnętrzne. Pojawi się następujące okno:

Należy podać ilość etykiet (powinna odpowiadać ilości sztuk towaru). Kliknąć przycisk
OK.
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Opis zostanie umieszczony na etykietach, napisać np: gatunek stali, numer wytopu,
profil. Po potwierdzeniu klawiszem OK etykiety zostaną wydrukowane na drukarce
domyślnej.
1.1.7.12.3 Wykaz kodów kreskowych
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Kody kreskowe a
następnie Wykaz kodów kreskowych. Pojawi się następujące okno:

Zaznaczenie opcji Wyświetlanie dynamiczne spowoduje, że z bazy danych będą
pobierane tylko te kody kreskowe, które są widoczne w oknie, kolejne będą pobierane
w miarę przewijania listy (jeżeli kodów kreskowych jest bardzo dużo to czas
wyświetlenia wszystkich może być odczuwalnie duży).
Z rozwijanej listy można wybrać:
· Wszystko wyświetlone zostaną wszystkie kody kreskowe z bazy danych.
· Wolne wyświetlone zostaną kody kreskowe które można wykorzystać (przypisać
im asortyment)
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· Zajęte wyświetlone zostaną koty kreskowe które są już wykorzystane, przypisano

im asortyment.
· Sprzedane wyświetlone zostaną kody kreskowe sprzedanych asortymentów.

1.1.7.12.4 Wyczyść zagubione
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Kody kreskowe a
następnie Wyczyść zagubione. Pojawi się następujące okno:

Lista wszystkich kodów kreskowych, których asortyment w rzeczywistości nie występuje
w magazynie (zagubione kody kreskowe).
Aby usunąć z listy wybrany kod kreskowy należy kliknąć go (zostanie on zaznaczony
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń, usunięcie kodów kreskowych z
listy nie zmienia stanu magazynu.
1.1.7.12.5 Karty odpadów
Enter topic text here.

1.1.7.13 Spis z natury
1.1.7.13.1 Nowy spis z natury
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Spis z natury a
następnie Nowy spis z natury.
Pojawi się następujące okno:
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Spis z natury służy do skorygowania aktualnego stanu magazynu.
· W nieaktywnym polu Numer spisu: zostaje automatycznie przypisany numer
Spisu z natury.
· Pole Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając
listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów
(strzałek).
· W polu Czas przeprowadzenia spisu z natury wybrać zakres dat ważności
spisu z natury
· W polu Skład komisji inwentaryzacyjnej / Inne osoby obecne przy spisie za
pomocą przycisków Przewodniczący:, Członek:, Osoba 4-6 wybrać
odpowiednich pracowników
· Przycisk Dodaj dodaje wszystkie pozycje magazynowe wraz ze stanem na
moment przeprowadzenia spisu.
· Przycisk Usuń kliknąć na wybraną pozycje spisu (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw kliknąć na wybraną pozycje spisu (zostanie ona zaznaczona
niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw
(lub dwukrotnie kliknąć wybraną pozycję). Zmiany można przeprowadzać w
kolumnie ilość stwierdzona [Mg] oraz ilość stwierdzona [szt.] pomiędzy kolumnami
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oraz następnymi pozycjami spisu można przechodzić klawiszem Enter. aby
zakończyć edycję kolumn klawisz Esc.
· Przycisk Stwórz dokument korygujący jeżeli zostaną uzupełnione
(poprawione) wszystkie dane kliknąć przycisk Stwórz dokument korygujący.
Zostanie stworzony dokument magazynowy korygujący stan magazynu wedle
spisanych ilości. Po stworzeniu dokumentu nie będzie można nic poprawiać.
· Przycisk Drukuj otworzy się okno w którym należy wybrać sposób drukowania.
o Pusty arkusz do spisu - drukuje format arkuszu w którym należy ręcznie
wpisać wszystkie pozycje magazynowe.
o Wypełniony spis - drukuje arkusz z wszystkimi pozycjami magazynowymi.
1.1.7.13.2 Wykaz spisów z natury
Kliknąć na zakładkę Magazyny z listy po lewej stronie wybrać Spis z natury a
następnie Wykaz spisów z natury.

· Nowy spis z natury - przycisk Dodaj
· Usuwanie dokumenty przerobowego - kliknąć na wybrany Spis z natury (zostanie

ono zaznaczony niebieskim paskiem) następnie przycisk Usuń, pojawi się okno
w którym trzeba potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Poprawienie dokumentu przerobowego - zmiany dokonujemy w taki sam sposób
jak przy dodawaniu spisu z natury
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1.1.7.14 Zestawienia
1.1.7.14.1 Zestawienie zużycia materiałowego
Na zakładce Magazyny, z menu po lewej wybrać Zestawienia, a następnie
Zestawienie zużcyia materiałowego. Pojawi się następujące okno:

1.1.7.14.2 Zestawienie zakupu od osób fizycznych
W zakładce Magazyny należy po lewej stronie wybrać [!!!], a następnie kliknąć
Zestawienie zakupu od osób fizycznych. Pojawi się następujące okno:
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Zawiera ono tytułowe Zestawienie zakupu od osób fizycznych (na obrazku
kontrahenci zostali wymazani celowo). W kolumnie po prawej stronie o nazwie Dopłata
program nalicza opłatę skarbową, która jest naliczana wtedy, gdy w jednym dniu
wartość dostarczonego towaru przekracza 1000zł i wynosi 2%.
1.1.7.15 Moduł wagowy
1.1.7.15.1 Nowe ważenie
Aby rozpocząć nowe ważenie, należy przejść do zakładki Magazyny, z menu po lewej
wybrać Moduł wagowy, a następnie kliknąć Nowe ważenie. Pojawi się następujące
okno:

www.regnator.com

Regnator

204

Przycisk Anuluj zamyka okno i przerywa ważenie.
Przycisk OK otwiera następujące okno:

·
·
·
·

Z listy rozwijanej wybieramy rodzaj kwitu.
Przyciski Dostawca / Odbiorca pozwalają na wybranie kontrahentów
Przyciskiem Spedytor możemy określić spedytora
Przycisk Kierowca służy do wybrania kierowcy
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· Pola Samochód i Naczepa służą do wprowadzenia rejestracji pojazdów, jeżeli w

bazie kierowców były wypełnione dane, to podczas wybierania kierowcy te pola
mogą zostać wypełnione automatycznie
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· Pola Deklarowana waga oraz Zanieczyszczenia pozwalają na wprowadzenie

dodatkowych wartości, jeśli są potrzebne
· Przycisk Asortyment służy do wybrania rodzaju przewożonego produktu

Przyciskiem Zapisz i wyjdź zatwierdzamy wprowadzone dane.
Klikając pozycję Lista ważeń w Module Wagowym mamy dostęp do wszystkich ważeń
jakie wykonaliśmy.

W przypadku drugiego, końcowego ważenia odnajdujemy go na liście i klikamy OK.

www.regnator.com

Regnator

207

Klikamy Ważenie końcowe.
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Następnie wybieramy Stwórz kwit.

Uzupełniamy kwit o dane:
· ewentualne uwagi
· magazynierzy, którzy dokonwali załadunku
· asortyment, który był ważony
Następnie drukujemy kwit przyciskiem Drukuj.
Dostęp do wszystkich kwitów mamy w module wagowym, pozycja Kwity wagowe
1.1.7.15.2 Wykaz ważeń

209

.

Aby zobaczyć listę ważeń, należy przejść do zakładki Magazyny, z menu po lewej
wybrać Moduł wagowy, a następnie kliknąć Wykaz ważeń. Pojawi się następujące
okno:
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Przycisk Dodaj powoduje wyświetlenie okna nowego ważenia.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
Dwukrotne kliknięcie na wpisie powoduje otwarcie okna finalnego ważenia. W oknie
tym wykonuje się drugie ważenie i zatwierdza przyciskiem Stwórz kwit. Po
zatwierdzeniu pojawi się okno wydruku kwitu wagowego.
1.1.7.15.3 Kwity wagowe
Aby przejrzeć kwity wagowe należy na zakładce Magazyny z menu po lewej wybrać
Moduł wagowy, a następnie dwukrotnie kliknąć na Kwity wagowe.
Pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj służy do dodawania nowego kwitu wagowego.
Przycisk Usuń służy do usuwania wybranego kwitu wagowego.
Przyciskiem Popraw można dokonać zmian wybranego kwitu wagowego.
W polach Od i Do można wybrać daty i tym samym zawęzić okres, z którego będą
wyświetlane kwity.
1.1.7.15.4 Stwórz kwit wagowy
1.1.7.15.5 Usuwanie drugiego ważenia
Aby usunąć drugie ważenie należy w pierwszej kolejności usunąć kwit wagowy, a
następnie usunąć drugie ważenie z wykazu ważeń.
1.1.7.16 Spedycja
1.1.7.16.1 Spedytorzy
W celu wyświetlenia listy spedytorów należy na zakładce Magazyny, z menu po lewej
wybrać Spedycja, a następnie kliknąć na Spedytorzy. Otworzy się następujące okno:
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Przyciskiem Dodaj dodajemy nowy wpis. W nowym oknie należy podać:
· Symbol - symbol jakim oznaczony będzie spedytor
· Przypisany kontrahent - należy wybrać kontrahenta z listy
· Uwaga - dodatkowy komentarz na temat spedytora
Przycisk Usuń służy do usunięcia zaznaczonego wpisu.
Przycisk Popraw pozwala na edycję wprowadzonego wcześniej spedytora.
1.1.7.17 Metody wyceny magazynów
Metoda "Fi-Fo".
FIFO - polega na zapamiętywaniu szczegółowych informacji o każdej dostawie (data,
ilość i cena), a następnie zdejmowaniu z magazynu towarów, zaczynając od najstarszej
dostawy. Wartość towaru pozostającego w magazynie jest określana według
rzeczywistej ceny zakupu. FIFO - polega na zapamiętywaniu szczegółowych informacji o
każdej dostawie (data, ilość i cena), a następnie zdejmowaniu z magazynu towarów,
zaczynając od najstarszej dostawy. Wartość towaru pozostającego w magazynie jest
określana według rzeczywistej ceny zakupu.

Metoda średniej wewnętrznej
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Jest to średnia wyliczona z wartości na początku miesiąca plus sumy wartości
początkowej, podzielonej przez ilości początkowej miesiąca plus suma ilości
początkowej.
1.1.7.18 Opakowania zwrotne
Enter topic text here.

1.1.7.18.1 Zestawienie wg kontrahentów
Enter topic text here.

1.1.8
1.1.8.1

Kadry i płace
Pracownicy
Moduł Kadry i Płace pozwala na następujące opcję znajdujące sie w folderach z lewej strony ekranu.

..

1.1.8.1.1 Lista pracowników
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Pracownicy, a następnie Lista
pracowników. Otworzy się następujące okno:
Lista pracowników zgodnie z odpowiednią specyfikacją jak na przykład charakter zatrudnienia
(umowa o pracę, umowa zlecenie),
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poszczególnych grup, wydziałów, dat zatrudnienia. Można również wyszczególnić pracowników tylko
zatrudnionych.

Przyciskiem Dodaj dodajemy nowego pracownika. Po kliknięciu na przycisk pojawi się
okno z wykazem użytkowników 273 , w którym możemy wybrać istniejącego użytkownika.
Jeśli nie ma go na liście, można dodać nowego użytkownika - należy wcisnąć klawisz
Escape, a następnie podać nazwisko i login.
Przycisk Popraw służy do zaktualizowania lub dodania innych danych wybranego
użytkownika.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczonego pracownika.
1.1.8.1.2 Badania\Uprawnienia

W folderze badania i uprawnienia - można sprawdzić aktualność badań czy uprawień dla
poszczególnych pracowników. Uzupełnienie tych danych odbywa się z poziomu Lista pracowników,
klikając na danego pracownika i otwarciu karoteki.
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1.1.8.1.3 Stwórz pracownika
Wprowadzenie nowego pracownika do systemu Regnator:
Wybieramy zakładkę Kadry i Płace
Pojawi się z lewej strony rozwijane Menu w którym wybieramy hasło Pracownicy.

Po wybraniu katalogu Pracownicy wybieramy opcję Stwórz pracownika.

www.regnator.com

Regnator

215

Pojawi się okno dialogowe, które zamykamy X
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Program wyświetli informację dotyczącą użytkownika. Po wpisaniu danych. Zatwierdzamy OK

Następnie program poprosi nas o utworzenie Loginu do Systemu. Login ma być unikatowy. Program
pozostawia dowolność w dobrze Loginu.
Po ustanowieniu Loginu akceptujemy przyciskiem OK .

Zostanie wyświetlona Karoteka Pracownika:
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W tym module uzupełniamy dane metrykalne pracownika oraz wykształcenie. Pola zabarwione na kolor
szary mają rozwijane menu.

W tej częsci uzupełniamy dane adresowe. Dane można dodać poprawić lub usunąć.
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Naciśnięcie Dodaj pozwoli skorzystać z poniższych opcji. Zatwierdzamy OK. Program pozwala dodać
wiecej niż jeden adres.

Poprzez szablon Program pomaga nam uzupełnić kolejne dane adresowe. Szare pola zostaną
wypełnione po naciśnięciu opcji Wybierz
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Po wybraniu opcji Wybierz nazwa gminy oraz kod pocztowy wpisujemy ręcznie . Kod pocztowy
miejscowości wpisujemy jak poniżej (same cyfry).
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W tej części kartoteki wpisujemy kolejne dane osobowe pracownika. W pozycji Dokumenty poprzez
opcję Dodaj możemy wprowadzić
kolejne dokumenty poświadczające tożsamość.

..............................................................................................
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W tej sekcji wybieramy oddział NFZ poprzez naciśnięcie szarego pola Oddział NFZ.

Wybieramy odpowiedni oddział NFZ z listy,którą podpowiada program (podświetlamy wybraną opcję).
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Wprowadzenie numeru rachunku bankowego Pracownika dokonujemy poprzez naciśnięcie opcji Dodaj .
Pojawi poniższe okno dialogowe,
które uzupełniamy zgodnie ze wskazanym szablonem.
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W tej sekcji wprowadzamy informację o warunkach naliczenia składników do listy płac/ do rachunku
zleceniobiorcy. Pola szare mają swoje podpowiedzi.
Możemy również ustalić Historię zatrudnienia oraz ustalić Kod Ubezpieczenia do programu Płatnik.
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W tym module poprzez opcję Dodaj, Popraw, Usuń możemy uzupełniać dane np. badania okresowe
pracownika oraz stan rodziny.
Ostatnim parametrem tej sekcji jest urlop pracownika.

Przycisk Typ pozwala na wybór odpowiedniego profilu zaświadczenia.
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Kiedy naciśnie się opcję Dodaj przy zakładce stan rodziny pojawi się następujace okno do
uzupełnienia. Po wpisaniu odpowiednich informacji zatwierdzamy OK.
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1.1.8.1.4 Grupy pracowników

Przycisk "plus" pozwala na dodanie "przycisk czerwony x" usunąć a przycisk "papier i pióro" na
poprawe wpisu.

1.1.8.2

Składniki płacowe
Kolejny folder to Składniki płacowe. Po naciśnięciu tej opcji pojawią się dwie możliwości.
Pierwsza to Lista składników pokazana jak niżej. Pola zaznaczone na zielono są informacją
niepodlegającą modyfikacji. Pola do wyszukiwania poszczególnych pozycji znajdują się na górnej
belce poniższej tabeli. W pierwszym polu wyszukujemy po symbolu np. 022
a w drugim po nazwie np.Komornik. Wiersze oznaczone na kolor biały mogą być zmieniane.
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Kolejne rozwinięcie podaje typy składników.
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..

1.1.8.2.1 Lista składników
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Składniki płacowe, a następnie
Lista składników. Otworzy się następujące okno:
Kolejny folder to Składniki płacowe. Po naciśnięciu tej opcji pojawią się dwie możliwości.
Pierwsza to Lista składników pokazana jak niżej. Pola zaznaczone na zielono są informacją
niepodlegającą modyfikacji. Pola do wyszukiwania poszczególnych pozycji znajdują się na górnej
belce poniższej tabeli. W pierwszym polu wyszukujemy po symbolu np. 022
a w drugim po nazwie np.Komornik. Wiersze oznaczone na kolor biały mogą być zmieniane.
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Przycisk Dodaj otwiera okno dodawania nowego składnika:
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Pola w oknie:
· Symbol - symbol składnika
· Nazwa - nazwa składnika
· Typ składnika · Wyliczany wg · Pomnożony / Podzielony przez · Wyliczony procent · Koszt uzyskania przychodu · Podatek · Dodatkowe atrybuty składnika płacy: Urlop, Chorobowe, Składka emerytalnorentowa, Składka chorobowa, Składka wypadkowa, Składka zdrowotna,
Nadgodziny, Praca nocna
· Konta księgowe · Płatnik-kod -
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Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
Przyciskiem Popraw dokonujemy zmian zaznaczonego wpisu.
1.1.8.2.2 Typy składników
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Składniki płacowe, a następnie
Typy składników. Otworzy się następujące okno:

Przycisk Dodaj otwiera okno dodawania nowego typu składnika:
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Tworząc nowy typ składnika określamy jego symbol, nazwę oraz dodatkowe atrybuty:
Płace oraz Podatek.
Przyciskiem Usuń usuwamy zaznaczony wpis.
Przycisk Popraw pozwala na zmianę danych wybranego składnika.
1.1.8.3 Zarobki, płace
1.1.8.3.1 Listy płac
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Zarobki, płace, a następnie Listy
płac. Otworzy się następujące okno:
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Aby stworzyć nową listę płac, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie podać datę
księgowania oraz liczbę dni i godzin roboczych, po czym otworzy się następujące okno:

www.regnator.com

233

Regnator

· W sekcji Pracownicy określamy pracowników, którzy znajdą się na liście płac.
· W sekcji Składniki płac pracowników określane są wszystkie składniki płacy

pracownika.
· W sekcji Wypłata wypisane są wszystkie wyliczenia.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczoną listę płac.
Przycisk Popraw umożliwia wprowadzenie zmian w zaznaczone liście płac.
1.1.8.3.2 Karta Płacy Pracownika
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Zarobki, płace, w głównym oknie
zaznaczyć pracownika, a następnie dwukrotnie kliknąć Karta Płacy Pracownika.
Otworzy się następujące okno:
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W oknie wyświetlone są dane o wynagrodzeniu wybranego pracownika. Określając daty
w polach Od i Do można wyświetlić dane z mniejszego okresu czasu.
1.1.8.4

Kalendarz
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Kalendarz. Otworzy się
następujące okno:
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Opcja ta pozwala na uporządkowanie wszelkich spraw związanych z właściwym
rozliczaniem czasu pracy poszczególnych pracowników.
Można tutaj wpisać urlopy, absencję czy ewentualne nadgodziny.
1.1.8.5 Podatki, ZUS
1.1.8.5.1 Składniki ZUS szczegółowo
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Podatki, ZUS, a następnie
Składniki ZUS szczegółowo. Otworzy się następujące okno:
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W polach Od i Do można wybrać daty określające okres, z którego mają zostać
wyświetlone dane.
1.1.8.5.2 Składniki ZUS ogólnie
1.1.8.5.3 Deklaracja - podatki
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Podatki, ZUS, a następnie
Deklaracja - podatki. Otworzy się następujące okno:
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W polach Od i Do można wybrać daty określające okres, z którego mają zostać
wyświetlone dane.
1.1.8.5.4 PIT 11
1.1.8.6

Zestawienia

1.1.8.6.1 Podsumowanie kalendarza
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Zestawienia, a następnie
Podsumowanie kalendarza. Otworzy się następujące okno:
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W polach Od i Do można wybrać daty określające okres, z którego mają zostać
wyświetlone dane.
Z rozwijanej listy w lewym górnym rogu mozna wybrać rodzaj zdarzenia.
1.1.8.7

Export do płatnika
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Export do płatnika. Następnie
należy podać datę księgowania wypłaty oraz datę deklaracji, po czym wyświetli się
okno zapisu pliku.

1.1.8.8

Export do GUS Z12
Enter topic text here.

1.1.8.9

Zaświadczenia
Enter topic text here.

1.1.8.9.1 O zarobkach pracownika
Enter topic text here.

1.1.8.10 PPK- Pracownicze Plany Kapitałowe
Enter topic text here.
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1.1.8.10.1 Wnioski/ Pisma Pracowników
Enter topic text here.

1.1.8.10.2 Składki wyliczone
Enter topic text here.

1.1.8.11 Ustawienia
1.1.8.11.1 Dni świąteczne i inne wolne
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Ustawienia, a następnie Dni
świąteczne i inne wolne. Otworzy się następujące okno:

Przycisk Dodaj definiuje nowe święto - należy podać datę.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
Przycisk Popraw pozwala na wprowadzenie zmiany zaznaczonego wpisu.
1.1.8.11.2 Słownik wydarzeń
Na zakładce Kadry i Płace wybrać z menu po lewej Ustawienia, a następnie Słownik
wydarzeń. Otworzy się następujące okno:
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Przycisk Dodaj otwiera następujące okno:
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· W polu Symbol należy wpisać symbol wydarzenia.
· W polu Nazwa należy podać nazwę wydarzenia.
· Przyciski Składnik płac oraz Składnik płac 2 pozwalają na wybranie składników

płacowych.
· W polach Domyślnie dni / godziny / jednostki należy wpisać odpowiednie
wartości liczbowe.
1.1.8.11.3 Kalendarze
1.1.8.12 Stwórz PK
1.1.9

CRM

1.1.9.1

CRM (pusty)

1.1.10

Środki trwałe

1.1.10.1 Edycja
1.1.10.1.1 Nowy
Na zakładce Środki trwałe z menu po lewej wybrać Edycja, a następnie Nowy.
Otworzy się następujące okno:

W powyższym oknie wypełnia się następujące pola:
· Grupa - z rozwijanej list należy wybrać grupę środków trwałych
· Symbol - symbol jakim oznaczony jest dany środek trwały
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· Kierunek amortyzacji
· Klasyfikacja - wyboru klasyfikacji środków trwałych dokonuje się poprzez

wciśnięcie przycisku Wybierz
Opis - opisem może być nazwa środka trwałego
Ilość
Opiekun
Miejsce
MPK
Uwaga
Data nabycia
Data przyjęcia
Dokument nabycia
Data zbycia
Przyczyna zbycia
Rodzaj zbycia
Konto kosztów
Rodzaj amortyzacji
Stopa amortyzacji
Stawka amortyzacji
Limit amortyzacji
Po wypełnieniu danych należy zatwierdzić dodanie nowego środka trwałego
przyciskiem OK.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1.1.10.1.2 Usuń
Aby usunąć środek trwały należy zaznaczyć go na liście środków trwałych, a nastepnie
dwukrotnie kliknąć na Usuń z menu po lewej. Pojawi się okienko:

Usunięcie środka trwałego należy potwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku Tak.
1.1.10.1.3 Edytuj
Aby edytować środek trwały, należy wybrać go z listy po prawej, a następnie wybrać z
menu po lewej Edytuj. Edytować środek trwały można również poprzez dwukrotne
kliknięcie na nim.
1.1.10.1.4 Poprawianie bilansu otwarcia
Aby wykonać poprawienie bilansu otwarcia (BO) należy zaznaczyć środek trwały, a
następnie dwukrotnie kliknąć na Popraw BO.
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W kolejno pojawiających się okienkach należy podać:
· Wartość początkową
· Wartość początkową roku
· Amortyzację księgową na początku roku
· Amortyzację podatkową na początku roku
1.1.10.1.5 Grupy środków trwałych
Na zakładce Środki trwałe z menu po lewej wybrać Edycja, a następnie Grupy
Środków Trwałych. Pojawi się następujące okno:

Przyciskiem Dodaj tworzymy nową grupę środków trwałych - należy podać symbol oraz
nazwę grupy środków trwałych.
Przyciskiem Popraw można zmodyfikować wprowadzoną wcześniej grupę środkow
trwałych.
Przyciskiem Usuń usuwamy zaznaczony wpis.
1.1.10.2 Dokumenty
1.1.10.2.1 Nowy
1.1.10.2.2 Wykaz dokumentów
1.1.10.2.3 Wykaz obrotów
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1.1.10.3 Zestawienia
1.1.10.3.1 Amortyzacja w okresie
1.1.10.3.2 Wartości i umorzenia w okresie
1.1.10.3.3 Tabela amortyzacji
1.1.10.3.4 Ewidencja środków trwałych
1.1.10.3.5 Zestawienie BO środków trwałych
1.1.10.4 Nalicz amortyzację
1.1.10.5 Plan amortyzacji
Enter topic text here.

1.1.10.6 Zamknij miesiąc
Enter topic text here.

1.1.10.7 Zamknij rok
Enter topic text here.

1.1.11

Wyposażenie
Enter topic text here.

1.1.11.1 Wykaz
Enter topic text here.

1.1.11.2 Obroty
Enter topic text here.

1.1.12

Pojazdy
Enter topic text here.

1.1.12.1 Wykaz
Enter topic text here.

1.1.12.2 Nowy pojazd
Enter topic text here.

1.1.12.3 Ewidencja przebiegu
Enter topic text here.

1.1.12.4 Zapisz przebieg
Enter topic text here.

1.1.12.5 Wykaz Kierowców
Enter topic text here.
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1.1.12.6 Karty Kierowców
Enter topic text here.

1.1.13

Inwetaryzacja Środków Trwałych
Enter topic text here

1.1.14

Stwórz PK
Enter topic text here.

1.1.15

Administracja
Wybierając zakładkę Administracja możemy korzystać z całej palety możliwości jakie są pokazane w
kolumnie z lewej strony ekranu.

1.1.15.1 INNE
1.1.15.1.1 Otwórz miesiąc
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1.1.15.1.2 Otwórz miesiąc Środki trwałe
1.1.15.1.3 Otwórz miesiąc Płace
1.1.15.1.4 Ustaw datę wydruków
1.1.15.1.5 Ustaw wersję programu na wydrukach
1.1.15.2 Oddziały
1.1.15.2.1 Wykaz oddziałów
1.1.15.2.2 Import danych
Po zalogowaniu do głownego oddziału, należy kliknąć dwukrotnie na Importuj z listy po
lewej i wskazać plik *.ex.
1.1.15.2.3 Eksport danych
Po zalogowaniu do oddziału firmy należy kliknąć dwukrotnie na Eksportuj z listy po
lewej, a następnie wskazać na dysku miejsce, w którym zostanie zapisany plik *.ex.
Jeśli eksportowane są dane z wielu oddziałów, należy nadawać plikom *.ex unilane
nazwy, aby uniknąć nadpisania plików.
1.1.15.2.4 Wykaz sklepów internetowych
Enter topic text here.

1.1.15.3 Archiwum
1.1.15.3.1 Kontenery danych
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Archiwum, a
następnie kliknąć Kontenery danych. Pojawi się nastepujące okno:
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Przycisk Dodaj dodaje nowe miejsce przechowywania danych, po jego wciśnięciu w
kolejno pojawiających sie polach należy wprowadzić:
· Nazwa
· Uwaga
· Typ połączenia
· Adres
· Port
· Użytkownik
· Hasło
· Katalog
Przyciskiem Popraw możemy wprowadzić zmiany zaznaczonego wpisu.
Przyciskiem Usuń usuwamy zaznaczony wpis.
1.1.15.4 Bilans Otwarcia
1.1.15.4.1 Konta księgowe
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Bilans otwarcia a
następnie Konta księgowe.
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Kliknąć dwa razy na wybrane konto księgowe aby zmienić bilans otwarcia konta
księgowego, pojawi się następujące okno.

· W nie aktywnych polach Nazwa: Numer: zapisana jest nazwa i numer

wybranego konta.
· W polu BO Wn wpisać bilans otwarcia po stronie lewej (Debet) konta
księgowego.
· W polu BO Ma wpisać bilans otwarcia po stronie prawej (Credit) konta
księgowego.
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Potwierdzić wpisane dane przyciskiem OK

Aby utworzyć nowe konto księgowe, należy wcisnąć przycisk dodaj (+) znajdujący się
na dole.

.
1.1.15.4.2 Konta kontrahentów
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Bilans otwarcia a
następnie Konta kontrahentów.
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Kliknąć dwa razy na wybrane konto. Pojawi się wykaz dokumentów na które składa się
bilans otwarcia.

www.regnator.com

251

Regnator

· Przycisk Wybierz w górnej prawej części okna umożliwia ponowny wybór

kontrahenta, którego zostanie wyświetlony bilans otwarcia. - Wyszukiwanie
kontrahenta 133
· Dodanie dokumentu do wykazu - przycisk Dodaj pojawi się następujące okno:
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o W polu Data wystawienia: domyślnie jest podana aktualna data, można ją
zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za
pomocą kursorów (strzałek).
o W polu Termin zapłaty: należy ustawić datę terminu zapłaty.
o W polu Numer obcy:
o W polu Rodzaj dokumentu: z listy rozwijanej wybrać odpowiedni rodzaj
dokumentu.
o Usunięcie dokumentu z wykazu - przycisk Usuń kliknąć na wybrany dokument
(zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń
o Poprawianie dokumentu z wykazu - przycisk Popraw kliknąć na wybrany
dokument (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć
przycisk Popraw zmiany dokonujemy w taki sam sposób jak przy dodawaniu
dokumentu (przycisk Dodaj).
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1.1.15.4.3 Faktury na zaliczkę
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Bilans otwarcia a
następnie Faktury na zaliczkę. Pojawi się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie
kontrahenta 133
Po wyborze kontrahenta pojawi się następujące okno:

·
·
·
·

W polu Określenie: wpisać na co zostaje dokonana wpłata.
W polu Kwota Netto:
W polu Stawka:
W polu Kwota VAT:

Potwierdzić wpisane dane przyciskiem OK, pojawi się następujące okno:
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1.1.15.5 Zmiana okresu rozliczeniowego
1.1.15.5.1 Otwórz rok
1.1.15.5.2 Zamknij rok
Kliknąć na zakładkę Administracja.
Pojawi się następujące okno:
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Po wybraniu zakładki Administracja z listy po lewej stronie wybrać Zmiana okresu
rozliczeniowego. Następnie kliknąć Zamknięcie roku.
Opcja służy do zamknięcia roku obrachunkowego. Ubiegły rok należy zamknąć przed
zamknięciem miesiąca stycznia roku następnego. Przed zamknięciem roku należy
przenieść koszty i przychody na wynik. Zamknięcie roku powoduje przeniesienie danych
roku bieżącego do katalogu roku ubiegłego, wysaldowanie rozliczonych rozrachunków
przeniesienie sald zamknięcia na salda otwarcia. Zamknięcie roku jest nieodwracalne nie ma opcji otwarcia pomyłkowego zamknięcia roku. Jeżeli nie zostanie wykonane
zamknięcie roku przy zamykaniu stycznia roku następnego program automatycznie
wykona zamknięcie roku ubiegłego.
1.1.15.5.3 Zamknij miesiąc
Kliknąć na zakładkę Administracja.
Pojawi się następujące okno:
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Po wybraniu zakładki Administracja z listy po lewej stronie należy wybrać Zmiana
okresu rozliczeniowego. Następnie kliknąć Zamknięcie miesiąca.
Zamknięcie miesiąca powoduje zablokowanie przez program możliwości jakichkolwiek
zmian w obrotach zamkniętego miesiąca. Jeżeli przed zamknięciem miesiąca nie było
uruchomione księgowanie dokumentów program wykona je automatycznie. Przed
zamknięciem miesiąca stycznia - jeżeki nie był zamknięty stary rok - należy najpierw
uruchomić zamknięcie roku.
1.1.15.5.4 Blokada obrotów magazynowych
Na zakładce Administracja, z menu po lewej wybrać Zmiana okresu
rozliczeniowego, a następnie Blokada obrotów magazynowych. Pojawi się okno
z polem wyboru daty.
Datę należy ustawić na pierwszy dzień miesiąca, następującego po blokowanym
miesiącu.
1.1.15.6 Korygowanie danych
1.1.15.6.1 Scalenie podwójnie wprowadzonego kontrahenta
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Korygowanie
danych. Pojawi się następujące okno:

www.regnator.com

257

Regnator

Aby scalić kontrahentów należy się upewnić, że są wprowadzeni podwójnie.
Pierwszego wyszukujemy kontrahenta, który ma pozostać w bazie i klikamy OK,
następnie wybieramy kontrahenta do scalenia (klikamy OK). Po scaleniu drugi wybrany
kontrahent zostanie usunięty z bazy danych, a wszystkie operacje dotyczące tego
kontrahenta zostaną przypisane kontrahentowi, który zostaje w bazie.
1.1.15.6.2 Usuwanie kontrahentów bez obrotów
Kliknamy na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybieramy Korygowanie
danych, a następnie wybieramy Usuwanie kontrahentów bez obrotów.Program
automatycznie wyszuka kontrahentów bez obrotów, a następnie usunie z bazy.
1.1.15.6.3 Usuwanie magazynów bez obrotów
1.1.15.6.4 Usuwanie asortymentu bez obrotów
1.1.15.6.5 Nazwanie kont księgowych kontrahentów zgodnie z aktualnymi nazwami
1.1.15.6.6 Usunięcie starych poleceń magazynowych
1.1.15.6.7 Przeniesienie rezerwacji na bieżący miesiąc
W przypadku gdy mamy w danym miesiącu rezerwację a chcemy zamknąć miesiąc,
możemy dokonać jej przeniesienia na bieżący miesiąc.
W tym celu w zakładce Administracja klikamy w menu na pole Korygowanie danych
a następnie klikamy na Przeniesienine rezerwacji na bieżący miesiąc.
Program automatycznie dokona przeniesienia rezerwacji.
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1.1.15.6.8 Popraw daty dokumentów
Funkcja Popraw daty dokumentów ma na celu sparadzenie poprawności dat w
nagłówkach dokumentów zakupu lub sprzedaży oraz porównanie ich z datami
dokumentów magazynowych.
Aby poprawić daty dokumentów, klikamy na zakładkę Administracja, następnie w
menu na Korygowanie danych, a dalej klikamy na Popraw daty dokumentów.
Program po uruchomieniu tej funkcji automatycznie dokona poprawy dat.
1.1.15.6.9 Koryguj bilans kont księgowych kontrahentów
1.1.15.6.10 Zamień konto syntetyczne na konto analityczne
1.1.15.6.11 Zmień numer konta analitycznego z obrotami
1.1.15.7 Statystyki
1.1.15.7.1 Logowani użytkownicy
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Statystyki a
następnie Logowani użytkownicy. Pojawi się następujące okno:

W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat z których zostanie wyświetlona statystyka
logowań użytkowników i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna
data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać
datę za pomocą kursorów (strzałek).
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W kolumnie Użytkownik podane są nazwy użytkowników używane przy logowaniu, w
kolumnie Komputer podane są nazwy komputerów z których się logowali użytkownicy ,
w kolumnie Ilość podana jest ilość logowań danego użytkownika na danym
komputerze.
1.1.15.7.2 Aktualnie zalogowani użytkownicy
Na zakładce Administracja, z menu po lewej wybrać Statystyka, a następnie
Aktualnie zalogowani użytkownicy. Otworzy się następujące okno:

W oknie tym możemy zobaczyć użytkowników korzystających z programu Regnator oraz
dodatkowe dane, takie jak baza danych, do której są podłączeni, dataę zalogowania,
adres IP komputera.
1.1.15.8 Słowniki
1.1.15.8.1 Parametry
1.1.15.8.1.1 Parametry liczbowe
1.1.15.8.2 Sprzęt / Hardware
1.1.15.8.2.1 Komputery
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Słowniki, rozwinąć
Sprzęt / Hardware, a następnie kliknąć Komputery. Pojawi się następujące okno:
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· Przycisk Dodaj dodawanie nowego komputera.
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o W polu Symbol: wpisać dowolny symbol urządzenia.
o W polu Nazwa: wpisać dowolny nazwę urządzenia, np Administracja
o W polu Typ: z listy rozwijanej wybrać typ urządzenia: komputer, urządzenie
sieciowe, drukarka sieciowa.
o W polu IP: wpisać adres IP urządzenia np. 192.168.0.101.
o W polu MAC: dodatkowo można wpisać adres MAC urządzenia, np.
00:50:BA:48:4F:BA
o W polu Konfiguracja: wpisać np konfigurację komputera, np. Pentium 4
3000MHz / 512MB / 100GB / DVD
o W polu Miejsce: wpisać miejsce lokalizacji urządzenia, np. pokój 101
o W polu Osoba: wpisać imię i nazwisko osoby pracującej na komputerze.
o Przycisk Popraw umożliwia wprowadzenie zmian w opisie wybranego urządzenia
jeśli tym urządzenie jest komputer dodatkowo można uzupełnić dane o
oprogramowanie jakie posiada wybrany komputer. Kliknąć na wybrany
urządzenie (komputer) na liście (zostanie ono zaznaczony niebieskim paskiem)
następnie przycisk Popraw.
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Przycisk Dodaj dodawanie programu zainstalowanego na komputerze.
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· Przycisk Usuń kliknąć na wybrane urządzenie na liście (zostanie on zaznaczony

niebieskim paskiem) następnie przycisk Usuń.
1.1.15.8.2.2 Kamery
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, rozwinąć Sprzęt /
Hardware, a następnie kliknąć Kamery. Pojawi się następujace okno:

Przycisk Dodaj dodaje nową kamerę IP, po jego wciśnięciu w kolejno pojawiających
sie polach należy wprowadzić:
· Nazwa
· Uwaga
· Status
· Adres IP
· Port
· Użytkownik
· Hasło
· Polecenie pobr. obrazu
Przyciskiem Popraw możemy wprowadzić zmiany zaznaczonego wpisu.
Przyciskiem Usuń usuwamy zaznaczony wpis.
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1.1.15.8.3 Stawki podatku VAT
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie
Stawki podatku VAT, pojawi się następujące okno:

Przycisk Dodaj dodaje nową stawkę VAT, po jego wciśnięciu w kolejno pojawiających
się polach można wprowadzić:
· Oznaczenie stawki podatku VAT, czyli nazwę identyfikującą stawkę, np. 23%
· Procent naliczanego podatku, np. dla podatku 23% należy wpisać 23
· Symbol na drukarce fiskalnej
· Tekst wymagany, np. Podatek VAT
· Symbol stawki przeciwnej
· Wartość stawki przeciwnej
Przycisk Popraw pozwala na wprowadzenie zmian w poprzednio dodanym wpisie.
Aby usunąć stawkę podatku VAT, należy kliknąć na wierszu i wcisnąć przycisk Usuń.
Przycisk Zmiana stawki VAT pozwala na zmianę istniejącej stawki VAT na inną,
obowiązującą od ustalonej daty. Procedura jest podobna do dodawania stawki, jednak
na samym początku należy okreslić datę rozpoczęcia obowiązywania nowej stawki
VAT.
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1.1.15.8.4 Jednostki miar
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie
Jednostki miar, pojawi się następujące okno:

Przycisk Dodaj dodaje nową jednostkę miary, po jego wciśnięciu w kolejno
pojawiających się polach należy wprowadzić:
· Symbol jednostki miary, np. kg
· Nazwę jednostki miary, np. kilogram
· Precyzję, czyli ilość miejsc po przecinku
Przycisk Popraw pozwala na wprowadzenie zmian w poprzednio dodanym wpisie.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
1.1.15.8.5 Waluty
Na zakładce Administracja, z menu po lewej dwukrotnie kliknąć Waluty. Otworzy sie
następujące okno:
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Przycisk Dodaj otwiera okna dodawania nowej waluty:

www.regnator.com

Regnator

267

1.1.15.8.6 Wydziały
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie
Wydziały, pojawi się następujące okno:

Przycisk Dodaj dodaje nowy wydział, podczas dodawania należy podać:
· Symbol wydziału
· Nazwę wydziału
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
1.1.15.8.7 Komisje
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie
Komisje, pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj powoduje wyświetlenie okna, w którym należy określić:
· Symbol
· Nazwę
· Status
· Konto księgowe
Przycisk Popraw umożliwia zmianę danych zaznaczonego wpisu.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
1.1.15.8.8 MPK - Miejsca powstawania kosztów
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie MPK
- Miejsce powstawania kosztów, pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj powoduje wyświetlenie okna, w którym należy określić:
· Symbol
· Nazwę
· Konto księgowe
· Wydział
Przycisk Popraw umożliwia zmianę danych zaznaczonego wpisu.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
1.1.15.8.9 Typy kosztów
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie Typy
kosztów, pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj powoduje wyświetlenie okna, w którym należy określić:
· Symbol kosztu
· Nazwę
· Konto księgowe
· Dodatkowe parametry (Koszt stały, Koszt magazynowy, Koszt fakturowy)
Przycisk Popraw pozwala na wprowadzenie zmian w poprzednio dodanym wpisie.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
1.1.15.8.10 Koszty
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej wybrać Słowniki, a następnie
Koszty, pojawi się następujące okno:
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Przycisk Dodaj powoduje wyświetlenie okna, w którym należy określić:
· Nazwę
· Typ kosztu
· Składnik kosztu
· Jednostkę miary
· Stawkę domyślną
· Konto księgowe
· Wydział
· Asortyment
· Podgrupę
Przycisk Popraw pozwala na wprowadzenie zmian w poprzednio dodanym wpisie.
Przycisk Usuń usuwa zaznaczony wpis.
1.1.15.9 Rejestry
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Rejestry. Pojawi się
następujące okno:
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Lista wszystkich rejestrów wpisanych do bazy danych.
· Przycisk Nowy rejestr - dodawanie nowego rejestru. Kliknąć przycisk Nowy

rejestr pojawi się następujące okno:
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· W polu Nazwa: wpisać nazwę nowego rejestru.
· W polu Domyślnie konto: Kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać dla nowego

rejestru domyślne konto księgowe - Wyszukiwanie kont księgowych
· W polach Zawiera:, Nie zawiera: Wyszukać w polu Nie zawiera: odpowiednią
pozycje i kliknąć na strzałkę << aby dodać pozycję do zawartości nowego
rejestru.
Wprowadzone zmiany potwierdzić przyciskiem OK.
· Przycisk Usuń rejestr kliknąć na wybrany rejestr na liści (zostanie on zaznaczony

niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym
należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
1.1.15.10 Wykaz użytkowników
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Wykaz
użytkowników. Pojawi się następujące okno:
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Z rozwijanej listy wybrać interesującą nas grupę użytkowników (Administratorzy,
Handlowiec, Księgowi, Magazyn, Marketing, Produkcja, Zarząd) aby nadać jej
uprawnienia, dodać użytkownika, poprawić czy usunąć grupę.
· Przycisk Stwórz grupę użytkowników kliknąć aby dodać (do rozwijanej listy)

nową grupę użytkowników. Pojawi się następujące okno:

Należy podać nazwę nowej grupy użytkowników, kliknąć przycisk OK
· Przycisk Popraw grupę użytkowników wybrać z rozwijanej listy interesującą

nas grupę użytkowników następnie kliknąć w przycisk Popraw grupę
użytkowników pojawi się następujące okno:
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Należy podać nową nazwę grupy użytkowników, kliknąć przycisk OK
· Przycisk Usuń grupę użytkowników wybrać z rozwijanej listy interesującą nas

grupę użytkowników następnie kliknąć w przycisk Usuń grupę użytkowników,
potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Uprawnienia grupy użytkowników wybrać z rozwijanej listy
interesującą nas grupę użytkowników następnie kliknąć w przycisk Uprawnienia
grupy użytkowników pojawi się następujące okno:

Należy wybrać rodzaj modyfikownych uprawnień i zatwierdzić przycikiem OK. Otworzy
się następujące okno:
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Zaznaczyć haczykiem wybrane uprawnienia dla danej grupy użytkowników,
potwierdzić przyciskiem OK
· Przycisk Nowy użytkownik. Pojawi się następujące okno:
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· W polu Użytkownik: podać nazwę użytkownika jaką będzie używał przy

logowaniu.
· W polu Nazwisko i Imię podać nazwisko i imię użytkownika.
· W polu Grupa użytkowników wybrać z listy do jakiej grupy użytkowników ma
należeć.
· W polu Hasło podać hasło jakie będzie używał użytkownik przy logowaniu.
Kliknąć przycisk OK aby potwierdzić wpisane dane.
· Przycisk Popraw użytkownika zmian dokonujemy w taki sam sposób jak przy
·

·
·
·

dodawaniu użytkownika
Aby usunąć użytkownika, należy kliknąć na wybranego użytkownika (zostanie on
zaznaczony niebieskim paskiem), a następnie kliknąć przycisk Usuń
użytkownika, potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
Przyciskiem Ustaw nowe hasło możemy zmienić hasło dla wybranego
użytkownika.
Przycisk Stwórz użytkowników bazy danych utworzy wpisy w bazie danych.
Przycisk Aktywuj logowanie kartą zbliżeniową włącza możliwość logowania do
programu Regnator przy pomocy karty zbliżeniowej.

1.1.15.11 Handlowcy
1.1.15.12 Struktura firmy
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Struktura firmy.
Pojawi się następujące okno:
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W przedstawionym powyżej przykładzie w grupie Firma znajdują się podgrupy
Produkcja, Marketing, Złom oraz dwóch pracowników. Po dwukrotnym kliknięciu
katalogu przechodzimy do jego podkatalogów.
· Przycisk Stwórz grupę - dodawanie podgrupy (działu firmy). Wybrać
odpowiednie miejsce w strukturze katalogów, kliknąć przycisk Stwórz grupę,
pojawi się nowe okno gdzie wpisujemy nazwę dodawanej podgrupy. Operacje
potwierdzić przyciskiem OK. Należy pamiętać, że nazwa musi być unikalna w
danej podgrupie, dwie takie same nazwy mogą występować tylko w różnych
podgrupach.
· Przycisk Usuń grupę - wybrać odpowiednią podgrupę (dział firmy) którą chcemy
usunąć, kliknąć przycisk Usuń grupę, potwierdzić wybór przyciskiem Tak.

www.regnator.com

279

Regnator
· Przycisk Popraw grupę - wybrać odpowiednią podgrupę (dział firmy) którego

chcemy zmienić nazwę, kliknąć przycisk Popraw grupę pojawi się nowe okno
gdzie wpisujemy nową nazwę podgrupy. Operacje potwierdzić przyciskiem OK.
· Przycisk Stwórz pracownika - dodawanie pracownika z bazy danych firmy,
wybrać odpowiednią podgrupę (dział firmy) - kliknąć przycisk Stwórz
pracownika pojawi się nowe okno w którym na liście klikamy w wybranego
pracownika (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) a następnie
potwierdzić przyciskiem OK W wyszukaniu pracownika pomaga rozwijana lista
która umożliwia wyświetlić interesującą nas grupę pracowników
(Administratorzy, Handlowiec, Księgowi, Magazyn, Marketing, Produkcja, Zarząd)
· Przycisk Usuń pracownika - wybrać pracownika, którego chcemy usunąć,
kliknąć przycisk Usuń pracownika, potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
· Przycisk Popraw pracownika - wybrać pracownika, któremu chcemy
wprowadzić zmiany.
· Przycisk Stwórz użytkownika systemu - Jeżeli pracownika nie ma w bazie
danych firmy (nie jest pracownikiem firmy) można go dodać klikając przycisk
Stwórz użytkownika systemu - Nowy użytkownik
1.1.15.13 Aktualizacja
W zależności od typu instalacji programu Regnator na komputerze, aktualizacja
przebiega w dwóch wariantach.
Regnator zainstalowany na komputerze:
Należy uruchomić program Regnator, następnie przejść w zakładkę Pomoc > O
programie.
Po wcisnięciu przycisku pojawi się nam następujące okno:
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Teraz należy wcisnać przycisk Aktualizuj Regnator.exe, program się zaktualizuje
następnie się wyłączy. Po ponownym zalogowaniu program będzię już zaktualizowany.
Regnator jako skrót z serwera programu Regnator:
W takim przypadku należy się skonultować się z Działem IT firmy Regnator Sp. z o.o. W
celu umówienia się na aktualizację programu Regnator.
Program zostanie zaktualizowany za pomocą serwera automatycznie na każdym z
Państwa komputerów.
1.1.15.14 Księgowanie dokumentów
Enter topic text here.

1.1.15.14.1 Domyślne konta księgowe
Enter topic text here.
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1.1.15.14.2 Konta przypisane do asortymentu
Enter topic text here.

1.1.15.15 Dane firmy
Kliknąć na zakładkę Administracja z listy po lewej stronie wybrać Dane firmy, pojawi
się następujące okno:

Aby ustawić logo firmy, plik musi być zapisany jak o format .bmp oraz wielk ość mniej więcej 250x200
pik seli.

Pomiędzy poszczególnymi polami można poruszać się klawiszem Enter. Przykładowe
dane firmy.
· W polu Forma prawna przedsiębiorstwa z listy rozwijanej wybieramy rodzaj
przedsiębiorstwa.
· W polu Pełna nazwa: wpisać nazwę przedsiębiorstwa.
· W polach NIP REGON wpisać numer NIP i numer REGON przedsiębiorstwa.
· W polach Kod pocztowy + Miejscowość: Adres: wpisać adres
przedsiębiorstwa.
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· W polu Dane dla deklaracji PIT i ZUS wpisać poszczególne dane adresowe

Ulica+Nr domu + Nr lokalu: Gmina: Powiat: Poczta: Województwo.
· Za pomocą przycisku Ustaw podać ścieżkę dostępu do Loga firmy (jeżeli
posiadamy logo).
· Przycisk Konta bankowe - link
· Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem Zapisz.
· Okno zamykamy bez zapisania wprowadzonych danych przyciskiem Zamknij.
1.1.15.16 Konta bankowe
Na zakładce Administracja, z menu po lewej dwukrotnie kliknąć Konta bankowe.
Otworzy się następujące okno:

Przycisk Dodaj otwiera okno dodawania nowego konta bankowego:
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W oknie wpisujemy numer konta, nazwę oddziału, numer Swift, walutę oraz określamy
czy będzie to konto domyślne. Przyciskiem OK dodajemy nowe konto.
Przyciskiem Popraw dokonujemy zmiany wcześniej wprowadzonego konta.
Przycisk Usuń służy do usuwania zaznaczonego konta.
1.1.15.17 Dane ZUSu
1.1.15.18 Konfiguracja systemu
Kontrahenci różne KK - w zależności od ustawionej opcji możemy przypisać
kontrahentowi jedno konto księgowe, bądź dwa - osobne dla przychodów i osobne dla
rozchodów.
Numeracja faktur sprzedaży - do wyboru mamy opcje ustawienia numeracji na
miesięczną lub na roczną
Numeracja faktur zakupu - analogicznie do Faktur sprzedaży możemy ustawić
numerację miesięczną lub roczną
Numeracja Lp w raportach kasowych - ustawienie numeracji liczb porządkowych na
ciągłą oznacza, że numeracja pozostanie ciągła w całym roku, natomiast dzienna
oznacza dla każdego raportu kasowego rozpoczęcie numeracji od 1.
Poprawianie ceny zakupu przy wprowadzaniu dokumentu - po ustawieniu TAK
program uruchomi okno rekalkulacji cen, jeśli wprowadzona cena zakupu różni się od
obecnej o przynajmniej 2%.
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Poprawianie ceny sprzedaży przy wprowadzaniu dokumentu - to samo co
powyżej - jeśli cena sprzedaży różnie się o 2% to wyskoczy okno rekalkulacji cen przy
ustawieniu TAK
1.1.15.19 Pliki (zarządzaj)
Po naciśnięciu opcji Pliki (zarządzaj) z zakładki Administracja. Pojawi się okno z informacją o
wprowadzonych do systemu znakach graficznych

Jeśli naciśniemy znak plus pojawi się następujące okno jak poniżej. Opcja wybierz plik pozwala
zaimportować kolejny znak graficzny z wybranej lokalizacji własnego komputera.
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Pliki zdefiniowane to opcja wykorzystania już zaimplementowanych w programie plików graficznych.

1.1.15.20 Pliki graficzne
Zaimportowane pliki graficzne w opcji Pliki (zarządzaj) są w zakładce Pliki graficzne.
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Jesli są to "nowe grafiki" dołączmy je poprzez znak PLUS .

Po dodaniu zwiększa się baza danych plików graficznych w systemie Regnator.
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1.1.15.21 Zestawienia konfigurowane
Enter topic text here.

1.2

Czytniki kodów kreskowych
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1.2.1

Logowanie do czytnika kodów kreskowych

Za pomocą czytnika kodów kreskowych wczytać przypisany nam kod kreskowy.

Po zalogowaniu pojawi się Menu: główne czytnika kodów kreskowych. W górnej części
okna, w polu Użytkownik wyświetlona jest nazwa aktualnie zalogowanego
użytkownika.

Wylogowanie z czytnika kodów kreskowych
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W górnej części okna w polu Użytkownik kliknąć nazwę użytkownika, pojawi się
następujące okno:

1.2.2

Kliknąć WYLOGUJ aby się wylogować, kliknięcie MENU, w górnej części okna
spowoduje powrót do głównego menu czytnika kodów kreskowych.
Wybór Magazynu, Asortymentu, Maszyny
· Okno wyboru Magazynu, Asortymentu, Maszyny:

· Wybór Magazynu - kliknąć w link w polu Magazyn: pojawi się następujące okno:
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Aby wybrać magazyn, należy kliknąć w link
interesującego nas magazynu, automatycznie otworzy się okno wyboru asortymentu.
· Wybór Asortymentu - kliknąć w link w polu Asortyment pojawi się okno z
asortymentem danego magazynu:

Aby wybrać asortyment, należy kliknąć w link interesującego nas asortymentu (po
kliknięciu w link Zmień magazyn w górnej części okna otworzy się okno wyboru
Magazynu.)
· Wybór maszyny kliknąć w link w polu Maszyna: pojawi się następujące okno:
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1.2.3

Aby wybrać maszynę, należy kliknąć w link interesującej nas maszyny lub wczytać kod
kreskowy maszyny czytnikiem.
· W polu Ilość: kliknąć na odpowiedni link aby podać ciężar w [Mg] oraz ilość [szt].
Sczytywanie kodu kreskowego
· Z menu głównego wybrać Sprawdzanie wyrobów.

· Za pomocą czytnika kodów kreskowych wczytać kod asortymentu.
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· Wyświetlone zostaną informacje o asortymencie: Typ, Nazwa, Opis i Kod.

1.2.4

Wprowadzanie obcych etykiet
· Z menu głównego wybrać Wprowadź obce etykiety.

· Wybrać odpowiedni dokument magazynowy PZ - Przychód do magazynu z

zakupu
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· Wybrać odpowiedni asortyment.

· Za pomocą czytnika kodów kreskowych wczytać kod asortymentu. Zostanie on

dodany do listy kodów w polu Zapisane kody. Aby zmienić dokument PZ lub
asortyment kliknąć w link dokumentu PZ lub asortymentu w polu Przyjęcie
obcych etykiet.
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1.2.5

Przerób
· Z menu głównego wybieramy Przerób pojawi się następujące menu.

· Rozróżnia się trzy rodzaje przerobu.

o Sztuka za sztukę - asortyment poddany przerobowi na inny rodzaj asortymentu.
o Pobranie z magazynu - rozchód asortymentów z magazynu do przerobu.
o Przychód na magazyn - przychód asortymentów do magazyny z przerobu.
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Sztuka za sztukę
· Wybrać asortyment, który zostanie uzyskany z przerobu.

o Wybrać Magazyn i Asortyment - Magazyn, Asortyment
o Wybrać Maszynę - Maszyna
· Wczytać kod kreskowy asortymentu podlegającego przerobowi.

www.regnator.com

296

Regnator

· Wykorzystując wolne kody kreskowe (wydrukowane na drukarce kodów

kreskowych) oznaczyć asortyment z przerobu i wczytać kod kreskowy czytnikiem
(asortyment zostanie przypisany danemu kodowi).
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Pobranie z magazynu
· Wybrać Maszynę - Maszyna

1.2.5.3

Przychód na magazyn

· Wybrać Magazyn i Asortyment - Magazyn, Asortyment
· Wybrać Maszynę - Maszyna
· Wybrać Ilość - Ilość
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1.3

Instalacja

1.3.1

Instalator programu Regnator

Skorzystaj z uproszczonej wersji instalacyjnej programu Regnator w
swojej firmie.
Program zainstaluje dla Ciebie, wszystkie potrzebne składniki do funkcjonowanie
programu Regnator na twoim komputerze:

o automatyczne
pobranie
programu na
twój
komputer
o automatyczne
zarejestrowa
nie kontrolek
o automatyczne
pobranie
oraz
uruchomienie
instalatorów
niezbędnych
sterowników
o umożliwia
skonfigurowa
nie
sterownika
ODBC dla
twojej firmy
o możliwość
aktualizacji
programu
Regnator
o możliwość
utworzenia
dostępu do
poprzednich
lat
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o możliwość
instalacji VPN
(Regnator Cloud)
o program po
zainstalowani
u jest gotowy
do użycia
o instalacja
trwa tylko
kilka chwil

Jeżeli interesuje Cię instalator Regnator dedykowany dla Twojej
Firmy, skonsultuj się z firmą Regnator lub napisz na
info@regnator.com
(Dedykowany instalator programu Regnator dla Twojej firmy jest w pełni zautomatyzowany,
wystarczy go tylko uruchomić na danym komputerze, program zrobi wszystko za nas.)

Do użycia instalatora programu Regnator zaleca się posiadanie Windowsa 8.1 lub Windowsa 10

Instrukcja obsługi Instalatora:
1. Po uruchomieniu instalatora otworzy się okno z głównym menu
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2. Dla standardowej instalacji należy wybrać opcję nr 1, zatwierdzenie odbywa się za pomocą
przycisku Enter (wyjątkiem są T/N)

3. Niebieskie tło w górnej części instalatora świadczy o pobieraniu plików i zapisywaniu ich na
komputerze. Należy wtedy nic nie wciskać i czekać na pobranie.
4. Po zakończeniu pobierania program uruchomi dwa instalatory, należy je zainstalować
następnie wcisnąć "t" (nie ma różnicy małe czy duże T)
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5. Konfiguracja sterownika ODBC

W pierwszym punkcie należy wpisać adres IP serwera Regnator, następnie należy zatwierdzić
wpis klawiszem Enter.
Następnie należy wpisać nazwe firmy, która się będzie wyświetlać w okienku logowania
programu Regnator (np. Regnator)
W ostatnim kroku należy wpisać nazwe bazy danych, standardowo jest to "firma".
Po wpisaniu danych należy wcisnąć klawisz Enter, instalator się zamknie. Po całym procesie
instalacji program Regnator będzie się znajdował na pulpicie.

W razie jakichkolwiek problemów z poprawnym działaniem instalatora
programu Regnator, prosimy o kontakt na info@regnator.com lub
piotr.makiela@regnator.com.

1.3.2

Ręczna instalacja programu Regnator

Program Regnator
Pobrać i zapisać na dysku (najlepiej na pulpicie) program Regnator:
Pobierz program Regnator.exe
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W przypadku używania przeglądarki IE może wyświetlić się informacja, że plik nie
pochodzi z zaufanego źródła i nie może zostać zapisany na dysku. W takim
przypadku przed ponownym pobraniem pliku należy wyłączyć filtr SmartScreen:

Dodatkowe biblioteki
Pobrać i zainstalować plik Paczka.exe. Zawiera on niezbędne do
uruchomienia bilbioteki systemowe.
Pobierz plik Paczka.exe\

Sterownik ODBC
Pobrać i zainstalować sterownik baz danych ODBC.
https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_12_02_0000-x86.zip
https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_12_02_0000.zip

Kontrolka MSFlexGrid
Pobrać i wypakować zawartość pliku msflxgrd.zip na dysk C, tak aby powstał katalog
Regnator.
Pobierz plik msflxgrd.zip
Następnie uruchomić linię poleceń:
W przypadku systemu Windows XP:
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· Menu Start -> Uruchom -> cmd
· przejść do katalogu c:\Regnator przy pomocy polecenia: cd c:\Regnator
· zarejstrować składnik przy pomocy polecenia: regsvr32.exe msflxgrd.ocx

W przypadku systemu Windows 7:
· Menu Start -> Uruchom -> cmd -> kliknąć prawym przyciskiem myszy na znalezionym

wyniku i wybrać 'Uruchom jako Administrator'
· przejść do katalogu c:\Regnator przy pomocy polecenia: cd c:\Regnator
· zarejstrować składnik przy pomocy polecenia: regsvr32.exe msflxgrd.ocx

W przypadku systemu Windows 8:
· przesunąć kursor do lewego dolnego narożnika ekranu (pojawi się ikonka Start), następnie

kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać 'Wiersz polecenia (Administrator)'
· przejść do katalogu c:\Regnator przy pomocy polecenia: cd c:\Regnator
· zarejstrować składnik przy pomocy polecenia: regsvr32.exe msflxgrd.ocx

Konfigurowanie źródeł danych ODBC
W przypadku systemów 32-bitowych należy przejść do Panelu sterowania -> Narzędzia
administracyjne -> Źródła danych ODBC.
W otwartym oknie klikamy na zakładce Systemowe DSN, a następnie Dodaj. Z listy
sterowników wybieramy PostgreSQL Unicode i klikamy Zakończ.
W polu Data Source wpisujemy firmaNazwa, gdzie Nazwa oznacza dowolny ciąg, np. nazwę
firmy - nazwa nie może zawierać polskich znaków.
W polu Database należy wpisać nazwę bazy danych, standardowo jest to firma.
W polu Server wpisujemy adres serwera na którym znajduje się baza danych, np. 192.168.100.230.
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W przypadku systemu Windows Vista 64-bit lub Windows 7 64-bit, aby uruchomić narzędzie
konfigurowania źrodeł ODBC, należy przejść do katalogu C:\Windows\SysWOW64 i
uruchomić plik odbcad32.exe.
W przypadku Systemu Windows 8 64-bit mozna przejść do menu Start (poprzez wciśnięcie
klawisza Windows), a następnie wpisać odbc, z menu po prawej wybrać Ustawienia i
wybrać Konfiguruj Źrodła Danych ODBC (32-bitowe)
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