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Rozdział 1.
Wprowadzenie – widok ogólny, możliwości programu

Dumpingowiec to program pozwalajacy prowadzić sprzedaż, magazyn oraz małą księgowość. Za jego
pomocą możemy między innymi wystawiać Faktury, Rachunki, Paragony , prowadzić podatkową
ksiegę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także
rejestry VAT oraz generować deklaracje podatkowe VAT-7, VAT-7k, VAT-7D.
UWAGA – w wielu miejscach w programie pojawiają się znaki zapytania, proszę na nie
najeżdzać myszą, wyświetlają się wtedy podpowiedzi i wskazówki dotyczące
opcji/okien przy których są zamieszczone.

Zaraz po uruchomieniu widzimy ekran podzielony na trzy części.
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Na górze znajdują się główne zakładki programu:
1. Sprzedaż

W zakładce tej mamy do wyboru:
a) Klienci – otwiera okno z listą klientów, po jego otwarciu możemy dopisać nowych
klientów czy też edytować już dopisanych.
b) Towary / usługi – otwiera okno z towarami i usługami będącymi w bazie danych. Z jego
poziomu możemy tworzyć nowe towary, nowe usługi, a także edytować już wpisane w
bazie danych.
c) Zamówienia od klientów – otwiera listę z zamówieniami od klientów, domyślnie z
otwartmi oczekującymi zamówieniami. Zamówienia te możemy tworzyć z poziomu karty
klienta lub importować (na obecną chwilę tylko z allegro)
d) Dokumenty sprzedaży – kliknięcie na sam środek przycisku spowoduje otwarcie
zestawienia dokumentów sprzedaży, w którym między innymi możemy księgować
dokumenty w księdze podatkowe czy też ewidencji ryczałt lub też przejrzeć archiwalne
dokumenty. Z kolei gdy się kliknie na małą strzałeczkę znajdującą się z prawej strony
przycisku otworzy się wówczas lista dokumentów jakie możemy wystawić (Faktura VAt,
Faktura VAT Zaliczka, Faktura VAT marża, Faktura UE, Faktura Wewnętrzna, Faktura ProForma, Paragon, Rachunek ), wybranie któregokolwiek z nich spowoduje
natychmiastowe rozpoczęcie jego tworzenia.
e) Sprzedaż bezrachunkowa – kliknięcie na sam środek powoduje otwarcie zestawienia
dowodów wewnętrznych dotyczących sprzedaży bezrachunkowej, natomiast kliknięcie
na strzałkę z prawej strony przycisku rozwija listę dostępnych dowodów sprzedaży
bezrachunkowej i po wybraniu któregokolwiek przenosimy się do okna tworzenia tego
dowodu.
f) Rozrachunki z klientami – okno zawiera listę klientów wraz z kwotami ich sald. Mamy do
wyboru klientów których salda są > 0, <0, = 0, <> 0. Za jego pomocą możemy szybko
odnaleźć klienta, który zalega nam z płatnościami, a także wygenerować dokument
wpłaty, wypłaty czy też otworzyć kartę danego klienta.
g) Dokumenty kasowe/bankowe – Okno zawiera listę dokumentów Kasa Przyjmie, Bank
Przyjmie, Kasa Wyda, Bank Wyda wystawionych w programie
h) Zwrot paragonu – okno umożliwia wyszukanie paragonu – o ile ma nadrukowany numer
systemowy – po to ażeby móc go szybko otworzyć i wygenerować za jego zwrotem
fakturę VAT.

2. Zakup

W zakładce mamy do wyboru:
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a) Dostawcy – okno z listą kontrahentów. Dostawcy są pobierani między innymi do
zamówień do dostawcy, dokumentow magazynowych PZ czy Faktur Zakupu. Z poziomu
okna możemy tworzyć nowych, bądź edytować dodanych dostawców.
b) Towary / Usługi – dokładnie to samo okno które jest dostępne z poziomu zakładki
Sprzedaż
c) Zakup towarów – Kliknięcie w sam środek przycisku powoduje otwarcie zestawienia
Faktur Zakupuwprowadzonych do programu oraz zamówień do dostawcy. Z kolei
kliknięcie na strzałkę z prawej strony powoduje wysunięcie menu z dwoma pozycjami
„Nowe zamówienie do dostawcy” i „Nowa faktura zakupu” , wybranie jednej z tych
pozycji spowoduje tworzenie nowego dokumentu.
i) Rozrachunki z dostawcami – okno zawiera listę dostawców wraz z kwotami ich sald.
Mamy do wyboru dostawców których salda są > 0, <0, = 0, <> 0. Za jego pomocą możemy
szybko odnaleźć dostawcę, któremu zalegamy z płatnościami, a także wygenerować
dokument wpłaty, wypłaty czy też otworzyć kartę danego kontrahenta.

3. Magazyn

W zakładce mamy do wyboru:
a) Dokumenty magazynowe – Kliknięcie w sam środek przycisku spowoduje otwarcie
zestawienia wystawionych dokumentów magazynowych, z kolei kliknięcie na strzałkę
znajdującą się z prawej strony przycisku umożliwi nam rozpoczęcie tworzenia nowego
dokumentu, do wyboru mamy „Nowy dokument PZ”, „Nowy dokument PW”, „Nowy
dokument RW”, Nowy dokument MM” oraz „Nowy dokument WZ”.
b) Towary na stanie – Okno umożliwia nam wyświetlenie wpisanych towarów, ale tylko
tych, których ilość > 0.
c) Remanenty - Okno z listą remanentów, z jego poziomu możemy utworzyć nowy
remanent oraz przeprowadzić spis.
d) Magazyny – Okno zawiera listę magazynów – jeden zawsze musi być oznaczony jako
domyślny.
4. E-Handel

Import zamówień z pliku czy z własnego serwera oraz cały moduł allegro omówione w są
w osobnych rozdziałach.
a) Pobranie i przetworzenie zamówień z E-sklepu– Okno zawiera jeden przycisk, który
powoduje ściągnięcie z zdefiniowanego w ustawieniach serwera pliku xml
przygotowanego zgodnie z instrukcją zawierającego importowane dane
b) Import z pliku XML– Okno zawiera jeden przycisk, który powoduje otwarcie okna
wskazania pliku xml przygotowanego zgodnie z instrukcją zawierającego
importowane dane

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 6

c) Przygotowanie aukcji – okno przygotowania aukcji przeznaczonych do wystawienia
d) Wysłąnie do allegro – okno umożliwia wysyłanie aukcji na serwer allegro a także na
oznaczenie ich jako wyslanych bez uprzedniego ich wysłania po uprzednim ich
przygotowaniu
e) Pobranie i przetworzenie aukcji – okno proste zawierające jeden przycisk, po
kliknięciu którego program pobiera zakończone aukcje i przetwarza je na zamówienia
od klientów
f) Podgląd wystawionych aukcji – okno umożliwia przeglądanie listy aukcji
wystawionych oraz zakończonych, trwających. Umożliwia także ponowne
wystawienie aukcji poprzez jeden przycisk wysyłający aukcje t=do okna
przygotowania aukcji.

5. Księgowość

a) Ewidencje VAT sprzedaży – Po kliknięciu na strzałkę znajdującą się z prawej strony
przycisku otwiera się lista z dostępnymi ewidencjami vat sprzedaży, do wyboru mamy
„Paragony”, „Faktury VAT, Faktury VAT Zaliczki”, „Faktury VAT marża”, „Faktury UE”,
„Faktury Wewnętrzne”, „Sprzedaż Bezrachunkowa”, „Korekty Faktur VAT, Faktur VAT
Zaliczek” – wszystkie te rejestry są generowane automatycznie o ile w dokumencie
zaznaczono ptaszkiem „Rejestr VAT”.
b) Ewidencja VAT Zakupu – Okno zawiera ewidencje vat zakupu generowaną na podstawie
wpisanych do programu Faktur zakupowych
c) VAT – Wybranie tej pozycji otworzy nam zestawienie utworzonych deklaracji vat.
Możemy w otwartym oknie utworzyć nową deklarację, usunąć bądź wyedytować.
d) Księga – Kliknięcie w środek przycisku powoduje otwarcie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów, z poziomu tego okna można tworzyć, edytować oraz usuwać wpisy. Z kolei
kliknięcie na strzałkę znajdującą się z prawej strony przycisku spowoduje wysunięcie
menu, w którym mamy do wyboru jedną opcję „Księga przychodów i rozchodów –
zestawienie roczne – zaliczki na podatek”. Po wybraniu tej opcji pokazuje nam się okno
podzielone na 3 zakładki gdzie mamy kolejno „Zestawienie roczne + dane narastająco”
zawierające zestawienie miesięcy –podsumowanie - z księgi przychodów. „Zaliczka na
podatek dochodowy – 19%” zawiera wyliczenie podatku na każdy miesiąc przy
opodatkowaniu liniowym. Dla każdego miesiąca dane sa narastająco liczone osobno.
„Zaliczka na podatek dochodowy – SKALA” zawiera analogiczne zestawienie ale dla osób
opodatkowanych na zasadach ogólnych. Zakładka „Odliczenia” zawiera odliczenia od
podatku oraz przychodu, które to są uwzględniane przy wyliczeniach podatku.
e) Dodaj wpis –Otwiera okno tworzące wpis w księdze przychodów i rozchodów.
f) Ewidencja – Kliknięcie na sam środek przycisku powoduje otwarcie ewidencji sprzedaży
Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z jej poziomu możemy tworzyć, edytować
oraz usuwać wpisy. Z kolei kliknięcie na przycisk znajdujący się z prawej strony tego
przycisku powoduje wysunięcie się menu, w którym mamy jedną opcję „Ryczałt –
zestawienie roczne – należny ryczałt”. Kliknięcie tego otworzy okno podzielone na dwie
zakładki, w pierwszej są zamieszczone dokładne wyliczenia należnego ryczałtu, w drugiej
odliczenia, które sa używane przy liczeniu ryczałtu.
g) Dodaj wpis – Otwiera okno tworzące wpis w ewidencji przychodów ryczałt.
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6. Dodatki / Statystyki

Zakładka zawiera nastepujące pozycje:
a) „Wygeneruj umowę” – Kliknięcie na strzałeczkę znajdującą się z prawej strony przycisku
rozwija menu z dostepnymi umowami. Obecnie dostępna jest tylko umowa zakupu
marża. Wybór tej opcji, otworzy nam okno pobierania klienta, a po pobraniu klienta,
okno pobrania towaru, a po pobraniu towaru wygeneruje dokument .doc. Sama umowa
(szablon) dostepny jest w katalogu z programem w podkatalogu Dane/Umowy. Trzeba
pamiętać by program posiadał prawo zapisu do wszystkich podkatalogów i plików
programu, w przeciwnym razie wygenerowanie umowy nie powiedzie się.
b) „Lista zadań” – okno jest dość proste, umożliwia nam wpisanie zadań jakie mamy
wykonać, należy to traktować jako prosty notatnik.
c) „Export PLU” – Po kliknięciu na strzałkę znajdującą się z prawej strony przycisku rozwija
się menu z dostępnymi opcjami, obecnie dostępna jest opcja „Export PLU (Kasa Expert)
do pliku…” , wybranie tej opcji otwiera nam okno wskazania katalogu gdzie ma być
zapisany plik o nazwie XXXXXXXX.PLU, plik ten po załadowaniu do kasy eXpert załaduje
do niej bazę towarową o ile w dumpingowcu w danym towarze/usłudze wpisano nazwę
drukowaną na paragonie oraz kod PLU.
d) „Obroty w danym okresie” – okno wyświetlające statystyki, rozbite jest na trzy części,
przychód w danym okresie, koszt w danym okresie (w oparciu o faktury zakupu), zysk w
danym okresie .
7. Opcje

Zakładka zawiera następujące pozycje:
a) „O programie” – Okno zawiera informacje o licencji, o licencjobiorcy oraz o aktualnej
wersji.
b) „Ustawienia ogólne” – Okno zawiera podstawowe ustawienia programu , szczegółowo
opisane zostaną w osobnym rozdziale.
c) „Słowniki” – okno podzielone jest na zakładki, kolejno „Stawki VAT”, w którym możemy
ustawić kolejnośc wyświetlania stawek na karcie towaru/usługi, oraz przypisać stawkom
kod z urządzenia fiskalnego, „Stawki Ryczałt”, w którym możemy ustawić kolejność
stawek wyświetlanych na karcie towaru/usługi, „Jednostki miary”, w którym możemy
zdefiniować własne jednostki, ustawić dla nich skróty oraz kolejność wyświetlania na
karcie towaru/usługi, „Kategorie towarów i usług”, w którym możemy definiowac własne
kategorie do których przypiszemy dany produkt czy usługę oraz zakładka „Sposoby
zapłaty”, w której definiujemy sposoby płatności, które sa widoczne na dokumencie
sprzedaży, możemy także ustawić kolejnośc wyświetlania, np. , jeżeli głównie
przyjmujemy gotówkę, przypisujemy jej najmniejszą cyfrę dzięki czemu znajduje się ona
na samej górze dostepnych płatności i domyslnie jest brana do danego dokumentu przy
jego tworzeniu.
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d) „Numeracja” – W oknie tym użytkownik może ustawić aktualny numer danego typu

dokumentu (czy wpisu w księdze lub ewidencji ryczałt) oraz zmienić jego dopisek.
„Zarejestruj kod” – Przycisk otwierający okno aktywacji programu, szerzej zostanie
omówione w kolejnym rozdziale.
f) „Ustawienia Allegro” – Przycisk otwierający okno z ustawieniami allegro, opisane szerzej
w rozdziale poświęconym współpracy z allegro.pl
g) „Zarządzanie użytkownikami” – Okno pozwala na dodawanie użytkowników oraz zmianę
ich haseł (ma to znaczenie jeżeli włączymy logowanie przy uruchamianiu programu).
h) „Wyloguj się” – Okno powoduje wylogowanie się z programu, jeżeli mamy wyłączoną
opcję logowania to kliknięcie na ten przycisk wymusi nam zalogowanie się.
i) „Zamknij program” – Zamyka program
e)

UWAGA! W wielu miejscach w programie występuje napis „Stan rekordu”. Wszystkie dane
wprowadzane do programu są zapisywane w tzw. tabelach w bazie danych. Dany wpis (rekord) w
tabeli może przyjąć trzy stany, albo jest w trakcie tworzenia, albo jest w trakcie edycji (czyli został
utworzony, zapisany i jest edytowany), albo w stanie przeglądania. Jeżeli jest w stanie tworzenia
wówczas wybranie pozycji „Cofnij” lub „Anuj” spowoduje trwałe jego usunięcie, kliknięcie na
„Zapisz” zapisze go do tabeli w bazie danych. Stan „Edycja” ukazuje się wtedy, gdy zaczynamy
edytować uprzednio zapisany w bazie wpis, po zapisaniu wpisu zarówno tworzonego jak i
edytowanego rekord przechodzi w stan przegladania. W większości okien program nie pozwoli na
zamknięcie okna jeżeli rekord nie ma stanu „Przeglądanie”.
UWAGA! W jaki sposób się edytuje rekordy bezpośrednio w siatce gdzie nie ma przycisków
nawigacyjnych? W momencie wpisywania wartości w edytowalnej kolumnie, stan rekordu zmienia
się w stan tworzenia, bądź edycji jeżeli zmieniamy wpisaną i zapisana wartość. Jeżeli chcemy
wpisać nowy rekord, kiedy nie ma nawet pustego wiersza w tabeli, wówczas klikamy na istniejący
ostatni wiersz i wciskamy na klawiaturze strzałkę w dół, zacznie się tworzyć nowy rekord. W
momencie jak go uzupełnimy znów klikamy strzałkę w dół lub w górę by wiersz po opuszczeniu
zapisać. Aby zrezygnowac z edycji / dodawania należy wcisnąć Esc na klawiaturze. By usunąć wiersz
(musi być w stanie przeglądania) należy zaznaczyć go i wcisnąć CTRL + DEL i zatwierdzić.

Rozdział 2.
Aktywacja po zakupieniu licencji

Program Dumpingowiec można zakupić bezpośrednio u producenta w wersji na płycie bądź w
wersji elektronicznej, jak też u dystrybutorów w wersji elektronicznej lub też otrzymać licencję przy
zakupie innych produktów jak kasa fiskalna o ile dany sprzedawca (producent/importer) sprzętu
podpisał taką umowę.
Kupując licencję otrzymaliśmy kod aktywacyjny w formacie xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx .

Aktywacja tego typu wymaga aktywnego połączenia z internetem.
(poniżej napisane jest także co zrobić gdy połączenia z internetem nie mamy)
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Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu otwieramy zakładkę „Opcje” i klikamy na
przycisk „Zarejestruj kod” (w sam środek przycisku).
Otwiera nam się okno:

W polu „Kod seryjny otrzymany od sprzedawcy” wklejamy bądź przepisujemy kod z
certyfikatu legalności, faktury vat bądź e-maila – w zależności od sprzedawcy może kod się
znajdować w innym miejscu, ważne byśmy mogli potwierdzić legalne nabycie programu,
może to być nawet potwierdzenie zakupu na aukcji (o ile kupowalismy wersję elektroniczną,
bez faktury vat i otrzymaliśmy kod aktywacyjny mailem), w razie wątpliwości czy dany
sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży (udzielenia) licencji można zadzwonić pod numer
501-383-783 lub napisac e-mail pod adres biuro@dumpingowiec.pl w celu potwierdzenia
tego faktu. W polu „Licencjobiorca” wpisujemy w przypadku zakupu licencji przez osobę
fizyczną czy osobę prowadzącą działalność gospodarczą - Imię i Nazwisko, w przypadku
prowadzenia dzałalności gospodarczej można – o ile zmieści się w polu – dopisać nazwę
skróconą firmy. W przypadku gdy licencjobiorcą jest spółka to wpisujemy nazwę spółki.
Następnie mając aktywne połączenie z internetem wciskamy przycisk „AKTYWACJA /
Przedłużenie aktualizacji”, po kilku sekundach powinien pojawić się komunikat o prawidłowej
aktywacji, wystarczy póżniej zamknąć i otworzyć program (nie powinno pojawiać się
wówczas okno informujące o wersji demo), przejść do zakładki „Ustawienia” i kliknąć na
przycisk „O programie”. W oknie które się pojawi pod treścią licencji powinien być
zamieszczony Państwa kod oraz licencjobiorca. Dane te znajdują się także u nas na serwerze
– a także ilośc aktywacji. Raz wpisanego licencjobiorcy nie można zmienić, nawet jak
ponownie aktywujemy program z innym wpisanym licencjobiorcą to pobrany zostanie ten,
który został wpisany jako pierwszy.
Co jeżeli nie mamy możliwości połączenia z internetem na komputerze z dumpingowcem?
Po zainstalowaniu na komputerze programu, należy przekopiować cały folder z
DUMPINGOWCEM na nośnik pendrive (folder znajduje się domyślnie w katalogu C:// czyli
c://Dumpingowiec). Z nośnikiem należy pójść do kafejki internetowej czy jakiegokolwiek
komputera z dostępem do internetu. Otworzyć na pendrive katalog z Dumpingowcem,
uruchomić plik Dumpingowiec.exe i aktywować według instrukcji powyżej program.
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Po powrocie można albo przenieść cały folder z dumpingowcem –już aktywny- spowrotem na
komputer bądź uruchamiać bezpośrednio z pendrive.
Można także aktywować program w komputerze z dostępem do internetu, wykonać kopię
danych (po zrestartowaniu programu) i załadować kopię na komputerze bez dostępu do
internetu.

Po aktywowaniu programu możemy przejść – o ile nie zrobiliśmy tego w demie – do ustawień
by rozpocząć pracę w programie. Kolejne dwa rozdziały szczegółowo opisuje Ustawienia w
programie.

Rozdział 3.
Rozpoczęcie pracy z programem – ustawienia firmy, loga itp.
Pracę z programem rozpoczynamy od przejścia do zakładki „Opcje” i kliknięcia przycisku
„Ustawienia Ogólne”. Otwiera się okno ustawień (w całości zostaną omówione w kolejnym
rozdziale):

W zakładce „Ustawienia ogólne” powyższego okna w polu Dane firmy wymazujemy napis
„TO JEST WERSJA DEMO” i wpsiujemy dane naszej firmy. Te dane domyślnie sa brane i do
ksiegi przychodów, i do rejestrów vat a także do dokumentów sprzedaży do pola Sprzedawca.
Jeżeli wpiszemy tam równierz numer rachunku firmowego to ten rachunek także będzie
zamieszczany w tych dokumentach.
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Kilka centymetrów niżej znajduje się pole „Miejsce wystawienia dokumentu”, wpisujemy tam
miasto gdzie znajduje się firma, te miasto będzie nadrukowywane na dokumentach
sprzedaży oraz magazynowych w górnym lewym rogu obok daty wystawienia.
Domyślnie program nie wymaga logowania, jeżeli jednak chcemy by program wymagał
wpisania hasła, możemy odhaczyć opcję „Przy uruchomieniu automatycznie zaloguj na konto
ADMINA”. W osobnym rozdziale zostanie szczegółowo opisane zarzadzanie użytkownikami.
Każdy dokument w programie musi posiadać numer przed dodaniem poszczególnych pozycji
w dokumencie, dlatego też w programie są dwie opcje albo numer jest nadawany w
momencie kliknięcia na nowy dokument, albo jeżeli opcja „Przy tworzeniu nowego
dokumentu automatycznie pobierz nowy numer” jest odhaczona wówczas pobierany jest
numer w formacie 3/TYMCZASOWY, który w momencie kliknięcia na przycisk „Pobierz
kolejny” obok pola z numerem jest podmieniany na numer właściwy. Program nie pozwoli na
wydrukowanie dokumentu dopóki znajduje się w polu numer napis „TYMCZASOWY” o czym
program powiadomi komunikatem.
Po prawej stronie znajduje się opcja „Domyślna ilość stron druku”, wpisuje się tam domyślną
ilość drukowanych kopii. Np. dokument faktura drukuje się domyślnie w jednym egzemplarzu
z napisem kopia/oryginał, gdy wpiszemy tutaj 2, to do drukarki będą szły dwie kartki z
fakturą. Ale zawsze można to przed wydrukiem skorygować w oknie podglądu wydruku,
bowiem tam także się wybiera ilość stron druku i właśnie domyślna ilość stron jest brana z
tego ustawienia
Ostatnia rzecz, która nas interesuje to Logo firmy. Domyślnie załadowane jest logo
„Dumpingowiec”. Aby to zmienić, przechodzimy w Ustawieniach do zakładki „Logo firmy”:
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Mamy teraz dwie opcje, albo nie chcemy loga albo chcemy nasze własne logo. W pierwszym
przypadku klikamy na przycisk „Załaduj / Wymień logo”, wskazujemy katalog z
dumpingowcem, domyślnie C://Dumpingowiec i szukamy pliku puste_logo.jpg:

Po wybraniu tego pliku, logo z dumpingowcem zostanie podmienione białym obrazkiem.
Jeżeli natomiast chcemy własne logo, musimy je najpierw przygotować. Należy pamiętać, że
program wymaga loga w formacie JPG, i waga tego loga nie może przekraczać 100 kb. W
przeciwnym przypadku co prawda logo się załaduje i pokaże w tym oknie, ale przy klikaniu na
„Drukuj” w dokumentach będzie wyskakiwać komunikat o błędzie systemu raportującego.
Poprawne logo w formacie jpg na pewno da się przygotować w darmowym programie
graficznym o nazwie Paint.net, który jest dostępny na stronie http://www.getpaint.net/ .
Wymiary loga –aby było ono właściwie wyświetlane- powinny wynosić 120 px na 150 px.
Po utworzeniu naszego loga, ładujemy je w sposób analogiczny jak puste logo.

I możemy w tym momencie rozpocząć wystawianie dokumentów sprzedaży, magazynowych
czy wprowadzanie danych do ksiegi podatkowej lub ewidencji ryczałt.

Rozdział 4.
Szczegółowe omówienie ustawień ogólnych
Okno ustawienia ogólne znajduje się w zakładce „Ustawienia”. Jest ono podzielone na wiele
zakładek, z których każda reprezentuje osobny rodzaj ustawień.
Dwie pierwsze najważniejsze, czyli „Ustawienia ogólne” oraz „Logo firmy” zostały omówione
w poprzednim rozdziale, teraz zajmiemy się pozostałymi zakładkami.
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1. „Ustawienia Towarów / Usług”

W zakładce tej znajduje się jedno z ważniejszych ustawień wprowadzających najwięcej
zamieszania w programie, należy więc dokładnie przeczytać opis.
W programie możemy wystawiać dokumenty zarówno od cen netto jak od cen brutto.
Czyli Cena jednostki np. na fakturze może być ceną netto i wówczas podatek VAT jest
liczony w przód według wzoru:
(Cena jednostki netto * ilość) * stawka vat
bądź może być ceną brutto wówczas podatek VAT jest liczony według wzoru:
((Cena jednostki brutto * ilość) * stawka vat ) / 100 + stawka vat
Sposób traktowania ceny sprzedaży (jako brutto lub jako netto) w dokumencie sprzedaży
zależy od tego czy jest na tym dokumencie zaznaczona opcja „Cena jednostkowa to cena
netto”:

Domyślnie ta opcja jest zaznaczana tak jak w opisywanej zakładce, czyli jeżeli mamy
wybrana opcję "Cena„sprzedaży w oknie towary to cena brutto”, wówczas opcja „Cena
jednostkowa to cena netto” będzie odhaczona przy tworzeniu dokumentu. Zawsze
można to zmienić zanim się doda do tego dokumentu poszczególne pozycje
(towary/usługi).
ALE UWAGA, nie wszystkie dokumenty pozwalają na zmianę tej opcji.
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Jeżeli wystawiamy Paragon, Rachunek, Fakturę VAT marża lub Fakturę Zaliczkę to
ZAWSZE opcja „Cena jednostkowa to cena netto” będzie odhaczona a cena sprzedaży
towaru/usługi traktowana jako cena brutto bez względu na to co w tej zakładce
ustawiliśmy.
Z kolei w fakturze VAT UE, opcja będzie zaznaczona a cena sprzedaży traktowana jako
cena netto, również bez względu na zaznaczoną w zakładce opcje.
Ustawienie te pozwala nam także na lepsze zorientowanie się w wyliczanym podatku na
karcie towaru/usługi. W zależności od tego jaką opcję wybierzemy, podatek koło ceny
sprzedaży jest wyliczany w inny sposób, tak:

lub tak:

UWAGA, jest to tylko podgląd bo może się zdarzyć, że zaznaczylismy opcję „Cena
sprzedaży w oknie towary to cena netto” i na karcie towaru cena sprzedaży jest
traktowana jako cena netto, vat jest liczony w przód, a przy wystawieniu paragonu ta
cena będzie traktowana jako cena brutto i wyliczenia będą inne niż na karcie towaru,
należy więc być ostroznym przy stosowaniu różnych dokumentów, lub konsekwentnie
stosować dany sposób liczenia, czyli bez wzgędu na to czy wystawiamy paragon czy
fakture, stosować ceny jednostkowe brutto i takie też ustawienie wybrać by łatwiej
było ustalać ceny w kartotece towarów/usług.
Cena sprzedaży na karcie towaru to cena sprzedaży, nie cena Netto lub cena Brutto,
może być tak traktowana w danym dokumencie jako cena Netto lub jako cena Brutto,
ale nie jest to na sztywno ustawione, proszę o tym pamiętać!
Kolejna, ostatnia już opcja w omawianej zakładce dotyczy karty towaru/usługi.
A dokładniej napisów znajdujących się przy cenach sprzedaży:
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W zależności od tego, którą cenę zaznaczymy na karcie ta cena będzie traktowana jako
domyślna i brana do dokumentu sprzedaży przy pobieraniu towaru/usługi. Dla ułatwienia
możemy sobie te ceny nazwać, domyślnie sa one nazwane „Cena podstawowa”, „Cena
hurtowa”, „Cena z rabatem”, „Cena na aukcjach”, te napisy właśnie można zmienić w
tym ustawieniu.

2. „Urządzenia fiskalne”

Zakładka zawiera ustawienia drukarek fiskalnych oraz kas, z którymi współpracuje
Dumpingowiec. Konfiguracja –kodów stawek vat – oraz sposób korzystania z tego sprzętu
w programie jest opisana w osobnym rozdziale.
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Tutaj uzytkownik tylko zaznacza typ drukarki lub kasy z jakiej korzysta oraz wpisuje port
COM do którego podłaczony jest sprzęt. Ważne by port był poprawny gdyz w
przeciwnym razie program nie będzie w stanie się komunikować z drukarka czy kasą.
3. „Magazyn I”

Pierwsza opcja w zakładce dotyczy kontroli stanu ujemnego w programie. W przypadku
gdy zaznaczymy te opcję i zechcemy utworzyć dokument magazynowy WZ, RW bądź
MM, czyli wykonac jakikolwiek rozchód, wówczas, jeżeli brakuje na magazynie, którego
operacja dotyczy towaru, program nie pozwoli na zapisanie pozycji w dokumencie i
pokaże komunikat:

I żeby móc zapisac zmiany, trzeba będzie najpierw kliknąć „Anuluj zmiany” lub zmienić
przed zapisaniem ilość na dokumencie. Opcja jest nie polecana ponieważ program nie
sprawdza czy jest ilość przed wystawieniem dokumentu magazynowego a dopiero gdy
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jest zatwierdzany, dlatego też w przypadku ujemnego stanu zapisze się tylko częśc
dokumentu magazynowego
Druga opcja dotyczy generowania dokumentów WZ z poziomu dokumentu sprzedaży.
W Dumpingowcu aby zmienić stan magazynowy, trzeba utworzyć dokument
magazynowy. Można to wykonac albo ręcznie jak dokument sprzedaży, albo
wygenerować z poziomu dokumentu sprzedaży wciskając przycisk „WZ” na tym
dokumencie – w takim przypadku program tworząc dokument WZ pomija usługi
znajdujące się na dokumencie sprzedaży i do dokumentu WZ dodaje tylko same towary.
Niektórzy mogą zapominać wygenerować dokument WZ co pociaga za sobą niezgodność
stanów magazynowych ze stanem faktycznym wynikającym z dokumentów sprzedaży.
Dlatego też w omawianej zakładce możemy proces ten zautomatyzować. Pierwsze dwie
opcje wyłączają automat a jedynie decydują o tym czy przy kliknięciu na przycisk „WZ” w
dokumencie sprzedaży, dokument ten ma zostac po wygenerowaniu zamkniety (nie
zaleca się, zawsze najlepiej jest zweryfikować) czy też pozostać otwarty by samodzielnie
go zamknąć.
Kolejne opcje włączają generowanie „WZ” w przypadku gdy
- zaczynamy tworzyć dokument sprzedaży
- jest to nowy dokument sprzedaży (nie otwierany ponownie po utworzeniu)
Samo generowanie odbywa się dopiero przy zamykaniu (kliknięciu na krzyżyk)
nowoutworzonego dokumentu sprzedaży, jeżeli go zamkniemy, otworzymy i ponownie
zamkniemy, program nie będzie z automatu tworzył WZtki.
Do wyboru mamy 2 warianty:
- program pyta się czy dokument wygenerować:

- program generuje dokument WZ bez pytania
Obie te opcję posiadają dwa warianty:
- wygenerowany dokument WZ jest zamykany (nie zaleca się, lepiej zawsze
zweryfikować)
- wygenerowany dokument pozostaje otwarty (użytkownik zamyka go krzyżykiem)
Kolejna opcja dotyczy zatwierdzania wygenerowanych dokumentów WZ.
UWAGA! W od wersji 4.0 wprowadzono tzw. Zatwierdzanie dokumentów
magazynowych. O co tu chodzi. Stany magazynowe zmieniają się na podstawie
wystawionych dokumentów magazynowych. Do tej pory wystarczyło zapisać daną
zmianę na dokumencie magazynowym w pozycji z danym towarem a ilość od razu się
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na magazynie zmieniała. Powodowało to niemożność wprowadzenia do programu
jakiejkolwiek metody wyceny zapasów ponieważ przy swobodnym zmienianiu ilości w
trakcie wystawiania dokumentu –zwłaszcza przy pracy sieciowej – program nie był by
w stanie wyliczać poprawnie cen. Od wersji 4.0 jako opcję wprowadzono metodę
wyceny zapasu – średnią ważoną. Dlatego dopiero po zatwierdzeniu dokumentu
magazynowego zmieniają się stany magazynowe i w tle zostaje wypełniona tabela przy
pomocy której program wylicza średnia cenę ważoną, i tę cenę pobiera przy rozchodzie
towaru. (w przyszłości pozwoli to na prowadzenie metody fifo)

Dokument zatwierdzany jest w momencie jego zamknięcia, bądź przy próbie
wydrukowania dokumentu. Program wówczas pyta się:
Przy próbie druku:

Przy próbie zamknięcia:
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I dopiero przy wybraniu OK program fizycznie w bazie zapisuje pozycje towarów
zmienia stany magazynowe i wypełnia tabelę na podstawie której program wylicza
średnią cenę ważoną.
Przy generowaniu automatycznym dokumentu WZ było by uciążliwe każdorazowe
zatwierdzanie wygenerowanego dokumentu, dlatego też program pozwala na
autozatwierdzanie po zaznaczeniu tejże opcji.
UWAGA! Zatwierdzony dokument magazynowy może usunąć (i zmienić pozycję w
sekcji z towarem) tylko administrator, zwykły użytkownik może zmienić tylko pozostałe
rzeczy w takim dokumencie tj. daty, nabywcę, uwagi itp.
Zmiana w towarach po zatwierdzeniu dokumentu nie powoduje zmian w tabeli
wyliczenia ceny średniej ważonej, dlatego może to robić tylko administraor który jest
świadomy tego co robi i który to będzie mógł ręcznie dokonać wpisu w tej tabeli w
zakładce na karcie danego towaru.
Kolejna opcja w tej zakładce dotyczy wydruku dokumentu WZ. W standardzie na
wydruku zamieszczone są ceny zakupu netto towarów, ilość oraz wartośc netto.
Wiadomo jednak, że niektórzy maja potrzebę przekazania klientowi WZtki, w takim
przypadku nie jest szczęśliwym rozwiązaniem, gdy klient ten otrzymuje informacje o
kwocie za jaką zakupił dany produkt sprzedawca. Dlatego też sprzedawca może w
Dumpingowcu zmienić druk wybierając taki gdzie jest tylko ilość towaru, bez
wyszczególnionych cen, poniżej zamieszczono na przykładzie jak wygląda fragmanet
wydruku z cenami oraz niżej jak bez cen:

WZ-tka bez cen nie zawiera także podsumowania, które znajduje się w WZtce z cenami.
Kolejna opcja bardzo przydatna jeżeli kupujemy towar w różnych cenach. Program po jej
zaznaczeniu w momencie jak tworzymy PZ/PW/MM to jeżeli jest to przyjęcie na magazyn
oznaczony jako domyślny to cena zakupu na karcie towaru jest zmieniana na tę która
widnieje na dokumencie magazynowym przy danym towarze.
Kolejne dwie opcje dotyczą generowania dokumentów magazynowych przy
dekompletacji produktów. Dekompletacja i kompletacja jest opisana w osobnym
rozdziale. Pierwsza opcja dotyczy dekompletacji z dokumentu WZ, czyli pierwszego
rozbicia kompletu na składowe, druga dalszych. Jeżeli np. dany produkt powiedzmy wafel
składa się z czekolady i ciastka, a czekolada z kakaa i mleka. To przy zaznaczeniu
pierwszej opcji powstanie RW zawierający ilości zdefiniowane w karcie towaru w
zakładce kompletacja zawierające pozycje czekoladę i ciastko. Przy zaznaczonej drugiej
opcji automatycznie wygeneruje się kolejne RW zawierające składowe czekolady czyli RW
zawierające kakao i mleko w ilości zdefiniowanej na karcie towaru w zakładce
kompletacja.
4. „Magazyn II”
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W zakłace tej jest jedna opcja.
Do wersji 4.0, czyli w ostatniej wersji 3.5 przy rozchodzie towaru zawsze była brana cena
zakupu z karty towaru. Od wersji 4.0 można wybrać by system wyliczał na bieżąco przy
przychodzie i rozchodzie średnią cenę ważoną i taką cenę brał przy rozchodzie towaru.
Jeżeli użytkownik chce by program działał tak jak do tej pory –poza zatwierdzaniem
dokumentu magazynowego, które to pozostanie mimo wszystko – czyli by program
pobierał cenę zakupu z karty towaru i nie wyliczał ceny ewidencyjnej musi odhaczyć
tęopcję, w przeciwnym razie należy pozostawić zaznaczoną.

5.

„Dokumenty / rejestry”
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Pierwsza opcja z zakładce dotyczy małych podatników, którzy musza wystawiać faktury
z dopiskiem VAT MP. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne zaznaczanie na
nowych dokumentach sprzedaży (fakturach) pole VAT MP, co poskutkuje
nadrukowaniem przy napisie Faktura VAT (przy numerze) napisu MP:

Kolejna opcja zainteresować może osoby, które użytkowały program dumpingowiec
przed wprowadzeniem nowych stawek VAT.
Jeżeli opcja jest zaznaczona –domyślnie od 2011 roku- wówczas przy drukowaniu
rejestrów VAT (również imporcie wartości z rejestrów do deklaracji VAT-7) program
pobierając listę dokumentów sprzedaży, w których zaznaczono opcję rejestr VAT pobiera
tylko te towary/usługi, które posiadają stawki 23%, 8%, 5%, 0% oraz ZW (i takie stawki są
zamieszczone w nazwach kolumn zestawienia). Nawet jeżeli w danym dokumencie
zastosowano stawkę 7% (czyli starą) wtedy zostanie ta pozycja pominięta. I analogicznie
w drugą stronę, jeżeli w fakturze zastosowano nowe stawki to w rejestrach vat będą te
pozycje pominiete.
Opcja obecnie jest przydatna tylko i wyłącznie, jeżeli użytkownik ma potrzebę
wydrukowania ewidencji vat z przed 2011 roku bądź chce utworzyc korektę deklaracji
vat-7 i zaimportować dokumenty z przed 2011 roku. W pozostałych przypadkach opcja
jest nieprzydatna.
Kolejna opcja dotyczy wyglądu dokumentu, mamy do wyboru dwa wzory dokumentów
sprzedaży, pierwszy bardziej elegancki, jednak potrzebujący więcej tuszu przy
drukowaniu i sprawiajacy trudności na drukarkach igłowych, drugi skromny, który
powinien w miare dobrze wyglądać na drukarkach igłowych, a w przypadku drukarek
atramentowych zużywający znacznie mniej tuszu. Na poni ższych obrazkach znajduje się
ten sam dokument przy dwóch opcjach kolorystyki:
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Naturalnie logo można usunąć z dokumentu.
W 2011 roku zniknął z rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur vat wymóg
zamieszczania na fakturach napisu kopia, oryginał, prawdopodobnie dlatego, że
wprowadzono możliwość wysyłania faktur w PDF. Dlatego też zrezygnowano w
programie z dwóch osobnych pozycji wydruku dokumentu oznaczanego kolejno jeden
ORYGINAŁ drugi KOPIA. Obecnie jest dostępna tylko jedna pozycja, na której to możemy
klikając na kolejna opcję „Na dokumentach sprzedaży zamieszczaj napis ORYGINAŁ /
KOPIA”, zamiescić w górnym prawym rogu napis Oryginał / Kopia.
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Ostatnia opcja w omawianej zakładce dotyczy terminu płatności. Jeżeli tworzymy klienta,
możemy mu przypisac termin płatności liczony w dniach, wówczas przy wystawiniu jemu
dokumentu sprzedaży termin zapłaty zostanie odpowiednio przeliczony poprzez dodanie
ilości dni do aktualnej daty. W zakładce tej możemy wybrać termin, który będzie
domyślnie wklejany do każdego nowotworzonego przez nas klienta. Naturalnie u danego
klienta zawsze będzie można skorygować te dane.
6. „Księgowość”

Zakładka dotyczy dwóch spraw, pierwsza sprawa to automatyczne ksiegowanie
dokumentów sprzedaży oraz zakupu, druga sprawa to sposób wyliczania podatku
dochodowego (zaliczek miesięcznych) w księdze podatkowej.
W dumpingowcu w oknie”Zestawienie dokumentów sprzedaży” (trzeba kliknąć w sam
środek przycisku „Dokumenty sprzedaży” w zakładce Sprzedaż) znajduje się zestawienie
wystawionych dokumentów sprzedaży, faktur, rachunków, paragonów itp.
Możemy w nim zaznaczyć poszczególne pozycje, lub wszystkie które sa akurat
wyświetlone i jednym kliknięciem zaksięgować w Księdze Przychodów i Rozchodów bądź
w ewidencji sprzedaży ryczałt.
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Program po rozpoczęciu księgowania przechodzi po kolei przez dokumenty (od góry lub
od dołu, zależnie od tego co wybrał użytkownik) i tworzy wpis w księdze bądź ewidencji
ryczałt. W polu „Opis operacji gospodarczej” w księdze przychodów i rozchodów
zamieszcza właśnie powyższy napis – domyślny tytuł operacji gospodarczej - który
naturalnie można później skorygować.
Analogicznie jest w oknie „Zamówienia do dostawców, faktury zakupu” (w zakładce
Zakup należy kliknąć w sam środek przycisku „Zakup towarów), które zawiera listę
wpisanych Faktur zakupu

z tą jednak różnicą, że jeżeli w danej fakturze zakupu wpisano opis transakcji

wówczas ten opis jest kopiowany do tworzonego wpisu w ksiedze do pola „Opis operacji
gospodarczej”, jeżeli natomiast te pole jest puste na danej fakturze, wówczas program
pobiera opis z ustawień z omawianej zakładki z pola „Domyslny tytuł operacji
gospodarczej (…) w oknie z fakturami zakupu”.
Ostatnia opcja w tej zakladce to dane potrzebne do wyliczenia zaliczki na podatek. Na
początku roku należy zawsze sprawdzić czy zmieniły się progi podatkowe, stawki oraz
kwota zmniejszająca podatek i skorygować te dane w tym ustawieniu by podatek był
prawidłowo liczony. Należy pamiętać, że zawsze bez względu na okres którego dotyczy
liczony podatek, dane do wyliczeń brane sa z aktualnych ustawień, więc jeżeli będziemy
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chcieli podejrzeć zaliczki na podatek z poprzednich lat podczas gdy dane te ulegna
zmianie należy przed przejrzeniem tych zaliczek, skorygować dane (a później powrócić do
aktualnych) by nie było zakłamania w wyliczeniach. Program tego sam nie przypilnuje.
Szczegółowo Ksiega podatkowa będzie omówiona w osobnym rozdziale wraz z zaliczkami
na podatek.
7. „Wyliczenia”

Zakładkę tę należy omijać i pozostawić ustawienie pierwsze, gdyż w przeciwnym razie
będzie niezgodność sald z tym co pokazuje okno rozrachunki z klientami czy rozrachunki z
dostawcami. W kolejnych wersjach planowane jest pozostawienie tylko jednego rodzaju
sald.
Obecnie salda klientów i dostawców mogą być liczone na dwa sposoby.
Pierwszy z nich –prawidłowy, który pozostanie – polega na tym, że program sumuje
kwoty z dokumentów sprzedaży, koryguje je o wystawione korekty czy faktury za
zwrotem paragonu i odejmuje od tego wpłaty wynikające z dokumentów KASA
PRZYJMIE, BANK PRZYJMIE, oraz dodaje KASA WYDA, BANK WYDA. W rezultacie
otrzymuje aktualny szczegółowy stan konta klienta.
Drugi z nich - z którego dumpingowiec ze względu na zachowanie spójności i nie
wprowadzanie w błąd się wycofa – polega na tym, że program sumuje dokumenty
sprzedaży (skorygowane o korekty i faktury wystawione do paragonów) i to tylko te, w
których zaznaczono opcję „Opłacone”. Pierwszy problem polega na tym, że zaznaczenie
opcji powoduje wyświetlenie na np. Fakturze zamiast Zwrotu „Termin płatności” termin
„Data zapłaty” i jeżeli np. wystawimy fakturę z odhaczonym napisem, a później po
zapłacie zaznaczymy ptaszkiem opcję wówczas ewentualny wydruk sporządzony po
zaznaczeniiu będzie się różnić od pierwotnego właśnie o ten zwrot. Drugi problem polega
na tym, że klient może przeciez uregulować część zobowiązania, a nie całość za dany
dokument. W drugim wariancie liczenia sald, nie jestesmy w stanie tego odnotować, w
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pierwszym, możemy wystawić np. BANK PRZYJMIE dokładnie na te kwotę a nie na kwotę
wynikającą z faktury, dzieki temu w oknie z rozrachunkami z klientami będzie widniała
faktyczna kwota zobowiązania.
8. „Ustawienia dostępu allegro”

Moduł allegro w całości zostanie omówiony w odrebnym rozdziale. Powyższy Klucz API
ALLEGRO jest wymagany po to by program mogł się komunikować z serwerami allegro w
celu pobierania / wysyłania danych. Domyślnie producent udostępnia swój indywidualny
Klucz API ALLEGRO. Należy jednak pamiętać, że każdy klucz posiada limit wywołań w
danym czasie, dlatego też dla własnego bezpieczeństwa warto zwrócić się do allegro o
własny klucz api, tym bardziej że jest on darmowy.
Producent nie prowadzi statystyk korzystania z modułu, dumpingowiec nie przesyła
żadnych danych do serwerów producenta stąd też producent nie jest w stanie udzielić
informacji o wykorzystaniu klucza w danym okresie (ile osób korzysta, ile jest wywołań).
9. „Skróty główne”
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Bardzo przydatna zakładka. Możemy w niej utworzyć trzy skróty klawiszowe, dla
przycisku F7, F8 oraz F9. Każdemu z tych przycisków możemy przypisać akcję rozpoczęcia
wystawiania nowego dokumentu sprzedaży, faktury zakupu, zamówienia do dostawcy
bądź wpisu w księdze czy ewidencji ryczałt.
Mając przypisany skrót do np. paragonu, możemy w nim pobierać czytnikiem kodów
kreskowych towary poprzez klawisz F5/F6, a nastepnie skrótem kalwiszowym F12 (tylko
w paragonie) fiskalizować paragon przez co cały proces sprzedaży możemy znacznie
przyśpieszyć.

10. „Szablon exportu”

Zakładka zawiera przydatne narzędzie dla osób korzystających z okna „Zamówienia od
klientów”, w którym zawarte sa zamówienia albo wpisane ręcznie albo zaimportowane z
allegro – w kolejnych wersjach pojawi się możliwość importu z pliku XML także
znajdującego się na serwerze, pobieranego poprzez protokół http bezpośrednio do
programu.
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W oknie „Zamówienia od klientów” (zakładka sprzedaż, przycisk „Zamówienia od
klientów”) na samym dole istnieje możliwość wygenerowania pliku zdefiniowanego
uprzednio w ustawieniach.

Plik może wyglądać dowolnie, może być importowowany np. w celu załadowania go do
programu drukującego etykiety dla firmy kurierskiej itp. Wszystkie dostepne zmienne,
które możemy w nim zastosować są dostepne po najechaniu na znak zapytania w
omawianej zakładce ustawień.
Nazwa szablonu to nazwa, która jest widoczna w oknie z Zamówieniami. Sam plik jest
robiony w następujący sposób, najpierw jest do pliku wrzucany tekst zawarty w polu
„Początek pliku exportu” (w nim nie można stosować zmiennych), następnie program
przechodzi przez zaznaczone zamówienia dla każdego tworząc linię w pliku exportu
poprzez pobranie zawartości pola „Sekcja z danym klientem” i podmianie w nim
zmiennych na wartości z zamówienia czy karty klienta powiązanego z zamówieniem.
nastepnie na końcu jest doklejana zawartość pola „Koniec pliku exportu”. Ani początku
ani końca nie trzeba wypełniać, jest to dobrowolne, możemy więc sobie uwtorzyc np. tak
plik by wygenerował nam program plik csv, który wczytamy do excela.
Po kliknięciu na „Exportuj dane teleadresowe klientów wybranych zamówień według
wzoru” w oknie „Zamówienia od klientów” program generuje plik według wybranego
szablonu (jednego z dwóch dostępnych) i otwiera okno zapisu pliku, gdzie należy wpisac
nazwę wraz z rozszerzeniem i wskazać katalog zapisu.
11. „Numeracja dokumentów”
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Zakładka dotyczy kontroli numerów, która została wdrożona w wersji 3.4 i to tylko w
zakresie Dokumentów sprzedaży, od wersji 4.0 kontrola numeracji została rozszerzona na
dokumenty magazynowe.
Każdy dokument sprzedaży/magazynowy musi posiadać unikalny numer, inaczej program
nie zezwoli na zapis. Mało tego, numer musi być utworzony zanim doda się jakąkolwiek
pozycje (towar/usługa) w dokumencie. Jeżeli automatyczny numer (Ustawienia ogólne)
jest włączony, program pobiera kolejny numer dokumentu i w momencie tworzenia tego
dokumentu wypełnia od razu pole Numer (można numer zawsze skorygować). Jeżeli
automatyczny numer jest wyłączony, zostanie nadany numer tymczasowy w formacie
XX/TYMCZASOWY np. 23/TYMCZASOWY, który pozwoli na dodanie poszczególnych
pozycji dokumentu, ale też który zostanie podmieniony właściwym numerem po
kliknięciu przez użytkownika przycisku „Pobierz kolejny” na dokumencie sprzedaży przy
polu Numer.
Program nie pozwoli na wydrukowanie dokumentu przed utworzeniem właściwego
numeru, tzn. jeżeli wykryje napis TYMCZASOWY w numerze wówczas powiadomi nas
komunikatem i przerwie podgląd wydruku czy generowanie PDF.
W omawianej zakładce można ustawić czy program ma weryfikować numery i jeżeli tak
to czy ma ignorować rozpoczęcie numeracji od innej cyfry niż 1 przy danym dopisku (np.
jeżeli ktoś ma ciągłą numeracje i zmienia tylko dopisek co rok). Jeżeli kontrola numeracji
jest włączona to program przy pobieraniu numeru sprawdza luki w następujący sposób,
bierze wszystkie numery danego typu dokumentu, które mają dopisek ustawiony taki jak
aktualnie jest w numeracji dla tego dokumentu, układa numeru chronologicznie
zaczynając od najmniejszego, i po kolei sprawdza czy jest luka , jeżeli jest luka, przerywa
działanie proponując numer który powinien się znaleźć, jeżeli użytkownik nie wyrazi
zgody zostanie pobrany numer ustawiony jako aktualny w numeracji, jeżeli użytkownik
wyrazi zgodę zostanie pobrany ten numer a w numeracji numer aktualny pozostanie bez
zmian, jeżeli jest więcej luk, program powiadomi o tym przy kolejnym numerze. Jeżeli
aktualny numer jest mniejszy niż numer który już widnieje na dokumencie, program
powiadomi o tym, użytkownika i przerwie pobieraniu numeru. Jeżeli z kolei aktualny
numer jest przynajmniej o 2 większy niż ostatni numer na dokumencie program także nas
o tym powiadomi i przerwie pobieranie numeru.
Jeżeli kontrola numeracji będzie sprawiac problemy bądź z jakiegokolwiek powodu nie
będziemy chcieli z niej korzystać to w każdej chwili możemy ją wyłączyć.
12. „Wysyłka dokumentów PDF”
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W zakładce tej wypełniamy dane jeżeli chcemy wysyłac dokumenty w formacie PDF
bezpośrednio z programu. (Ale żeby wysłać jakikolwiek e-mail trzeba wpisać ustawienia
konta pocztowego SMTP w kolejnej zakładce!)

W tym celu wypełanimy kolejno opcje.
Jeżeli chcemy otrzymać –np. w celu weryfikacji, archiwizacji itp. – identyczny e-mail jaki
wysyłamy kontrahentowi z dokumentem należy zaznaczyć pole „Wyślij identyczny e-mail
z dokumentem na adres (osobny mail)” i wpisujemy pod tym polem ten własnie adres email. Wówczas program przy wysyłce dokumentu, wyśle dwa osobne maile (nie jeden
mail do dwóch odbiorców, tylko dwa osobne).
W polu „Temat wiadomości” wpisujemy temat e-maila jaki będzie domyślnie stosowany,
podobnie wypełniamy pole „Treść”, z tą jednak różnicą, że w polu „Treść” możemy
zastosować dwie zmienne. #ZWROT_MAIL_1# oraz #ZWROT_MAIL_2#. Pola o takich
nazwach zamieszczone sa na kartach klientów oraz dostawców, i w momencie wysyłania
dokumentów są właśnie te zmienne podmieniane z zwrotami wpisanymi na kartach
klienta czy dostawcy, czięki temu możemu wysłać e-mail, który będzie wyglądać jakby był
tworzony nie przez automat. Np. u klienta i imieniu Piotr możemy wpisać do zmiennej
Zwrot e-mail 1 „Szanowny Panie Piotrze” i wówczas gdy w treści maila wpiszemy
#ZWROT_MAIL_1#! w końcowym rezultacie przy generowaniu maila z PDFem dla tego
klienta otrzymamy treść „Szanowny Panie Piotrze!”. Oczywiście przed wysłaniem e-maila,
możemy zawsze wydetywoać zarówno treść, temat jak i wybrać czy wiadomość ma być
wysyłana w formacie html czy text, domyslnie jest wysyłana w takim jak zaznaczono w
omawianej zakładce. Dodatkowo można zawsze wyedytowac e-mail klienta (lub
dostawcy), który domyslnie brany jest z jego karty.
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13. „Ustawienia SMTP”

W zakładce wpisujemy ustawienia naszej poczty e-mail, jeżeli chcemy wysyłać e-maile z
poziomu programu (np. Faktury w pliku PDF). Ustawienia poczty uzyskamy od naszego
dostawcy poczty mail.
Od wersji 4.0 wprowadzono możliwość wpisania portu oraz wybrania opcji szyfrowania,
co pozwoliło na wysyłanie z poziomu programu e-maili poprzez pocztę GMAIL, powyżej
widać jak skonfigurować konto GMAIL, zamiast dumpingowiec, użytkownik powinien
wpisać swoją nazwę użytkownika gmail.com oraz swoje hasło.
Wysłane w ten sposób przez program maile, będą widoczne w pozycji wysłane na stronie
gmail.com.
14. „import z e-sklepu”

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 32

Zakładka służy to wpisania adresu www, pod którym będzie skrypt generujący plik xml
który będzie można do programu zassać bezpośrednio z serwera. Import danych jest
szczegółowo opisany w osobnym rozdziale.

Rozdział 5.
Praca w sieci, zasady pracy, konfiguracja
Od wersji 4.0 program pozwala na pracę w sieci. W tym celu należy pobrać ze strony
dumpingowiec.pl serwer bazy Firebird 2.1.1 (wersja ważna) zainstalować w systemie i ew.
skonfigurować. Instalacja serwera jest prosta i zazwyczaj polega na klikaniu „dalej”.
Następnie użytkownik uruchamia plik „Dumpingowiec_generator” znajdujący się w katalogu z
programem dumpingowiec. Uruchamia się następujące okno:

Należy wpisać hasło użytkownika bazy –domyślnie po zainstalowaniu serwera pod windows- to
masterkey. Po wpisaniu hasła należy wskazać adres pliku z bazą danych. Jest to plik, który znajduje
się w katalogu z dumpingowcem w podkatalogu Dane, plik o nazwie DATA.FDB. Plik można
przekopiować do innego katalogu. Po wskazaniu pliku klikamy na „Połącz z bazą”, jeżeli połaczenie
będzie udane należy kliknąć na „Generuj PLIK” i wygenerowany plik bez absolutanie żadnej
modyfikacji przekopiować do katalogu Dane/KLUCZE w każdym dumpingowcu, który zamiast z swoją
lokalną bazą ma się połączyć z tą konkretną. W pliku dane są zaszyfrowane i odszyfrowywane dopiero
przez program, więc żaden z użytkowników nie będzie miał możliwości podejrzenia danych
dotyczących logowania do bazy.
Jeżeli chodzi o sam adres to w przypadku gdy łączymy się przez internet musi to być
Adres IP:SCIEZKA, tak jak widać na powyższym zrzucie z ekranu. Podobnie jest jeżeli łączymy się
przez sieć lokalną.

UWAGA! Nie wystarczy wskazać pliku bazy będącego na dysku sieciowym. Na komputerze, z
którym się łączymy gdzie znajduje się plik MUSI BYĆ URUCHOMIONY SERWER BAZY FIREBIRD!
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Kolejna rzecz jest bardzo ważna. Aby można było komfortowo pracować w sieci użytkownik powinien
zapewnić dobre połączenie. Przy częstym zrywaniu połączenia praca w sieci będzie utrudniona i może
generować błędy.

Poniżej znajduje się przykład jak skonfigurować połączenie w sieci lokalnej.
W komputerze serwerze wchodzimy do panelu sterowania, do zapory sieciowej, przechodzimy do
„Wyjątki” wciskamy „Dodaj port” w nazwie wpisujemy Firebird w polu port 3050.
Powyższe dotyczy windowsa XP, jeżeli posiadamy system windows vista lub windows 7 to aby dodać
port do wyjątku w zaporze sieciowej musimy w oknie z zaporą po lewej stronie wybrać pozycję
„Ustawienia zaawansowane” , w otwartym oknie klikamy po lewej stronie na napis „Reguły
przychodzące”, później po prawej stronie „Nowa reguła” , wybrać „Port” kliknąć Dalej, zostawić TCP
poniżej wpisać port 3050, kliknąć Dalej, zostawić „Zezwalaj na połączenie”, kliknąć Dalej, pozostawić
zaznaczone wszystkie reguły, kliknąć Dalej , wpisać nazwę „Firebird”, kliknąć Zakończ.
Jeżeli komputer na którym będzie serwer bazy będzie posiadał publiczny adres IP (zewnętrzny) to z
naszą bazą możemy łączyć się także poprzez internet wpisując adres IP:c: \\dane\DATA.FDB przy
założeniu, że baza znajduje się w katalogu c:\dane na serwerze.
A teraz połączenie w lokalnej sieci. Rozpatrzymy dwa warianty, pierwszy bez dostepu do internetu,
drugi, w którym komputer serwer ma dostępne połączenie z internetem i prócz bazy chce wszystkim
komputerom podłączonym do niego udostępnić także połączenie z internetem.
Wariant bez dostępu do internetu:
ZAKŁADAM ŻE KOMPUTERY W SIECI SĄ POŁĄCZONE KABLEM SIECIOWYM DO KART SIECIOWYCH.
USTAWIENIE POKAZUJE JAK SKONFIGUROWAĆ DWA STANOWISKA PRZY ZAŁOŻENIU ŻE JEDNO Z
NICH ROBI ZA SERWER A OBA SĄ POŁĄCZONE KABLEM.
W komputerze serwerze (proszę pamiętać o udostępnieniu portu o czym powyżej napisano)
wchodzimy do okna „Wyświetl połączenia sieciowe” – praktycznie w każdym windowsie powinno tak
ono się nazywać lub bardzo podobnie.
Szukamy pozycji „Połączenie lokalne” (musi być wsadzony kabel, na komputerze serwerze nawet gdy
drugi komputer nie pracuje program nie połączy się z bazą jeżeli kabel sieciowy będzie wyjęty),
klikamy prawym przyciskiem myszy na nim i wybieramy „Właściwości”. Zaznaczamy „Protokół
internetowy w wersji 4 (w przypadku windows XP mamy i tak tylko jeden do wyboru bez oznaczenia
4). Wciskamy przycisk „Właściwości”. Zaznaczamy kółkiem „Użyj następującego adresu IP”, w polu
Adres IP wpisujemy 192.168.0.1, a w polu Maska podsieci 255.255.255.0, zresztą powinno ono samo
się wypełnić jak w nie klikniemy. Wciskamy OK, a następnie Zamknij. Gotowe.
Na komputerze serwerze możemy uruchomić generator połączenia wpisując adres – przy założeniu
że baza znajduje się na nim w katalogu C:\baza\DATA.FDB
192.168.0.1:c:\\baza\DATA.FDB
Testujemy połączenie i jak widać działa, więc generujemy plik.
Kopiujemy go w całości do katalogu z dumpingowcem do podkatalogu Dane do podkatalogu KLUCZE
każdego dumpingowca w sieci lokalnej, który będzie się z tą bazą łączył. Również do tego na
będącego na serwerze.
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Następnie przechodzimy do komputera klienta, który jest podłączony do sieci lokalnej, otwieramy
dostępne połączenia dokładnie tak jak powyzej, zaznaczamy te dotyczące karty sieciowej ->
Właściwości -> protokół internetowy w wersji 4 -> właściwości.
I tutaj dla odmiany
Jako adres IP podajemy kolejny adres czyli
192.168.0.2 (każdy kolejny komputer w sieci musi mieć kolejny numer bo będzie konflikt numerów
IP), jako Maska podsieci 255.255.255.0, i UWAGA każdy z komputerów klientów musi mieć wpisaną
BRAMĘ DOMYŚLNĄ odpowiadającą IP serwera czyli w naszym przykładzie 192.168.0.1. Klikamy OK,
Zamknij. GOTOWE.
Możemy nasz wygenerowany plik na komputerze serwerze skopiować do katalogu Dane\KLUCZE
Dumpingowca znajdującego się na komputerze, w którym właśnie skonfigurowaliśmy połączenie. Po
uruchomieniu programu powinien połączyć się z bazą będącą na serwerze.
Wariant z dostępem do internetu:
ZAKŁADAM ŻE KOMPUTERY W SIECI SĄ POŁĄCZONE KABLEM SIECIOWYM DO KART SIECIOWYCH.
USTAWIENIE POKAZUJE JAK SKONFIGUROWAĆ DWA STANOWISKA PRZY ZAŁOŻENIU ŻE JEDNO Z
NICH ROBI ZA SERWER A OBA SĄ POŁĄCZONE KABLEM. DO KOMPUTERA SERWERA JEST
PODŁĄCZONY MODEM GSM, KTÓRY UDOSTĘPNI POŁĄCZENIE TAKŻE DRUGIEMU KOMPUTEROWI.
Proszę przeczytać WARIANT I, ponieważ tutaj konfiguracja odbywa się podobnie.
Oba komputery muszą być włączone i być połączone kablem.
Na komputerze serwerze gdzie mamy podłączony modem GSM oraz kabel sieciowy, w oknie z
dostępnymi połączeniami sieciowymi klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce z połączeniem
GSM ( u mnie to jest Komórkowe połączenie szerokopasmowe ) -> Właściwości -> Zakładka
Udostępnianie -> Proszę zaznaczyć „Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez
połączenie internetowe tego komputera” (drugą opcję można ale nie trzeba zaznaczać), jeżeli jest
dostepna lista sieci do wyboru (której udostepnimy połączenie) to wybieramy połączenie lokalne czyli
te którym są poprzez kabel komputery połączone. Po wciśnieciu OK wyświetli się komunikat:
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Klikamy TAK.
Czyli komputer sam ustawi adres IP połączenia sieciowego. Będzie to ten który wyświetli się w oknie
powyżej, u nas 192.168.137.1, czyli jak klikniemy na właściwości prawym przyciskiem myszy będąc na
Połączeniu sieciowym i wybierzemy „Protokół internetowy w wersji 4” i klikniemy na właściwości to
zobaczymy że jest tam wpisany adres IP 192.168.137.1 a maska podsieci 255.255.255.0:

Czyli podobnie jak w I WARIANCIE ale inny adres IP i ten właśnie adres IP wpiszemy w konfiguratorze
połączenia z bazą danych.
A jeżeli chodzi o komputery klientów, sprawa jest prostsza niż poprzednio, po wejściu na połączenie
sieciowe -> właściwości -> „Protokół internetowy w wersji 4” -> Właściwości
Ustawiamy „Uzyskaj adres IP automatycznie” oraz „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”:

Po zatwierdzeniu możemy połączyć się z bazą na serwerze podobnie jak w WARIANCIE I (kopiując
wygenerowany na serwerze plik).
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W WARIANCIE I można także spróbować u klienta zaznaczyć uzyskanie IP automatycznie, nie
testowałem takiej opcji, ale bardzo prawdopodobne, że również zadziała.
Na komputerze kliencie możemy także korzystać z internetu udostępnionego z komputera serwera.
To tyle jeżeli chodzi o konfiiguracje a teraz jak pracować w sieci.
Przede wszystkim trzeba zapewnić dobre połączenie. W przypadku gdy zostanie zerwane połączenie i
wznowione a w programie wyskoczą w związku z tym błędy i znikną dane, należy jeżeli znajduje się
taki przycisk w danym oknie wcisnąć przycisk „Odśwież”, wówczas system powinien na nowo
połączyć się z serwerem.
Druga sprawa – BLOKADY.
W przypadku gdy dwa komputery w jednym czasie próbują pobrać kolejny numer lub zatwierdzają
dokument magazynowy zmieniając stany to w takim przypadku pierwszy komputer blokuje towar,
drugi czeka i w momencie jak pierwszy komputer skończy operację (zatwierdzi dokument
magazynowy lub pobierze nowy numer) drugi komputer zaczyna tę samą operację. Żaden z
komputerów nie otrzymuje komunikatu wszystko odbywa się po kolei. CHYBA ŻE dojdzie do
takzwanego zakleszczenia.
W każdym innym oknie blokady inaczej działają, jeżeli dany użytkownik na komputerze 1 zaczyna
edycję danego rekordu a na drugim komputerze użytkownik spróbuje dokonać edycji tego rekordu
także otrzyma komunikat

W momencie gdy na komputerze 1 i 2 użytkownicy do przejrzenia otworzyli ten sam rekord

i następnie użytkownik na komputerze 1 zacznie jego edycji zmieni np. wartość na
To w momencie gdy drugi użytkownik kliknie na te pole próbując na końcu wpisać spację pokaże mu
się
Czyli zostanie jego spacja (pierwszy wpisany znak) i zostanie doklejone to co drugi użytkownik na
innym komputerze wpisał.
Tak mniejwięcej działa praca w sieci w całym programie, należy jednak tak zorganizować pracę by
użytkownicy nie przeszkadzali sobie wzajemnie ponieważ przy nie uważnym obserwowaniu może
dojść do nadpisani dopiero co wyedytowanej wartości użytkownika 1 przez użytkownika 2.
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Istnieje jeszcze jedna sytuacja, która może się pojawić przy zatwerdzeniu dokumentu
magazynowego. Tak zwane zakleszczenie. W przypadku gdy w dokumencie magazynowym na jednym
komputerze posiadamy towary
TOWAR A
TOWAR B
TOWAR C
TOWAR D
A na drugim
TOWAR C
TOWAR A
TOWAR D
I oba użytkownicy w tym samym czasie klikną na zatwierdzenie dokumentu wówczas każdy z nich
zacznie blokować rekord (zmuszając drugiego uczestnika do postoju) czyli komputer 1 zablokuje
TOWAR A, komputer 2 TOWAR C, komputer 1 TOWAR B, komputer 2 TOWAR A powodując to że
system zmusi komputer 2 to czekania aż komputer 1 zakończy transakcję, ale komputer 1 zacznie
probować zakłać blokadę na TOWAR C na który założył blokadę komputer 1, i także zacznie czekać.
Dojdzie do zakleszczenia. W takim przypadku serwer bazy danych najprawdopodobnie wygeneruje
błąd po stronie jednego komputera (nie wiadomo którego, pewnie wybierze tego, który mniej na tym
ucierpi) i pozwoli na zakończenie pracy drugiemu komputrowi. Lub wygeneruje błąd po obu stronach.
W takim przypadku należy ponownie spróbować zatwierdzić dokument.

Ostatnia sprawa to KOPIA DANYCH. Jeżeli komputery są połączone poprzez połączenie zdalne (sieć
lokalna/internet) to nie mżna wykonać kopii poprzez przycisk znajdujący się na dole programu. W
celu wykonania kopii administrator powinien –TYLKO WTEDY GDY WSZYSTKIE PROGRAMY W SIECI
SIĘ ROZŁĄCZĄ Z BAZĄ- odpalić program znajdujący się w katalogu z dumpingowcem o nazwie
DumpingowiecKopiaDanych.exe, otworzy się okno:

Klikamy pierwszy przycisk, wskazujemy na dysku lokalnym (serwerze) plik DATA.FDB z naszą bazą i jak
program się z nią połączy proszę kliknąć na Wykonaj kopię danych wpisując nazwę pliku do jakiego
ma kopię zapisać. Podobnie odbywa się ładowanie kopii danych z pliku.
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I jeszcze sprawa aktualizacji. Jeżeli wyjdzie nowa wersja to wszyscy użytkownicy muszą się rozłączyć z
bazą. Zainstalować nową wersję, skopiować plik konfiguracyjny połączenia do katalogu Dane\KLUCZE
(zawsze nową wersję na wszelki wypadek instalujemy w osobnym katalogu by mieć dostęp dp starej
wersji oraz nowej). Jeden użytkownik musi odpalić program (najlepiej na serwerze administrator) jak
program się uruchomi, zamknąć i uruchomić ponownie. Jak wszystko będzie ok i baza się zaktualizuje
(wiekszość aktualizacji przy pierwszym uruchomieniu modyfikuje strukture bazy danych) to wówczas
pozostali użytkowcy mogą uruchomić program i podłączyć się do zaktualizowanej bazy. Ale uwaga
wszyscy muszą POSIADAĆ TĘ SAMĄ WERSJĘ. Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową bazy
danych.

Rozdział 6.
Zasada wystawiania dokumentów sprzedaży
Wszystkie dokumenty sprzedaży w dumpingowcu wystawia się w bardzo podobny sposób,
wystarczy więc opanować wystawienie jednego oraz poznać różnice pomiędzy dokumentami
sprzedaży, które będą wyjaśnione w kolejnym rozdziale.
Aby wystawić dokument sprzedaży przechodzimy do zakładki „Sprzedaż” i klikamy na strzałeczkę
znajdującą się z prawej strony przycisku o nazwie „Dokumenty sprzedaży”
UWAGA! Kliknięcie w przycisk poza strzałką, np. w sam środek otworzy zestawienie
wystawionych dokumentów sprzedaży!

Rozwinie się wówczas lista z dostępnymi dokumentami sprzedaży, wybranie którejkolwiek pozycji
pociągnie za sobą proces tworzenia nowego dokumentu
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UWAGA! Możemy także w ustawieniach utworzyć skrót klawiszowy na dany dokument
sprzedaży, mamy dostępne trzy skróty F7, F8 oraz F9!

Jako wzorcowy dokument wybierzemy zwykłą fakturę VAT. Po kliknięciu na „Faktura VAT”
ukazuje nam się okno:

Na pierwszy rzut oka faktura ta zbliżona jest wyglądem do faktury papierowej, dzięki czemu nawet
najbardziej niobeznana z komputerem osoba z łatwością poradzi sobie z jej wystawieniem .
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Na samej górze znajduje się pole do wpisania numeru dokumentu, które jest wypełniane w
przypadku dokumentów sprzedaży automatycznie, albo właściwym numerem, albo numerem
tymczasowym (roboczym). W rozdziale 4. w punkcie 10. dokładnie wyjaśniono te kwestię.
W naszym wzrocowym programie zaznaczono w ustawieniach by numer właściwy nie był nadawany
automatycznie, więc widnieje nam na fakturze numer tymczasowy 13/TYMCZASOWY.
Możemy albo teraz albo na samym końcu kliknąć na przycisk „Pobierz kolejny”

by program pobrał właściwy aktualny numer danego typu dokumentu.
UWAGA! Jeżeli nie ma wpisanego żadnego numeru dokumentu, nie będziemy w stanie dodać
żadnej pozycji do faktury, ani towaru ani usługi, numer musi być wpisany, może być to numer
tymczasowy. Jeżeli wpisany jest numer tymczasowy (zawierający słowo TYMCZASOWY) wówczas
do momentu pobrania właściwego numeru program nie pozwoli na wydruk dokumentu!
Pierwszą rzeczą jaka powinniśmy zrobić to albo pobrać wpisanego do bazy klienta albo utworzyć
nowego. Jedynym dokumentem sprzedaży, który nie wymaga klienta jest dokument o nazwie
Paragon. W każdym innym, jeżeli nie wybierzemy klienta, nie będziemy mogli dodać żadnej pozycji do
dokumentu, ani go zapisać!
Mamy do wyboru trzy opcje:

Przycisk „Pobierz” otwiera zestawienie klientów, które domyślnie nie wyświetla żadnych danych:

Kursor w tym oknie aktywny jest w polu szukania. Jeżeli posiadamy w bazie zapisanego klienta,
któremu chcemy wystawić dokument, wówczas wystarczy, że wpiszemy fragment nazwy i klikniemy
na klawisz ENTER bądź przycisk „szukaj” (możemy szukać w imieniu, naziwku i nazwie LUB w e-mailu
LUB w Nip-ie):
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Możemy kliknąć także enterem lub na przycisk „szukaj” gdy pole wyszukiwania jest puste, wówczas
wyświetlą się wszyscy dopisani do bazy danych klienci.
Aby pobrać danego klienta do faktury trzeba kliknąć na niego myszą i albo wcisnąć klawisz ENTER
albo kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszy.
Jeżeli chcemy utworzyć nowego klienta, możemy to zrobić z poziomu tego zestawienia, by później w
podobny sposób go odszukać, ale to bezsensu by było, bo utworzyć klienta można także
bezpośrednio z faktury.
Aby to zrobić wciskamy na fakturze przy polu Klient przycisk „Utwórz”. Otwiera nam się okno
tworzenia klienta (to samo okno możemy wywołać z zestawienia klientów)

Wpisujemy Nazwę lub imię i nazwisko, lub jedno i drugie. Podajemy adres i wpisujemy NIP.
Możemy także wpisać inne dane teleadresowe i inne do faktury. W takim przypadku, jeżeli chcemy
by te inne dane były brane do faktury, należy zaznaczyć ptaszkiem pozycje „Dane do faktury inne”.
Wtedy program przy wystawianiu faktury pobiera dane znajdujące się poniżej + NIP znajdujący się w
danych adresowych.
na karcie klienta widnieje także pozycja Dodatkowa linia na dok. sprzedaży, ta pozycja jeżeli ja
uzupełnimy zostanie dopisana pod danymi klienta na fakturze. Może się to przydać w róznych
branżach, w niektórych wystawiający fakturę muszą wpisac numer rejestracyjny pojazdu, w innych
numer umowy itp.
Obok tej pozycji są dwie pozycje „Rabat procentowy” oraz „Cena sprzedaży”.
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UWAGA! Rabat procentowy i rodzaj ceny jest wzięty pod uwage tylko i wyłącznie w dokumencie
sprzedaży, w którym –zanim się go zamknie- pobrano przed dodaniem towaru bądź usługi klienta.
Jeżeli klienta do dokumentu pobrano, zamknieto dokument i ponownie otworzono, wówczas rabat
nie będzie brany pod uwagę przy pobieraniu kolejnych towarów/usług, a cena będzie brana zawsze
domyslna. Aby ponownie program wziął pod uwagę te opcje przy danym dokumencie należy
ponownie tego samego klienta przed dodaniem kolejnego towau/usługi pobrać do dokumentu.
Jeżeli wpisano rabat procentowy, wówczas, przy pobieraniu towaru bądź usługi do dokumentu
program zmniejsza cenę jednostkową sprzedaży o ten procent i dopisuje do treści w nazwie
towaru/usługi informacje „Udzielono rabatu w wysokości X%”.
Jeżeli wybrano inną cenę niż cena domyślna to wówczas przy pobieraniu towaru bądź usługi program
zignoruje fakt zaznaczenia na nim ceny domyslnej i pobierzę jedną z czterech cen –zależnie co
wybrano na karcie klienta- na karcie towaru / usługi i właśnię te cene pobierze do dokumentu.
Jeżeli mamy zamiar wysłac później dokument w formacie pdf na e-mail bezpośrednio z
dumpingowca, należy wpisac na karcie także adres e-mail klienta, który później zostanie przy wysyłce
pobrany (adres ten przed wysyłką można zmodyfikować, lub wpisać jeżeli nie wpisano na karcie
klienta).
Gdy już uzupełnimy wszystkie dane, wciskamy klawisz „Zapisz”. Jako, że okno z klientem zostało
wywołane z poziomu dokumentu poprzez przycisk „Utwórz” (podobnie jest przy kliknięciu na
„Skoryguj pobrany” to program zapyta się po zapisaniu wpisu w bazie danych czy dopisanego właśnie
klienta pobrac do dokumentu

Po zaakceptowaniu, okno z klientem zostanie zamkniete, a jego dane pobrane do faktury vat

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 43

Jeżeli z jakiegoś powodu będziemy chcieli zmienić dane klienta, wybieramy opcję „Skoryguj pobrany”,
wówczas otworzy się okno z klientem a stan rekordu przejdzię w stan „Edycja” a po kliknięciu na
„Zapisz” dane klienta zmodyfikowane ponownie zostaną do dokumentu pobrane.
Teraz przyszła kolej na prawą górną część faktury, czyli data i miejsce wystawienia, sposób zapłaty,
termin płatności oraz uwagi.
Domyślnie wszystkie daty na fakturze są aktualne, można w każdej chwili je zmodyfikować. miejsce
wystawienia jest brane z ustawień ogólnych. Zarówno miejsce i jak i data wystawienia na samym
wydruku faktury znajdują się z lewej górnej strony.
Kolejna data to data sprzedaży, jeżeli jest inna niż data wystawienia to możemy ja zmodyfikować.
Nastepnie wybieramy sposób zapłaty. Jeżeli na liście nie ma ineteresującego nas sposóbu zapłaty,
możemy w zakladce „Słowniki / dodatki” klikając na przycisk „VAT/RYCZAŁT/JM/Kategorie i inne” i
przechodząc do zakładki „Sposoby zapłaty” dopisać nowe lub zmienić istniejące. A także ustawić
kolejnośc wyświetlania na dokumencie przezdaży, przenosząc na górę (przypisując najmniejsza cyfrę
w kolumnie kolejność) ten, który chcemy by domyślnie się pojawiał przy tworzeniu dokumentu.
Kolejna data to data płatności, ALE UWAGA w zależności od tego czy zaznaczono pod tą datą
ptaszkiem opcję „Opłacone” data ta widnieje na fakturze jako albo „Termin płatności”

albo jako „Data zapłaty”

UWAGA! Należy o tym pamiętać! Jeżeli mamy zamiar zmieniać tę opcję („Opłacone”) po
wydrukowaniu dokumentu, a już na pewno przed wydrukowaniem kolejnej kopii w późniejszym
czasie, gdyż może dojść do sytuacji, że jeden wydruk będzie zawierać inny zwrot i drugi wydruk (np.
robiący za duplikat faktury) inny.

Zanim dodamy towary / usługi musimy zwrócić uwagę na ostatnie dwie pozcyje.
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Jeżeli mamy obowiązek wystawiać faktury z dopiskiem MP (mały podatnik) wówczas ta opcja
powinna być zaznaczona (jeżeli ustawiono tak w ustawieniach ogólnych, to domyślnie będzie
włączana). Jeżeli opcję włączono, wówczas zamiast napisu

znajdzie się napis

Kolejna rzecz to opcja „Rejestr VAT”. Jeżeli zaznaczymy tę opcję to faktura będzie zamieszczona w
automatycznie wypełnianej ewidencji VAT w dacie, która znajduje się obok tej opcji. I ta data w
ewidencji VAT będzie oznaczona jako data powstania obowiązku podatkowego

Ostatnie dwa pola w górnej części faktury to pole „Uwagi” oraz pole „Dotyczy zamówienia”. Oba pola
wyświetlają się na fakturze tylko i wyłącznie wtedy gdy zostana uzupełnione, w przeciwnym wypadku
nie będzie na niej ani napisu „Uwagi” ani „Dotyczy zamówienia”.
Warto tutaj zaznaczyć, że w uwagach możemy zamieścić dość obszerny tekst, jest ona zamieszczany
na dole faktury pod kwotami należności

Przechodzimy teraz do kolejnej części – dodawania towarów i usług. Podobnie jak w przypadku
klienta, mamy dostępne trzy opcje „Pobierz towar/usługę”, „Utwórz towar”, „Utwórz usługę” oraz
dodatkowo „Usuń”.

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 45

UWAGA! pod siatką z danymi towarów i usług znajduje się do zaznaczenia pole „Cena jednostkowa
to cena netto”:

Domyślnie jest ona tak zaznaczona jak ustawiono typ cen w „Ustawieniach ogólnych” w
zakładce”Ustawienia towarów / usług”, przy czym przy dokumencie Rachunek, Paragon czy Faktura
VAT Zaliczka zawsze jest to odhaczone bez możliwości zaznaczenia (ponieważ cena sprzedaży w
nich co cena brutto), natomiast w Fakturze UE (gdzie VAT płaci nabywca) jest zaznaczone bez
możliwości odhaczenia. Jeżeli jest to zaznaczone, wówczas cena sprzedaży widniejąca na towarze /
usłudze jest traktowana jako cena netto i podatek VAT w danym dokumencie jest liczonyw przód i
dodawany do ceny netto by otrzymać cenę brutto, natomiast gdy opcja jest odhaczona to ta sama
cena sprzedaży jest traktowana w dokumencie jako cena brutto i podatek vat jest liczony w tył,
gdzie cene netto otrzymuje się po odjeciu tego podatku od kwoty brutto.
UWAGA! Jeżeli opcja jest w danym dokumencie zmienialna, to można to zrobić tylko wtedy gdy nie
dodano ani jednego towaru bądź usługi, jeżeli dodano, to przed zmiana opcji należy usunąć z
dokumentu te pozycje!
Kliknięcie na przycisk „Pobierz towar / usługę” otwiera główne okno zestawienia towarów i usług

Okno te można wywołać także z zakładki „Sprzedaż” oraz „Zakup” głównego okna programu po
kliknięciu na przycisk „Towary / Usługi”.
Domyślnie wyświetlone są w nim wszystkie towary i usługi jakie dodano do programu. W kolumnie
ilość na magazynie znajduje się ilośc na magazynie który wybrano powyżej, domyślnie jest to
magazyn domyślny.
UWAGA, jeżeli nie dodano do danego magazynu towaru to i tak będzie w tym zestawieniu
widoczny, przy wyborze tego magazynu ilość na magazynie wyniesie 0. Jeżeli użytkownik chciałby
zobaczyć tylko te towary, które są na danym magazynie, musi otworzyć okno „Towary na stanie”
znajdujące się w głównym oknie z programem w zakładce „Magazyn”.
W kolumnie Cena sprzedaży znajduje się cena, która jest zaznaczona w towarze/usłudze jako cena
domyślna (przecinkiem przy nazwie ceny)
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W kolumnie „Typ” jest to typ dopisanej pozycji, może to być albo „Towar”, albo „Usługa”.
Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma pozycjami jest taka, że do dokumentu magazynowego
nie można dodać usługi. Jeżeli jest generowane „Wydanie zewnętrzne – WZ” z dokumentu sprzedaży,
to program bierze z tego dokumentu tylko i wyłącznie towary, a usługi pomija.
Stąd też w oknie zarówno tym, jak i w dokumencie sprzedaży znajdując się dwa przyciski, jeden do
utworzenia usługi drugi do utworzenia towaru. Nie można zmienić typu wpisu po jego utworzeniu,
można conajwyzej go usunąć.
UWAGA! Towar bądź usługę (Klienta, Dystrybutora) można usunąć tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli w
systemie nie istnieje żaden dokument, w którym ta pozycja wystepuje. Jeżeli taki dokument
istnieje, to przed usunięciem tego wpisu, należy usunąć dany dokument, albo wpis pozostawić w
spokoju.

Po dodaniu bądź zmianie towaru lub usługi, aby został on wyświetlony (zniknął przy usunięciu lub
został zmianiony przy zmianie) należy kliknąć na przycisk „Odśwież”.
Załóżmy, że posiadamy dużą ilość wpisanych towarów i usług.
JAK ZATEM WYSZUKIWAĆ JE PRZY WYSTAWIANIU DOKUMENTÓW?
Jeżeli chodzi o okno „Towary / Usługi” sposoby są dwa:
1. Można kliknąć na nazwę kolumny by przesortować widok według tej kolumny, np. według
kolumny „Nazwa”

kolejne kliknięcie zmieni kierunek sortowania
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i już po przesortowaniu można łatwo odnależć poszukiwany towar, ale co zrobić gdy mamy
większą ilość towarów?
2. Można skorzystać z filtrów, które znajdują się pod nazwami kolumn. Wystarczy wpisać
fragment nazwy by cały widok został przefiltrowany i pozostały tylko te wpisy, które pasują
do wpisanego filtra
UWAGA! Nie zawsze program poradzi sobie z polskimi znakami w filtrze, dlatego przy
bardziej egzotycznych nazwach należy wpisać w filtrze ten fragment nazwy, w którym te
elementy nie występują lub wpisać nazwę w filtrze dużymi literami.

Po znalezieniu interesującego nas towaru bądź usługi aby pobrać go do dokumentu należy
zanzaczyć go myszką i wcisnąć klawisz „Enter” lub podwójnie kliknać na nim lewym
przyciskiem myszy.
Jeżeli w ustawieniach ogólnych w zakładce „Dokumenty / rejestry” zaznaczono opcję „Przy
pobieraniu towaru / usługi do dokumentu wyświetl okno do wpisania / skorygowania ilości
oraz ceny” to przy pobieraniu towaru/usługi pokaże się okno

Domyślnie znajduje się tam jedna sztuka i jest ona zaznaczona, więc można od razu wpisac
cyfre bez klikania w pole, a po wpisaniu lub bez wpisania (bez skorygowania „1”) wcisnąć
klawisz enter bądź kliknąć przycisk „Pobierz”.
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Jeżeli opcja w ustawieniach jest wyłączona, do dokumentu od razu zostanie pobrana jedna
sztuka. Okno Towary/usługi przy pobieraniu towarów i usług do dokumentu po pobraniu
danego towaru bądź usługi, nie zamyka się, pozwala na pobranie kolejnych. Dlatego przy
wyłączonej opcji wpisywania ilości należy być ostroznym bo może się zdarzyc, że będziemy
klikać „Enter” klikakrotnie na danym towarze myśląc, że się nie dodał skoro nie zamknęło się
zestawienie towarów i usług a w rezultacie będziemy dodawać kolejne identyczne pozycje.

Dobra, pobraliśmy do naszej faktury towar

jako, że pod siatką z danymi była zaznaczona opcja „Cena jednostkowa to cena netto” cena
sprzedaży została potraktowana jako cena jednostkowa netto.
Do dokumentu sprzedaży (a także magazynowego) można pobrać towar bądź usługę jeszcze
szybciej, wystarczy skorzystać z czytnika kodów kreskowych lub udawać, że korzysta się z
takiego czytnika, wpisując uprzednio zaprogramowane kody .
Kod kreskowy lub własny kod (np. 123) wpisujemy na karcie towaru/usługi w polu kod EAN
znajdującym się obok pola wyboru kategorii

UWAGA! Jeżeli korzystasz z czytnika kodów, kliknij myszką w poli KOD EAN i wczytaj kod.
Czytnik kodów kreskowych czyta kod i wkleja ciąg cyfr wysyłając na końcu znak entera
(nowej linii) jeżeli więc będziesz się zastanawiać nad wyborem czytnika to na 99,99%
wystarczy najtańszy pod usb, ważne by własnie w ten sposób działał. Przy droższych
czytnikach istnieje możliwość ustawienia końcowego znaku wysyłanego przez czytnik.
Program był testowany z czytnikiem Argox model AS-8000.
Po zapisaniu zmian, kod ten będzie także dostępny w kolumnie KOD EAN w zestawieniu
towarów i usług o którym była mowa powyżej, możemy więc w filtrze także posiłkować się tą
kolumną.
Przechodzimy do naszego dokumentu sprzedaży. Aby wczytać towar / usługę poprzez kod
wpisany w polu KOD EAN w dokumencie należy wcisnąć albo F5, albo F6. W obu przypadkach
otworzy się to samo okno, z tym, że w drugim przypadku będzie miało odhaczoną opcję
„Zamknij po pobraniu” co pozwoli na pobranie kolejnych towarów/usług. Ponowne kliknięcie
F5/F6 ukryje te okno.
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Wciskamy więc F5

Otwiera się okno jak powyżej na rysunku, z aktywnym polem do wpisania kodu, możemy
więc od razu wpisać swój kod i wcisnąć enter, lub wczytać czytnikiem kod a czytnik na końcu
wyśle enter.
I teraz po wyszukaniu kodu mamy dostępne trzy warianty
1. Kodu program nie znajdzie, wyświetli więc się komunikat

2. Program znajdzie co najmniej dwa towary/usługi, które mogą mieć wpisany ten sam kod
(bo taka sytuacja jest dopuszczalna w programie), wówczas program powiadomi nas o
tym a do siatki poniżej pola do wpisania kodu pojawi się lista pasujących towarów/usług.
Użytkownik po wybraniu odpowiedniej pozycji, musi kliknać na niej myszką, a nastepnie
wcisnąć klawisz enter, by pobrać do dokumentu

3. Program znajdzie towar / usługę, która posiada dany kod, wówczas od razu pobierze go
do dokumentu
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We wszystkich trzech przypadkach, jeżeli zaznaczona jest opcja „Zamknij po pobraniu” pobrania
towar/usługi czytnikiem kodów kreskowych zostanie zamknięte. Jeżeli jest to odhaczone, okienko
można zamknąć klawiszem F5 lub F6.
Omówiliśmy już sprawę pobrania towaru lub usługi, który/ą uprzednio wpisaliśmy do bazy. Ale
przecież nie rzadko zdarza się sytuacja, że chcemy utworzyć nowy towar bądź usługę przy tworzeniu
faktury czy innego dokumentu. Nie zawsze mamy ochotę otwierać zestawienie towarów/usług,
następnie z poziomu tego zestawienia tworzyć towar bądź usługęa później odświeżać listę
towarów/usług by wkońcu pobrać go do dokumentu (bezsensowne mnożenie czynności).
Dlatego też dodano możliwość utworzenia towaru bądź utworzenia usługi w podobny sposób jak
miało to miejsce przy kliencie, a mianowicie, kliknięcie na (pokażemy na przykładzie towaru, przy
usłudze jest analogicznie) „Utwórz towar” otwiera okno tworzenia nowego towaru

Po wpisaniu interesujących nas danych – wymagana jest nazwa, stawka VAT, jednostka miary oraz
Cena sprzedaży - wystarczy kliknąć przycisk Zapisz. Jako, że okno zostało wywołane z poziomu
dokumentu program zapyta nas czy zapisany produkt pobrać do dokumentu

Jeżeli wyrazimy zgodę program – o ile mamy w ustawieniach zaznaczoną taka opcję – zapyta się o
ilość pobieraną
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a po kliknięciu enter lub przycisku „Pobierz” pobierze dany towar z dana iloścą do dokumentu. Jeżeli
mamy wyłączoną opcję pytania o ilość, wówczas od razu program pobierze towar z ilością równą 1

UWAGA! Co możemy edytować w siatce z towarami / usługami w danym dokumencie sprzedaży ?
Przedewszystkim pierwsza sprawa. Co z podatkiem, zostaje on wyliczany w momencie kliknięcia na
„ZAPISZ ZMIANY” na dole dokumentu, jeżeli pobierany jest towar / usługa kolejna lub poprzez
czytnik, często program symuluje wciśniecię tego przycisku i przelicza dane. Jeżeli zdarzy się, że
wpiszemy ilość 1, zapiszemy, zmienimy na ilośc 2 to program przeliczy dane po kliknięciu na „Zapisz
zmiany”. Należy o tym pamietać, w wielu programach odbywa się to inaczej (w locie), w
dumpingowcu właśnie tak jak napisano.
Które pozycje możemy wyedytować:
1. „Nazwa towaru” - możemy dość długą nazwę wpisać, zmienić całkowicie, lub dodać jakis
tekst, bądź usunąć fragment. Można więc sobie utworzyć uniwersalną usługę, i zawsze ja
pobierać do usługowej faktury a następnie poporstu zmieniać jej nazwę.
2. „J.m.” – możemy zmienić pobraną jednostkę miary
3. „PKWiU” – możemy zmienić kod PKWiU
4. „Cena jednostki” – możemy zmienić cene jednostki, cena jednostki to cena sprzedaży
pobrana z karty towaru, która zależnie od ustawień może być albo cena netto albo ceną
brutto (co ma wpływ na sposób wyliczania kolejnych pól, a więc VAT, KWOTA NETTO oraz
KWOTA BRUTTO.
5. „Ilość” – ostatnia edytowalna pozycja
Pozostałe pozycje, w tym liczba porządkowa „L.p.” jest wyliczana automatycznie po kliknięciu na
„Zapisz zmiany”.
Aby usunąć dany towar lub usługę (nie cały dokument), należy zaznaczyć myszką towar/usługę na
dokumencie a nastęnie kliknąć przycisk „Usuń” znajdujący się przy przyciskach tworzenia towaru i
usługi, nad danymi w siatce
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Przy kliknięciu na „Usuń” program zapyta się czy na pewno chcesz usunąć

a po zaakceptowaniu usunie dana pozycję

Aby program przeliczył podsumowanie po usunięciu oraz ustawił poprawny L.P. należy zaznaczyć
jakiekolwiek edytwoalne pole w istniejących pozycjach np. kliknać w postym polu „PKWiU” i jak
przycisk „Zapisz zmiany” zrobi się aktywny kliknąć w niego, wówczas wszystko zostanie przeliczone.
Ta niedogodność w kolejnej wersji zostanie wyeliminowana i program zacznie przeliczać dane także
po usunięciu pozycji lub dojdzie przycisk „Odśwież”.

Przejdżmy teraz do części dolnej faktury, mamy tam dostępne następujące opcje

Z prawej strony są dwie opcje do zaznaczenia ptaszkiem, jedna z nich została już szczegółowo
omówiona, chodzi oczywiście o opcję „Cena jednostkowa to cena netto” dlatego ja teraz pominiemy.
Z lewej strony tej opcji mamy pozycję „Nanieś podpis”. Domyślnie jest ono zaznaczone, można
odhaczyć przed wydrukowaniem faktury (czy innego dokumentu) jeżeli nie chcemy podpisu.
Na samy dokumencie jest on naniesiony w polu „Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu”.
Jest to Imię i Nazwisko, które się wpisuje danym użytkowniku w oknie „Zarządzanie uzytkownikami”,
które znajduje się w zakładce „Ustawienia”.
UWAGA! Od wersji 3.5 zostało wdrożone automatyczne logowanie, program loguje się domyslnie
na konto ADMIN, którego hasło to haslo i jeżeli zechcemy zmienić imię i nazwisko, które się
pojawia na dokumencie a korzystamy z takiego rodzaju logowania, to trzeba to zrobic przy tym
użytkowniku, podając własnie te hasło oraz – BARDZO WAZNE- musi on mieć zaznaczoną opcję
„Aktywny”!
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Otwiera nam się okno

Zakładając, że automatycznie się logujemy i nie zmienialiśmy hasła, Wpisujemy w polu „Imię i
nazwisko” to co chemy uzyskac w podpisie – dla testu wpiszemy Jan Nowak – w polu „Powtórz hasło”
wpisujemy haslo, i zostawiamy zaznaczone „Aktywny” i klikamy na „Zapisz”. Po restarcie programu
zmiana zostanie uwzględniona przy wystawianiu dokumentów.
Po zrestartowaniu aplikacji, podpis będzie już brany do dokumentu. U nas będzie on wyglądał tak

Kolejne przycisku idąc od lewej strony to

Pierwsze cztery to klawisze nawigacyjny, którymi można się przemieszczać pomiędzy
towarami/usługami dopisanymi do dokumentu.
Przycisk „Anuluj zmiany” jest aktywny gdy albo zaczęliśmy tworzyć lub modyfikować już zapisany
dokument. Powoduje on cofnięcie niezapisanych zmian lub zaniechanie wystawiania dokumentu.
UWAGA! Jeżeli kliknęliśmy na „Anuluj zmiany” przy tworzeniu nowego dokumentu a pobraliśmy
już numer kolejny lub mamy usatwione automatyczne pobieranie numeru w ustawieniach,
MUSIMY przejść do zakładki „Słowniki / dodatki”, wybrać przycisk „Numeracja dokumentów” i
przy danym dokumencie cofnąć o jeden „Aktualny numer”
Przycisk „Zapisz zmiany” jest aktywny gdy albo zaczęliśmy tworzyć albo modyfikować zapisany
dokument. Zapisuje on wprowadzone zmiany.
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Przycisk „Usuń” aktywany po zapisaniu zmian usuwa cały dokument pytając wcześniej czy aby na
pewno użytkownik chce wykonać tę czynność.
UWAGA! Przycisk „Usuń” nie cofa aktualnego numer przy usunięciu dokumentu!
Kolejne przyciski znajdujące się na dokumencie to

„Drukuj” – Jeżeli pobrano numer właściwy, możemy wydrukować dokument. Kliknięcie na „Drukuj” z
ikonką drukarki otwiera podgląd wydruku

z kolei na podglądzie wydruku, kliknięcie na „Drukuj i zamknij” otwiera okno wyboru drukarki a po
wydrukowaniu zamyka podgląd wydruku
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„Drukuj” z ikonką dokumentu PDF jeżeli pobrano właściwy numer po kliknięciu w sam środek otwiera
nam okno wyboru miejsca gdzie program ma zapisać utworzony dokument PDF z naszego
dokumentu

z kolei kliknięcie na strzałkę znajdująca się z prawej strony tego przycisku

i wybranie pozycji „Wyślij dokument w PDF na e-mail” najpierw otwiera nam okno jak wyżej do
zapisania pliku PDF z dokumentem, nastepnie otwiera okno do wysłania tego pliku na e-mail klienta

Ścieżka do pliku, który zostanie wysłany klientowi to ścieżka do pliku PDF wygenerowanym i
bezpośrednio przed otworzeniem tego okna zapisanym, dlatego też nie można usunąć tego pliku
zanim się nie wyśle e-maila.
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W polu „Wyślij do” znajduje się domyslnie adres poczty elektronicznej, który wpisuje się na karcie
klienta, e-mail ten można zmienić przed wysłaniem lub wpisać jakikolwiek jeżeli na karcieklienta nie
znajdował się.
Pola „Temat”, „Treść” oraz opcja „wiadomość wyślij jako html”, jest zaznaczana i wypełniana zgodnie
z ustawieniami opisanymi w rozdziale 4. punkt 11. , ustawienia serwera poczty są opisane w
rozdziale 4. punkt 12. .
„Wyślij e-mail” wysyła nasz dokument do odbiorcy, a przycisk „Zrezygnuj i zamknij” zamyka okno bez
wysyłki PDFa.
Kolejny przycisk na dokumencie to przycisk „WZ” – Wydanie Zewnętrzne. Kliknięcie tego przycisku
spowoduje wygenerowanie dokumentu WZ, a co za tym idzie zmianę stanów magazynowych poprzez
pomniejszenie ilości towarów wynikających z danego dokumentu. Program generując dokument
pominie usługi, weźmie pod uwagę tylko i wyłącznie towary.
UWAGA! Aby dokument WZ mógł się wygenerować w zakładce „Magazyn”, po kliknięciu na
„Magazyny” w oknie z magazynami, należy zaznaczyć jeden z magazynów,kliknąć prawym
przyciskiem myszy na nim i wybrać z menu „Ustaw jako domyślny”. Bez tego ustawienia program
wygeneruje błąd braku zależności, ponieważ każdy dokument magazynowy musi mieć zanim się
doda do niego towary wybrany magazyn.

Dokumenty WZ można generować ręcznie klikając na ten przycisk bądź ustawić w programie opcje
tak, by program generował ten dokument (symulował kliknięcie na przycisk) w momencie zamknięcia
nowo tworzonego dokumentu sprzedaży. Szczegółowo te opcje (jest ich kilka) omówiono w rozdziale
4. punkt 3.
Ostatnie dwa przyciski na dokumencie to „Kasa Przyjmie” oraz Bank Przyjmie”. Kliknięcie
któregokolwiek z nich wygeneruje dokument wpłaty (jeden jako kasowy, drugi jako bankowy –
róznica kosmetyczna, w jednym napisie).
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Dane klienta zostana skopiowane a także łączna kwota brutto z faktury a w tytule zamieszczona
zostanie informacja jakiego dokumentu to dotyczy.
Tworzenie dokumentów kasowych / bankowych ma znaczenie jeżeli chcemy kontrolować salda
klientów. Salda te sa omówione w rozdziale o ustawieniach (rozdział 4.) oraz w kolejnym rozdziale o
rozrachunkach z klientami.
Wszystkie wystawione dokumenty sprzedaży można podejrzeć w oknie „Dokumenty sprzedaży”
dostępnym po kliknięciu w sam środek przycisku „Dokumenty sprzedaży” znajdującym się w
głównym oknie programu w zakładce „Sprzedaż”

Rozdział 7.
Różnice pomiędzy dokumentami sprzedaży
Faktura VAT – Jest podstawowym dokumentem, omówionym w poprzednim rozdziale. W każdym
kolejnym dokumencie zostana pokazane różnice pomiędzy tym dokumentem a zwykłą fakturą VAT.
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Faktura VAT zaliczka – Dokument można wystawić tylko od cen brutto, czyli cena sprzedaży jednostki
zawsze będzie ceną brutto jest to o tyle wygodniejsze, ponieważ na fakturze VAT zaliczce musi być
wykazana jako należnośc brutto dokładna kwota wpłaconej zaliczki a wystawiając fakturę od cen
netto nie zawsze moglibysmy z cena brutto trafić. Na fakturze nie wystepuje termin płatności,
ponieważ wystawiamy ją zawsze po otrzymaniu zaliczki więc jest domyslnie opłacona, mamy
dostepną tylko opcje data zapłaty. Brak na niej pola data sprzedaży ponieważ do sprzedaży nie
doszło, jeżeli data otrzymania zaliczki nie pokrywa się z datą wystawienia, należy pamiętać o
prawidłowej dacie zapłaty. Jeżeli wystawiono wcześniej fakturę zaliczkę na część kwoty wynikającej z
tego samego zamówienia/umowy, należy w uwagach podać numery poprzednich faktur zaliczek, z
kolei jeżeli wystawiamy końcową fakturę (program nie automatyzuje tej funkcji) wówczas w zwykłej
końcowej fakturze zameszczamy pozostała kwotę do zapłaty a jeżeli brak kwoty to wpisujemy
towar/usługę z cena 0 zł i w uwagch wpisujemy informacje o wystawionych zaliczkach (numery
faktur). Do faktury vat zaliczka najlepiej pobierać sobie usługe (najlepiej przygotować sobie jedna
usługę o nazwie „Uniwersalna usługa” i po pobraniu do faktury zmieniać nazwę np. na „Zaliczka
wynikająca z umowy …..” itp.

Faktura VAT marża – Dokument można wystawić tylko od cen brutto, czyli cena jednostki zawsze
będzie cena brutto. Faktura posiada inne pola niż pozostałe dokumenty jeżeli chodzi o towary. Brak w
niej kolumny PKWiU, za to znajduje się kolumna „Cena zakupu jednostki brutto”, do tego pola jest
brana kwota z pola cena zakupu z karty towaru. Pole te jest edytowalne, na jego podstawie jest
wyliczana kwota marży brutto oraz vat od tej marży (i prawidłowa kwota netto, która jest potrzebna
przy rejestrze vat i deklaracji vat-7). Jeżeli użytkownik nie potrzebuje rejestru VAT, wktórym
wyszczególniony będzie VAT od marży wraz z informacjami o sposobie jego wyliczenia, nie musi
wypełniac pola z cena zakupu, ale wówczas będzie miał podatnik problem z udokumentowaniem
tego faktu jeżeli nie prowadzi osobno tego typu ewidencji. Na wydruku faktury znajduje się tylko
nazwa, j.m., ilość oraz należność wraz z informacją o zastosowaniu procedury vat marża.
W pozostałych miejscach faktura nie różni się od zwykłej.
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Faktura UE – Dokument można wystawić tylko od cen netto, czyli pobrana cena sprzedaży zawsze
będzie ceną netto. Dodatkowo w fakturze występuje pole VAT UE, do którego wartość jest pobierana
z karty klienta. W siatce z towarami i usługami są dostępne kolumny nazwa, j.m. stawka vat, cena
jednostki, ilosc oraz kwota netto. Na wydruku faktura zawiera tylko nazwę, j.m., cenę, ilośc oraz
należność oraz adnotacje informującą iż do zapłaty VAT wynikającego z faktury zobowiązany jest
nabywca.
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Faktura Wewnętrzna – Dokument zawiera dodatkowo pole VAT UE, oraz do wyboru opcje
„Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”, „import usług”, „Dostawa towarów dla której
podatnikiem jest nabywca”, „Inne”, w zależności od wyboru opcji rejestr VAT będzie odpowiednio
zatytułowany.
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Faktura VAT ProForma – Dokument różni się tylko tym od zwykłej faktury, że brak w niej pola „Data
sprzedaży” i można z jej poziomu wygenerować zwykłą fakturę VAT.
Paragon – Dokument można wystawić tylko od cen brutto, czyli pobrana cena sprzedaży zawsze
będzie ceną brutto. Dodatkowo można z poziomu paragonu wygenerować fakturę VAT (co nie będzie
dublowało wartości faktury/paragonu przy liczeniu salda klienta). Dokument można także
fiskalizować albo wybierając strzałkę przy przycisku z drukarką, albo wciskając klawisz F-12.
Dodatkowo nie ma przymusu pobierania klienta, można wystawić paragon drukowany „bezimienny”,
„imienny” lub fiskalny. Paragon domyslnie jest zamieszczany w rejestrze vat paragonów. Z tym że ,
jeżeli fiskalizujemy paragony to nie należy korzystać z tego rejestru a z wydruku z kasy ze względu na
inną metodę liczenia vatu poprzez urządzenia fiskalne a program. Program liczy vat dla każdej pozycji
i sumuje, urządzenie fiskalne sumuje wartość wszystkich pozycji danej stawki vat i na końcu liczy vat
przez co może dochodzić do różnić groszowych.
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Rachunek - Dokument można wystawić tylko od cen brutto, czyli pobrana cena sprzedaży zawsze
będzie cena brutto. Na wydruku znajduje się tylko nazwa, j.m., cena jednostki, ilość oraz wartość.

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 63

Rozdział 8.
Zasada wystawiania dokumentów magazynowych, różnice
pomiędzy wystawieniem dokumentu sprzedaży a
magazynowego, zmiana stanów magazynowych, remanent

Aby zmienić ilości na magazynie w programie, należny wystawić dokument magazynowy. W
momencie zapisania konkretnej pozycji na takim dokumencie (towaru) ten towar zapisuje się w tabeli
tymczasowej dostępnej tylko podczas działania programu i fizycznie zapisuje się w bazie danych wtaz
ze zmianą stanów magazynowych zgodnie z wpisaną ilością w momencie zatwierdzenia tego
dokumentu.
Zatwierdzenie powoduje, że program rozpoczyna transakcję przechodząć po kolei przez wszystkie
towary w dokumencie i blokując je (by inni użytkownicy bazy nie mogli zmienić w trakcie naszej pracy
tych produktów) zapisuje nowe ilości w bazie danych oraz w tabeli przy pomocy której jest wyliczana
aktualna cena ewidencyjna (średnia ważona).
Gdy użytkownik zamknie dokument magazynowy i go nie zatwierdzi, wówczas na tym dokumencie
zostanie wszystko oprócz pozycji z towarami.
Zatwierdzony dokument użytkownik zwykły może zmieniać tylko w zakresie poza towarami, pozycje z
towarami może zmieniać (usuwać, modyfikować, nie można dodawać po zatwierdzeniu) tylko
amidnistrator.
UWAGA! Program gdy administrator modyfikuje towary w zatwierdzonym dokumencie
magazynowym nie modyfikuje wpisów w tabeli ceny ewidencyjnej, administrator jeżeli jest
świadom tego co robi, musi to zrobić samodzielnie.
CZYM JEST TABELA CENY EWIDENCYJNEJ.
Najpierw czym jest średnia ważona:
(cytat zaczerpnięty z internetu):

„Metoda średniej ważonej w przypadku wyceny zapasów jest to metoda wyceny ich rozchodu, polegająca na jego
księgowaniu przy wykorzystaniu średniej ważonej ceny ich nabycia. Metoda ta może być wykorzystywana do rozchodu
materiałów, towarów oraz produktów.

Metody wyceny zapasów są ważne ze względu na fakt, że ceny zakupywanych materiałów oraz ogólne koszty produkcji
zmieniają się w czasie. Często zdarza się sytuacja, w której znajdujące się w magazynie jednostki zapasów były przyjmowane
po różnych cenach. Wydając z magazynu zapas, przedsiębiorstwo musi zdecydować po jakiej cenie zaksięgować jego wydanie.
Jeżeli przedsiębiorstwo nie stosuje metody szczegółowej identyfikacji zapasów, nie jest ono w stanie dokładnie wskazać, która
ich część była przyjęta po której cenie. Wie jedynie ile zapasów zostało po danej cenie przyjęte. Przedsiębiorstwa przyjmują
więc konkretny model wyceny, np. metodę średniej ważonej ceny ewidencyjnej.
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Zgodnie z metodą średniej ważonej, w momencie wydawania zapasu z magazynu przedsiębiorstwo księguje wydanie w
wartości średniej ważonej ceny towaru znajdującego się w magazynie.„

W jaki sposób jest wyliczana taka cena.
Zakładamy następujące zmienne:
C1 – Nowa średnia ważona cena ewidencyjna
Q0 – Ilość sztuk zapasu przed przyjęciem
C0 – Stara cena ewidencyjna
Qz – Ilość sztuk nowo przyjętych na magazyn
Cz – Cena jednostkowa zapasów przyjętych
Q1 – Łączna nowa ilość sztuk zapasu w magazynie
Cenę wyliczamy według wzoru:
C1 = ( (Q0 * C0) + (Qz * Cz) ) / Q1
Ustalona w ten sposób cena jest obowiązująca przy rozchodzie z danego magazynu do momentu
przyjęcie nowego towaru i ustalenia nowej ceny ewidencyjnej.
Liczby są reprezentowane z 3 miejscami po przecinku jeżeli chodzi o ilość towaru, ale po każdym
mnożeniu/dzieleniu wynik jest zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku.
Prześledzmy co się dzieje przy 2 przychodach, jednym rozchodzie, i kolejnych 2 przychodach
Aby program mógł poprawnie wyliczać cenę ewidencyjną, przyjęto że zapisy zmian na magazynie
będą zapisywane w specjalnej tabeli o nazwie tabela cen ewidencyjnych, która jest dostępna w
zakładce każdego towaru i której wpisy może modyfikować (ręcznie dodawać/usuwać) tylko admin.
Dzięki takiej tabeli użytkownik będzie mógł dokłądnie prześledzić co się dzieje z towarem i jak jest
ustalana cena.
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Wpisy są sortowane w kolejności wpisania malejąco i ważny jest ten wpisany ostatnio czyli na górze, i
z niego jest brana aktuana cena.
Dajmy na to mamy towar „Zmiemniaki”, stan na magazynie przed przyjęciem 0 sztuk.
Przyjmujemy 12,245 kg w cenie 3,45 zł. za 1 kg.
Jak wygląda wpis w tabeli:
Ilość
Cena
jednostkowa
transakcji
12,245 kg
3,45 zł

Łączna wartość w
magazynie po
transakcji
42,25 zł

Ilość sztuk w
magazynie po
transakcji
12,245 kg

Cena ewidencyjne
po transakcji
3,45zł.

Przyjmujemy 5 kg w cenie 3,25 zł. za 1 kg.
Jak wyglądają wpisy w tabeli:
Ilość
Cena
jednostkowa
transakcji

Łączna wartość w
magazynie po
transakcji

Ilość sztuk w
magazynie po
transakcji

Cena ewidencyjne
po transakcji

5,000 kg
12,245 kg

58,46 zł
42,25 zł

17,245 kg
12,245 kg

3,39 zł
3,45 zł

3,25 zł
3,45 zł

Jeżeli teraz dokonamy rozchodu to aktualną ceną będzie cena 3,39 zł. za kg.
Robimy wydanie 3,99 kg. Po aktualnej cenie 3,39 zl:
Ilość

Cena
jednostkowa
transakcji

Łączna wartość w
magazynie po
transakcji

Ilość sztuk w
magazynie po
transakcji

Cena ewidencyjne
po transakcji

-3,990 kg
5,000 kg
12,245 kg

3,39 zł
3,25 zł
3,45 zł

44,93 zł
58,46 zł
42,25 zł

13,255 kg
17,245 kg
12,245 kg

3,39 zł
3,39 zł
3,45 zł

Aktualna cena ewidencyjna po tej transakcji wynosi 3,39 zł.
Zróbmy przychód w ilości 0,5 kg w cenie 3,50 zł.
Ilość

Cena
jednostkowa
transakcji

Łączna wartość w
magazynie po
transakcji

Ilość sztuk w
magazynie po
transakcji

Cena ewidencyjne
po transakcji

0,500 kg
-3,990 kg
5,000 kg
12,245 kg

3,50 zł
3,39 zł
3,25 zł
3,45 zł

46,63 zł
44,93 zł
58,46 zł
42,25 zł

13,755 kg
13,255 kg
17,245 kg
12,245 kg

3,39 zł
3,39 zł
3,39 zł
3,45 zł

Jak widać w wyniku wyliczeń i zaokrągleń mimo wpływu na magazyn cena nie uległa zmianie, zróbmy
jeszcze jeden wpływ, w ilości 36,338 kg w cenie 3,15 zł:
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Ilość

Cena
jednostkowa
transakcji

Łączna wartość w
magazynie po
transakcji

Ilość sztuk w
magazynie po
transakcji

Cena ewidencyjne
po transakcji

36,338 kg
0,500 kg
-3,990 kg
5,000 kg
12,245 kg

3,15 zł
3,50 zł
3,39 zł
3,25 zł
3,45 zł

161,30 zł
46,63 zł
44,93 zł
58,46 zł
42,25 zł

50,093 kg
13,755 kg
13,255 kg
17,245 kg
12,245 kg

3,22 zł
3,39 zł
3,39 zł
3,39 zł
3,45 zł

Aktualna cena ewidencyjna – do momentu kolejnego wpływu – to 3,22 zł za kg i ta cena będzie brana
przy rozchodzie. Program na dzień dzisiejszy umożliwia wpisanie własnej ceny przy rochodzie a cenę
ewidencyjną bierze w momencie pobrania towaru do dokumentu a nie robi tego po zatwierdzeniu.
Dlatego też mimo wprowadzenia zatwierdzania dokumentu, należy tak zroganizować pracę, by w
miarę możliwości różne osoby nie robiły przychodów i rozchodów danego towaru w tym samym
czasie, bowiem pomiędzy pobraniem do dokumentu magazynowego a zatwerdzeniem może ktoś
inny dokonać przychodu bądź przy tworzeniu rozchodu po pobraniu towaru do dokumentu a przed
jego zatwierdzeniem ktoś inny –przy założeniu że przychód wykonuje jedna osoba- może zrobić
przychód na magazyn zmieniając aktualną cenę ewidencyjną. W przyszłości bardzo możliwe, że
zostanie zablokowana możliwość zmiany ceny przy rochodzie a cena ta dopiero przy zatwierdzaniu
dokumentu będzie brana do dokumentu by uniknąć takich sytuacji, jednak ze względu na fakt zmian
programu w sytuacji gdy używa jego spora ilość osób zmiany te są wprowadzane są stopniowo
ponieważ mniej rozgarnięci użytkownicy mogli by sobie z tym nie poradzić, a już na pewno nie byli by
w stanie zrozumieć, czemu nie mogą zmienić ceny i czemu jej nie widzą przy tworzeniu dokumentu.
UWAGA! Nie musisz używać cen ewidencyjnych, w ustawieniach ogólnych w zakładce MAGAZYN II
możesz ustawić by program pobierał cenę zakupu z karty towaru (tak jak było to do wersji 3.5) i nie
wypełniał tabeli ceny ewidencyjnej. Zatwierdzanie dokumentu magazynowego i tak pozostanie
mimo takiego wyboru.
UWAGA! Jeżeli ilość po rozchodzie = 0 wtedy cena ewidencyjna = 0 zł. Jeżeli w wyniku rozchodu
ilość zmienia się na < 0 wó6.cas program nie dokonuje wpisu w tabeli ewidencyjnej. Informuje o
tym użytkownika przy zatwierdzaniu.
UWAGA! Przy tworzeniu remanentu przy wypełnianiu tabeli automatycznie użytkownik ma
możliwość wyboru czy program ma brać ceny zakupu z karty towaru czy ceny ewidenyjne.

KOMPLETACJA
Program umożliwia tzw. Kompletację, czyli możliwość tworzenia produktów składających się z innych
produktów. Dzięki czemu program przy dokonywaniu rozchodu jeżeli towar jest oznaczony jako
komplet bierze jego składowe i w tle tworzy dokument RW z składowymi kompletu biorąc jako ilość
ilość wpisaną w zakładce kompletacja na karcie towaru * ilość sztuk kompletu.
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Dokument robiony w tle jest od razu zatwierdzany.
Towar musi być oznaczony jako komplet:

W ustawieniach ogólnych w zakładce MAGAZYN I musimy ponadto zaznaczyć opcje:

Ostatnia wtedy gdy chcemy by nie tylko pierwsze komplety były rozbijane ale także kolejne jeżeli
skłądowa pierwszego kompletu zawiera inne składowe, wtedy z dokumentu RW jest tworzony
kolejny dokument RW.
UWAGA! Proszę pilnować by nie doprowadzić do sytuacji gdzie Towar A składa się z Towaru B a
towar B z towaru A ponieważ program się zapętli generująć w kółko dokumenty i w najlepszym
razie po ręcznym jego zamknięciu (zabiciu) baza nie zostanie uszkodzona.
Kompletacja działą tylko w jednym kierunku tak jak jako dekompletacja. Przyjmowac na magazyn
musimy ręcznie. Prócz skłądowych także komplety.
UWAGA! Przy tworzeniu remamentu istnieje możliwość zaznaczenia by program przy
autmatycznym wypełnianiu tabeli brał tylko te towary, które nie są zaznaczone jako komplet.

UWAGA! A co jeżeli użytkownik posiada już wpisane towary, zmienione stany magazynowe i
zaktualizował program chcąc korzystać. Wystarczy uruchomić okno „Towary / usługi” z poziomu
konta administratora. Na dole okna jest opcja czyszczenia tabeli cen ewidencyjnych oraz opcja
dokonania pierwszych wpisów. Przy pierwszych wpisach –przy czym przed dokonaniem wpisów
można przefiltrować towary wpisy będą dokonane tylko w tych towarach które w oknie będą po
przefltrowaniu uwidocznione- program bierze ilość na danym magazynie i cenę zakupu z karty
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towaru i robi wpis tak jakby to było pierwsze wejście na magazyn. Program dokonuje wpisów na
danym magazynie widocznym w tym oknie.

Dostępne sa nastepujące dokumenty magazynowe:
a) PZ – Przyjęcie z zewnątrz – dokument wystawiamy przy dostawie na magazyn. Ilość wpisana
przy towarach zwieksza stany magazynowe, wskazanego w dokumencie magazynu. W
dokumencie należy wybrać dostawcę.
b) PW – Przyjęcie wewnątrz – dokument wystawiamy np. przy produkcji aby zwiększyć stan
magazynowy wytworzonego produktu, bądź przy remanencie by wyrównać stany
magazynowe jeżeli powstały różnice pomiędzy stanem faktycznym a tym który wynika z
programu. PW można także wystawić przy rozpoczęciu pracy z programem, lub z
jakiegokolwiek innego powodu, działa on jak PZ z tym, że nie wybiera sięw nim dostawcy.
c) MM – Przesunięcie międzymagazynowe – dokument wystawiamy, jeżeli chcemy zmniejszyć
stan towaru na jednym magazynie, jednocześnie zwiększając na innym, czyli przy
przerzuceniu towaru z magazynu na magazyn.
d) RW – Rozchód wewnątrz – dokument wystawiamy np. przy produkcji gdy przekazujemy
materiały do przeróbki. Możemy także wystawić przy przekazaniu pracownikowi towarów,
czy wyrównywaniu przy remanencie stanów magazynowych jeżeli ilość faktyczna różni się od
ilości wskazanej przez program. W dokumencie nie wybiera się klienta.
e) WZ – Wydanie na zewnątrz – dokument wystawiamy przy sprzedaży. Ilość wpisana przy
towarze zmniejsza stan na magazynie. W dokumencie należy wybrać klienta.
Dokumenty magazynowe wystawia się w identyczny sposób jak dokumenty sprzedaży, co zostało
szczegółowo omówione w rozdziale 5. , tutaj zostaną jedynie przedstawione różnice.
Różnice wspólne:
a) w dokumentach magazynowych mamy dostepne tylko i wyłącznie towary, bez usług,
program nie pozwoli na pobranie usługi
b) w dokumentach magazynowych na chwile obecną nie jest wdrożona kontrola numeracji oraz
program nie pobiera tymczasowego numeru jeżeli nie jest ustawiony automatyczny numer,
wobec czego, należy w takim przypadku kliknąć na „Pobierz kolejny” zanim doda się
jakikolwiek towar.
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c) w siatce z towarami mamy do dyspozycji kolumny L.p. , Nazwa, Kod EAN, Cena, Ilość,
Wartość, przy czym edytowalne kolumny to Nazwa, Kod EAN, Cena oraz Ilość.
d) pobrana cena do dokumentunetu magazynowego to cena zakupu z karty towaru, zawsze jest
ona na dokumencie oznaczona jako cena netto, jeżeli zaznaczono na karcie towaru ptaszkiem
brutto przy tej cenie, program i tak pobierze tę cene nieprzerobioną na netto (co zostanie
poprawione w przyszłych wersjach) dlatego na karcie towaru cenę zakupu należy oznaczac
jako brutto tylko i wyłącznie z przypusu jak np. przy wystawianiu Faktur VAT Marża, jeżeli
potrzebujemy rejestru pozwalajaacego na wyliczenie VATu z marży.
e) nie można wpisać ilości zerowej przy towarze
f) z dat dostępna jest tylko data wystawienia
g) wysłać dokument w pdf można tylko z dokumentu, w którym można pobrać klienta bądź
dostawcę, czyli z WZ oraz PZ
Różnice indywidualne:
a) PZ – Przyjęcie z zewnątrz



Zamiast klienta, pobieramy tutaj (tworzymy, edytujemy) dostawcę
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którego wypełniamy w sposób analogiczny do klienta. (możemy dostawców przejrzeć w
zakładce „Zakup” głównego okna programu)




Możemy wpisać numer zamówienia według którego wystawiamy PZ, a także numer
faktury zakupu.
Z dokumentu możemy wygenerować fakturę zakupu (musimy wcześniej pobrać dostawcę
(który musi mieć wpisany NIP) oraz numer faktury zakupu
Dokument możemy wysłać na e-mail w PDF, i domyślnie brany jest e-mail z karty
dostawcy analogicznie jak to było przy kliencie

b) PW – Przyjęcie wewnątrz



W dokumencie nie wybieramy ani dostawcy ani klienta, wpisujemy po prostu adnotacje
kto dany towar przyniósł do magazynu
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Nie można wysłać dokumentu w PDF z programu (można manualnie, zapisując sobie go
wcześniej np. na pulpicie)
Można wygenerować fakturę zakupu (kliknięcie na faktura, otwiera najpierw okno do
wskazania dostawcy -faktura zakupu wymaga dostawcy z NIPem- a następnie generuje
dokument )

c) MM – Przesunięcie międzymagazynowe





Nie wybieramy w dokumencie ani dostawcy ani klienta a jedynie wpisujemy adnotację,
kto towar przenosi
Wybieramy – w przeciwieństwie do pozostalych dokumentów magazynowych – dwa
magazyny, źródłowy oraz docelowy
Nie można wysłać dokumentu w PDF bezpośrednio z programu (można manualnie
uprzednio zapisując go sobie np. na pulpicie)

d) RW – Rozchód wewnątrz

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 72




W dokumencie nie wybieramy ani dostawcy ani klienta, a jedynie wpisujemy adnotację
kto towar odbiera
Nie można wysłać dokumentu w PDF bezpośrednio z programu (można to zrobić
manualnie uprzednio zapisując sobie go np. na pulpicie)

e) WZ – Wydanie na zewnątrz




Możemy w dokumencie wpisać numer zamówienia na podstawie którego jest
wystawiane wz, a także numer Rachunku, paragonu czy faktury
Możemy wybrać albo wydruk dokumentu zawierający ceny zakupu albo wydruk bez cen,
zawierający tylko ilości (jeżeli nie chcemy dzielić się z klientem z tymi informacjami a
mamy potrzebę wydania mu tego typu dokumentu)

Remanent
Aby utworzyć remanent należy przejść do zakładki „Magazyn” i kliknąć w przycisk „Remanenty”,
otworzy się okno
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Wciskamy przycisk „Dodaj” i w podświetlonej linii poniższej siatki wybieramy magazyn, którego
remanent dotyczy, nastepnie wpisujemy datę zgodnie z formatem RRRR-MM-DD
UWAGA! Może się zdarzyć, że program poinformuje przy próbie zapisu, że data jest niewłaściwa (is
not a valid date) może to być spowodowane z inaczej ustawioną datą skróconą w systemie
windows. Aby temu zaradzić należy wejść do ustawień daty w systemie i ustawić format
wyświetlania zgodnie z formatem RRRR-MM-DD czyli np. 2011-12-31
krótki opis np. „początkowy remanent” oraz po kliknięciu podwójnym na napisie „Kliknij mnie” skład
komisji przeprowadzającej spis

po poprawnym zapisaniu wciskamy (przy zaznaczonej linii z naszym remanentem) przycisk
„Przeprowadz spis”, otworzy się okno

Kliknięcie na „Pokaż skład komisji” rozwinie nam listę z osobami przeprowadzającymi spis
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Jak należy wypełniac remanent. Możemy albo klikać na „Dodaj” i wskazywać towary z listy z okna
„Towary i usługi”

albo – co jest wygodniejsze – kliknąć na przycisk „Wypełnij tabele automatycznie” by program pobrał
wszystkie towary, których ilości – według programu – są wieksze od zera.

Co oznaczają poszczególne kolumny. Pierwsze 4 wiadomo. Ilość (według programu) to ilość, która jest
także widoczna w oknie „Towary i usługi”, jest to ilość nie edytowalna, podglądowa. Ilość (faktyczna)
to ilość, jaką użytkownik musi wpisać samodzielnie po sprawdzeniu towarów na magazynie. Jeżeli
ilość faktyczna jest równa ilości według programu linia jest podświetlona na zielono, jeżeli wystepuje
różnica linia jest podświetlona na czerwono.
Użytkownik może wydrukować sobie pomocniczy spis zawierający ilość według programu, z polem do
wpisania ilości faktycznej by mógł z tym wydrukiem przejść się po magazynie, wypełnic i wpisac
później w programie.
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Gdy już wpiszemy ilości faktyczne i zapiszemy zmiany, będziemy mieli widoczne gdzie są różnice

Aby te różnice wyrównać należy wystawić dokumenty magazynowe. Można zrobić to ręcznie
wystawiając dokumenty RW i PW, ale wygodniej jest kliknąć na przycisk „Generuj dokumenty
wyrównawcze” co spowoduje wygenerowanie dwóch dokumentów, jeden RW, drugi PW
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Po kliknięciu na przycisk „Odśwież” wszystko powinno być już ok

czyli ilości będą się zgadzać. Wystarczy więc wydrukować prawidłowy spis z natury wciskając „Drukuj
spis z natury”

Dopisać na nim numer , dopisek „Spis ukończono na pozycji” i wpisać ostatni numer L.P. a nastepnie
można utworzyć wpis w księdze przychodówi rozchodów i w polu w uwagach czy w ostatniej
kolumnie) wpisać wartość spisu .
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Rozdział 9.
Koszty, zakup towarów, zamówienie do dostawcy, faktura
zakupu
Koszty w programie osobno należy (o ile się ma zamiar sporządzać deklarację VAT-7, oraz drukować
rejestry VAT) tylko wtedy gdy są udokumentowane fakturą VAT. W przypadku gdy nie są
udokumentowane fakturą, można bezpośrednio utworzyć wpis w ksiedze przychodów i rozchodów,
bez rejestrowania ich w innych oknach.
Aby utworzyć fakturę zakupową, należy przejść do zakładki „Zakup” i przy przycisku „Zakup towarów”
kliknąć na małą strzałeczkę z prawej strony i z menu, które się rozwinie wybrać pozycję „Nowa
faktura zakupu”, otworzy się okno

Wymagalne pola w dokumencie to „Numer faktury VAT” oraz „Dostawca”. Dostawcę się pobiera,
tworzy, edytuje w sposób analogiczny do klienta na zwykłej fakturze, co zostało obszernie omówione
w rozdziale o zasadach wystawienia dokumentu sprzedaży.
UWAGA! Pobrany do faktury vat zakupowej dostawca musi mieć wpisany NIP gdyż faktura nie
pozwoli w przeciwnym wypadku na zapis zmian
Wybranie/zmiana daty wystawienia pociąga za soba automatyczną zmianę pozostałych dat na taką
samą, zmiana daty otrzymania pociąga za sobą automatyczną zmianę daty, w której faktura ma być
umieszczona w rejestrze vat zakupów na taka sama jak data otrzymania. Daty zmienione można
oczywiście skorygować.
Opis transakcji jest zalecany, ponieważ przy importowaniu faktur zakupowych do ksiegi przychodów i
rozchodów będzie właśnie ten opis brany do treści operacji gospodarczej, jeżeli opis będzie pusty to
do treści operacji będzie wzięty opis domyślny z ustawień ogólnych.
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UWAGA! Kwoty na fakturze zakupowej, jak jest to zorganizowane!
Część użytkowników programu ma potrzebę rejestrowania faktur zakupowych z rozbiciem na
poszczególne towary i usługi po to, ażeby później podejrzeć co kiedy zostało zakupione, bądź dla
celów wygenerowania dokumentu magazynowego PWczy RW, część natomiast chce tylko wpisać
to co jest niezbędne do sporządzenia deklaracji VAT-7, czyli łączną kwotę netto + VAT z rozbiciem
na zakupy inwestycyjne oraz pozostałe. DUMPINGOWIEC zawiera podwójne rozwiązanie.
Osoby chcące tylko wpisać łączne kwoty z faktury, wypełniają tylko pierwszą stronę dokumentu, czyli
po zsumowaniu kwoty netto oraz kwoty VATu na otrzymanej fakturze wpisują te wartości do pól
„Wartość NETTO” oraz „Kwota VAT”, albo przy zakupach inwestycyjnych (środkach trwałych) albo
(domyślnie) w pozostałych zakupach.
UWAGA! VAT nie jest weryfikowany (porównanie do ceny netto), rózne programy korzystają z
róznych metod liczenia VATu (albo od całej faktury z rozbiciem na stawki, albo dla każdej pozycji
sumując wartość na końcu z rozbiciem na stawki, obie metody albo od cen brutto albo netto, czyli
co najmniej 4 metody) dlatego też program przyjmie każdą wartość, jeżeli użytkownik wpisze przy
stawce na swojej fakturze 23%, kwote netto 100 zł i vat 24 zł, to mimo iż jest to oczywisty błąd
program zapisze tę wartość.
UWAGA! Jeżeli zdecydujemy się dodać poszczególne pozycje na fakturze zakupowej
(towary/usługi) i pojawią się tam różnice w vacie, proszę się nie stresować, metoda liczenia vatu w
dumpingowcu może się różnić od metody liczenia vatu w programie w którym została wystawiona
Państwa faktura, po powrocie do okna głównego faktury zakupu z widoku szczegółów, gdy to
program zsumuje wartości poszczególnych pozycji i wypełni pola „Wartość NETTO” oraz „Kwota
VAT” wartości te będzie można skorygować i właśnie te wartości z tych pól będą brane pod uwagę
przy tworzeniu rejestru VAT zakupów i przy imporcie do deklaracji VAT-7 a nie wartości z okna z
szczegółami faktury (towarami/usługami)
Nasza faktura obecnie wygląda tak
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Możemy zapisać zmiany i zamknąć fakturę bądź dodać do niej poszczególne pozycje.
Założmy, że chcemy dodać szczegóły, zakup 2 segregatorów po 25 zł netto oraz pieczątki za 50 zł
netto, obie pozycje według stawki 23%, po zapisaniu zmian wciskamy przycisk „Pobierz / utwórz
poszczególne pozycje faktury”, otwiera się okno

Towary/usługi dodajemy, tworzymy w sposób analogiczny jak przy dokumentach sprzedaży, dlatego
odsyłam do rozdziału obszernie opisujacego tworzenie dokumentu sprzedaży. Jednak jest jedna
różnica, cena która jest pobierana to cena z pola „Cena zakupu” a nie „Cena sprzedaży”. Zapisujemy
zmiany (przy edycji w siatce np. ilości) wciskając strzałkę w dół lub w górę na klawiaturze lub
wybierając „Zapisz i wróć do okna głównego faktury”.
Dodajemy więc dwa towary

i wciskamy „Zapisz i wróć do okna głównego faktury”, program zapyta się nas
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czyli zaproponuje skorygowanie wpisanych uprzednio wartości w polu z kwotą netto oraz vat. Nie ma
to dla nas w tym momencie znaczenia, ponieważ kwoty w obu wypadkach będą się zgadzać, ale
wciskamy tak czy siak dla przykładu „TAK” i jak widzimy wartości zostały nadpisane, ale nic nie
zauważyliśmy gdyz pozostały takie same

Możemy teraz jednym kliknięciem zdublować fakturę zakupu, np. przy kosztach ponoszonych co
miesiąc, by niepotrzebnie nie wpisywac tych danych od nowa. Służy do tego przycisk „Zdubluj fakturę
z nowymi datami, po kliknięciu pokaże się okno

w którym należy wpisac numer faktury i ewentualnie skorygować daty.
UWAGA! Program dublując fakturę pomija szczegóły faktury, czyli kopiuje fakturę bez towarów i
usług z drugiej zakładki. Sytuacja taka wystepuje w wersji 3.5 i na pewno zostanie poprawiona w
kolejnych wersjach!
Wróćmy do naszej poprzedniej faktury, interesują nas pozostałe 4 przyciski
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Pierwsze dwa na górze generują dokumenty wypłat, jeden gotówkową zapłatę, drugi poprzez
przelew

Dokumenty wpłat/wypłat mają kluczowe znaczenie jeżeli chcemy korzystać z rozrachunków z
dostawcami ponieważ na ich podstawie oraz na podstawie naszych zobowiązań wobec nich
(wystawionych faktur zakupowych) jest liczone saldo pozwalajace na wyszukanie nadpłat, czy
niedopłat.

Kolejne dwa przyciski pozwalają na wygenerowanie dokumentów magazynowych. Może zdarzyć się
sytuacja, że magazynier wprowadzi fakturę zakupu a dopiero z niej wygeneruje dokument
magazynowy ponieważ np. ilości nie będą się pokrywać z ilościami utworzonymi w zamówieniu do
dostawcy z poziomu dumpingowca (z którego także można wygenerować dokument magazynowy
PZ).
Przed wygenerowaniem dokumentu należy dodać szczegóły faktury zakupu (towary i usługi)
ponieważ na ich podstawie jest generowany dokument magazynowy.
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UWAGA! Fakturę zakupu można wygenerować (z pozycjami dodatkowymi czyli towarami /
uslugami) także z poziomu zamówienia do dostawcy, dokumentu PZ oraz dokumentu PW.
Przyjmując dostawę możemy skorzystać z 4 opcji automatycznego generowania dokumentów:
1) Na podstawie zamówienia do dostawcy wygenerować z niego dokument PZ, z z PZ Fakturę
Zakupu
2) Na podstawie zamówienia do dostawcy wygenerować z niego Fakturę zakupu a z Faktury
dokument PZ bądź PW
OBA POWYŻSZE KROKI MOŻNA TAKŻE WYKONAC Z POMINIĘCIEM ZAMÓWIENIA DO
DOSTAWCY, TZN
1) Utworzyć ręcznie dokument PZ lub PW i z niego wygenerować Fakturę zakupu
2) Utworzyć ręcznie Fakturę zakupu i z niej wygenerować dokument PZ lub PW

Aby utworzyć zamówienie do dostawcy należy w zakładce „Zakup” w głównym oknie programu
kliknąć strzałeczkę przy przypisku „Zakup towarów” i wybrać z wysunietego menu pozycję „Nowe
zamówienie do dostawcy”, pokaże się nastepujące okno
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które jest niemalże identyczne jak okno z dokumentem PZ z tą różnicą, że w tym oknie brak jest opcji
wyboru magazynu (przy generowaniu pz magazyn jest brany ten który jest zaznaczony jako
domyslny), brak jest pól do wpisania numeru zamówienia oraz numeru faktury, a z samego okna
można dodatkowo wygenerować dokument PZ. Dodatkowo prócz daty wystawienia znajduje się na
nim data odbioru.
Sam dokument wystawia się w identyczny sposób, dlatego odsyłam do rozdziału dotyczącego
dokumentów magazynowych oraz rozdziału opisującego wystawianie dokumentu sprzedaży.
Warto wiedzieć, że przy pobieraniu towarów do dokumentu, program domyslnie proponuje ilość
wpisaną jako ilośc minimalną na karcie towaru

Dokument nie pozwoli na zapisanie towaru z ilością 0, w takim przypadku przed zapisaniem pozycji
należy zmianić ilość na > 0 lub kliknąć cofnij na dokumencie.
Wszystkie faktury zakupu oraz zamówienia do dostawcy można podejrzeć w oknie „Zamówienia do
dostawcy, faktury zakupu”, które jest dostępne po kliknięciu w sam środek przycisku „Zakup
towarów” znajdującym się w zakładce „Zakup” w głównym oknie programu
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Rozdział 10.
Fiskalizacja paragonu, czyli drukarki fiskalne, kasa fiskalna
eXpert – przygotowanie do pracy oraz korzystanie
Zanim rozpoczniemy pracę z urządzeniem fiskalnym musimy dumpingowca odpowiednio
skonfigurować. Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to przejście do ustawień ogólnych i wybór sprzętu
fiskalnego w zakładce „Urządzenia fiskalne” oraz wpisanie portu COM pod którym sprzęt jest
widoczny w komputerze. Port najlepiej przetestować na programie serwisowym, który jest
standardowo dołączany do danego sprzętu, drukarki fiskalnej czy kasy. A dopiero później gdy się ma
pewność przejść do dumpingowca by niepotrzebnie nie stresować się, że nie działa podczas gdy może
to być spowodowane właśnie wpisanym złym portem.
Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki „Słowniki / dodatki” i kliknięcie na przycisk
‘VAT/RYCZAŁT/JM/Kategorie i inne”, otworzy się okno w którym należy przejść do zakładki „Stawki
VAT”

To co nas interesuje znajduje się w kolumnie „Kod drukarki fiskalnej”. W momencie wysłania pozycji
do kasy/drukarki fiskalnej program nie wysyła liczby odpowiadającej stawce czy litery np. zw, a kod
pod którym dany sprzęt zrozumie jaką stawkę ma zastosować. Jeżeli na karcie towaru ustawiono
stawkę 23% to przy fiskalizacji zakładając, że ustawiono w programie wartości jak na powyższym
obrazku zostanie wysłany kod 01.
Zależnie od rodzaju sprzętu kod drukarki może mieć formę liter A,B,C itd. (przy protokole posnet)
bądź 01,02,03 itd. przy drukarkach Elemis/Farex czy kasie fiskalnej eXpert lub inne znaki.
Jeżeli mamy drukarkę fiskalną Elemis/Farex to aby przypisać właściwą stawkę do cyfr należy wziąć
sobie raport z kasy i zobaczyć jakie ma litery przy stawkach, ulożyć sobie na stos w dwóch kolumnach,
przy literkach dopisując cyfry
A 01
B 02
C 03
itd.,
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i np. jeżeli mamy przy interesującej nas stawce litere B bo do kodu drukarki fiskalnej w przypadku
drukarki elemis/farex wpisujemy 02.
Po tym kroku mamy skonfigurowanego DUMPINGOWCA do pracy z drukarką,kasą fiskalną. Aby móc
drukować paragony, trzeba przygotować sobie towary/usługi. Inaczej odbywa się to przy drukarkach
fiskalnych inaczej przy kasie fiskalnej eXpert
1) Drukarki fiskalne
Otwieramy (lub tworzymy nowy) kartę towaru/usługi, wybieramy w nim stawkę VAT oraz
wpisujemy nazwę drukowana na paragonie.

Nazwa ta może mieć na karcie towaru do 20 znaków. Jeżeli nazwy tej nie wpiszemy to przy
drukowaniu paragonu program weźmie nazwę z paragonu i przytnie ją przy drukarkach
posnet/emar do 25 znakow, przy elemis/farex do 32 znaków.
(w przyszłości długość pola na karcie towaru/usługi będzie edytowalna w ustawieniach)
2) Kasa fiskalna eXpert
Aby puścić paragon na kasie eXpert musimy ją uprzednio zaprogramować. Przy fiskalizacji
program wysyła KOD towaru oraz ilość nic więcej.
Aby zaprogramować kasę otwieramy (lub tworzymy nowy) kartę towaru/usługi, wybieramy
w nim stawkę VAT oraz wpisujemy nazwę drukowaną na paragonie, która może mieć max 16
znaków (jak wpiszemy dłuższą to zostanie przycieta). Kolejną i to najważniejszą sprawą jest
wpisanie kodu PLU

może mieć on zakres od 0001 do 9650, każdy towar/usługa musi mieć inny kod PLU, to
własnie do tego kodu na kasie jest przypisywana / nadpisywana przy programowaniu
pozycja.
(można więc z pominięciem Dumpingowca puścić paragon na kasie wybierając ilośc np. 1,
klikając na *, później wpisując kod np. 0001 lub po prostu 1 i wciskając PLU, kasa ma tę
przewage nad drukarką, że nie koniecznie wymaga komputera do pracy i ma małe rozmiary)
Ostatnią rzeczą jest wpisanie ceny sprzedaży, która będzie zaprogramowana w kasie.
po zapisaniu towaru/usługi przechodzimy do zakładki „Słowniki / dodatki” głównego okna
programu, klikamy na strzałeczkę znajdującą się z prawej strony przycisku „Export PLU” i
wybieramy pozycję „Exportuj PLU (kasa eXpert) do pliku – można skopiować na karte SD”
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Program poprosi o wskazanie katalogu do zapisu pliku

nazwy pliku nie należy zmieniać. Każda kasa eXpert przyjmie plik albo takiej nazwie jaka jest
domyślna czyli XXXXXXXX.PLU, albo o nazwie składającej się z między innymi fragmentu
numeru seryjnego kasy (w instrukcji kasy należy sprawdzić jak się go tworzy). Po zapisaniu
tego pliku na karcie SD, trzeba wsadzić kartę do kasy fiskalnej. Kliknąć klawisz TRYB
kilkakrotnie az wyświetli się napis SD, wpisać kod 9999 i wcisnąć KAS. Nastepnie wpisać 1 i
kliknąć PLU. Kasa załaduje bazę towarową. Aby przejść spowrotem do trybu sprzedaży
wciskamy TRYB i przy sprzedaży wpisujemy kod 1 i wciskamy KAS.
Czasem kasa nie pozwoli na załadowanie pliku, wówczas musimy wykonac raport zerujący
i/lub raport dobowy. Odsyłam w tym celu do instrukcji.
W pliku PLU są uwzględniane towary, w których wpisano kod PLU, których domyślna cena
sprzedaży > 0, które mają wpisana nazwę drukowaną na paragonie (która jest przycinana do
16 znaków) i które to mają wpisany przy stawce (w słownikach) kod drukarki fiskalnej.

Ostatni krok to FISKALIZACJA.
Tworzymy paragon tak jak każdy inny dokument sprzedaży (odsyłam do rozdziału poświęconego
wystawianiu dokumentu sprzedaży), możemy nie pobierać klienta, pobieramy/tworzymy
towar/usługę, zapisujemy dokument i aby puścić do naszego urządzenia klikamy na strzałke
znajdującą się z prawej strony przycisku z drukarką wybierając opcję „Fiskalizuj”

lub wciskamy klawisz F12.
Paragon wychodzi na drukarce fiskalnej lub na kasie eXpert. W przypadku kasy eXpert aby zakończyć
transakcję należy wcisnąć na kasie przycisk GOT.
(na kasie można także wycofać linie paragonu klikając klawisz –jeden raz lub kilka jeżeli chcmey zdjąć
więcej pozycji-KOR)
Przy wysyłce do kasy fiskalnej brana jest pod uwagę tylko kolumna ilość na paragonie, więc reszty
edytować nie trzeba, natomiast przy drukarce fiskalnej także cena oraz stawka vat i jm.
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Rozdział 11.
Ewidencje VAT, deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

W celu rozliczenia podatku od towarów i usług należy prowadzić ewidencje sprzedaży VAT. To na ich
podstawie sporządzana jest deklaracja VAT-7, muszą więc one zawierać wszystkie informacje, które
potrzebne sa do jej wygenerowania.
Ewidencje VAt Sprzedaży
W programie Ewidencje VAT sprzedaży sa rozbite na kilka różnych ewidencji w zalezności od typu
Faktury. Wszystkie dostępne są w zakładce „Księgowość” głównego okna programu, po kliknięciu na
strzałeczkę znajdująca się z prawej strony przycisku „Ewidencje VAT Sprzedaży”.
Dostępne mamy nastepujące ewidencje sprzedaży VAT:
a) Paragony
Nie należy korzystać z tej ewidencji jeżeli fiskalizujemy paragony, ponieważ dumpingowiec
używa innej metody liczenia VATu niż kasa fiskalna. Na kasie VAT jest liczony na końcu od
wartości z rozbiciem na stawki, a w dumpingowcu w każdej pozycji i na końcu sumowany,
przez co mogło by dojśc do rozbiezności pomiędzy ewidencją a raportem miesięcznym. Nie
należy więc w takim przypadku importować wartości z tego rejestru.
b) Faktury VAT, Faktury VAt Zaliczki
c) Faktury VAT marża
Rejestr jest bardzo ważny dla osób korzystających z vat marża ponieważ zawiera informację
pozwalające na wyliczenie VATu od marży (inaczej niż przy zwykłych fakturach, czyli nie VATu
od całej pozycji a od samej marży!)
d) Faktury VAT UE
Rejestr nie zawiera kwot podatku
e) Faktury Wewnętrzne
f) Sprzedaż bezrachunkowa
Sprzedaż zostanie omówiona w osobnym rozdziale
g) Korekty Faktur VAT, Faktur VAT Zaliczek
Korekty zostana omówione w osobnym rozdziale
Ewidencja VAT Zakupu
Ewidencja VAT zakupu jest jedna i mieści się w tej samej zakładce pod przyciskiem „Ewidencja VAT
Zakupu”. Zawiera faktury zakupu wpisane w programie.
Wszystkie rejestry VAT (Zakupu/Sprzedaży) zawierają dokumenty, w których zaznaczono opcję
„Rejestr VAT” i sa zamieszczone w dacie, jaka wystepuje przy tym napisie. Ta data także jest brana
przy importowaniu rejestrów do deklaracji vat.
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W samych rejestrach nie wybieramy miesiąca a zakres dat, możemy więc wziąć zakres 3 miesięcy
(kwartalne rozliczanie), 1 miesiąc czy jeden dzień przy podejrzeć sprzedaż.

Deklaracja VAT-7, VAT-7K, VAT-7D
Aby uwtorzyć w programie deklaracje rozliczeniowe VAT-7 należy w zakładce „Księgowość” w
głównym oknie programu kliknąć na strzałkę znajdującą się z prawej strony przycisku „VAT” i wybrac
pozycję „Deklaracje VAT7 / VAT7K / VAT7D”

Otworzy się zestawienie wystawionych deklaracji

Kliknięcie na „Dodaj” tworzy nową deklarację VAT, domyslnie są brane informacje teleadresowe
podatnika z ostatniej deklaracjim należy jednak zawsze zweryfikować te dane przed wydrukiem
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W oknie tym wypełniamy interesujące nas pola i zapisujemy zmiany.
UWAGA! Przed wypełnieniem deklaracji najedź myszką na znaki zapytania, zawarte tam są
instrukcje jak program wypełnia deklaracje!
Do deklaracji możemy pobrać wartości z rejestrów VAT, albo bez zaokrąglenia, jeżeli chcemy dodać
kwoty np. z raportu miesięcznego z kasy albo z zaokrągleniem. Jeżeli wybierzemy bez zaokraglenia,
musimy zaokraglić te wartości samodzielnie do pełnego złotego od koncowki 50 groszy w górę,
poniżej 50 gr. w dół. Jeżeli oddamy do US deklarację z końcówkami dostaniemy wezwanie do
skorygowania. Przetestowane na wielu podatnikach (w tym mnie) sporządzających poraz pierwszy
samodzielnie poza programem deklarację VAT.
UWAGA! Do momentu zaokrąglenia kwot na deklaracji wartości w podsumowaniach mogą nie
pokazywac prawdy, ponieważ tam nie sa pod uwagę brane koncówki groszowe! Proszę nie
panikować tylko przed wydrukiem zaokrąglić wartości.

Po zapisaniu klikamy na wybraną deklarację z obrazkiem drukarki. np. na „Drukuj VAT-7” i pokazuje
się nasza deklaracja, która należy podpisać, oraz wpisac imię i nazwisko osoby wypełniającej.
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Rozdział 12.
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

W programie można prowadzić księge przychodów i rozchodów oraz wyliczać zaliczki miesięczne na
podatek dochodowy zarówno według skali jak i 19% (liniowy).
Aby otworzyć ksiege przychodów i rozchodów należy kliknąć w zakładce „Ksiegowość” w sam środek
przycisku „Księga”, otworzy się okno

które przedstawia widok główny ksiegi przychodów i rozchodów.
Z prawej strony na górze znajduje się okres za jaki ksiega jest wyświetlana, po zmianie miesiąca oraz
roku należy kliknać na „Wyświetl / odśwież” by zmienić widok czy odświeżyć po zmianach
(modyfikacji, dodania czy usunięciu wpisu).
Po lewej stronie mamy trzy standardowe przyciski
a) „Dodaj wpis” tworzy nowy wpis w księdze
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Aby dodać go do ksiegi należy wypełnić pole L.P., reszta pól (prócz miesiąca i roku) jest
nieobowiązkowa. Imię i nazwisko / nazwę czy adres można wpisać ręcznie lub pobrać z
klienta czy dostawcy. Wpisanie kwoty w jednej z pozycji przy sprzedaży / kosztach czy
zakupach towarów handlowych spowoduje umiejscowienie w tej kolumnie w ksiedze danej
kwoty. Po lewej stronie na górze jest do wyboru czy jest to Przychód, Koszt czy Remanent,
nie ma to wiekszego znaczenia na dzień dzisiejszy, ale w przyszłości może się to zmienić jeżeli
dojdzie rozliczenie roczne. Kwoty remanentu należy wpisywać w kolumnie 15.
b) „Popraw wpis” jest aktywne jak się najedzie na dany wpis i kliknięcie tego przycisku otwoera
dany wpis w trybie edycji.
c) „Pokaż wpis” otwiera dany wpis w trybie podglądu.
Usunąć wpis można po jego otwarciu np. wybierając przycisk „Pokaż wpis”.
Na dole pod listą wpisów znajdują się nastepujące opcje

Od lewej. Klawisze nawigacyjne, pod klawiszami nawigacyjnymi przyciski do zaznaczenia lub
odznaczenia wszystkich wpisów, wpis zaznacza się (zbiorowo) zaznaczając przy nim ptaszka

Kolejne 3 opcje istnieją własnie dla zaznaczonych w ten sposób wpisów. Pierwsze dwie opcje dublują
zaznaczone wpisy, pierwsza tylko z nowym L.p. druga z nowym L.p. oraz datą zdarzenia. Trzecia opcja
usuwa zaznaczone w ten sposób wpisy, przed usunięciem każdego program pyta czy aby na pewno
chcemy to zrobić przy czym przy tym pytaniu mamy otwarty dany wpis.
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Kolejne dwie opcje działają dla jednego podświetlonego na pomarańczowo wpisu (nie musi być
zaznaczony ptaszkiem). Zakładając że mamy dwa wpisy, wpis z fakturą FA3 oznaczony jako L.p. 3
oraz wpis z fakturą FA4 oznaczony jako L.p.4

to będąc na wpisie z l.p. 3 (czyli jak jest podświetlony) i klikając przycisk „Przesuń w dół podmieniając
L.p. „ program przesunie wpis z fakturą FA3 na miejsce FA4, FA4 na miejsce FA3 tak, że FA3 będzie
miało L.p. 4, a FA4 l.p. 3

Jak jest to genialne zda sobie sprawe ten kto będzie musiał zaksiegować dokument chronologicznie
nie pasujący do kolejności. Zdarza się, np. przy ksiegowaniu opłaty za głoszenie do VAT przed
rozpoczęciem działalności, pierwszy wpis z nowszą datą zdarzenia musi być remanent, drugi wpis z
datą starszą byłby własnie dowód opłaty za zgłoszenie do vat, trzeci z nowszą niż remanent datą
przedstawiający już zwykłą operację gospodarcza. Inne programy sortują wpisy według daty
zdarzenia, a L.p. nadaja automatycznie, tutaj można to zmienić.
Przycisk „Drukuj ksiegę” pozwala na wydrukowanie ksiegi przychodów i rozchodów. Na wydruku na
dole strony znajdują się trzy linie, jedna to „Suma strony”, druga to „Suma z przeniesienia”, działająca
w ten sposób, że przedstawia ona wszystkie kwoty od początku roku z pominięciem strony aktualnej,
i trzecia linia to „Razem od poczatku roku”, która zawiera sumę dwóch pierwszych linii czyli sumy
strony oraz sumy od z przeniesienia.
W księdze przychodów i rozchodów w danym roku obowiązuje jedna numeracja, nie może się numer
w danym roku powtórzyć. jeżeli się powtorzy program wyświetli komunikat

wtedy trzeba przejrzeć wszystkie miesiące danego roku bo na pewno w któryms jest powtórzony
wpis (l.p.).
Sam numer aktualny l.p. który jest brany do nastepnego wpisu jest ustawialny (i na początku roku
należy go ustawić na 1) w zakładce „Słowniki / dodatki” głównego wciskając przycisk „Numeracja
dokumentów”
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Wpisy w księdze przychodów i rozchodów możemy dokonywać albo manualnie jak powyżej opisano,
albo automatycznie. Automatycznie robi się to albo z okna „Dokumenty sprzedaży” przy
dokumentach sprzedaży albo z okna „Zamówienia do dostawców, faktury zakupu” przy fakturach
zakupowych.
a) „Dokumenty sprzedaży”
Aby zaksiegować dokumenty sprzedaży, należy w zakładce „Sprzedaż” głównego okna
programu kliknać w sam środek przycisku „Dokumenty sprzedaży”, otworzy się okno z lista
dokumentów, widok możemy przefiltrować, wybierając np. dany typ dokumentów, czyli np.
same faktury VAT, oraz okres za jaki chcemy je wyświetlić i przechodzimy na sam spód okna
gdzie mamy dostepne opcje

Czyli w pierwszej kolejności zaznaczamy ‘ptaszkami’ dokumenty, które chcemy zaksiegować
(możemy kliknąć „Zaznacz wszystkie”), następne wbieramy kierunek ksiegowania, który
powinien być wskazany jako „od dolnego do górnego” ponieważ w tym oknie dokumenty są
sortowane malejąco w koleności wystawienia, więc przy takim kierunki albo w ogóle albo w
bardzo malym stopniu będzie trzeba zmieniac kolejnośc wpisów.
Kolejną rzeczą jest wybór miesiąca oraz roku zaksiegowania. I ostatnim krokiem jest
kliknięcie na strzałkę znajdującą się przy przycisku „Ksieguj w księdze przychodów” i wybór
czy chcemy ksiegowac w cenach NETTO (vatowcy) czy w cenach BRUTTO (nievatowcy), po
wybraniu którejkolwiek z tych pozycji rozpocznie się ksiegowanie. Program będzie pobierać
nowy L.p. i w pisie umieści informację o odbiorcy, w tytule operacji gospodarczej zamieści
domyslny tytuł operacji gosodarczej, który się ustawia w ustawieniach ogólnych, a w polu
„Wartość sprzedanych towarów i usług” kwote z dokumentu a w uwagach program wpiszę
informację o typi edokumentu np. „Rachunek”.
Po odświeżeniu widoku w ksiedze wpisy się pojawią.
b) „Zamówienia do dostawców, faktury zakupu”
Aby zaksięgowac faktury zakupowe, należy kliknąć z okna głównego z zakładki „Zakup” w sam
środek przycisku „Zakup towarów”. Domyslnie otworzy się widok wpisanych faktur
zakupowych.

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 96

Analogicznie jak w przypadku dokumentów sprzedaży, zaznaczamy faktury, które chcemy
zaksiegować, wybieramy klierunek, miesiąc, oraz UWAGA kolumnę albo „Zakup towarów
handlowych” albo „Pozostałe zakupy” i klikamy na strzałkę przy przycisku „Księguj w ksiedze
przychodów” wybierając czy ma zaksiegować w cenach brutto czy netto.
Jako tytuł operacji gospodarczej, jeżeli podano na fakturze zakupu opis transakcji, jest brany
ten opis, jeżeli opisu nie podano, brany jest domyslny tytuł operacji gospodarczej, który jest
ustawialny w ustawieniach ogólnych.
Wpis w ksiedze można także dodać klikając w głównym oknie programu w zakładce „Księgowość” na
przycisk „Dodaj wpis” mieszczący się przy przycisku „Księga”. Można także na niego ustawić skrót
klawiszowy w ustawieniach ogólnych.

Zaliczki na podatek dochodowy – zestawienie roczne
Przejdźmy teraz do zakładki „Ksiegowość” głównego okna programu. Po kliknięciu na strzałkę
znajdującą się przy przycisku „Księga” i wybraniu z menu, które się wysunie pozycji „Księga
przychodów i rozchodów – zestawienie roczne – zaliczki na podatek” pokaże się okno

Ookno jest podzielone na 4 zakładki.
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1) „Zestawienie roczne + dane narastająco”
Zakładka zawiera dokładnie to co jest zawarte w księdzie z tym, że dane sa przedstawione i
miesięcznie i narastająco od początku roku. Wydruk księgi nie zawiera sumy z danego
miesiąca, tylko dane narastająco, więc jeżeli chcemy mieć na wydruku sumy z danego
miesiąca możemy wydrukować te zestawienie.
2) „Zaliczka na podatek dochodowy – 19%”

Zakładka zawiera wyliczone zaliczki na podatek. W każdej linii znajdują się dane narastajaco
od stycznia do obecnego miesiąca. Sam podatek jest liczony tylko wtedy gdy podstawa
opodatkowania > 0, jeżeli nie to dalej znajdują się zera.
Jeżeli wyjdzie nam zaliczka w styczniu 100 zł, a w lutym 120 zł, to w lutym wpłacamy już tylko
20 zł, ponieważ w styczniu wpłaciliśmy 100 zł, a dane sa liczone przecież narastająco.
3) „Zaliczka na podatek dochodowy – SKALA”
Zakładka analogiczna do poprzedniej, z tym, że podatek ejst liczony według skali.
Ustawienia skali (a także podatku liniowego) znajdują się w ustawieniach ogólnych, co
zostało omówione w osobnym rozdziale. Przy skali przy wyliczeniach uwzględniono kwotę
zmniejszającą podatek.
4) „Odliczenia”

W ostatniej z zakładek znajdują się odliczenia, edytować je można wybierając miesiąc i
klikając na nim prawym przyciskiem myszy a nastepnie wybierając „Edytuj odliczenia w
miesiącu”. Przy wyliczaniu podatku będą one brane pod uwagę, można więc odliczyć część
odliczalną ub. zdrowotnego od podatku oraz ub. społeczne od dochodu.
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Rozdział 13.
Ryczałt - ewidencja od przychodów ewidencjonowanych
(różnice pomiędzy księgą przychodów a ewidencją ryczałt)
W tym rozdziale będą pokazane tylkko różnice pomiędzy księgą przychodów a ewidencją ryczałt, ze
względu na to, że obie ewidencje działają w łudząco podobny sposób. Dlatego też przed
przeczytaniem niniejszego rozdziału odsyłam do rozdziału 11.
Ewidencję otwieramy klikając w sam środek przycisku „Ewidencja” znajdującego się w zakładce
„Księgowość” głównego okna programu w sekcji „Ryczałt”

W przeciwieństwie do księgi przychodów i rozchodów nie zawiera ona treści operacji gospodarczej. A
zamiast poszczólnych kwot dokumentujących inną czynność pole z kwotą jest rozbite na stawki
ryczałtu.
Przy księgowaniu z poziomu okna z dokumentami sprzedaży, program rozbija kwoty z dokumentów
sprzedaży według stawek ryczałtu podanych na karcie danego towaru znajdującego się w danym
dokumencie, sumuje je, jeżeli na danym dokumencie występuje więcej pozycji z tą samą stawką i
zamieszcza kwoty w odpowiednich kolumnach

W oknie z fakturami zakupu brak jest opcji ksiegowania, ponieważ ryczałt nie przewiduje kosztów
uzyskania przychodów.
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Nowy wpis tworzy się dokładnie tak jak wpis w księdze, albo klikając na „Dodaj wpis” (w oknie z
ewidencją lub w głównym oknie programu w zakładce „Księgowość”) albo poprzez skrót klawiszowy.

Jeżeli chodzi o wyliczony ryczałt, to tak jak w przypadku ksiegi przychodów i rozchodów, musimy przy
przycisku „Ewidencja” kliknąć strzałkę znajdującą się z prawej strony i z wysuniętego menu wybrać
pozycję „Ryczałt – zestawienie roczne – należny ryczałt”.

W przeciwieństwie do księgi mamy tutaj dwie zakładki, jedna z wyliczonym ryczałtem, gdzie możemy
zaznaczyć albo żeby program wyliczył ryczałt narastająco od stycznia do aktualnego miesiąca albo po
zaznaczeniu opcji „Wylicz dane z danego miesiąca, nie narastająco” by wyliczył tylko z wybranego
miesiąca, druga z odliczeniami od przychodu oraz ryczałtu
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Przy księgowaniu z okna Dokumenty sprzedaży naturalnie musimy zamiast „Księguj w księdze
przychodów” pozycje „Księguj w ewidencji przychodów (ryczałt)” i tutaj czy w kwotach netto czy w
brutto.
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Rozdział 14.
Sprzedaż bezrachunkowa – dowody wewnętrzne
W programie możemy sporządzać dowody wewnętrzne, ale tylko te dotyczące sprzedaży
bezrachunkowej.
W głównym oknie programu w zakładce „Sprzedaż” mamy działający jak przycisk „Dokumenty
sprzedaży” przycisk „Dowody wewnętrzne”. Kliknięcie w środek przycisku otwiera nam zestawienie
wystawionych dowodów wewnętrznych, z mozliwością ich podejrzenia, edycji

Możemy z poziomu tego okna księgować dowody, analogicznie jak dokumenty sprzedaży do ksiegi
lub ewidencji ryczałt (odsyłam do rozdziału 11. oraz 12.).
Wartość netto oraz brutto jest inna, jeżeli zestawienie dotyczy vatowca, przy nievatowcu, te pozycje
będą równe kwocie wpisanej w dowodzie KSIĘGA.
Do dyspozycji mamy 4 warianty:
1) „Nowe dzienne zestawienie – KSIĘGA”
Wystawiają je nievatowcy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych
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Do wpisania mamy tutaj tylko jedną kwotę.
2) „Nowe dzienne zestawienie – KSIĘGA + VAT”
Wystawiają vatowcy opodatkowani na zasadach ogólnych

Należy wpisać tutaj osobno kwoty netto, osobno kwoty vat oraz kwoty brutto.
Program nie wylicza tutaj podatku !
(niewykluczone, że dojdzie pomocnik, który wypełni pola po wpisaniu jednej z kwot)
3) „Nowe dzienne zestawienie – RYCZAŁT”
Wystawiając nievatowcy będący na ryczałcie
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Wpisujemy tutaj kwoty z podziałem na stawki ryczałtu.
4) „Nowe dzienne zestawienie – RYCZAŁT + VAT”
Wystawiają vatowcy będący na ryczałcie

Jest to dość uciążliwe zestawienie, jeżeli sprzedajemy usługi bez rachunków opodtakowane
według różnych stawek. Musimy tutaj uzupełnić kwoty osobno przy każdej stawce ryczałtu, w
każdej osobno dla każdej stawki VAT. Program nie wylicza tutaj podatku, kwoty sami
wpisujemy (niewykluczone, że w kolejnych wersjach pojawi się pomocnik wyliczający
podatek po wpisaniu jednej pozycji).
W przypadku gdy wystawiamy dowody wewnętrzne bedąc vatowcami, rejestr vat zawierający kwoty
z tych dowodów zmajduje się w zakładce „Ksiegowość” głównego okna programu po kliknięciu na
strzałkę znajdującą się przy przycisku „Ewidencje vat sprzedaży” w pozycji „Sprzedaż
bezrachunkowa”.
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Rozdział 15.
Rozrachunki z klientami
Prowadząc sprzedaż przydałoby się mieć jakąkolwiek kontrolę nad należnymi pieniędzmi. W
programie do tego służy okno „Rozrachunki z klientami”, które znajduje się w zakładce „Sprzedaż”
głównego okna programu

Jak są liczone salda. Program sumuje wartość dokumentów sprzedaży wystawionych danemu
kontrahentowi, po za fakturami proforma, odejmuje od tego faktury wystawione do paragonu,
korekty oraz wpłaty dokonane przez klienta (czyli wygenerowane dla niego Bank Przyjmie/Kasa
Przyjmie), oraz dodaje wypłaty dokonane na jego rzecz (czyli wystawione jemu Bank Wyda/Kasa
Wyda).
Widok można przefiltrować by program wykazał albo tylko niedopłaty, albo nadpłaty, albo niedopłaty
i nadpłaty pomijając zerowe salda, by pokazał zerowe salda, lub wszystkich.

Można także zaznaczyć by program uwzględniał przy liczeniu tylko dokumenty wystawione przed
wpisaną data łącznie z tą datą. A także by uwzględnił tylko dokumenty z wpisanym terminem
płatności (mniejszym lub równym).

Po kliknięciu na „Pobierz dane” program rozpoczyna szukanie.

UWAGA! Im większy zakres tym dłużej może trwać szukanie klientów i liczenie sald. Program
przelicza wszystko na nowo!

Gdy już wyświetlimy listę, możemy po zaznaczeniu danego klienta
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a) Pokazać jego kartę

b) Pokazać dokumenty, jakie mu wystawiliśmy

c) Pokazać wpłaty oraz wypłaty (wygenerowane dokumenty Kasa/Bank Przyjmie/Wyda)
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d) Klikając na przycisk „Kasa Przyjmie” lub „Bank Przyjmie” lub „Kasa Wyda” lub „Bank Wyda”
wygenerować dla niego dokument wpłaty/wypłaty zmieniając jednocześnie jego saldo.
Można wystawiać dokumenty na częściowe wpłaty, wówczas saldo się częściowo zmniejszy

a po odświeżeniu widoku

Listę klientów z ich saldami można sobie także wydrukować klikając na przycisk „Drukuj listę”.

Dodatkowo –tylko w przypadku klientów – można sobie wygenerować informacje na temat
płatności danego klienta. Po przejściu na kartę klienta do zakładki „Faktury itp.”. Tam
widnieje lista wystawionych dokumentów. Po kliknięciu na „Drukuj” drukuje dane klienta,
listę dokumentów sprzedaży, listę dokumentów wpłat/wypłat (kasa przyjmie, bank przyjmie
itp.) oraz wyliczone saldo w programie.
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Użytkownik aby dokument zniknął z takiego zestawienia musi na nim kliknąć prawym
przyciskiem myszy i wybrać opcję „Oznacz jako rozliczony”, wtedy będzie on miał kolor
zielony (jeżeli jest jeden dokument to pomarańczowy z racji zaznaczenia) , kliknięcie na
„Oznacz jako nierozliczony” spowoduje że on na zestawieniu się pojawi.

Dokumenty z zestawienia dostępnego po kliknięciu na „Drukuj” nie znikają same, trzeba je
ręcznie tak oznaczać. Dzięki temu użytkownik może zadecydować który dokument uznaje za
opłacony a który nie – w przypadku gdy klient puszcza część płatności.
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Zestawienie można wydrukować także do pliku pdf wybierając przycisk „Drukuj” z ikonką
PDF, aby wysłać go do klienta np. e-mailem.

Rozdział 16.
Rozrachunki z dostawcami (różnice pomiędzy rozrachunkami
z klientami a rozrachunkami z dostawcami)

Okno „Rozrachunki z dostawcami” znajduje się w zakładce „Zakup” głównego okna programu.

Jako, że działa ono analogicznie do okna „Rozrachunki z klientami” to w celu poznania
poszczególnych pozycji odsyłam do rozdziału 14. tutaj zostaną wymionione tylko różnice.
Czy się okno różni od rozrachunków z klientami:
a) ujemne saldo oznacza, że to my jestesmy winni kontrahentowi a nie on nam
b) saldo jest liczone na podstawie wpisanych Faktur Zakupu
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Rozdział 17.
Zamówienia od klienta

Zamówienia od klienta znajdują się w zakładce „Sprzedaż” głównego okna programu. Kliknięcie
przycisku „Zamówienia od klientów” otwiera nastepujące zestawienie

W oknie zawarte są wszystkie zamówienia, domyślnie te, które mają ustawiony status „Oczekujące”.
Zaznaczając którekolwiek, możemy otworzyć je w celu edycji klikając na przycisk „Popraw”, otworzyć
w celu podglądu klikając przycisk „Pokaż” (nie ma mołziwości edycji w tym trybie, będzie to miało
znaczenie przy pracy sieciowej, która pojawi się wkolejnych wersjach) . Możemy także klikając na
przycisk „Pokaż kartę klienta” otworzyć kartę klienta, od którego dane zamówienia pochodzi.
Zamówienia można filtrować wybierając zakres dat (powstania) czy wyszukiwać po wpisaniu numeru
bądź loginu z allegro (jeżeli zamówienie pochodzi z allegro) .
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Na dole okna znajduje się przycisk do exportu danych teleadresowych z zamówienia. Zostało to
omówione w rozdziale poświęconym Ustawieniom Ogólnym gdyż właśnie tam definiuje się szablon
exportu, odsyłam więc do rozdziału 4. punkt 9.
Program exportuje tylko te zamówienia, które mają obok po lewej stronie zaznaczony ptaszkiem
kwadracik. Można także kliknąć „zaznacz wszystkie” by zaznaczyc kwadraciki we wszystkich
widocznych zamówieniach, podobnie po kliknięciu na „odznacz wszystkie” kwadraciki się czyści z
ptaszków.

JAK TWORZYMY ZAMÓWIENIE
Obecnie drogi do tworzenia zamówienia od klienta są dwie
1) otwieramy kartę klienta (zakładka „Sprzedaż” przycisk „Klienci”) , przechodzimy do zakładki
„Zamówienia” i wybieramy przycisk „Dodaj”

otworzy się nowe okno zamówienia

Omówimy kolejno pozycje. Numer, data powstawnia, data realizacji wiadomo. Przyciski
„Cofnij zmiany” i „Zapisz zmiany” działają tak jak przy dokumencie sprzedaży. Towary/usługi
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dodaje się analogicznie jak przy dokumentach sprzedaży, dlatego tez odsyłam do rozdziału
poświęconego wystawianiu dokumentu sprzedaży, by nie powielać tych samych spraw.
Dolna część zamówienia. Z lewej strony widnieją dane teleadresowe klienta, od którego
pochodzi zamówienie. Możemy wciskając przycisk „pokaż kartę klienta” otworzyć karte
danego klienta. Jeżeli chcemy zmienić adres (przy exporcie danych zamówień, adres wysyłki
czyli ten z zamówienia będzie exportowany) wysyłki klikamy na „zmień adres” , pokaże się
zapytanie

Jeżeli klikniemy na „Anuluj” zapytanie się zamknie i nic nie zostanie zmodyfikowane.
Kliknięcie na „Tak” spowoduje pobranie adresu z akrty klienta, który znajduje się w części
głównej karty klienta

kliknięcie na „Nie” otworzy nam kartę klienta na zakładce „Adresy wysyłki”. Mamy tu dwie
opcje, albo zamknąć te okno i zignorowac zmiany, albo wpisać nowy adres i go zaznaczyć lub
zaznaczyć wpisany i kliknąć na nim enterem by go pobrac do zamówienia podmieniając ten
co jest wpisany domyslnie.

po zapisaniu i kliknięciu na linii z adresem przycisku „Enter”
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Status zamówienia, Kanał wysyłki, Forme płatności, Gabaryt, Paczkę, Fakturę VAT, Numer
przesyłki wypełniamy według uznania. jeżeli klikniemy na „opłacone” to przy generowaniu
dokumentu sprzedaży, te pole również będzie zaznaczone na nim co spowoduje, że na
dokumencie sprzedaży zamiast terminu płatności będzie data zapłaty.
Przyciski usuwające, generujące PDF, drukujące czy generujące dokumenty wpłat zostały
omówione w rozdziale poświeconym wystawianiu dokumentu sprzedaży więc je pominiemy.
Saldo klienta, które jest pokazane na zamówieniu jest liczone dokładnie tak jak przy
„Rozrachunkach z klientami” (rozdział 14.).
W oknie z zamówieniem od klienta dochodzi możliwośc wygenerowania na podstawie
zamówienia dokumentu sprzedaży.
Uwaga! Jeżeli wygenerowalismy z zamówienia dokument sprzedaży lub dokument wpłaty,
to przy ponownym kliknięciu na tę pozycję program powinien nas poinformować o tym
fakcie. Zawsze w razie watpliwości można otworzyc kartę klienta i przejść do zakładki z
dokumentami sprzedaży czy wpłatami by się upewnić przed ewentualnym zdublowaniem
tych pozycji.
Aby wygenerować dokument sprzedaży należy kliknąć strzałkę znajdująca się przy przycisku
„Generuj dokument sprzedaży” i z wysunietego menu wybrać jedną z pozycji

Jeżeli wybierzemy dokument, w którym cena sprzedazy może być tylko albo ceną netto albo
tylko cena brutto a będzie to kolidowało z ustawieniem w zamówieniu (pod lista towarów i
usług, po prawej stronie „Cena jednostkowa to cena netto), dokument się nie wygeneruje, a
program pokaże komunikat
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Jeżeli wybierzemy poprawny dokument, zostanie on wygenerowany

Wybieramy fakturę vat z ponizszego zamówienia

i otrzymujemy
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Tutaj warto zaznaczyć, że dane do faktury i innych dokumentów sa brane z pierwszej zakładki
karty klienta, nie z danych wysyłki, a w przypadku faktury vat jeżeli na karcie klienta
zaznaczono „Dane do faktury inne” dane znajdujące się pod tym polem + NIP z danych
znajdujących się nad tym polem.
2) przechodzimy do zakładki „Handel na allegro” klikamy na przycisk „Pobranie i przetworzenie
aukcji”, otwiera się okno

Po kliknięciu na „pobierz zakończone aukcje i przetwórz” program sprawdzi czy ktoś zakupił
towar na wystawionych przez nas z poziomu dumpingowca aukcjach i jeżeli tak to przetworzy
te dane tworząc zamówienia od klienta (wraz z kartami klienta). W czasie przetwarzania
danych nie wolno niczego dotykać a już na pewno nie wolno ponownie klikać tego przycisku
dopóki nie wyświetli się czerwony komunikat o ilości utworzonych zamówień
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Czym się różni zamowienie wpisane ręcznie od tego zaimportowanego z allegro? W danym
zamówieniu pojawia się przycisk „Formularz pozakupowy”

którego kliknięcie spowoduje sprawdzenie czy taki formularz został wysłany przez
użytkownika z allegro, jeżeli tak to zostanie treść dopisana do uwag, adane teleadresowe
podmienione, jeżeli użytkownik wybrał fakturę vat w formularzu i wpisał jej dane to na karcie
klienta zostanie zaznaczona opcja „Dane do faktury inne” i dane te zostana uzupełnione co
spowoduje, że wygenerowana Faktura VAT z takiego zamówienia będzie posiadać dane z
formularza pozakupowego.
UWAGA! Przed wysłaniem towaru ZAWSZE należy zweryfikować e-mail pochodzący z
allegro o danej transakcji („Sprzedałes przedmiot”, „Kupujący wybrał sposób zapłaty”,
„Nowa wpłata od kupującego” itp.). Dumpingowiec korzysta z webapi które udostepnia
allegro do pobierania danych, ale zdarza się że w api pojawiają się błędy czy obsługa
systemu allegro wprowadza z dnia na dzień zmiany bez zmian api co powoduje błędne
działanie. Dlatego tez należy podchodzic do tego modułu z ograniczonym zaufaniem i
ZAWSZE sprawdzić w czytniku poczty e-mail daną transakcję, np. wpisując w wyszukiwarce
poczty login kupującego. Czynność trwa kilka sekund, a może zaoszczędzić sporo nerwów.

Zamówienia można pobierać także z własnoręcznie przygotowanego pliku XML. Odsyłam do
rozdziału IMPORT z pliku XML.

Rozdział 18.
Korekta faktury VAT zwykłej / zaliczki
Korektę faktury VAT oraz faktury VAT zaliczki wykonuje się w sposób identyczny. Otwieramy okno
„Dokumenty Sprzedaży” (kliknięcie w sam środek przycisku) znajdujące się w zakładce „Sprzedaż”
głównego okna programu, otwiera się się zestawienie wystawionych dokumentów. Po wybraniu
faktury, którą chcemy skorygować, zaznaczamy ją prawym przyciskiem myszy i z menu, które się
wysunie wybieramy pozycję „Utwórz korektę”

Otworzy się okno faktury, które będzie niemalże identyczne do korygowanej faktury
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Jeżeli jest to faktura korekta to jest bez znaczenia nabywca, data sprzedaży oraz sposób zapłaty i
termin gdyż dane te (prócz sposobu zapłaty) do faktury korygującej sa brane z faktury korygowanej.
W siatce z towarami/usługami należy wpisać towary/usługi tak jak powinny wyglądać na fakturze
która ma byc skorygowana. Faktura vat korekta ma odrebną numerację.
Towary w siatce z danymi muszą się znaleźć, jeżeli towar jest zwracany, proszę wpisać w pozycji ilość
danego towaru liczbę 0. Wó3)czas program będzie w stanie przeliczyć różnice VATu, kwoty NETTo
oraz BRUTTO pomiędzy fakturą korygowana a korektą. W uwagach proszę wpisać przyczynę korekty.
Po korekcie nasza faktura może wyglądać następująco
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co na wydruku będzie wyglądać tak

Faktura ta będzie widoczna w rejestrze VAT korekt, który jest dostępny w zakładce „Ksiegowość” po
kliknięciu na strzałkę znajdującą się z prawej strony przycisku „Ewidencje VAT Sprzedaży” w dacie,
która widnieje przy napisie „Rejestr VAT” o ile jest on ptaszkiem zaznaczony.

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 118

Rozdział 19.
Słowniki (kategorie, jednostki miary, sposoby zapłaty itp.) ,
lista zadań (crm)
Okno o które klienci naczęściej pytają znajduje się w zakładce „Słowniki / dodatki” pod przyciskiem
„VAT/RYCZAŁT/JM/Kategorie i inne”. Jak sama nazwa wskazuje, definiujemy w nim najpotrzebniejsze
słowniki.
Po kliknięciu na przycisk otwiera się nastepujące okno
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Jest ono podzielone na 5 zakładek. „Stawki VAT”, „Stawki RYCZAŁT”, „Jednostki Miary”, „Kategorie
towarów / usług”, „Sposoby zapłaty”. Domyślnie otwarta jest pierwsza z stawkami VAT.
Możemy tutaj wydetytować dwie kolumny, „Kolejność” oraz „Kod drukarki fiskalnej”, „Kod drukarki
fiskalnej” został szczegółowo opisany w rozdziale 9. o urządzeniach fiskalnych.
„Kolejność”, która wystepuje także w zakładce „Ryczałt”, „Jednostki miary” oraz „Sposoby zapłaty”
definiuje nam kolejnośc według, której dany słownik jest wyświetlany w liście rozwijanej albo na
karcie towaru/usługi (stawki vat, ryczałt, jednostka miary), albo na dokumencie sprzedaży (sposób
zapłaty).
Program sortuje według tej kolumny rosnąco, więc te pozycje, które powinny znaleźć się na górze
powinny mieć mniejsze wartości (cyfry) niż te, które mają znaleźć się na końcu. Tę, którą używamy
czy chcemy używać domyślnie najlepiej oznaczyć najmniejszą cyfrą.
Pokażemy to na przykładzie.
Obecnie mamy przy stawkach ryczałt takie ustawienie:

co na karcie towaru/usługi wygląda następująco
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ale jeżeli zmienimy w słownikach kolejność by wyglądała tak

(po odświeżeniu po zapisie pozycję ułożą się według kolumny kolejność)

to na karcie towary/usługi będzie to wyglądało nastepujaco

podobnie wygląda to w pozostałych słownikach.

Przy jednostkach miary, możemy prócz kolejności ustawić dodać także opis oraz skrót widniejący na
fakturze czy innym dokumencie

i po dodaniu

Przy sposobach zapłaty edytowalna kolumna jest także „Opis” ponieważ możemy dodac także swoje
sposoby zapłaty

po dodaniu
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Stawki RYCZAŁT oraz Stawki VAT, prócz kolumny kolejność (i kod drukarki fiskalnej przy stawkach
VAT) sa NIEEDYTOWALNE!
Jeżeli chodzi o kategorie towarów i usług

są to kategorie, które można przypisac danemu towarowi lub usłudze na karcie towaru

i które to są widoczne na zestawieniu towarów i usług

dzięki czemu można wyszukiwać towary w filtrze w kolumnie kategoria wpisująć fragment nazwy
kategorii.
Kategorie możemy dodawać a także usuwać o ile nie jest przypisana do żadnego towaru/usługi,
podobnie sposób zapłaty, czy jednostki miary.

Lista zadań (CRM)
Lista zadań to namiastka tego co zostanie z CRM wdrożone w dumpingowcu. Należy traktowac to
jako ciekawostkę, czasem przydatną.
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Listę zdań otwieramy klikając na przycisk „Lista zadań” znajdujący się w zakładce „Słowniki / dodatki”
głownego okna programu

Okno składa się z przycisków nawigacyjnych, oraz siatki z danymi. Wpisy tworzymy bezpośrednio w
siatce danych, wpisujemy Temat zadania, po podwójnym kliknięciu na kolumnę treść dokładniejszy
opis, datę wykonania, oraz w ostatniej kolumnie 1 lub 0, zależnie od tego czy zadanie jest wykoanne
czy nie.
Dane możemy filtrować, wpisując w źółtym polu pomiędzy danymi a nazwą kolumny filtr, np.,w
kolumnie Wykonane w filtrze możemy wpisać 0 by wyświetliły się zadania nie wykonane.
Program nie przypomina o zadaniach, choć na pewno się to zmieni w najbliższym czasie.

Rozdział 20.
Numeracja dokumentów
Przechodzimy do zakładki „Słowniki / Dodatki” i klikamy na przycisk „Numeracja dokumentów”,
otwiera się nastepujace okno
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Okno, o które najwięcej użytkowników pytało w ramach wsparcia technicznego. Każdy dokument w
programie, który ma nadawany numer, pobiera aktualny numer właśnie z tego okna. Możemy w nim
edytować dwie rzeczy, aktualny numer, który jest liczbą naturalną oraz dopisek do numeru.
UWAGA! Na samym dole numeracji (jeżeli suwak po prawej zniknie co się zdarza, można przesunąć
się w dół wciskająć klawisz z dolną strzałką) znajdują się aktualne numery wpisu do ksiegi
przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałt. W przypadku tych dwóch pozycji, dopisek nie jest
brany, znaczenie ma tylko numer w kolumnie aktualny numer.
W momencie brania numeru do dokumentu program pobiera aktualny numer (i zwiększa go w tym
oknie o jeden) dopisuje znak / a po tym znaku dopisek z kolumny. Więc jeżeli np. przy fakturze VAT
mamy aktualny numer ustawiony jako 5 a dopisek 05/2011 to program pobierając numer do faktury
wstawi tam ciag znaków 5/05/2011 a w oknie tym zamiast 5 zostawi 6.
Jeżeli z jakiegoś powodu usuniemy dokument a pobralismy do niego już własciwy numer, możemy
otworzyc te okno i skorygować numer czyli biorąc pod uwagę powyższy przykład, zmienić 6 na 5.
Jeżeli stosujemy numeracje roczną, czyli mamy dopisek w rodzaju 2011 itp. musimy pamiętać by
wyzerować numery na poczatku kolejnego roku (czyli ustawić na 1) chyba, że stosujemy ciągłą
numerację zmieniając tylko rok, lub jeszcze inną. Jeżeli chcemy prowadzić numerację miesięczną z
zerowaniem licznika co miesiąc musimy o tym pamiętać 1 każdego nastepnego miesiąca.
Niewykluczone, że dla tak egzotycznych rozwiązań zostanie wdrożony pewnego rodaju
„przypominacz” dla zapominalskich, póki co należy o tym pamiętać.

Rozdział 21.
Umowa vat marża
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Umowa VAT marża to narzędzie przydatne dla osób prowadzących komis, które przy przyjmowaniu
towaru muszą sporządzać tego typu umowę.
Aby przygotować szablon umowy należy wyedytować plik umowa_vat_marza.rtf, który domyslnie
znajduje się w katalogu C:\ Dumpingowiec\Dane\Umowy , zostawiając w umowie te zmienne, które
będą nam potrzebne.
Zmienne pochodzą z danych z karty klienta oraz karty towaru.
UWAGA! Jeżeli nie uda się wygenerować umowy, ustaw uprawnienia katalogów i podkatalogów
dumpingowca tak by użytkownik programu miał prawo zapisu w tych katalogach. Tylko w
przypadku gdy tak nie będzie wygenerowanie umowy się nie powiedzie. Wsparcie techniczne innej
opowiedzi w przypadku takiego problemu nie udzieli ponieważ zależy to od konkretnego
komputera.
Wygenerowane umowy znajdują się w podkatalogu Wygenerowane, sa to pliki .doc, które sią
otwierane zaraz po wygenerowaniu domyślnym programem czytającym pliki .doc. Umowy sa
zapisywane z nazwą umowa_vat_marzaLOSOWYCIAGZNAKOW.doc.
Aby wygenerować umowę klikamy w zakładce „Słowniki / dodatki” przy przycisku „Wygeneruj
umowę” strzałeczkę znajdującą się z prawej strony u z wysuniętego menu wybieramy pozycję
„Generuj umowę VAT marża”, owtorzy się okno do wskazania klienta

wybieramy danego klienta i wciskamy będąc na nim klawisz ENTER lub podwójnie klikamy lewym
przyciskiem myszy, otworzy się okno do wyboru towaru

wciskamy na wybranym towarze klawisz ENTER lub dwukrotnie klikamy na nim prawym przyciskiem
myszy i automatycznie wygeneruje i otworzy się umowa
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(napis „TO JEST WERSJA DEMO” jest domyslnie wpisany w ustawieniach firmy, dlatego został pobrany)

Rozdział 22.
Zarządzanie użytkownikami, okno logowania
Logowanie w programie domyślnie jest wyłączone, ale można włączyć taką opcję. Aby to zrobić w
zakładce „Ustawienia” głównego okna programu należy wybrać pozycje „Ustawienia ogólne” i w
pierwszej zakładce odhaczyć pozycję „Przy uruchomieniu automatycznie zaloguj na konto ADMINA”.
UWAGA! Jeżeli ustawimy logowanie, a zapomnieliśmy hasło, bądź odhaczyliśmy przy użytkowniku
pozycję aktywny itp. NIGDY NIE DOSTANIEMY SIĘ DO PROGRAMU BEZ SKORYGOWANIA BAZY
DANYCH. W takim przypadku należy dystrybutorowi/producentowi podesłać plik z bazą, który
domyślnie znajduje się w katalogu c://Dumpingowiec/Dane/DATA.FDB z prośba o zmianę hasła.
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Jeżeli masz włączoną kontrolę użytkownika kont (UAC) wówczas dane bazy danych, logo i inne pliki
nadpisywalne znajdują się w katalogu:
C:\Users\NAZWA_UZYTKOWNIKA\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\Dumpingowiec\dane czyli plik z bazą danych oraz logo!
Domyślnie hasło użytkownika ADMIN to haslo (małe litery, bez polskich znaków).
Aby zmienić login, hasło lub dodać nowego użytkownika przechodzimy do zakładki „Ustawienia” i
klikamy na przycisk „Zarządzanie użytkownikami” , otworzy się okno

Gdy tworzymy użytkownika musimy pamiętać by login składał się z znaków niepolskich i nie miał
spacji ani innych egzotycznych znaków. I by hasło w obu polach się zgadzało. Imię i nazwisko podane
przy użytkowniku, po restarcie programu będzie brane do dokumentów sprzedaży/magazynowych
jako osoba wystawiająca dokument.
BROŃ BOŻE proszę nie odhaczać pola aktywny przy użytkowniku ADMIN!
Po włączeniu logowania, przy uruchamianiu programu powita nas okno

w którym należy podać właściwe dane. Będą na polu Hasło można wcisnąc klawisz ENTER by
zasymulowac kliknięcie na przycisk „Zaloguj” lub po prostu kliknąć w ten przycisk.
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Rozdział 23.
Zapasowa kopia danych, wykonanie kopi i jej załadowanie

Kopia zapasowa jest jedyną możliwą drogą do odzyskania danych w przypadku awarii dysku,
komputera, czy kradzieży nośnika z danymi. Zaleca się by znajdowała się ona co najmniej w trzech
różnych miejscach (nie w trzech katalogach na tym samym dysku!), i aby była wykonywana najlepiej
pod koniec dnia pracy, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Aby wykonać kopię danych należy na dole ekranu programu kliknąć strzałkę znajdującą się z prawej
strony przycisku „Kopia Bazy”
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i z wysuniętego menu wybrać pozycję „Wykonaj kopię bazy danych”, otworzy się okno do wskazania
pliku do jakiego ma zostac zapisana kopia

Po wpisaniu nazwy pliku np. moja_kopia i kliknięciu na „Zapisz” rozpocznie się wykonywanie kopii
danych, gdy zaś wybierzemy pozycję „Anuluj” to aby powrócić do okna programu będziemy musieli
zamknąć program wciskając ALT + F4 i uruchomic ponownie (zostanie to poprawione w kolejnych
wersjach).
Jak kopia bazy jest wykonywana to w górnej części ekranu pojawiają się informacje pochodzące z
silnika bazy danych na temat aktualnie exportowanych pozycji

Po wykonaniu zrzutu bazy pojawia się komunikat informujący o zakończeniu
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po kliknięciu na OK pokazuje się główne okno programu.
Analogicznie wykonujemy załadowanie bazy z pliku kopii danych, z tym, że zamiast pozycji „Wykonaj
kopię bazy danych” wybieramy pozycję „Załaduj dane z pliku kopii bazy danych”, otworzy się okno do
wskazania pliku kopii bazy

Po wskazaniu pliku i zatwierdzeniu dane zostaną załadowane a program powiadomi nas o tym
komunikatem

Restart programu jest konieczny na pewno wtedy gdy ładowaliśmy kopię danych pochodzącą z
starszej wersji programu do programu nowszego.
Nie wolno ładować kopii danych pochodzącej z nowszej wersji programu do starszej, ponieważ
niewykluczone, że zostaną uszkodzone dane!
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Rozdział 24.
Moduł allegro, przygotowanie aukcji, wystawienie, i import w
postaci zamówień

UWAGA! Moduł allegro jest w 100% uzalezniony od prawidłowej pracy API allegro.pl, dlatego też
proszę podchodzić do tego modułu z ograniczonym zaufaniem i ZAWSZE przed wysyłką sprawdzać
e-maile pochodzące od allegro informujące o sprzedanym przedmiocie, sposobie zapłaty oraz
wpłacie!
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W systemie allegro ostatnio są często wprowadzane zmiany, nie zawsze jest to zgodne z
harmonogramem prac nad nowymi wersjami dumpingowca dlatego może się zdarzyć, że w wyniku
istotnych zmian po stronie allegro system przestanie w tej części działać poprawnie. Mogą też
zostać wprowadzone zmiany, które w dumpingowcu w ogóle nie zostaną uwzględnione a które to
będą wymagane do dalszej pracy z allegro.
Proszę nie traktować dumpingowca jako programu do obsługi allegro a jako program do
prowadzenia sprzedaży i małej ksiegowości, a moduł allegro jako miły dodatek, który może działać
a może też w wyniku działań programistów firm trzecich odmówić działania.
Tak jest w przypadku np. wpisania ceny sprzedaży z końcówkami z groszami, po stronie allegro
zostało zmienione i allegro przestało przyjmować takie końcówki mimo iż liczby wysyłane przez
program są prawidłowe. Dlatego nie można wysłać cen z końcówkami groszowymi (niektóre tylko
przechodzą, np. 29,99 nie) .
UWAGA! Dane wysyłane są bezpośrednio na serwer allegro, na żadnym innym serwerze nie są
przechowywane (w tym producenta). Zapisywane są w bazie dumpingowca, która znajduje się w
folderze z programem! Więc ani z loginem ani z hasłem nikt poza allegro nie zapozna się.

Aby wystawić aukcje z poziomu dumpingowca należy najpierw program przygotować do pracy. W
pierwszej kolejności zaleca się uzyskanie klucza API (podstawowego – darmowego) od allegro, który
należy wpisać w ustawieniach ogólnych w zakładce „Ustawienia dostępu allegro”. Oczywiście można
korzystać z klucza już wpisanego. Jest to klucz, który otrzymał od allegro producent. Problem jednak
może pojawić się gdy w jednym czasie z modułu allegro zechce skorzystać większa ilość
użytkowników, ponieważ klucz ma ograniczona ilość wywołań w danym czasie. Producent nie
prowadzi statystyk, ile osób korzysta z modułu, ponieważ dane te nie są wysyłane do producenta
więc nie jest w stanie udzielić takiej informacji, zaleca więc się uzyskanie własnego klucza. W zakładce
tej w ustawieniach ogólnych jest opisane jak to zrobić.
Otwieramy zakładkę „e-Handel” znajdującą się w głównym oknie programu.

USTAWIENIA
Ustawienia modułu allegro dostępne są w zakładce „Opcje”

Okno jest podzielone na 4 zakładki. Ustawienia konta, Kategorie allegro, Szablony rodzaju
wysyłki/płatności, Szablony aukcji.
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1) Ustawienia konta

W zakładce tej wpisujemy login oraz hasło, czyli dane którymi logujemy się do systemu.
Poprawność możemy sprawdzić klikając na przycisk „sprawdz w allegro poprawność danych”.
Poniżej wybieramy wojewodztwo, wpisujemy miejscowość, kod pocztowy oraz jeżeli chcemy
dodawać do aukcji numery rachunku, numer rachunku dokładnie w takim formacie jak
widoczny na obrazku.
2) Kategorie allegro oraz FID parametru nowy

W zakładce wpisujemy kategorie, w jakich aukcje będą z dumpingowca wystawiane.
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W kolumnie nazwa „Nazwa kategorii” wpisujemy albo własna nazwę jaką nadamy kategorii
albo taka jaka nadało allegro, w kolumnie „Numer z serwisu allegro” wpisujemy numer jaki
odpowiada danej kategorii, jest to numer widoczny na końcu adresu, w przypadku działu
Dzieci -> Obuwie -> Balerinki -> Rozmiar 37 – 40, adres wyglada tak
http://allegro.pl/balerinki-rozmiar-37-40-83679 a numer który nas interesuje to 83679.
ZAWSZE należy brać ostatnią podkategorię, jeżeli podamy numer z kategorii będacej w
śordku czyli w naszym przypadku, zatrzymamy się na kategorii Dzieci -> Obuwie i wpiszemy
numer z adresu http://allegro.pl/obuwie-25952 to na 99,99% aukcja się nie wystawi.
Wpisane tutaj kategorie będą widoczne także na kartach towaru w zakładce Allegro

Jeżeli danemu towarowi przypiszemy jakąś kategorię (to jej nie usuniemy!) to zostanie ona
domyslnie pobrana przy tworzeniu nowej aukcji.
W poli FID wpisujemy ID parametru nowy, który dla każdej kategorii jest inny (BRAWA DLA
PROGRAMISTÓW ALLEGRO!). Aby wiedzieć jaki FID wpisać w danej kategorii należy to
sprawdzić na stronie
http://staticpics.allegro.pl/public/uploaded/1/mapowanie_uproszczone.xml , lub zapytać na
forum allegro w dziale webapi. Interesuje nas tu pole NEW_FID_ID. Bez tego parametru nie
będziemy mogli wystawić przedmiotu.

3) Szablony rodzaju wysyłki / płatności
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W zakładce definiujemy szablony zapłaty za przedmiot o form przesyłki, które to wybieramy
później w oknie tworzenia aukcji. Szablony te nie mają nic wspólnego z szablonami w
systemie allegro.
Zestaw dodajemy wciskając „Dodaj nowy zestaw”, po uzupełnieniu pól wciskamy „Zapisz”,
jeżeli chcemy zrezygnować to najlepiej najpierw zapisać a nastepnie usunąć wciskając „Usuń
zestaw”.
Jeżeli jakiejś pozycji nie chcemy mieć, nie wpisujemy w niej kwoty 0 zł, jeżeli wpiszemy 0 zł
oznaczać to będzie, że dopuszczamy taką formę wysyłki i chcemy za nią 0 zł.!

Poniżej dwa przykładowe szablony zapłaty, jeden przy e-wysyłce, drugi przy wysłaniu listem
poleconym priorytetowym programu.

List polecony priorytet za 10 zł.

Darmowa e-wysyłka na e-mail
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Od wersji 4.1 w zakłądce tej pojawiła się także wartość wysyłka w ciągu (WYMAGANA PRZEZ
ALLEGRO). Podajemy w niej czas wysyłki liczony w godzinach:

4) Szablony aukcji

Szablony nie mają nic wspólnego z szablonem systemu allegro. Wpisujemy w tym oknie
nazwę szablonu, która będzie do wybrania później przy wysyłaniu do allegro aukcji, oraz
klikamy dwukrotnie w kolumnie „Zawartość” na polu (MEMO), w otwartym małym okienku
wklejamy sobie kod przygotowany wczesniej w jakimś edytorze html. Szablon może zawierać
dwie zmienne, jedna to <$tytul>, druga <$opis>. Przy wysyłaniu danej aukcji, program
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podmienia zmienną <$tytul> z nazwą towaru z karty towaru a zmienną <$opis> albo z opisem
z karty towaru

albo jeżeli na karcie towaru w zakładce e-Handel odhaczono opcję „POBIERZ OPIS DOMYSLNY
TOWARU” to wówczas opis będzie wziety z pola znajdującego się pod tąopcją

W obu przypadkach można wkleić do opisu tekst w html, taki jaki by się wklejało przy
wystawianiu aukcji z poziomu www. Pola są małe i nie nadaja się do edycji, brak też edytora
wizualnego, dlatego zaleca się uzywanie edytora html, których sa setki, i to darmowych, a
dopiero gotowy wynik zaleca się wklejać do tych pól.

Dumpingowiec - Instrukcja Użytkownika 137

HTML można stosować zarówno w szablonie jak i na karcie towaru. Jeżeli dany kod przeszedł
przez formularz www znajdujący się na allegro to powinien przejść także przez dumpingowca.

PRZYGOTOWANIE AUKCJI
Aby orzygotować aukcje wciskamy przycisk „Przygotowanie aukcji”, otwiera się okno

Zawiera ono następujące pozycje, przyciski nawigacyjne, przyciski do zapisu zmian, pokazania karty
danego towaru, dodania aukcji, usunięcia, czy przekazania aukcji do wystawienia oraz w środkowej
cześci coś w rodzaju siatki z danymi.
Ogólna zasada przy pobieraniu towaru do wystawienia jest taka, że zostaje on dopisany domyślnie z
takimi opcjami z jakimi był wystawiony ostatnio (aukcja z nim).
Przycisk „Przekaż do wystawienia na Allegro poniższe towary/usługi” przekazuje do wysłania do
allegro poniższe prawidłowo wypełnione towary/usługi. Czyli takie, których cena jest > 0 ilość > 0,
mają wybrany szablon płatności (z tych które ustawialiśmy poprzednio) oraz kategorię (z tych które
ustawialiśmy poprzednio).
Przykładowo okno może zostać tak wypełnione
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Przy wyborze opcji Sklep można wybrać czas trwania tylko 30 dni, przy wyborze Aukcji dostepne są
czasy trwania 3, 7, 10, 14 dni.
Jeżeli chodzi o promocje to w przypadku wyboru miniatury, brane do miniatury jest pierwsze zdjęcie
z karty towary z zakładki „Fotografie”. Jeżeli w zakładce tej dodano więcej fotografii, wszystkie
zostaną wysłane do allegro jako zdjęcia produktu.
Kiedy jesteśmy gotowi możemy kliknać „Przekaż do wystawienia na Allegro poniższe towary/usługi”,
otworzy się kolejne okno
WYSYŁANIE DO ALLEGRO
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Po zaznaczeniu aukcji (można kliknąć na dole „zaznacz wszystkie”) wybraniu naszego szablonu i
kliknięciu na „Wyślij zaznaczone do ALLEGRO.PL” rozpocznie się wysyłanie, nie należy dotykać w tym
czasie klawiatury.
UWAGA! JEŻELI COŚ PÓJDZIE NIE TAK W TYM OKNIE. WYSTAPI BŁAD CZY ZMIENIMY JAKĄS OPCJĘ,
NAJLEPIEJ ZAMKNĄĆ I OTWORZYĆ TE OKNO PONOWNIE!
Zanim aukcję wyślemy możemy zaznaczyć wybraną oraz kliknąć na dole „Podgląd aukcji”, program
wygeneruje wtedy plik aukcja.html taki jaki wysyła do allegro, zapisze i otworzy w domyslnej
przegladarce.
Kliknięcie po zaznaczeniu aukcji na „pokaż/ukryj opcje specjalne” otworzy okno, w którym możemy
bez fizycznego wysyłania aukcji do systemu allegro oszukać dumpingowca „wmawiając mu”, ze
aukcja została wysłana, co pozwoli na pobranie zamówień z allegro, jeżeli ktoś na tej aukcji zakupił.
Wystarczy, że w polu „Wpisz numer aukcji” wpiszemy numer pod którym jest ona widoczna na
allegro oraz dokładny czas jej wystawienia (dumpingowiec na tym opiera wyliczenia, pobieranie
zamówień itp. musi więc bycdokładny!).
I klikamy na „Oznacz aukcję jako wystawiona z poziomu programu bez jej wystawiania”.

UWAGA! Po kliknięciu na przycisk (lub powtórzeniu na kilku innych aukcjach ale przed wysyłaniem
pozostałych) zaleca się zamknięcie i otwarcie okna wysyłania do allegro aukcji!
NIE WOLNO PRZYPISAĆ TEGO SAMEGO NUMERU DWÓM RÓŻNYM AUKCJOM, PONIEWAŻ
DUMPIGNOWIEC NIE POBIERZE ŻADNEGO ZAMÓWIENIA!
Aukcje zostały wystawione, jeżeli ktoś na nich zakupi, możemy kliknąć na przycisk „Pobranie i
przetworzenie aukcji” by pobrać zamówienia z allegro
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Podczas sprawdzania, nie wolno ruszać klawiatury. Same zamówienia od klientów zostały opisane
szczegółowo w rozdziale 16.
Ostatnia rzecz jaka została do opisania to okno
ZARZĄDZANIE AUKCJAMI
Po kliknięciu na przycisk „Podgląd wystawionych aukcji” otwiera się okno, w którym możemy
podejrzeć aukcje zakończone w okresie od dnia do dnia, aukcje trwające, aukcje trwające dla których
brak towaru (stan magazynowy jest mniejszy niż ilość wystawiona), oraz aukcje zapamiętane.

Zapamiętać aukcję (oraz zapomnieć) można zaznaczając kilka pozycji (można przyciskiem „zaznacz
wszystkie”) oraz klikając na przycisk „Zapamiętaj”, jest to przydatne jeżeli chcmey dana aukcję
wielokrotnie wystawić.
Widok możemy przesortować po ilości sztuk sprzedanych malejąco.
UWAGA! Przed otworzeniem tego okna, aby dane były aktualne należy pobrać i przetworzyć aukcje
klikając stosowny opisany powyżej przycisk!
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Zaznaczone aukcje możemy także zdublowac i przekazać do okna „Przygotowanie aukcji”.
Zaznaczoną dana aukcję (nie ptaszkiem, po prostu na pomaranczowo) możemy otworzyć
bezpośrednio na allegro klikając na przycisk „Otwórz stronę z aukcją”.
W oknie tym z pewnością brakuje dwóch rzecz przydatnych do przygotowywania „kampanii”,
kolumny z promocjami zastosowanymi w danej aukcji, oraz ilością wyświetleń, na pewno w
przyszłych wersjach zostaną takie opcje dodane.

Rozdział 25.
Znane problemy i sposoby ich rozwiązania
1) Przy uruchamianiu programu wyskakuje komunikat „Program nie może się połączyć z bazą”
Prawdopodobnie plik z bazą danych jest uszkodzony, mogło się tak stać przez nagłe odcięcie
zasilania w komputerze podczas gdy program zapisywał dane do bazy czy też z jakiegoś
innego powodu. W takim przypadku należy program odinstalować, usunąć z katalogu
c://DUMPINGOWIEC/Dane plik DATA.FDB, zainstalować na nowo program i załadować do
niego wykonaną wcześniej kopię danych.
Drugim powodem może być brak uprawnień użytkownika odpalającego program do zapisu
danych w pliku znajdującym się w katalogu z programem. Absolutną koniecznością jest takie
ustawienie uprawnień by użytkownik miał pełne prawa zapisu/odczytu do każdego pliku
znajdującego się w katalogu c://DUMPINGOWIEC. Czasami windows zmienia samoczynnie
uprawnienia przy aktualizacjach, zdarzało się to przy windowsie XP
2) Przy uruchamianiu programu wyskakuje niezrozumiały komunikat, prawdopodobnie
informujący o uszkodzeniu pliku exe
Program przy uruchamianiu próbuje pobrać plik ze strony wersja.txt (lub podobny) ze strony
internetowej programu. Plik ten zawiera jeden numer, jeżeli numer jest wyższy niż ten
zapisany w programie, wówczas program informuje, że wyszła nowa wersja.
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Niestety niektóre ułomne programy antywirusowe mogą potraktować to jako element
niebezpieczny i same próbują naprawić problem grzebiąc w pliku wykonalnym
dumpingowiec.exe uszkadzając go przy tym.
3) Sprzedawca w wyniku błednego działania programu poprosił o przesłanie pliku DATA.FDB
znajdującego się w katalogu z dumpingowcem, niestety nie ma w nim moich danych
Jeżeli mamy włączoną kontrolę użytkownika kont (UAC) wówczas dane bazy danych, logo i
inne pliki nadpisywane znajdują się w katalogu:
C:\Users\NAZWA_UZYTKOWNIKA\AppData\Local\VirtualStore\ProgramFiles\Dumpingowiec\
dane czyli plik z bazą danych oraz logo!
4) Przy otwieraniu i zamykaniu jakiegokolwiek okna w programie pojawia się komunikat o braku
dostępu do pliku .ini znajdującego się w katalogu windows
Dzieje się tak dlatego, ponieważ dumpingowiec zapisuje pozycje oraz rozmiar danego okna
oraz wczytuje ja przy otwieraniu tcyh okien. Dane te zapisywane sa najprawdopodobnie do
plików ini znajdujących się w systemie. Jeżeli taki komunikat się pojawi, należy po prostu
ustawić odpowiednie uprawnienia użytkownikowi korzystającego z programu. Jeżeli
użytkownikiem jest jedna osoba, to najlepiej uruchamiać program z poziomu konta
administratora, wtedy na pewno nie będzie problemów

5) Przy drukowaniu na drukarce czy też do pliku PDF brak polskich znaków
Dumpingowiec używa systemu raportującego, który korzysta z czcionki Arial CE. Jeżeli brak
jest w systemie polskich liter w wiekszości wynika to z używania systemu windows
anglojęzycznego spolszczonego bądź anglojezycznego nie spolszczonego. Zdarza się, że mimo
posiadania polskiej wersji windowsa taka sytuacja będzie miała zmiejsce, należy wówczas
‘skombinować’ sobie czcionkę Arila CE z takiego windowsa, na którym wydruki działają
poprawnie. Ze względów licencyjnych nie możemy dołączyć czcionek do instalacji. Czcionki
znajdują się zwykle w katalogu C:\Windows\Fonts, można także czcionek poszukać w
wyszukiwarce google.

Rozdział 26.
Import danych z pliku XML
Od wersji 4.0 program umożliwia zaimportowanie zamówień od klienta, klientów, dostawców oraz
towary i usługi z pliku XML. Możliwe jest załadowanie pliku bezpośrednio z dysku jak i kliknięciem
ściągnięcie go z serwera http.
W zakładce e-Handel mamy dostępne dwa przyciski:
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Pierwszy z nich pobiera plik z serwera który wpisaliśmy w ustawieniach ogólnych w zakładce Import z
e-sklepu:

Każdy posiadający sklep internetowy może przygotować skrypt na przykład w języku php, który po
wywołaniu przez program dumpingowiec metodą GET zwróci wygenerowany plik XML zgodny z
instrukcją. Pozwoli to na importowanie zamówień z sklepu internetowego albo innego kanału.
Komunikacja obdywa się tylko w jednym kierunku dlatego też programista sklepu powinien w taki
sposób utworzyc skrypt by nie zamieszczał w pliku xml zrealizowanych zamówień. Program
oczywiście nie zdubluje zamówień, ale poberany plik będzie mniejszy i pozwoli to na szybsze
zaimportowanie danych. W niedalekiej przyszłości dojdzie komunikacja w drugą stronę umożliwiająca
wysłanie do serwera informacji o zmianie statusu zamówienia.
Programista powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia plików xml. Oto jak
powinien wyglądać plik xml:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<importowanie>
<dystrybutorzy>
<dystrybutor>
<id></id>
<!-- program sprawdza po id jak nie znajdzie to dopisuje do bazy (90 znaków) -->
<nazwa></nazwa>
<!-- wymagane pola skrót oraz nazwa (220 znaków) -->
<skrot></skrot>
<!-- (30 znaków) -->
<adres></adres>
<!-- (150 znaków) -->
<kod_pocztowy></kod_pocztowy>
<!-- (20 znaków) -->
<miasto></miasto>
<!-- (120 znaków) -->
<kraj></kraj>
<!-- (100 znaków) -->
<nip></nip>
<!-- (30 znaków) -->
<telefon></telefon>
<!-- (100 znaków) -->
<mail></mail>
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<!-- (100 znaków) -->
<bank></bank>
<!-- (100 znaków) -->
<rachunek></rachunek>
<!-- (100 znaków) -->
</dystrybutor>
</dystrybutorzy>
<towary>
<towar>
<id></id>
<!-- program sprawdza po id jak nie ma to dopisuje do bazy (90 znaków) -->
<kategoria>
<id></id>
<!-- id z importu, jezeli takie id jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord
jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<nazwa></nazwa>
<!-- program sprawdza po nazwie czy taka kategoria jest, jeżeli jest, bierze jej id,
jeżeli nie ma, dopisuje i bierze nowe id,X (100 znaków) -->
</kategoria>
<jednostka_miary>
<id></id>
<!-- id z importu, jezeli takie id jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord
jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<skrot></skrot>
<!-- program sprawdza po skrócie np. kg czy taka jednostka jest, jeżeli jest, bierze
jej id, jeżeli nie ma, dopisuje i bierze nowe id (5 znaków) -->
<nazwa></nazwa>
<!-- ma znaczenie tylko jezeli program dopisuje nową (20 znaków) -->
</jednostka_miary>
<dystrybutor_id></dystrybutor_id>
<!-- ID dystrbyturoa 90 znaków, musi byc wczesniej dodany w sekcji dystrybutorzy -->
<typ></typ>
<!-- 1-towar, 2-usluga, nie można tego później w programie zmienić, usługi do
dokumentu magazynowego nie da się wziąć -->
<nazwa></nazwa>
<!-- WYMAGANY (300 znaków) -->
<nazwa_na_paragonie></nazwa_na_paragonie>
<!-- (30 znaków) -->
<cena_zakupu_netto></cena_zakupu_netto>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) -->
<vat></vat>
<!-- parametry: 1 - 23%, 2 - 8%, 3 - 5%, 4 - 0%, 5 - zw -->
<cena_sprzedazy_1></cena_sprzedazy_1>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_2></cena_sprzedazy_2>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_3></cena_sprzedazy_3>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_4></cena_sprzedazy_4>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<ilosc_minimalna></ilosc_minimalna>
<!-- ilość domyślnie brana do zamówienia do dostawcy (format XXX,XX - przed
przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) -->
<kod_ean></kod_ean>
<!-- (100 znaków) -->
<pkwiu></pkwiu>
<!-- (30 znaków) -->
<waga></waga>
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<!-- w gramach, typ big int -->
<koszt_wysylki></koszt_wysylki>
<!-- typ int, parametry: 1 - tak, 0 - nie -->
<kod_plu></kod_plu>
<!-- kod do kasy fiskalnej expert(4 znaki) -->
<opis><![CDATA[ TU WPISZ TRESC ]]></opis>
<!-- pole tekstowe blob, może byc kod html-->
<opis_allegro><![CDATA[ TU WPISZ TRESC ]]></opis_allegro>
<!-- pole tekstowe blob, może być gotowy kod html-->
<opis_do_allegro_domyslny></opis_do_allegro_domyslny>
<!-- parametry 1 - TAK, 0 - NIE, jezeli 1 to opis brany z pola opis -->
</towar>
</towary>
<klienci>
<klient>
<id></id>
<!-- program sprawdza po id jak nie ma to dopisuje do bazy (90 znaków)-->
<nazwa></nazwa>
<!-(220 znaków) -->
<imie_nazwisko></imie_nazwisko>
<!-- (220 znaków) -->
<adres></adres>
<!-- (150 znaków) -->
<kod_pocztowy></kod_pocztowy>
<!-- (20 znaków) -->
<miasto></miasto>
<!-- (120 znaków) -->
<kraj></kraj>
<!-- (100 znaków) -->
<nip></nip>
<!-- (30 znaków) -->
<telefon></telefon>
<!-- (100 znaków) -->
<mail></mail>
<!-- (100 znaków) -->
<bank></bank>
<!-- (100 znaków) -->
<rachunek></rachunek>
<!-- (100 znaków) -->
<dane_do_faktury_te_same></dane_do_faktury_te_same>
<!-- 1-tak, 0-nie , gdy 0 to program pobiera ponizsze dane + nip i kraj z gory -->
<faktura_nazwa></faktura_nazwa>
<!-(220 znaków) -->
<faktura_adres></faktura_adres>
<!-- (150 znaków) -->
<faktura_kod_pocztowy></faktura_kod_pocztowy>
<!-- (20 znaków) -->
<faktura_miasto></faktura_miasto>
<!-- (120 znaków) -->
<newsletter></newsletter>
<!-- 1-tak, 0-nie-->
</klient>
</klienci>
<zamowienia>
<zamowienie>
<id></id>
<!-- program sprawdza po id jak nie ma to dopisuje do bazy (90 znaków)-->
<klient_id></klient_id>
<!-- id klienta dodanego w sekcji klienci (90 znaków)-->
<wysylka_nazwa></wysylka_nazwa>
<!-- (220 znaków) -->
<wysylka_imie_nazwisko></wysylka_imie_nazwisko>
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<!-- (220 znaków) -->
<wysylka_adres></wysylka_adres>
<!-- (150 znaków) -->
<wysylka_kod_pocztowy></wysylka_kod_pocztowy>
<!-- (20 znaków) -->
<wysylka_miasto></wysylka_miasto>
<!-- (120 znaków) -->
<wysylka_kraj></wysylka_kraj>
<!-- (100 znaków) -->
<wysylka_nip></wysylka_nip>
<!-- (30 znaków) -->
<uwagi><![CDATA[ TU WPISZ TRESC ]]></uwagi>
<!-- pole tekstowe blob-->
<sposob_zaplaty>
<id></id>
<!-- id z importu, jezeli takie id jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord
jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<nazwa></nazwa>
<!-- program sprawdza po nazwie czy taki sposob platnosci jest, jeżeli jest, bierze
jej id, jeżeli nie ma, dopisuje i bierze nowe id,X (20 znaków) -->
</sposob_zaplaty>
<gabaryt></gabaryt>
<!-- A lub B -->
<faktura></faktura>
<!-- 1-tak, 0-nie -->
<paczka></paczka>
<!-- 1-tak, 0-nie -->
<kanal_wysylki_id></kanal_wysylki_id>
<!-- 1-Poczta Polska, 2-Poczta Polska Priorytet, 3- PP pobranie, 4-Kurier , 5- Kurier
pobranie, 6- Odbiór osobisty -->
<towary>
<towar>
<id></id>
<!-- program sprawdza po id jak nie ma to dopisuje do bazy (90 znaków) - w sensie
rekord z pozycja zamowienia a nie sam towar jako taki-->
<towar_id></towar_id>
<!-- id towaru dodanego w sekcji towary (90 znaków)-->
<ilosc></ilosc>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) -->
<cena_jednostki_brutto></cena_jednostki_brutto>
<!-- (format XXX,XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po PRZECINKU dwie) -->
<!-- dane dotyczace stawki vat program pobiera z rekordu dodanego w sekcji towary,
program mnozy ilosc razy cena jednostki i liczy vat w tyl od sumy brutto
danego towaru -->
</towar>
</towary>
</zamowienie>
</zamowienia>
</importowanie>

Komentarze znajdują się pomiędzy znacznikami <!-- oraz --> Komentarz wyżej dotyczy zawsze
Linni bezpośrednio go poprzedzającej.
W danym pliku może być wielu klientów, dystrybutorów, towarów oraz zamówień.
Poniżej znajduje się przykład pliku importującego jednego dystrybutora, dwa towary ,do których ten
dystrybutor zostanie pobrany, dwóch klientów i do jednego z nich zamówienia składającego się z
dwóch zaimportowanych towarów. ID w importowanym rekordzie może być dowolne, przy robieniu
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przykładu było założenie, że ID ma postać typu {689e5747-b4fa-4a76-94b2-cf3e184928ec} czyli
taką jaka występuje np. przy bazach mssql.
Zarówno plik z przykładem jak i powyższy pusty plik (bez danych) znajdują się w katalogu z
programem. Są to pliki import.xml oraz przyklad.xml, plik przykład.xml można zaimportować dla
przetestowania. Po jego załadowaniu pokaże się informacja:

Wszystkie pozycje, w których trzeba wpisać liczbę muszą być wypełnione, te gdzie trzeba wpisać
kwotę również. Program nie wskaże błędu w danej części importu, albo zaakceptuje cały plik albo
wygeneruje błąd ogólny, dlatego użytkownik powinien dokładnie prześledzić przykład importu.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<importowanie>
<import typ="dystrybutorzy">
<dystrybutor>
<id>{689e5747-b4fa-4a76-94b2-cf3e184928ec}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
znajdzie to dopisuje do bazy (90 znaków) -->
<nazwa>Empik Spółka z o.o.</nazwa> <!-- wymagane pola skrót oraz nazwa (220 znaków) ->
<skrot>Empik</skrot> <!-- (30 znaków) -->
<adres>ul. Starowiejska 34</adres> <!-- (150 znaków) -->
<kod_pocztowy>01-998</kod_pocztowy> <!-- (20 znaków) -->
<miasto>Warszawa</miasto> <!-- (120 znaków) -->
<kraj>Polska</kraj> <!-- (100 znaków) -->
<nip>123-456-77-66</nip> <!-- (30 znaków) -->
<telefon></telefon> <!-- (100 znaków) -->
<mail></mail> <!-- (100 znaków) -->
<bank></bank> <!-- (100 znaków) -->
<rachunek></rachunek> <!-- (100 znaków) -->
</dystrybutor>
</import>
<import typ="towary">
<towar>
<id>{171ef6cb-9ad5-429f-b553-a680539bd90d}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków) -->
<kategoria>
<id>{4518eb0d-502c-454c-a787-a71a6862d5cc}</id> <!-- id z importu, jezeli takie id
jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<nazwa>Książki</nazwa> <!-- program sprawdza po nazwie czy taka kategoria jest,
jeżeli jest, bierze jej id, jeżeli nie ma, dopisuje i bierze nowe id,X (100 znaków) ->
</kategoria>
<jednostka_miary>
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<id>{70b5d8cc-7101-44e9-a594-98fc6f72c654}</id> <!-- id z importu, jezeli takie id
jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<skrot>szt.</skrot><!-- program sprawdza po skrócie np. kg czy taka jednostka jest,
jeżeli jest, bierze jej id, jeżeli nie ma, dopisuje i bierze nowe id (5 znaków) -->
<nazwa>Sztuk</nazwa><!-- ma znaczenie tylko jezeli program dopisuje nową (20 znaków)
-->
</jednostka_miary>
<dystrybutor_id>{689e5747-b4fa-4a76-94b2-cf3e184928ec}</dystrybutor_id> <!-- ID
dystrbyturoa 90 znaków, musi byc wczesniej dodany w sekcji dystrybutorzy -->
<typ>1</typ> <!-- 1-towar, 2-usluga, nie można tego później w programie zmienić,
usługi do dokumentu magazynowego nie da się wziąć -->
<nazwa>Książka - Przygody kubusia puchatka</nazwa> <!-- WYMAGANY (300 znaków) -->
<nazwa_na_paragonie>Ksiazka</nazwa_na_paragonie> <!-- (30 znaków) -->
<cena_zakupu_netto>0,00</cena_zakupu_netto><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem
może być więcej liczb, po przecinku dwie) -->
<vat>1</vat> <!-- parametry: 1 - 23%, 2 - 8%, 3 - 5%, 4 - 0%, 5 - zw -->
<ryczalt>1</ryczalt> <!-- parametry: 1 - 20%, 2 - 17%, 3 - 8,5%, 4 - 5,5%, 5 - 3% -->
<cena_sprzedazy_1>24,50</cena_sprzedazy_1><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem
może być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_2>0,00</cena_sprzedazy_2><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może
być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_3>0,00</cena_sprzedazy_3><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może
być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_4>0,00</cena_sprzedazy_4><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może
być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<ilosc_minimalna>1</ilosc_minimalna><!-- ilość domyślnie brana do zamówienia do
dostawcy (format XXX.XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po przecinku dwie)
-->
<kod_ean></kod_ean> <!-- (100 znaków) -->
<pkwiu></pkwiu><!-- (30 znaków) -->
<waga>0</waga> <!-- w gramach, typ big int -->
<koszt_wysylki>0</koszt_wysylki> <!-- typ int, parametry: 1 - tak, 0 - nie -->
<kod_plu></kod_plu> <!-- kod do kasy fiskalnej expert(4 znaki) -->
<opis><![CDATA[ Cudowna książka ]]></opis> <!-- pole tekstowe blob, może byc kod
html-->
<opis_allegro><![CDATA[ cudo na allegro ]]></opis_allegro> <!-- pole tekstowe blob,
może być gotowy kod html-->
<opis_do_allegro_domyslny>1</opis_do_allegro_domyslny> <!-- parametry 1 - TAK, 0 NIE, jezeli 1 to opis brany z pola opis -->
</towar>
<towar>
<id>{94e13cce-a670-42a7-b411-f5aef13b2402}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków) -->
<kategoria>
<id>{4518eb0d-502c-454c-a787-a71a6862wwii}</id> <!-- id z importu, jezeli takie id
jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<nazwa>Książki dla dzieci</nazwa> <!-- dopisuje i bierze nowe id,X (100 znaków) -->
</kategoria>
<jednostka_miary>
<id>{70b5d8cc-7101-44e9-a594-98fc6f72c654}</id> <!-- id z importu, jezeli takie id
jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<skrot>szt.</skrot><!-- dopisuje i bierze nowe id (5 znaków) -->
<nazwa>Sztuk</nazwa><!-- ma znaczenie tylko jezeli program dopisuje nową (20 znaków)
-->
</jednostka_miary>
<dystrybutor_id>{689e5747-b4fa-4a76-94b2-cf3e184928ec}</dystrybutor_id> <!-- ID
dystrbyturoa 90 znaków, musi byc wczesniej dodany w sekcji dystrybutorzy -->
<typ>1</typ> <!-- 1-towar, 2-usluga, nie można tego później w programie zmienić,
usługi do dokumentu magazynowego nie da się wziąć -->
<nazwa>Książka - W krainie miziołków</nazwa> <!-- WYMAGANY (300 znaków) -->
<nazwa_na_paragonie>Ksiazka</nazwa_na_paragonie> <!-- (30 znaków) -->
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<cena_zakupu_netto>0,00</cena_zakupu_netto><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem
może być więcej liczb, po przecinku dwie) -->
<vat>1</vat> <!-- parametry: 1 - 23%, 2 - 8%, 3 - 5%, 4 - 0%, 5 - zw -->
<ryczalt>1</ryczalt> <!-- parametry: 1 - 20%, 2 - 17%, 3 - 8,5%, 4 - 5,5%, 5 - 3% ->
<cena_sprzedazy_1>16.55</cena_sprzedazy_1><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem
może być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_2>0,00</cena_sprzedazy_2><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może
być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_3>0,00</cena_sprzedazy_3><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może
być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<cena_sprzedazy_4>0,00</cena_sprzedazy_4><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może
być więcej liczb, po przecinku dwie) - cena 1 jest ustawiona jako domyślna -->
<ilosc_minimalna>1</ilosc_minimalna><!-- ilość domyślnie brana do zamówienia do
dostawcy (format XXX.XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po przecinku dwie)
-->
<kod_ean></kod_ean> <!-- (100 znaków) -->
<pkwiu></pkwiu><!-- (30 znaków) -->
<waga>0</waga> <!-- w gramach, typ big int -->
<koszt_wysylki>0</koszt_wysylki> <!-- typ int, parametry: 1 - tak, 0 - nie -->
<kod_plu></kod_plu> <!-- kod do kasy fiskalnej expert(4 znaki) -->
<opis><![CDATA[ książka o miziołkach ]]></opis> <!-- pole tekstowe blob, może byc kod
html-->
<opis_allegro><![CDATA[ ]]></opis_allegro> <!-- pole tekstowe blob, może być gotowy
kod html-->
<opis_do_allegro_domyslny>1</opis_do_allegro_domyslny> <!-- parametry 1 - TAK, 0 NIE, jezeli 1 to opis brany z pola opis -->
</towar>
</import>
<import typ="klienci">
<klient>
<id>{d97a6255-c568-48dd-8b24-f759be8113a2}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków)-->
<nazwa></nazwa> <!-(220 znaków) -->
<imie_nazwisko>Jan Kowalski</imie_nazwisko> <!-- (220 znaków) -->
<adres>ul. Powstańców Warszawskich 123</adres> <!-- (150 znaków) -->
<kod_pocztowy>01-234</kod_pocztowy> <!-- (20 znaków) -->
<miasto>Warszawa</miasto> <!-- (120 znaków) -->
<kraj></kraj> <!-- (100 znaków) -->
<nip></nip> <!-- (30 znaków) -->
<vat_ue></vat_ue> <!-- (30 znaków) -->
<telefon></telefon> <!-- (100 znaków) -->
<mail></mail> <!-- (100 znaków) -->
<bank></bank> <!-- (100 znaków) -->
<rachunek></rachunek> <!-- (100 znaków) -->
<zawsze_faktura>0</zawsze_faktura><!-- 1- tak, 0 - nie-->
<dane_do_faktury_te_same>1</dane_do_faktury_te_same> <!-- 1-tak, 0-nie , gdy 0 to
program pobiera ponizsze dane + nip i kraj z gory -->
<faktura_nazwa></faktura_nazwa> <!-(220 znaków) -->
<faktura_adres></faktura_adres> <!-- (150 znaków) -->
<faktura_kod_pocztowy></faktura_kod_pocztowy> <!-- (20 znaków) -->
<faktura_miasto></faktura_miasto> <!-- (120 znaków) -->
<newsletter>1</newsletter> <!-- 1-tak, 0-nie-->
</klient>
<klient>
<id>{943e7a6a-7093-4ae2-a7ec-4f3b3e7db262}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków)-->
<nazwa></nazwa> <!-(220 znaków) -->
<imie_nazwisko>Jan Nowak</imie_nazwisko> <!-- (220 znaków) -->
<adres>ul. Grunwaldzka 3</adres> <!-- (150 znaków) -->
<kod_pocztowy>01-234</kod_pocztowy> <!-- (20 znaków) -->
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<miasto>Gdańsk</miasto> <!-- (120 znaków) -->
<kraj></kraj> <!-- (100 znaków) -->
<nip></nip> <!-- (30 znaków) -->
<vat_ue></vat_ue> <!-- (30 znaków) -->
<telefon></telefon> <!-- (100 znaków) -->
<mail></mail> <!-- (100 znaków) -->
<bank></bank> <!-- (100 znaków) -->
<rachunek></rachunek> <!-- (100 znaków) -->
<zawsze_faktura>1</zawsze_faktura><!-- 1- tak, 0 - nie-->
<dane_do_faktury_te_same>0</dane_do_faktury_te_same> <!-- 1-tak, 0-nie , gdy 0 to
program pobiera ponizsze dane + nip i kraj z gory -->
<faktura_nazwa>DUMPINGOWIEC Przemysław Rokicki</faktura_nazwa> <!-(220 znaków) ->
<faktura_adres>ul. Wł. Łokietka 47d/16</faktura_adres> <!-- (150 znaków) -->
<faktura_kod_pocztowy>81-736</faktura_kod_pocztowy> <!-- (20 znaków) -->
<faktura_miasto>Sopot</faktura_miasto> <!-- (120 znaków) -->
<newsletter>0</newsletter> <!-- 1-tak, 0-nie-->
</klient>
</import>
<import typ="zamowienia">
<zamowienie>
<id>{ee470402-4b6d-446d-ae7b-88b26dd97dd2}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków)-->
<klient_id>{d97a6255-c568-48dd-8b24-f759be8113a2}</klient_id><!-- id klienta dodanego
w sekcji klienci (90 znaków)-->
<wysylka_nazwa></wysylka_nazwa><!-- (220 znaków) -->
<wysylka_imie_nazwisko>Jan Kowalski</wysylka_imie_nazwisko><!-- (220 znaków) -->
<wysylka_adres>ul. Powstańców Warszawskich 23 B</wysylka_adres><!-- (150 znaków) -->
<wysylka_kod_pocztowy>01-234</wysylka_kod_pocztowy><!-- (20 znaków) -->
<wysylka_miasto>Warszawa</wysylka_miasto><!-- (120 znaków) -->
<wysylka_kraj>Polska</wysylka_kraj><!-- (100 znaków) -->
<wysylka_nip></wysylka_nip><!-- (30 znaków) -->
<uwagi><![CDATA[ ]]></uwagi> <!-- pole tekstowe blob-->
<sposob_zaplaty>
<id>{d2e19a52-2a09-47ea-bd60-66a542f9ae04}</id> <!-- id z importu, jezeli takie id
jest w bazie program przyjmuje ze to ten rekord jeżeli nie to: (90 znaków) -->
<nazwa>e-Przelew</nazwa> <!-- bierze jej id, jeżeli nie ma, dopisuje i bierze nowe
id,X (20 znaków) -->
</sposob_zaplaty>
<gabaryt>A</gabaryt> <!-- A lub B -->
<faktura>0</faktura> <!-- 1-tak, 0-nie -->
<paczka>1</paczka> <!-- 1-tak, 0-nie -->
<kanal_wysylki_id>2</kanal_wysylki_id> <!-- 1-Poczta Polska, 2-Poczta Polska
Priorytet, 3- PP pobranie, 4-Kurier , 5- Kurier pobranie, 6- Odbiór osobisty -->
<towary>
<towar>
<id>{a6e5a305-e93e-4978-9cc8-7212f41bffb5}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków) - w sensie rekord z pozycja zamowienia a nie sam
towar jako taki-->
<towar_id>{171ef6cb-9ad5-429f-b553-a680539bd90d}</towar_id><!-- id towaru dodanego w
sekcji towary (90 znaków)-->
<ilosc>1,00</ilosc><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po
przecinku dwie) -->
<cena_jednostki_brutto>24,00</cena_jednostki_brutto><!-- (format XXX.XX - przed
przecinkiem może być więcej liczb, po przecinku dwie) -->
<!-- dane dotyczace stawki vat program pobiera z rekordu dodanego w sekcji towary,
program mnozy ilosc razy cena jednostki i liczy vat w tyl od sumy brutto
danego towaru -->
</towar>
<towar>
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<id>{396d2e2f-e573-451f-8fbd-61a963c85471}</id> <!-- program sprawdza po id jak nie
ma to dopisuje do bazy (90 znaków) - w sensie rekord z pozycja zamowienia a nie sam
towar jako taki-->
<towar_id>{94e13cce-a670-42a7-b411-f5aef13b2402}</towar_id><!-- id towaru dodanego w
sekcji towary (90 znaków)-->
<ilosc>1,00</ilosc><!-- (format XXX.XX - przed przecinkiem może być więcej liczb, po
przecinku dwie) -->
<cena_jednostki_brutto>16.55</cena_jednostki_brutto><!-- (format XXX.XX - przed
przecinkiem może być więcej liczb, po przecinku dwie) -->
<!-- dane dotyczace stawki vat program pobiera z rekordu dodanego w sekcji towary,
program mnozy ilosc razy cena jednostki i liczy vat w tyl od sumy brutto
danego towaru -->
</towar>
</towary>
</zamowienie>
</import>
</importowanie>

Komentarze w powyższym przykładzie znajdują się z prawej strony danego polecenia, nie pod
spodem jak to było w przypadku opisu ogólnego. Oczywiście komentarzy w ogóle nie musi być w
pliku, te służą tylko i wyłącznie wyjaśnieniu zasad tworzenia pliku.
UWAGA, w obecnej wersji jednostka miary wpisywana w pliku XML musi istnieć w programie i
mieć przypisany ID z importu który znajdzie się w pliku XML!

Rozdział 27.
Dowody Wewnętrzne (kosztowe, dla celów księgi)

W programie można sporządzać dokumenty wewnętrzne kosztowe, które są wykorzystywane celem
zaksiegowania niektórych kosztów w księdze przychodó6) i rozchodów, w tym np. kosztów
eksploatacji samochodu wynikającego z prowadzonej kilometrówki.
Dowody wewnętrzne (od wersji 4.1) znajdują się w zakładce Księgowość.

Klliknięcie w sam środek przycisku „Dowody wewnętrzne” spowoduje otwarcie okna z listą
wystawionych dokumentów
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Możemy zaznaczyć z lewej strony „Ptaszkami” na kwadratach dowody, które nas interesują i
przenieść je do księgi przychodów i rozchodów w wybranym miesiącu. Pojawią się one w kolumnie
„Pozostałe Koszty”.
Aby utworzyć nowy dowód należy albo z tego zestawienia kliknąć na „Nowy dowód wewnętrzny”
albo klikając na strzałkę przy przycisku Dowody Wewnętrzne w zakłądce Księgowość i wybierając z
listy rozwijanej „Nowy dowód wewnętrzny”.
Otworzy się wówczas nastepujące okno:
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UWAGA! NUMERACJA TYCH DOWÓD ORAZ DOWODÓW ZAWIERAJĄCYCH DZIENNE ZESTAWIENIA
SPRZEDAŻY BEZRACHUNKOWEJ (z zakładki sprzedaż) POSIADAJĄ WSPÓLNĄ NUMERACJĘ!
Utworzony dowód można wydrukować, i wpisać na nim liczbę porządkową pod którą
zaksięgowaliśmy go w księdze przychodów i rozchodów.

Rozdział 28.
Kilometrówka

Od wersji 4.1 w programie można prowadzić tzw. Kilometrówkę, czyli zestawienie kosztów
eksploatacji pojazdów wykorzystywanych w firmie niebędących środkami trwałymi oraz ewidencji
przebiegu takich pojazdów. Dwa te zestawienia pozwalaja w programie w Podsumowaniu na
wyliczenie kosztów, które to możemy w danym miesiącu zaliczyć do Kosztów Uzyskania Przychodów.
Aby rozpocząć pracę z tym modułem, należy przejść do zakładki „Księgowość”, mamy tam cztery
przyciski:

Pierwsze trzy, a mianowicie „Ewidencja przebiegu pojazdu”, „Wydatki związane z eksploatacją” oraz
„Pojazdy” słuzą do wpisywania danych, natomiast czwarty „Zestawienie” jest podsumowaniem,
wktóre prezentuje wyliczenia (możliwe koszty w danym miesiącu) na podstawie wprowadzonych
danych w 3 pozostałych oknach.
Tradycyjnie, kliknięcie w sam środek otwiera zestawienie, natomiast kliknięcie w strzałkę rozwija listę
i umożliwia wpisanie nowej rzeczy do zestawienia.
Aby rozpocząć pracę należy dopisać do bazy pojazd:
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Przy wyborze w ewidencji przebiegu pojazdu, domyślna osoba korzystająca bedzię kopiowana przy
wybraniu tego pojazdu będzie do tego okna kopiowana a także stawka za kilometr. Stawka za km.
Znajduje się w odpowiednim rozporządzeniu –należy zawsze sprawdzić aktualną- i nie wiedzieć
czemu (nie ma czegoś takiego jak 1/100 grosza) jest wyrażona z czterema miejscami po przecinku.
W oknie Ewidencja Przebiegu Pojazdu rejestrujemy każdą służbową podróż danym pojazdem:

Po wpisaniu Ilości kilometrów lub Stawki za kilometr, program automatycznie przelicza Kwotę
mnożąc obie te kwoty i zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku. Gdy edytujemy Kwotę, Ilość
kilometrów i stawka są nie ruszane.
W oknie „Wydatki związane z eksploatacją” wpisujemy wydatki – POTWIERDZONE FAKTURĄ LUB
RACHUNKIEM LUB NNYM DOKUMENTEM KSIĘGOWYM – związane z użytkownamy pojazdem o ile
przepisy dopuszczają możliwość zaliczenia go w koszty uzyskania przychodów:
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Gdy już mamy wprowadzone wszystkie informacje, możemy otworzyć zestawienie zawierające
podsumowanie wprowadzonych danych:

Intersują nas w szczególności kwoty z kolumny Koszt uzyskania przychodów (Miesięczny). Po
zaznaczeniu danego miesiąca i kliknięciu na przycisk „Zaksięguj koszt z zaznaczonego miesiąca (…)”
generuje nam się dowód wewnętrzny:
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Z automatycznie wypełnionym opisem i kwotą operacji. Dowód ten z okna Dowody wewnętrzne
(zakłądka księgowość) możemy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

