Aplikacja adresowana jest dla firm prowadzących usługi związane ze sprzedażą, towarów
(np. sklepy, magazyny) i ma na celu polepszenie organizacji i marketingu. Służy do
zbierania i przetwarzania informacji o towarach, klientach, dostawcach, fakturach, dostaw,
sprzedaży, wydatkach, przychodach, umowach, płatnościach, korespondencji, itp.
Umożliwia łatwe wyszukiwanie produktów, prowadzenia kalkulacji ich cen, wyboru
dostawcy.
Graficzne prezentacje obrazują gospodarkę towarami. Aplikacja korzysta z Outlook-a przy
prowadzeniu elektronicznej korespondencji.
Części aplikacji
1. Zarządzanie danymi klientów.
2. Zarządzanie danymi dostawców
3. Zarządzanie danymi towarów.
4. Ewidencja zakupu towarów z automatyczną aktualizacją stanu towarów.
5. Sprzedaż towarów i wystawianie faktur.
6. Organizacja zamówień.
7. Ewidencja i zarządzanie umowami.
8. Ewidencja przychodów.
9. Ewidencja rozchodów.
10. Ewidencja korespondencji.
11. Rejestracja potrzeb klientów.
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Zarządzanie danymi klientów
tworzy bibliotekę klientów, z którymi
prowadzony jest proces sprzedaży.
Do niezbędnych informacji należą
imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres,
numer klienta, numery telefonów
i adres mail-owy.
W przypadku firmy przydatna jest
lista jej pracowników.
Rysunek obok przedstawia formularz
z danymi klientów.

Dane klientów można również szukać
według litery alfabetu, Do tego celu służy
lista z literami alfabetu.
Po kliknięciu myszą na jedna z tych
liter program przedstawi wszystkich
klientów, których nazwa lub nazwisko
zaczyna sie na, np. literę „S”, jak
przedstawiono to obok.

Mając na ekranie przedstawione dane
klienta jest możliwe „podglądanie”
innych wydarzeń z nim związanych,
np. faktury,
Z przestawionej na poprzedniej stronie listy
wynika, że klientowi wystawiono parę faktur.
Aby je podejrzeć” należy myszą kliknąć
na jedną z nich
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Program wyświetli wybraną fakturę, jak
pokazano obok.

Prócz faktur można również obejrzeć pocztę
przysłana i wysłaną, zamówienia, pisma.

Program przewiduje drukowanie różnych list, np.
1. wszystkich klientów,
2. na branżę,
3. na region,
4. na rodzaj.
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Poniższy rysunek przedstawia listę wszystkich klientów.

Zarządzanie danymi dostawców,
Obejmuje informacje o dostawcach i ich pracownikach.
Dane te są wykorzystywane do prowadzenia
komunikacji oraz podczas wystawiania zamówień,
pisania pism lub innej korespondencji. Informacje
o bankach dostawców są niezbędne przy płatnościach
za zamówione artykuły.
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Mając na ekranie monitora dane dostawcy,
można oglądać inne „wydarzenia” z nim związane.
Poniższy rysunek przestawia listę dostarczanych
artykułów.

Program zapewnia możliwość pisania różnych
pism do dostawców.

Po wybraniu polecenia „Drukuj pismo”
program przedstawi na ekranie monitora
wygład pisma przygotowanego do wydrukowania.
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Istnieje możliwość pozycjonowania wydruku oraz wyboru drukarki (w przypadku, gdy w systemie są
zainstalowane inne drukarki). Wydruki przewidują następujące listy:
1. wszystkich dostawców,
2. pracowników,
3. dostarczanych artykułów.
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Zarządzanie danymi artykułów
służy do ewidencjonowania artykułów
podlegających procesowi kupna
i sprzedaży.
Informacje o artykule obejmują dane
dotyczące samego artykułu, kupna
jak również kalkulację cen sprzedaży.

Powyżej przedstawiony jest artykuł z cenami
w Euro i PLN. Ceny w PLN są automatycznie
przeliczane. Istnieje również relacja odwrotna;
ceny z PLN przeliczane są na Euro, jak obok.

Prócz kalkulacji cen każdy artykuł można
opisać, w celu wystawiania, np. ofert.
Pokazano to obok.
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Szukanie artykułów może nastąpić
alfabetycznie na nazwę oraz na
dostawcę, grupę.

Np. Po wyborze grupy artykułów
„drukarki” zostanie wyświetlona lista
drukarek, jak przestawiono to obok.

Po wyborze jednej z drukarek, jej dane zostaną przedstawione na ekranie monitora.
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Zamówienia u dostawców
zarządza zamówieniami artykułów
u dostawców. Po wybraniu dostawcy
program wyświetli listę artykułów
dostarczanych przez dostawcę.
Po wybraniu numeru artykułu
z listy wyświetlone zostanie parę
informacji.
Użytkownik musi jedynie wprowadzić
ilość zamawianych artykułów.
Cena brutto zostanie obliczona
przez program. Program również
oblicza wartość całego zamówienia
oraz wysokość podatku.

Powyższy rysunek przestawia
zamówienie. Można je oczywiście
wydrukować, przesłać mailem
lub przefaksować.
Obraz zamówienia przygotowanego
do wydruku przedstawia rysunek
obok.

Istnieje również możliwość do każdego
zamówienia napisać pismo, co
przedstawiono obok..
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Można też rejestrować i sprawdzać płacenie
za konkretne zamówienie. Na podstawie
danych o dostawcy program wyświetli nazwy
banków, numery rachunku bankowego.

Przyjęcie zamówienia,
rejestruje dostawy zamówionych towarów,
zmiejsza automatycznie ilość towarów w
„Zarządzaniu danymi artykułów”,
zwiększa wydatki firmy o wartość
zamówienia, co jest potrzebne do
obliczenia wyniku działalność firmy.
Przyjecie towaru odbywa sie poprzez
klikniecie myszą na Artykuł w liście
zamówionych towarów. Wprowadzić
należy ilość dostarczonych towarów,
VAT w %, koszt cła (jeżeli dostawca
znajduje sie w innym kraju europejskim),
i dostawy. Inne obliczenia dokonywane
są przez program.

10

Dostawa jest niezgodna z zamówieniem.
W takim wypadku można przygotować
pisemną reklamację do dostawcy.
Należy jedynie wprowadzić datę napisania,
osobę piszącą oraz załączniki. Reszta
informacji jest przenoszona do pisma
z zamówienia i jego przyjęcia.
Reklamacje można oczywiście wydrukować,
również w formacie PDF.

Zamówienia klienta,
sporządza zamówienia dla klienta. Po
wybraniu jednego z nich, wyświetlony
zostanie formularz zamówienia.
Należy wybrać jedną z grup artykułów.
Zostaną wyświetlone informacje
o drukarkach łącznie ze zdjęciem –
widok obok. Po kliknięciu na wybraną
drukarkę, jej nazwa, cena zostaną
przeniesione do zamówienia.
Należy wprowadzić jedynie ilość,
Koszt cła (w przypadku, gdy klient jest
poza granicami Polski) oraz koszt
dostawy. Reszta danych zostanie
obliczana automatycznie.
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Faktury dla klienta,
służą wystawianiu faktur klientowi.
Po wybraniu klienta przedstawiana jest
Lista jego zamówień, jak obok.
Po wybraniu jednego z zamówień
Następuje wystawianie faktury.
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Przy wystawianiu faktur aplikacja pobiera
dane z zamówienia klienta.
Rysunek przedstawia formularz do
wystawienia faktury.
Po lewej stronie widać dane klienta
Po prawej dane do faktury. Należy jedynie
wprowadzić datę wystawienia i wysłania
oraz uwagi. Numer faktury jest
przyporządkowywana automatycznie.
Na dole przedstawiona jest lista
zamówionych artykułów.

Do faktury drukowany jest dowód dostawy.
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Wydatki
jest częścią aplikacji „zbierającą” i analizującą wydatki firmy.
Aby zarejestrować nowy wydatek należy
w głównym memu kliknąć na rozkaz „Nowe(y)”,
a nastepnie na „Wydatek”. Przedstawiony
będzie formularz przeznaczony do
wprowadzenia nowego wydatku.
Wierzyciela trzeba wybrać (kliknąć) z widocznej
listy „Wybór wierzyciela”. Jeżeli na liście nie
ma żadnych wierzycieli, należy go wpisać w polu
„Wierzyciel”.
Następnie należy określić wydatek oraz z listy
wybrać grupę i formę zapłaty. Jeżeli będzie
nią przelew, trzeba wypełnić wszystkie pola
z dotyczące danych bankowych.
Po wprowadzienu ceny brutto i VAT-u, wartość
podatku i cena netto będą obliczone
automatycznie.

Aby aktualizować dane wydatku, należy wybrać
jedną możliwości, a jest ich kilka, mianowicie na:
 wierzyciela,
 wierzyciela i rok,
 grupę,
 rok,
 rodzaj zapłaty i rok.
Po wybraniu np. pierwszej opcji, z wyświetlonej
listy nazwę należy kliknąć na nazwę wierzyciela,
a następnie wybrać jeden z przedstawionych na
liście wydatków.

Jeżeli nie będzie wydatków program wyświetli
komunikat, jak przestawiono to obok.
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Jeżeli wydatki będą znalezione, program
przedstawi je, w formie listy.
Wybranie jednego z nich następuje poprzez
klikniecie na wybraną pozycję.
.

Program wyświetli zapamiętane dane, jak
przedstawiono obok. Można je aktualizować
poprzez zmianę treści pól z klawiatury.

Jednym z wydruków są wydatki z rachunku
bankowego jednego z banków, co jest
pokazane obok.
Istnieje również możliwość wydrukowania list
zbiorczych, np. na grupę. W tym wypadku
wydrukowane będą wszystkie wydatki podzielone
na grupy.
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Można również wydrukować listę wydatków na grupę, kwartał i rok, również wydatki na biuro.
Poniższy rysunek prezentuje listę wydatków na wierzyciela posortowane według lat. Ostatni rysunek
przedstawia listę wydatków na grupy, miesiąc i rok.
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Drukowanie dla wszystkich części aplikacji
Jeżeli w systemie istnieje jedna drukarka, będzie nią tzw. drukarka standardowa, ale w systemie
komputerowym może istnieć dwie lub więcej drukarek. Następuje to po kliknięciu na polecenie „Wybór
drukarki”, co przedstawione jest niżej.

W tym wypadku wybrano jedną z trzech drukarek zainstalowanych w systemie komputerowym.
W sieci wydruki można przesyłać na drukarki podłączone do urządzeń thin-client.

Wymagania softwar-owe :
1. system operacyjny od Windows XP do 10
2. w sieci system operacyjny – Windows Serwer 2000, 2003, 2008, 2011 i 2012 Multi Point,
3. pakiet Microsoft Office od 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 lub 2016.

Zdjęcia muszą być w formacie mapy bitowej.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące aplikacji, chętnie odpowiem na nie
telefonicznie, poprzez email lub osobiście.
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