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1. Zakładanie firmy
Aby założyć nową firmę należy w panelu logowania wybrać przycisk „Załóż konto”

Po chwili na ekranie pojawi się formularz w którym należy zapoznać się z regulaminem oraz
wypełnić wszystkie pola. Hasło musi składać się z min. 8 znaków w tym jeden ze znaków
musi być wielką literą.

Formularz akceptujemy przyciskiem „Załóż konto”.
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2. Aktywacja
Na adres email, który został podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość zawierająca
link aktywacyjny. Uruchamiamy link:

Otrzymujemy komunikat:
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3. Pierwsze logowanie

W panelu logowania należy podać adres email oraz hasło podane podczas zakładania firmy, a
następnie wcisnąć przycisk „Zaloguj”.

Podczas pierwszego logowania na ekranie pojawi się kreator, w którym użytkownik musi wybrać:
3.1.

Schemat obiegu faktury czyli „droga” jaką będą pokonywać

Należy wybrać jeden z dostępnych obiegów zaznaczając go za pomocą kwadratu z prawej strony
ekranu.
Aby przejść do następnego kroku należy użyć przycisku „Dalej”.
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3.2.

Tworzenie kont użytkowników którzy będą brali udział w procesie
obiegu dokumentów.

Podajemy imię i nazwisko użytkownika, adres email na który zostanie wysłany link aktywacyjny do
konta, wypełniamy stanowisko oraz wybieramy jedną lub wiele Ról. Użytkownika zatwierdzamy za
pomocą przycisku „Dodaj użytkownika”.

Dodany użytkownik pojawia się na liście, na tym etapie mamy możliwość edycji danych lub
usunięcia za pomocą przycisków znajdujących się z prawej strony wiersza.

Gdy zdefiniowano już wszystkich użytkowników, można przejść do kolejnego kroku za
pomocą przycisku „Dalej”.
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3.3 Wybór schematu księgowania.
Do wyboru są 3 schematy:
1. Księgowanie na konta z zespołu „4”

2. Księgowanie na konta z zespołu „4” wraz z księgowaniem na konta z zespołu „5”

3.Księgowanie na konta z zespołu „5”

Po wybraniu schematu zatwierdzamy za pomocą przycisku „Zakończ”
Na ekranie pojawi się komunikat

Teraz należy postąpić zgodnie z komunikatem i przelogować się w aplikacji.
Powyższe parametry pracy można modyfikować także po utworzeniu i skonfigurowaniu firmy.
Czynności te opisane są w niniejszej instrukcji w kolejnych rozdziałach.
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4. Zarządzanie danymi firmy
4.1 Dane podstawowe
W tym miejscu uzupełniamy podstawowe dane firmy takie jak Nazwę (pole wymagane),
NIP, REGON oraz adres. Tworzymy również wzór email który będzie podpowiadany przy
zakładaniu nowych użytkowników.

Pod szablonem email widzimy listę możliwych tagów do wyboru, których możemy użyć przy
definiowaniu szablonu.
Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy wszystko przyciskiem
znajdującym się w
prawym dolnym lub górnym rogu ekranu.

4.2 Oddziały (lokalizacje)
Jeśli firma posiada kilka lokalizacji to w tym miejscu mamy możliwość zdefiniowania
oddziałów.
Klikamy na kafelek „Oddziały” na pulpicie lub
MenuZarządzanie danymi firmyOddziały (lokalizacje)

Widzimy listę wszystkich dotychczas zdefiniowanych oddziałów, mamy możliwość ich edycji
(klikając w ikonę ołówka w kolumnie Działania) oraz usunięcia (ikona czerwonego kosza).
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Aby dodać nowy oddział należy w prawym górnym rogu użyć przycisku „Dodaj Oddział”
następnie ukaże nam się formularz:

Nazwa – Nazwa oddziału
Kod MPK – Wartość elementu słownika w FK
Domyślny właściciel – tutaj możemy wybrać pracownika, który będzie się podpowiadał w
dokumencie.
Po wypełnieniu pól zatwierdzamy wszystko przyciskiem „Zapisz”

4.3 Działy
Tutaj możemy zdefiniować działy jakie funkcjonują w firmie.

Klikamy na kafelek „Działy” na pulpicie lub
MenuZarządzanie danymi firmyDziały
Zasada tworzenia, edycji oraz usuwania działu jest analogiczna do zasad dla oddziału
opisanego w punkcie 4.2.
4.4 Stanowiska
Jest to miejsce gdzie definiujemy stanowiska jakie są w firmie.

Klikamy na kafelek „Działy” na pulpicie lub
MenuZarządzanie danymi firmyStanowiska
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Jeśli nie mamy utworzonych żadnych stanowisk lista jest pusta, by utworzyć nowe
stanowisko w systemie należy w prawym górnym rogu nacisnąć przycisk „Dodaj
stanowisko” wtedy na ekranie pojawi się formularz:

Nazwa* – Nazwa stanowiska jest polem wymaganym
Opis – Tutaj mamy możliwość wprowadzenia opisu stanowiska
Obowiązki – Zakres obowiązków
Stanowisko nadrzędne – Mamy możliwość wybrania przełożonego
Kod MPK – numer konta dla MPK
Domyślny właściciel – tutaj możemy wybrać pracownika, który będzie się podpowiadał
na dokumencie.
Aby zapisać stanowisko należy nacisnąć na przycisk „Zapisz” znajdujący się w prawym górnym
oraz dolnym rogu.

10

4.5 Zarządzanie Użytkownikami

Klikamy na kafelek „Użytkownicy” na pulpicie lub
MenuUżytkownicyZarządzanie użytkownikami
W tym miejscu tworzymy konta użytkowników, aby utworzyć nowe konto
należy w prawym górnym rogu nacisnąć przycisk „Dodaj użytkownika”.

Wypełniamy formularz danymi użytkownika, pierwsze pole „Zalogowany” jest niedostępne
ponieważ w tym miejscu będzie wyświetlany e-mail jeśli użytkownik jest zalogowany do systemu.
Checkbox „Włączony” pozwala nam dawać lub odbierać możliwość logowania się do
systemu przez użytkownika.
Role – Nadajemy pracownikowi role (jedną lub kilka) czyli zbiór uprawnień;
Stanowisko – Przypisujemy stanowisko dla pracownika;
Odział – Mamy możliwość podania oddziału w którym pracuje;
Dział – Mamy możliwość podania działu;
Przełożony – Możemy wybrać również kto jest przełożonym pracownika.
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Aby zatwierdzić formularz naciskamy przycisk „Zapisz” znajdujący się w prawym górnym lub
dolnym rogu, na email podany w formularzu zostanie wysłane zaproszenie do serwisu wraz z
linkiem do ustawienia hasła do konta. Zestaw uprawnień zostanie odziedziczony przez
użytkownika z roli jaka została mu przypisana, ale mamy możliwość dodania uprawnień danemu
pracownikowi jeśli jest taka potrzeba, aby to zrobić należy nacisnąć przycisk z ikoną kłódki przy
użytkowniku, któremu chcemy nadać dodatkowe uprawnienia.

Pojawi się tabela uprawnień z trzema kolumnami:
- Nazwa uprawnienia – Nazwa funkcjonalności
- Z ról – Ukazanie dostępu do funkcjonalności nadanych na role przypisane pracownikowi
- Dostęp – Możliwość większego sprecyzowania dostępu do funkcjonalności
Naniesione zmiany zapisujemy naciskając przycisk „Zapisz” znajdujący się w prawym górnym lub
dolnym rogu ekranu.
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5. Słowniki.
5.1 Kontrahenci

Klikamy na kafelek „Kontrahenci” na pulpicie lub
MenuSłownikiKontrahenci
W aplikacji możemy definiować kontrahentów, których potem możemy używać przy wprowadzaniu
faktury, aby dodać nowego kontrahenta należy nacisnąć przycisk „Dodaj kontrahenta” znajdujący
się w prawym górnym rogu. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który jest podzielony na
cztery sekcje.

1. Dane Kontrahenta

Pola wymagane to:
Skrót – Skrócona nazwa kontrahenta
Nip – Numer NIP kontrahenta, tutaj po wpisaniu NIPu mamy możliwość wczytania danych
kontrahenta z GUS’u za pomocą przycisku GUS znajdującego się obok pola do wpisania NIPu.
Nazwa – Pełna nazwa kontrahenta
Reszta pól jest opcjonalna.

2. Konta bankowe/Dane Księgowe

W tej sekcji mamy możliwość dodania konta bankowego naszego kontrahenta.
Należy wprowadzić numer konta do formularza oraz nazwę banku i nacisnąć przycisk
(oznaczony czerwoną ramką) z symbolem plusa, wtedy konto zostanie dodane do „Listy dodanych
kont:” widocznej na dole sekcji.
Identyfikator FK – miejsce na numer pozycji kontrahenta w Symfonii: Finanse i Księgowość
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3. Dane kontaktowe
Ta sekcja pozwala na dodanie dwóch firmowych numerów telefonu i adresu email.
4. Osoby kontaktowe

Sekcja w której możemy dodać kontakty do pracowników firmy.
Działanie analogiczne jak w przypadku kont bankowych.

5.2. Rejestry

W aplikacji możemy definiować rejestry VAT, które potem będziemy używać przy wypełnianiu
faktury. Jeśli korzystamy z oprogramowania Sage Symfonia najlepiej aby nazwy rejestrów były
takie same jak te, których używamy w module Symfonia: Finanse i Księgowość.
Checkbox „Domyślny” oznacza, która wartość będzie się podpowiadała przy dodawaniu rejestru na
fakturze, a checkbox „Włączony” oznacza czy dana wartość będzie możliwa do wyboru po dodaniu
rejestru na fakturze. Wartość do rejestru dodajemy za pomocą przycisku z symbolem plusa
znajdującego się w kolumnie „Opcje”, rejestr zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.
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5.3. MPK

W aplikacji możemy zdefiniować MPKi, których potem można używać na fakturze, aby
dodać nowy MPK należy nacisnąć przycisk „Dodaj MPK”. Oraz wybrać słowniki (patrz punkt
5.5), z których będziemy musieli wybrać elementy przy dodawaniu MPK’a na fakturze. MPK
zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.

5.4. Własne

W aplikacji mamy możliwość dodawania własnych słowników, których potem możemy użyć
przy definiowaniu MPKów lub rodzajów kosztów. Aby dodać nowy słownik, należy nacisnąć
przycisk „Dodaj słownik”. Słownikowi musimy nadać nazwę i możemy dodać opis, elementy
słownika dodajemy poprzez wypełnienie pól w tabeli i naciśnięcie przycisku z symbolem
plusa znajdującego się w kolumnie „Opcje”, cały słownik zatwierdzamy przyciskiem
„Zapisz”.
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6. Faktury
6.1 Konfiguracja formularza
MenuFakturyKonfiguracja formularza
Możemy dostosować widoczność, możliwość edycji lub wymusić wypełnienie poszczególnych pól
na formularzu faktury. Uprawnienia dzielimy na nadane dla Ról i nadane dla użytkowników.
Aby nadać uprawnienia należy z jednej z rozwijanych list wybrać użytkownika lub rolę i nacisnąć
przycisk „Wczytaj”,

Na ekranie pojawi się lista wszystkich pól dostępnych na fakturze oraz przy każdym z nich widnieją
trzy checkbox’y
, ikona oka odpowiada za widoczności danego pola, ikona
przedstawiająca wykrzyknik za wymuszenie wprowadzenia wartości do pola przed zapisaniem
dokumentu, ikona ołówka pozwala na edycję pola. Aby zapisać aktualny stan uprawnień należy
nacisnąć przycisk „Zapisz”.
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6.2 Rodzaje kosztów
MenuFakturyRodzaje kosztów
W systemie mamy możliwość definicji rodzajów kosztów jakich dotyczy faktura.
Aby dodać nowy rodzaj należy w prawym górnym rogu nacisnąć przycisk
„Dodaj rodzaj kosztu”, na ekranie pojawi się formularz podzielony na trzy sekcje:

Nazwa – Nazwa rodzaju kosztu
Opis – możemy wprowadzić opis rodzaju kosztu
Numer konta -- numer konta księgowego kosztu widoczny w podglądzie księgowania
Separator – znak oddzielający kod Rodzaju kosztów i kod elementu słownika
Domyślny – możemy ustawić aby rodzaj domyślnie podpowiadał się dla nowej faktury
Włączony – zaznaczenie oznacza, że rodzaj będzie możliwy do wyboru przy wprowadzaniu
faktury

Możemy do rodzaju kosztu dodać z rozwijanej listy wcześniej zdefiniowane słowniki (jak
zdefiniować słownik opisano w punkcie 6.5) zatwierdzamy wybór przyciskiem z symbolem plusa.
Anulować wybór możemy poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem kosza znajdujący w podsekcji
Akcje.
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Do rodzaju kosztu możemy dodać dodatkowe pola (jak zdefiniować takie pola opisano w punkcie
6.3) które należy wypełnić podczas tworzenia faktury. Zatwierdzenie definicji kosztu wykonujemy
poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”.

6.3 Dodatkowe pola
MenuFakturyDodatkowe pola4

W aplikacji mamy możliwość definicji dodatkowych pól na fakturze, do wyboru mamy cztery typy:
tekstowe, liczbowe, prawa/fałsz oraz typ daty.
Aby dodać nowe pole należy wprowadzić jego nazwę własną przy odpowiednim typie pola i
nacisnąć przycisk zapisz. Aby usunąć pole należy nacisnąć na przycisk z symbolem kosza
znajdujący się z lewej strony przy nazwie własnej pola.
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6.4 Schematy księgowania
MenuFakturySchematy księgowania
Aby dodać nowy schemat należy w prawym górnym rogu nacisnąć przycisk
„Dodaj schemat”.

Typ dokumentu FK – Jeśli korzystamy z oprogramowania Sage Symfonia: Finanse i Księgowość to
w to miejsce wpisujemy typ dokumentu jaki używamy w FK.

Dalej wybieramy na jakich kontach po której ze stron ma zostać zaksięgowana dana kwota do
pomocy mamy do wyboru dostępne marka.
Konto:

#RJ - wstawienie konta podanego przy definicji rejestru użytego na fakturze
#RZ – wstawienie konta podanego przy definicji kosztu użytego na fakturze
#KH – wstawienie numeru pozycji kontrahenta użytego na fakturze
#DZ – Wstawienie kodu działu użytego na fakturze
#OD - Wstawienie kodu oddziału użytego na fakturze
#MPK – Wstawienie kodu MPK użytego na fakturze

Kwota:

#N - netto
#B - brutto
#V - VAT
#VNM - VAT do Następnego Miesiąca

Aby dodać zapis księgowy do schematu należy zatwierdzić go przyciskiem z symbolem plusa
znajdującego się w kolumnie Opcje.
Cały schemat zapisujemy za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się prawym rogu ekranu.
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6.5 Nowa faktura
MenuFakturyNowa faktura
Na ekranie pojawi się duży formularz faktury podzielony na dwie części:
Lewą – do wprowadzania danych (ilość widocznych pól zależy od uprawnień), rozdzieloną na
różne sekcje:

W tej sekcji wprowadzamy numery dokumentu, określamy czy dokument jest oryginałem, oraz
wybieramy wcześniej zdefiniowany szablon księgowania.

W tej sekcji wprowadzamy wcześniej zdefiniowanego kontrahenta, daty z dokumentu, jeśli faktura
jest fakturą korygującą należy zaznaczyć checkbox „Faktura korygująca” po czym na ekranie
pojawi się pole do wpisania numeru faktury korygowanej, aplikacja uniemożliwi wpisanie numeru
faktury na której widnieje inny kontrahent niż wybrany. Dodajemy fakturę korygowaną do listy za
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pomocą przycisku „Dodaj do listy”(możemy korygować wiele faktur). W liście faktur korygowanych
w kolumnie Opcje możemy skorzystać z trzech ikon, Edycji wyboru faktury, usunięcia z listy oraz
funkcji otworzenia w nowym oknie faktury korygowanej. Jeśli jakaś faktura znajduje się na liście,
zmiana kontrahenta jest nie możliwa.

Płatności podzielone są na dwie podsekcję, część związaną z Metodą płatności i rejestr (zostanie
opisany w następnym kroku). Jeśli jako metodę wybierzemy „Przelew” będziemy mogli wybrać
konto przypisane do kontrahenta(wyboru dokonujemy poprzez zaznaczenie checkboxa
(oznaczonego pomarańczowym kwadratem na obrazie powyżej). Z poziomy faktury możemy
również dodać nowe kont bankowe bez potrzeby wychodzenia z faktury, należy w tym celu
nacisnąć przycisk „Dodaj konto” (oznaczony czerwoną ramką na obrazie powyżej), na ekranie
pojawi się nieduży formularz:

Wystarczy wpisać numer konta, nazwę banku oraz nacisnąć przycisk „Zapisz”.
Wtedy dodane konto będzie możliwe do wyboru oraz zostanie dodane do definicji kontrahenta.
Dalej możemy wybrać termin płatności, wystarczy wpisać ilość dni, a data sama się uzupełni (na
podstawie daty wystawienia).
Mamy również możliwość zaznaczenia, że faktura została już zapłacona oraz pole do wstawienia
daty płatności.

21

Do faktury należy dodać wcześniej zdefiniowane rejestry w tym celu naciskamy przycisk z
symbolem plusa (zaznaczony pomarańczową ramką na obrazie powyżej), wybrać stawkę
vat i wprowadzić sumę netto dla wybranej stawki (pola „Suma VAT” i „Suma Brutto”
uzupełnią się same na podstawie stawki i Sumy Netto) mamy możliwość dodania wielu
rejestrów w różnych stawkach. Pod listą znajduje się wiersz, który pokazuje sumy kwot z
poszczególnych kolumn. Jeśli chcemy usunąć któryś rejestr z faktury należy nacisnąć
przycisk z symbolem kosza (oznaczony zieloną ramką na obrazie powyżej). Pod rejestrami
znajduje się miejsce na opis faktury.

Poniżej rejestrów znajdują się pozycje Należy wybrać jakiego rodzaju kosztu dotyczy kwota
z rejestru. Możemy dodać wiele pozycji jeśli np. wprowadzony w formularzu faktury rejestr
dotyczył kilku linii faktury.
Przykładowo:
Wprowadziliśmy rejestr ze stawką 23% na kwotę netto 100 PLN oraz rejestr ze stawką 8%
na kwotę netto 8 PLN możemy więc dodać dwie pozycji. Aby usunąć rozbitą pozycję należy
nacisnąć przycisk z symbolem minusa.
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Jeśli suma kwot pozycji nie będzie równa kwocie z rejestrów to użytkownik zostanie o tym
powiadomiony.

Możemy do faktury dodać jakiego MPK dotyczy, możemy również dodać więcej niż jedno
MPK do faktury naciskając przycisk „+” przy „Pozycji”.
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Jak widać możemy podać kwotę jaka dotyczy danego MPK’a, dodać opis i właściciela

Koniec sekcji Lewej

W sekcji prawej możemy dodawać załączniki do faktury.
Przyciskami z symbolami strzałek możemy dostosować proporcje podziału ekranu dla sekcji
lewej i prawej.

Aby dodać nowy załącznik należy nacisnąć przycisk „Dodaj” na ekranie wyświetli się
okienko.

Wybieramy plik który chcemy dodać do faktury i naciskamy przycisk „Dodaj”, możemy
załączyć do jednej faktury wiele plików. Teraz mamy możliwość obejrzeć na podglądzie
przesłane załącznik.
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Możemy przemieszczać się między załącznikami za pomocą przycisków z
numeracją(oznaczonych pomarańczową ramką na obrazie powyżej), albo rozwinąć listę za
pomocą przycisku z symbolem listy(również oznaczony w pomarańczowej ramce na obrazie
powyżej. Mamy również możliwość pobrania załączników lub ich wydruku za pomocą
przycisków oznaczonych w czerwonej ramce na obrazie powyżej.
OCR
W systemie funkcjonuje mechanizm OCR pozwalający na automatyczne rozpoznawanie pól
danych z załączonego skanu i wprowadzanie ich na formularz faktury.
W celu skorzystania z funkcjonalności OCR należy dodać załącznik w trakcie rejestrowania
faktury i kliknąć przycisk OCR w sekcji podglądu dokumentu. System wykona operację
rozpoznawania danych i naniesie je na formularz dodawania faktury.

Jeśli zakończyliśmy proces wypełniania faktury i dodaliśmy wszystkie załączniki i chcemy
zapisać fakturę należy nacisnąć przycisk „Zapisz” znajdujący się na górze lub dole sekcji
lewej.
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6.6 Lista faktur
MenuFakturyLista faktur

Możemy również obejrzeć podgląd księgowania naciskając przycisk z symbolem dziennika
(oznaczony pomarańczowym kwadratem na obrazie powyżej).
Na ekranie otworzy się okienko posiadające dwie sekcje.
Historię dokumentu - czyli drogę jaką dokument przebył do tej pory:
Datę kroku, Kto i jakie działanie wykonał, status dokumentu w danym kroku, kto ma dostęp do
dokumentu w danym kroku oraz w jakim bloku w schemacie znajduje się dokument.
Podgląd księgowania – kwoty, numer dokumentu, oraz księgowania na poszczególne konta
według schematu księgowania wybranego na fakturze. Mamy również możliwość wydruku lub
zapisu do pliku .PDF tych informacji za pomocą przycisku z symbolem drukarki znajdujący się w
prawym górnym rogu okienka.
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6.7 Eksport dokumentów do formatu 3.0
MenuFakturyEksport dokumentów do F3.0
W aplikacji mamy możliwość utworzenia plików z danymi dokumentów w Formacie 3.0.

1.)
2.)
3.)
4.)

Wybieramy zakres dat
Następnie za pomocą przycisku „Filtruj” na liście pojawią się dokumenty z podanego zakresu.
Zaznaczamy które dokumenty z listy mają pojawić się w pliku f3.0
Za pomocą przycisku Pobierz pobieramy plik.

- Możemy również wyeksportować dokumenty, które wcześniej zostały poddane eksportowi. W
tym celu należy przed filtracją zaznaczyć checkbox „Wyeksportowane”.
- Za pomocą przycisków znajdujących się w kolumnie „OPCJE” możemy przenieść się do
formularza faktury lub podejrzeć historie obiegu dokumenty oraz wypełniony schemat
księgowania.
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7. Opis Obiegów dokumentów

A

1. Autor tworzy nowy dokument, uzupełnia pola do których ma dostęp, przekazuje dokument do
użytkownika Opisującego.
2. Użytkownik Opisujący może cofnąć dokument do Autora lub dokończyć opisanie dokumentu i przekazać
go do akceptacji zarządu.
3. Użytkownik z rolą Zarząd może zaakceptować dokument który trafi do użytkowników z rolą Księgowość
lub cofnąć go do kroku 2. Do ponownego opisania.
4. Użytkownik z rolą Księgowość może zaakceptować dokument i zakończyć tym proces obiegu dokumentu
lub cofnąć go do kroku 3. Do ponownego rozpatrzenia przez zarząd.

B

1. Autor tworzy nowy dokument, uzupełnia pola do których ma dostęp, przekazuje dokument do
użytkownika Opisującego.
2. Użytkownik Opisujący może cofnąć dokument do Autora lub dokończyć opisanie dokumentu i
przekazać go do akceptacji księgowości.
3. Użytkownik z rolą Księgowość może zaakceptować dokument i zakończyć tym proces obiegu
dokumentu lub cofnąć go do kroku 2. Do ponownego opisania.
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C

1. Autor tworzy nowy dokument, uzupełnia pola do których ma dostęp, przekazuje dokument
do użytkownika Opisującego.
2. Użytkownik z rolą Opisujący może uzupełnić dane dokumentu, zaakceptować dokument i
zakończyć tym proces obiegu dokumentu lub cofnąć go do kroku 1. Do Autora.
D

1. Autor tworzy nowy dokument, uzupełnia pola, jako właściciel opisuje i przekazuje
dokument do użytkownika z rolą Księgowość.
2. Użytkownik z rolą Księgowość może zaakceptować dokument i zakończyć tym proces
obiegu dokumentu lub cofnąć go do kroku 1. Do Autora.
E

1. Autor tworzy nowy dokument, uzupełnia pola, jako właściciel opisuje go i akceptuje
zakańczając tym proces obiegu dokumentu.
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