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 Kadry i Płace 

 Moduł Kontrahenci 
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 Dane i Ustawienia 
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Rozpoczęcie pracy w systemie e-Księgowość  

 

Logowanie do systemu e-Księgowość odbywa się każdorazowo za pośrednictwem iPKO. Należy 

wejść w sekcję Moja firma, a następnie wśród dostępnych kafelków wybrać  

e-Księgowość. 

 

Następnie, należy wybrać przycisk Aktywuj aplikację.  

 

 

Aplikacja wyświetli na ekranie dane przesłane z systemu bankowego. 

Poprzez zaznaczenie dodatkowych użytkowników można umożliwić dostęp do e-Księgowości 

pełnomocnikom firmy. Pola określone gwiazdką są niezbędne i muszą zostać wypełnione przez 

właściciela firmy, aby przejść do następnego kroku aktywacji. 
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Kolejnym krokiem aktywacji jest podanie numeru telefonu, który będzie wykorzystywany do 

kontaktu z infolinią e-Księgowość, a następnie określenie podstawowych ustawień księgowych 

dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej: 

Jesteś podatnikiem VAT?  

Jeśli TAK w kolejnym kroku należy uzupełnić informację czy osoba prowadząca działalność 

gospodarczą składa deklarację VAT miesięcznie czy kwartalnie. 

Odznaczenie NIE oznacza, że przedsiębiorca dokonał rejestracji działalności jako podatnik 

zwolniony. W takim przypadku należy podać podstawę zwolnienia z VAT. 

 

Jak prowadzisz Księgowość? 

Klient banku jest zobowiązany do wskazania formy prowadzenia księgowości firmy: 

Księga przychodów i Rozchodów - metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu 

przychodów i kosztów w księdze podatkowej KPiR oraz płaceniu podatku od różnicy. 

Ryczałt - uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na płaceniu określonej stawki zależnej 

tylko od przychodu (z pominięciem kosztów). 
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Pełna księgowość - jest to rozbudowany, precyzyjny i sformalizowany system ewidencji zdarzeń 

gospodarczych, służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w 

danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. 

Karta Podatkowa - polega na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy 

od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników i rodzaju 

działalności. 

Posiadam status małego podatnika i rozliczam VAT metodą kasową dotyczy przedsiębiorców, 

których wartość sprzedaży w minionym roku nie przekroczyła 1 200 000 EUR, a podatek jest 

rozliczany dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że na 

wydruku dokumentu sprzedaży pojawia się adnotacja „metoda kasowa”.  

 

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z Regulaminem usługi oraz odznaczenie wymaganych 

oświadczeń.  
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Proces aktywacji kończy zatwierdzenie kodem z narzędzia autoryzacyjnego. 
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Zasady korzystania z systemu 

Po zalogowaniu do systemu wyświetli się Strona Główna, na której znajdą się następujące 

informacje: 

Finanse mojej firmy – prezentowane podsumowanie przychodów i kosztów na podstawie 

wprowadzonych dokumentów w ujęciu miesięcznym. W przypadku dłuższego korzystania  

z systemu podsumowanie z danego miesiąca jest porównywane z miesiącem poprzednim.  

Przycisk Zobacz raport przenosi do raportu Przychody i Rozchody. 

Płatności – podsumowanie płatności z podziałem na 4 sekcje: 

 Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu – całość oczekiwanych wpływów z danego 

miesiąca kalendarzowego. Kliknięcie w link przekierowuje na listę Należności z danego 

miesiąca,  

 Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu – płatności, które czekają na realizację w 

danym miesiącu. Kliknięcie w link przekierowuje na listę Zobowiązań z danego miesiąca,  

 Suma zaległości kontrahentów – wartość należności z niezapłaconych dokumentów 

sprzedaży. Kliknięcie w link przekierowuje na listę wszystkich Należności, 

 Moje zaległości – wartość niezapłaconych dokumentów kosztowych. Kliknięcie w link 

przekierowuje na listę wszystkich Zobowiązań. 

 

Przeciągnij i upuść pliki z dokumentami – pozwala na dodawanie skanów dokumentów do 

przetworzenia. 

Dodane dokumenty – lista dokumentów przetworzonych, czekających na weryfikację poprawności 

odczytanych danych.   
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Szczegółowe menu dla poszczególnych zakładek menu głównego systemu składa się  

z następujących elementów: 

 

Dokumenty  

Dodawanie dokumentów – pozwala na przejście do odpowiedniego sposobu dodawania 

dokumentów lub do ich weryfikowania. 

Dokumenty firmowe – umożliwia wyświetlenie dokumentów dostępnych w systemie, ustawienie 

cykliczności dla faktur oraz pobieranie dokumentów dla księgowości. 

Ewidencja przebiegu pojazdów - umożliwia rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją 

samochodów. 
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Finanse firmy 

Płatności – umożliwia wyświetlenie należności i zobowiązań wynikających z wprowadzonych 

faktur. 

Raporty zarządcze – wyświetla raport Przychody i Rozchody. 

Zestawienia – możliwość wyświetlenia raportów sprzedaży VAT, zakupu VAT, raportu 

podatkowego VAT oraz dokumentów sprzedaży. 

Dochodowość sprzedaży – możliwość wyświetlenia raportów marży wg produktów  

i dokumentów. 

 

Magazyn 

Dokumenty magazynowe – możliwość wystawienia oraz wyświetlenia dokumentów 

magazynowych. 

Rozliczenie magazynu – możliwość sprawdzenia stanów magazynowych oraz przeprowadzenia 

inwentaryzacji. 

 

Księgowość 

Księgowanie dokumentów – pozwala zaksięgować dokumenty kosztowe i sprzedażowe. 

Podatki i ZUS – na podstawie zaksięgowanych dokumentów tworzone są w systemie deklaracje 

obowiązkowe oraz deklaracje dotyczące rozliczenia pracowników. 

Majątek – pozwala dokonać rozliczeń związanych ze środkami trwałymi oraz wprowadzić 

remanent. 
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Kadry i płace – pozwala dokonać rozliczeń wynagrodzeń pracowników. 

 

Kontrahenci prowadzi do modułu, w którym można dodawać kontrahentów.  

Produkty prowadzi do modułu, w którym można dodawać produkty.  

Dodaj dokument przedstawia dostępne w systemie możliwości dodawania dokumentu: 

 

Wystaw fakturę umożliwia wystawienie dokumentu sprzedaży spośród dostępnych typów: faktura 

sprzedaży, proforma, zaliczkowa, korygująca, wewnątrzwspólnotowa, pozostały przychód. 

Zapisany dokument jest widoczny w tabeli listy dokumentów. 

 

Moduł dokumenty 

Dodawanie dokumentów 

Wystawianie faktury sprzedaży 

Aby wystawić fakturę sprzedaży po zalogowaniu w systemie należy:  

 Kliknąć Wystaw fakturę 

 
 Na formularzu dokumentu zaznaczyć Faktura sprzedaży, 

 Wypełnić formularz w zakresie wymaganych pól 

- dane kontrahenta,  

- listę towarów lub usług (produkty), 

- kategorię księgową do każdego z produktów (w widoku tabeli rozszerzonym) 

- walutę, 

- datę wystawienia,  
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- datę dostawy/wykonania usługi, 

- numer dokumentu, 

- sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest                                                                          
dodanie rachunku bankowego),  
- możliwość zaznaczenia/odznaczenia opcji Split Payment - dla sposobu płatności 

„Przelew na rachunek bankowy”. Opcja ta jest zaznaczana automatycznie, gdy wartość 

faktury przekracza kwotę 15.000,00 zł. 

- termin płatności - miejsce wystawienia,  

- w razie potrzeby adnotację na dokumencie (Rozwiń opisy dokumentu) oraz Podpis    

wystawiającego dokument (Rozwiń podpis), 

 Zapisać dokument klikając Wystaw. 
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Po kliknięciu „Wystaw” wyświetli się podgląd dokumentu. Dla każdego zapisanego dokumentu 

dostępny jest przycisk Opcje, który zawiera listę funkcjonalności jakie można wykonać na 

dokumencie. Nad dokumentem dostępne są opcje Wyślij, Pobierz, Drukuj i Edytuj. 

 

Zapisany dokument sprzedaży będzie widoczny na liście „Wszystkie dokumenty” oraz „Sprzedaż”. 

Wystawianie faktury proforma 

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. W systemie pełni rolę oferty, propozycji dla 

kontrahenta. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.  

Aby wystawić fakturę proforma należy: 

 Kliknąć Wystaw fakturę, 

 
 Na formularzu dokumentu zaznaczyć Faktura proforma, 
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 Wypełnić formularz w zakresie wymaganych pól,  

 Zapisać dokument klikając Wystaw. 

 

Po kliknięciu „Wystaw” wyświetli się podgląd dokumentu. Dla każdego zapisanego dokumentu 

dostępny jest przycisk Opcje, który zawiera listę funkcjonalności jakie można wykonać na 

dokumencie np. Generuj duplikat, Wystaw podobną, Usuń. Bezpośrednio nad dokumentem 

dostępne są opcje Wyślij, Pobierz, Drukuj i Edytuj. 
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Wystawianie faktury zaliczkowej 

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część 

zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania zaliczki.  

W takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się 

do 15 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu zaliczki.  

Fakturę zaliczkową można wystawić tylko do istniejącej w systemie faktury proforma. W tym celu, 

należy w sekcji Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> Sprzedaż, odszukać właściwą fakturę 

proforma i kliknąć Opcje -> Wystaw zaliczkę.  
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Na formularzu faktury zaliczkowej, należy podać datę otrzymania oraz kwotę brutto zaliczki. Po 

zapisaniu dokumentu wyświetli się jego podgląd. 

  

Wystawianie faktury końcowej do proformy 

Aby wystawić fakturę końcową do proformy należy w sekcji Dokumenty -> Dokumenty firmowe 

-> Sprzedaż, odszukać właściwą fakturę proforma i kliknąć Opcje -> Wystaw fakturę końcową.  

 

Na formularzu faktury końcowej zostaną uwzględnione wcześniej wystawione zaliczki.  

Uwaga! W polu Zapłacono należy wpisać kwotę należności, jaką otrzymaliśmy na moment 

wystawienia faktury końcowej. 

Po zapisaniu dokumentu wyświetli się jego podgląd. 

Wystawianie faktury korygującej  

Dokument wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących, np. danych sprzedawcy, 

nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi. Fakturę korygującą można wystawić 

tylko do istniejącej w systemie faktury sprzedaży. 
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Aby wystawić fakturę korygującą należy wybrać Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> Sprzedaż 

odszukać właściwą fakturę i kliknąć Opcje -> Wystaw korektę. 

 

Jeśli powodem wystawienia korekty jest zmiana w danych nabywcy, należy w danych kontrahenta 

poprawić błędne dane i zapisać zmiany.  

Jeśli powodem wystawienia korekty jest zmiana wartości sprzedaży należy w tabeli Stan po 

korekcie wprowadzić odpowiednie zmiany ilości lub ceny. W przypadku korekty „do zera” w polu 

ilość należy wpisać 0. 

Przed zapisaniem dokumentu należy podać przyczynę korekty (Rozwiń przyczynę korekty). 

Po zapisaniu dokumentu wyświetli się jego podgląd. 

Wystawianie faktury marża 

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy 

towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.  W przypadku faktury 

marża podstawą opodatkowania jest marża. 

Aby wystawić fakturę marża należy: 

 Kliknąć Wystaw fakturę, 

 
 Na formularzu dokumentu dla pierwszej sekcji rozwinąć opcje i zaznaczyć Faktura 

sprzedaży – marża, 

 Wypełnić formularz w zakresie pól, które są wymagane. W tabeli produktów należy 

określić cenę zakupu oraz sprzedaży.  

 Zapisać dokument klikając Wystaw. 
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W przypadku faktury marża na wydruku dokumentu widoczna jest obowiązkowa adnotacja 

dotycząca procedury marży. 
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Wystawianie faktury odwrotne obciążenie 

W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić  

w następujący sposób: 

 Kliknąć Wystaw fakturę, 

 
 Na formularzu dokumentu zaznaczyć Faktura sprzedaży, 

 Wypełnić formularz w zakresie pól, które są wymagane, 

WAŻNE! W kolumnie stawka VAT należy wybrać stawkę VAT „oo” = odwrotne obciążenie, 

 Zapisać dokument klikając Wystaw. 
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Na wydruku dokumentu widoczna będzie obowiązkowa adnotacja „odwrotne obciążenie”. 
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Wystawianie faktur cyklicznych 

Jeśli w stałych odstępach czasowych, np. co miesiąc, wystawiane są powtarzalne faktury, tzn. na 

takie same kwoty, usługi/towary i dla tych samych kontrahentów, można zautomatyzować proces 

ich wystawiania za pomocą funkcji faktur cyklicznych.  

Cykliczność można ustawić podczas wystawiania dokumentu lub już po jego zapisaniu  

w systemie.  

Aby dodać cykliczność dla zapisanej faktury, należy w widoku listy dokumentów kliknąć Opcje 

-> Dodaj cykliczność, a następnie określić parametry dotyczące generowania kolejnych faktur: 

częstotliwość, datę generowania następnego dokumentu, sposób wysyłki, listę kontrahentów.  

Po zapisaniu danych dokumenty będą generowane automatycznie.  
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Podczas wystawiania faktury należy w dolnej części formularza zaznaczyć Ustaw fakturę jako 

cykliczną i uzupełnić parametry.  
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W zakładce Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> Faktury cykliczne znajduje się lista faktur 

cyklicznych z możliwością podglądu generowanych faktur, edycji i usuwania ustawionych cykli. 

 

Wystawianie podobnych faktur 

Aby wystawić taką fakturę należy w widoku listu faktur sprzedażowych kliknąć dla wybranego 

dokumentu Opcje -> Wystaw podobną.  
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Wyświetlony zostanie formularz faktury z takimi samymi danymi kontrahenta, produktami, 

wartością dokumentu. Ustawiony będzie bieżący numer dokumentu, data wystawiania, 

dostawy/wykonania usługi oraz właściwy termin płatności.  

Wystawianie paragonu 

Paragon sprzedaży jest to dokument wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie 

ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej.  

Aby wystawić paragon sprzedaży należy: 

 Kliknąć Wystaw fakturę, 

 
 Na formularzu dokumentu rozwinąć opcje dla pierwszej sekcji zaznaczyć Paragon 

sprzedaży, 

 Wypełnić formularz w zakresie pól, które są wymagane, 

 Zapisać dokument klikając Wystaw. 
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Wystawianie faktur z adnotacją „metoda kasowa” 

Aby na wystawionej fakturze pojawiła się adnotacja o wystawieniu faktury metodą kasową, 

należy w Ustawienia -> Ustawienia księgowe zaznaczyć opcję Jestem tzw. małym podatnikiem i 

korzystam z metody kasowej. Po zapisaniu zmian wydruk będzie zawierał adnotację metoda 

kasowa. 
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Wystawianie dokumentu Pozostały Przychód 

Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany, w celu zarejestrowania i zaksięgowania 

w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej np. odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe.  

Aby wystawić dokument Pozostały Przychód należy: 

 kliknąć Wystaw fakturę,  

 
 na formularzu dokumentu dla pierwszej sekcji rozwinąć opcje i zaznaczyć Pozostały 

Przychód, 

 wypełnić formularz, w zakresie pól, które są wymagane, 

 zapisać dokument klikając Wystaw. 

 

Dokumenty firmowe 

Edycja dokumentu 

Dokument zapisany w systemie można edytować. Dla dokumentów sprzedażowych funkcja edycji 

dostępna jest po kliknięciu w przycisk Opcje -> Edytuj.  
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UWAGA! Edycja jest niedostępna dla: 

  dokumentów ze statusem: anulowany, wyeksportowany, zaksięgowany, 

  faktur sprzedaży, jeśli wystawiona została faktura korygująca, 

  faktur proforma, jeśli wystawiona została faktura zaliczkowa lub końcowa, 

  faktur zaliczkowych, jeśli wystawiona została faktura końcowa. 

Drukowanie faktur 

W celu wydrukowania (pobrania pliku PDF) faktury sprzedaży należy wejść w Dokumenty -> 

Dokumenty firmowe -> Sprzedaż. 

Możliwości pobrania dokumentu: Opcje -> Pobierz lub Drukuj 
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Korzystając z Pobierz należy wybrać właściwy format pliku – PDF i kliknąć Pobierz.  

 

W przypadku funkcji Drukuj należy wskazać typ wydruku dokumentu -> Oryginał, Kopia, Oryginał 

+ Kopia lub Duplikat i kliknąć Drukuj. 
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Drukowanie wielu dokumentów 

Aby wydrukować dokumenty zbiorczo należy zaznaczyć wybrane dokumenty z listy, a następnie 

kliknąć przycisk Opcje dla zaznaczonych i wybrać Pobierz lub Drukuj. 

 

Wysyłanie faktury elektronicznej do kontrahenta 

W celu wysłania faktury do kontrahenta należy wejść w Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> 

Sprzedaż -> Odszukać właściwy dokument i kliknąć Opcje -> Wyślij. 
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W oknie wysyłania dokumentu należy zweryfikować lub wpisać adres email odbiorcy, można 

również podać adres do wysłania kopii wiadomości.  

Kliknięcie Wyślij spowoduje wysłanie wiadomości z fakturą w załączniku na podane adresy email 

odbiorców oraz kopii wiadomości do nadawcy (adres nadawcy w polu Wyślij kopię wiadomości 

email jest uzupełniony automatycznie). 

Informacja o wysłaniu faktury do kontrahenta jest widoczna: 

 Na liście dokumentów w historii dokumentu 

 

 po wejściu w podgląd dokumentu Opcje -> Szczegóły, w prawym panelu Historia 

dokumentu. 
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Duplikat faktury 

System umożliwia dwa sposoby generowania duplikatu faktury: 

 duplikat do pobrania i zapisania na dysku 

W celu pobrania duplikatu faktury należy dla danego dokumentu wybrać Opcje -> Generuj 

duplikat i w oknie, które się pojawi ustawić datę wystawienia duplikatu. 



32 
 

 duplikat do wysłania na adres mailowy kontrahenta bezpośrednio z systemu 

W celu wysłania duplikatu faktury do kontrahenta należy dla danego dokumentu wybrać Opcje  

-> Wyślij -> Oznaczenie na wydruku -> Duplikat.  

 

Anulowanie faktury 

Anulowanie faktury jest czynnością pozwalającą na oznaczenie dokumentu sprzedaży statusem 

„anulowany”. Faktura anulowana nie jest uwzględniania w żadnym z raportów. 

Aby anulować fakturę należy dla danego dokumentu kliknąć Opcje -> Anuluj dokument i podać 

powód anulowania. 
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Informacja o anulowaniu dokumentu jest widoczna w kolumnie status na liście dokumentów.   

UWAGA! W miejsce dokumentu anulowanego nie można wystawić faktury z takim samym 

numerem.  

Anulowanie faktury jest czynnością odwracalną Opcje -> Cofnij anulowanie.  
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Usuwanie faktury 

W celu usunięcia pojedynczego dokumentu z systemu należy wyświetlić listę dokumentów, 

następnie dla wybranego dokumentu kliknąć Opcje -> Usuń.  

 

Jest możliwość zbiorczego usuwania dokumentów. W tym celu należy w widoku listy dokumentów 

zaznaczyć właściwe dokumenty, następnie kliknąć przycisk Opcje dla zaznaczonych -> Usuń.  
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UWAGA! Usuwanie faktury jest czynnością nieodwracalną.  

Funkcja usuwania dokumentów jest niedostępna dla: 

 dokumentów ze statusem wyeksportowane, 

 dokumentów ze statusem zaksięgowane, 

 faktur sprzedaży, jeśli wystawiona została faktura korygująca, 

 faktur proforma, jeśli wystawiona została faktura zaliczkowa lub końcowa, 

 faktur zaliczkowych, jeśli wystawiona została faktura końcowa. 

 

Dodawanie płatności 

W systemie istnieje 5 statusów płatności dokumentu: 

Dokument opłacony, 

Dokument częściowo opłacony, przed terminem płatności, 

Dokument nieopłacony, 

Dokument częściowo opłacony. Minął termin płatności, 

Dokument nieopłacony. Minął termin płatności.  

Płatności można dodawać w widoku: Listy dokumentów przychodowych Dokumenty -> 

Dokumenty firmowe -> Sprzedaż. 

 Kliknąć w + przy kwocie brutto 
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 Opcje -> Dodaj płatność 

 

 

 

 Zaznaczyć faktury -> Opcje dla zaznaczonych -> Oznacz zapłacone 
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 Listy należności Finanse firmy -> Płatności -> Należności 

 

 Przycisk Dodaj płatność 

 Zaznaczyć określone faktury -> Zapłacono 

 

Po dodaniu płatności zostanie zmieniony status płatności. W podglądzie dokumentu widoczna jest 

lista wszystkich dodanych płatności. 

Faktura w języku obcym 

Wystawiając fakturę można wybrać język, w jakim zostanie zapisany dokument.  

Aby zapisać fakturę w wybranej wersji językowej należy podczas wystawiania dokumentu  

w sekcji Wydruk -> Język wskazać język wydruku dokumentu. System posiada następujące wersje 

językowe: polski, angielski, polsko-angielski, francuski, polsko-francuski, niemiecki, polsko-

niemiecki. 
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Można również ustawić domyślny język wydruku dokumentów w Ustawieniach. 

Dodawanie odbiorcy na fakturze 

W przypadku gdy dane odbiorcy są inne niż dane nabywcy można dodać na dokumencie dane 

odbiorcy. Podczas wystawiania dokumentu sprzedażowego należy w części Kontrahent zaznaczyć 

Dodaj odbiorcę.  

 

Następnie należy uzupełnić dane Nabywcy i Odbiorcy, wypełnić pozostałe dane w formularzu  

i kliknąć Wystaw. 

Filtrowanie listy dokumentów  

System umożliwia podstawowe i zaawansowane filtrowanie listy dokumentów. Podstawowe 

filtrowanie dostępne jest bezpośrednio nad listą wyświetlonych faktur.  
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Pole Szukaj – pozwala na wyszukiwanie dokumentu po dowolnej treści z dokumentu np.: nazwa 

kontrahenta, adres, numer NIP, numer dokumentu, nazwa produktu.  

Przychody / Wydatki / Inne - wybór typu dokumentów. 

Miesiąc księgowy – pozwala na filtrowanie dokumentów w zależności od okres księgowego.  

Kliknięcie Pokaż filtry rozwija listę dodatkowych filtrów.  

 

Za ich pomocą można przefiltrować dokumenty według typu dokumentu, zakresu czasu, kwoty, 

Użytkownika oraz opcji zaawansowanych. 

W zakładce Typ dokumentu widoczne są wszystkie typy dokumentów dostępne w systemie. W 

zależności od rodzaju listy dokumentów jaką wyświetlimy będą dostępne typy dokumentów 

sprzedażowych, kosztowych lub wszystkie typy dokumentów.  

Zakładka Zakres czasu umożliwia filtrowanie według rodzajów zdarzeń związanych z datami na 

dokumentach w podanym przedziale czasowym: data wystawienia, data dostawy/wykonania 

usługi, data dodania, data weryfikacji i termin płatności.  

Zakładka Kwoty umożliwia filtrowanie dokumentów według waluty, statusu płatności, metody 

płatności oraz zakresu wartości dokumentu netto lub brutto. 

W zakładce Użytkownik dokumenty można filtrować według użytkowników, którzy dodawali 

dokumenty do systemu poprzez formularz faktury oraz weryfikowali dodane dokumenty za 

pomocą funkcji OCR.  

Zakładka Zaawansowane umożliwia wyszukiwanie dokumentów według: 

 statusu dokumentu: wszystkie, w przetwarzaniu, wymaga weryfikacji, 

zweryfikowane/gotowe do eksportu. 

 kategorii księgowej - wszystkie kategorie zapisane w ustawieniach 

 tag przypisany do dokumentu 
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Wykorzystane filtry są prezentowane nad tabelą z dokumentami w postaci kafelków. Każdy z nich 

można pojedynczo wyłączyć przyciskiem X lub zbiorczo klikając przycisk Wyczyść.  

 

Utworzone filtry można zapisać na liście filtrów. W tym celu po wybraniu właściwych opcji 

filtrowania należy kliknąć Szukaj a następnie nad listą dokumentów kliknąć Zapisz zastosowane 

filtry. 

 

W oknie, które się wyświetli należy podać nazwę filtru i kliknąć Zapisz. 
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Aby użyć zapisany wcześniej filtr należy wybrać go z listy Zapisane filtry. 

 

Listę zapisanych filtrów można edytować po kliknięciu ikony listy filtrów.  

 

  

Opcje dla zaznaczonych 

W widoku listy dokumentów jest dostępna funkcja wykonywania tzw. operacji masowych na wielu 

dokumentach, np. drukowanie, usuwanie, eksport do różnych formatów. 
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Funkcja działa w następujący sposób: 

 Za pomocą filtrów należy wyszukać odpowiednie dokumenty, następnie je zaznaczyć,  

 Nad listą dokumentów pojawią się dostępne Opcje dla zaznaczonych.  

 

- Pobierz – umożliwia eksport dokumentów do wybranego formatu: PDF, ZIP, CDN OPTIMA, CSV, 

XLSX, RAKS SQL, JPK_FA. 

- Drukuj – umożliwia przesłanie dokumentu bezpośrednio do wydruku w wybranej wersji: oryginał, 

kopia, oryginał+kopia. 

-  Oznacz zapłacone – umożliwia dodanie płatności do wybranych dokumentów. 

- Zmień dla wielu – umożliwia zmianę:  

 Statusu (wyeksportowany/niewyeksportowany),  

 Miesiąca księgowego,  

 Kategorii księgowej. 

- Usuń – umożliwia zbiorcze usuwanie wybranych dokumentów. 

Po wykonaniu akcji wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty o powodzeniu lub 

niepowodzeniu akcji. 

Pobieranie JPK_FA  

System umożliwia generowanie pliku JPK_FA. Plik można pobrać wykorzystując dwie opcje: 

 na liście dokumentów należy za pomocą filtrów wyszukać i zaznaczyć odpowiednie 

dokumenty i nad listą dokumentów wybrać Opcje dla zaznaczonych -> Pobierz. W polu 

Pobierz do należy wybrać JPK i kliknąć Pobierz. 
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 nad listą faktur sprzedażowych kliknąć Generuj JPK_FA, a następnie wskazać zakres dat 

za jaki ma zostać wygenerowany plik.  

 

Ręczne wprowadzanie faktury zakupu 

Aby ręcznie dodać fakturę do systemu należy wybrać: 

 W menu głównym Dodaj dokument -> Zarejestruj ręcznie 

 

 

Lub 

 Dokumenty -> Dodawanie dokumentów -> Dodaj dokument -> Zarejestruj ręcznie 
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Po wybraniu opcji zarejestruj ręcznie system wyświetli formularz dokumentu kosztowego, 

w którym należy: 

 wybrać odpowiedni typ dokumentu: 

 Faktura zakup – dokument, który potwierdza zakup np. materiałów i towarów handlowych 

lub zakup usług podlegających opodatkowaniu VAT 

 Faktura zakup – wewnątrzwspólnotowa – dokument, który potwierdza 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

 Pozostały Rozchód – dokument wystawiany w celu zarejestrowania pozostałych kosztów 

związanych z prowadzoną działalności gospodarczą, jak np.: koszty postępowania 

sądowego lub egzekucyjnego, kary, grzywny, odszkodowania z tytułu zawartych umów.  
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 Wypełnić formularz dokumentu, w którym należy w odpowiednich sekcjach określić: 

 Kontrahent > Dane kontrahenta = dane Sprzedawcy 

 Produkt > Walutę oraz Listę towarów lub usług 

 Nagłówek > Numer dokumentu, datę wystawienia, datę dostawy/wykonania usługi, datę 

wpływu 

 Płatność > Sposób płatności (w przypadku opcji Przelew na rachunek bankowy niezbędne 

jest podanie numeru rachunku bankowego) oraz termin płatności 

 Wydruk  > Język oraz miejsce wystawienia 

Dodawanie dokumentów z pliku 

Do systemu e-Księgowość można importować pliki wielostronicowe, w formatach .jpg, .png, .tiff, 

.pdf. Szybkie przetworzenie dokumentu i odczyt danych są zapewnione przy wielkości pliku do 

2MB. 

Dodawać dokumenty do systemu w formie pliku (PDF, JPG, PNG lub TIF) można na trzy sposoby: 

W menu głównym -> Dodaj dokument -> Zarejestruj z pliku. 

 

 

Dokumenty -> Dodawanie dokumentów -> Dodaj dokument -> Zarejestruj z pliku 
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Na stronie głównej Wybierz z dysku lub przeciągnij pliki z dokumentami 

 

Po wskazaniu właściwego pliku wyświetli się okno dodawania dokumentu: 
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W oknie należy wybrać kolejny krok, tj.: 

 Wybierz kolejne pliki – można wczytać kolejne pliki z fakturami, 

 Zakończ dodawanie – dodawanie plików jest zakończone, a pliki zostaną przesłane do 

przetwarzania. 

Dodane w ten sposób pliki z dokumentami są widoczne na Stronie Głównej w sekcji Dodane 

dokumenty. 

 

Po zakończeniu procesu przetwarzania dokumenty są gotowe do weryfikacji przez użytkownika. 
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Weryfikacja dokumentu  

Dokument przetworzony w systemie trafia do kolejnego etapu, czyli weryfikacji. Proces weryfikacji 

polega na sprawdzeniu przez użytkownika poprawności rozpoznanych przez system danych.  

Przejście do weryfikacji dokumentu: 

Strona główna -> Dodane dokumenty->  Weryfikuj 

 

Dokumenty -> Dodawanie dokumentów -> Weryfikuj odczytane pliki   
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Akceptacja podziału stron 

Jeśli dodany do przetworzenia plik zawierał klika dokumentów, system wyświetli widok 

„Akceptacja podziału stron”, w którym należy zweryfikować zaproponowany podział dokumentów. 
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Kolorem czerwonym została zaznaczona linia podziału między poszczególnymi dokumentami. 

Kliknięcie w symbol kosza znajdujący się na linii podziału, spowoduje usunięcie podziału  

i scalenie stron w jeden dokument. Klikając na miniaturkę dokumentu system wyświetli podgląd 

całego dokumentu. Jeśli podział dokumentów został wykonany, możemy przejść do weryfikacji 

dokumentu klikając Zapisz zmiany. 

Właściwa weryfikacja dokumentu   

Na tym etapie będąc w podglądzie dokumentu należy sprawdzić poprawność rozpoznawanych 

danych. W nagłówku dokumentu system wyświetla dane, które wymagają weryfikacji. 
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Jeśli wymienione dane zostały poprawnie rozpoznane, wystarczy je zaakceptować klikając w pole, 

w którym znajduje się odczytana treść. 

Jeśli dane wymagają poprawy lub uzupełnienia należy kliknąć w pole i wpisać poprawną treść 

ręcznie lub zaznaczyć właściwy obszar na dokumencie i następnie wskazać poprawny atrybut z 

listy. 

 

Jeśli wszystkie dane zostaną zweryfikowane dokument otrzymuje status zweryfikowany. 

Uwaga! Status dokumentu zweryfikowany jest uzależniony od ustawień Jawnej weryfikacji. 

Automatycznie – po zweryfikowaniu wszystkich atrybutów i ostrzeżeń status dokumentu zmienia 

się automatycznie na „Zweryfikowany”. 

Manualnie – po zweryfikowaniu wszystkich atrybutów i ostrzeżeń dokument ma status 

„Niezweryfikowany”, dopóki użytkownik nie potwierdzi weryfikacji przyciskiem Zakończ. 

 

Wystawianie noty korygującej 

Jest to dokument, który mogą wystawić nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od 

sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki. Notą korygującą mogą być poprawione  

m. in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.  

Uwaga! Notę korygującą można wystawić tylko do istniejącego w systemie dokumentu zakupu. 

Aby wystawić notę korygującą należy: 

 Przejść do widoku listy Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> Wydatki, 

 Odszukać właściwy dokument i kliknąć Opcje > Wystaw notę korygującą,  
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 W kolejnym kroku system wyświetli formularz noty korygującej, w którym należy przede 

wszystkim uzupełnić pole z treścią korygowaną i prawidłową.  
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 Jeśli wszystkie dane w formularzu zostały zweryfikowane i uzupełnione, na koniec należy 

kliknąć przycisk Wystaw. System wyświetli podgląd dokumentu. 
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Przycisk Opcje znajdujący się po prawej stronie zawiera listę operacji do wykonania na 

wystawionym dokumencie.  

Nad dokumentem dostępne są opcje Wyślij, Pobierz, Drukuj i Edytuj. 

 

Wprowadzanie faktury korygującej zakupu 

Dokument jest wystawiany tylko do zarejestrowanej w systemie faktury zakupu, w celu 

skorygowania błędów dotyczących, np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru 

lub rezygnacji z usług. W celu wystawienia dokumentu należy przejść do widoku listy faktur 

kosztowych.  

Aby wprowadzić korektę należy: 

 Przejść do widoku listy faktur Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> Wydatki, 

 Następnie odszukać właściwy dokument klikając Opcje -> Wprowadź korektę. 
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W formularzu faktury korygującej należy zwrócić uwagę na tabelę:  Stan po korekcie 

i odpowiednio zmienić ilość lub cenę netto i uzupełnić pole z numerem dokumentu.  

 

Po kliknięciu Wystaw wyświetlona zostanie lista dokumentów kosztowych.  

 

Uwaga! W przypadku dokumentów zakupowych ręcznie wprowadzanych do systemu nie są 

generowane wydruki.  
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Ewidencja przebiegu pojazdów 

Ewidencja przebiegu pojazdów umożliwia rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją 

samochodów. 

Dostępna jest w module Dokumenty -> Ewidencja przebiegu pojazdów -> Ewidencja przebiegu 

pojazdów. 

 

 

Z tej pozycji można dodawać przejazdy oraz wydatki dla poszczególnych pojazdów.  

 
Przycisk Opcje umożliwia wykonanie następujących akcji: 

 

 Szczegóły – pozwala na podgląd wszystkich przejazdów i wydatków związanych z danym 

pojazdem,  

 Pobierz raport – pozwala na pobranie raportu dotyczącego przejazdów i wydatków 

związanych z pojazdem,  

 Wyczyść rejestr przejazdów i wydatków - czyści dodane przejazdy oraz wydatki, 

 Wystaw dowód wewnętrzny – pozwala na wystawienie dowodu wewnętrznego, który 

będzie zawierał zsumowane wydatki dotyczące pojazdu w danym miesiącu i umożliwi ich 

ewentualne zaksięgowanie do KPiR. 
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Ewidencja przebiegu pojazdów - dodaj nowy pojazd 

Aby dodać pierwszy pojazd należy w module Dokumenty, w sekcji Ewidencja przebiegu pojazdów 

kliknąć Dodaj nowy pojazd.  

 

W nowym oknie należy: 

 wybrać typ pojazdu z właściwą pojemnością silnika – od tego zależna jest stawka za 

kilometr przejechanej trasy (pole nieedytowalne),  

 podać numer rejestracyjny,  

 uzupełnić pole Mój opis.  
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Dodawanie kolejnych pojazdów możliwe jest w module Dokumenty -> Ewidencja przebiegu 

pojazdów -> Lista pojazdów -> Dodaj nowy pojazd. W tym widoku dostępna jest również edycja 

oraz usuwanie zapisanych już pojazdów – przy odpowiednim pojeździe należy kliknąć Opcje -> 

Edytuj/ Usuń. 

 

Ewidencja przebiegu pojazdów - dodawanie przejazdu i wydatku 

Dodaj przejazd 

W celu dodania przejazdu do danego auta należy w sekcji Ewidencja przebiegu pojazdów kliknąć 

przycisk Dodaj przejazd. 
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W oknie, które się wyświetli, należy uzupełnić wymagane pola. Możliwe jest również wybranie 

istniejącej trasy poprzez kliknięcie w opcje Wybierz z listy moich tras.  

Dodawany przejazd można powiązać z kontrahentem, aby to zrobić, należy wyszukać i wybrać 

kontrahenta. Wpisaną trasę można dodać do listy tras, poprzez zaznaczenie opcji Trasa zostanie 

dodana do moich przejazdów. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć w przycisk Zapisz i dodaj kolejne lub 

Zapisz i pokaż szczegóły. 

Dodaj wydatek 

Wydatek można dodać na dwa sposoby: 

 w sekcji Ewidencji przebiegu pojazdu poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj wydatek 

 
 

Następnie, należy zaznaczyć odpowiedni dokument potwierdzający przejazd i kliknąć przycisk 

Dodaj. 
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 po dodaniu przejazdu, w widoku Szczegółów 

 

Po kliknięciu w przycisk Dodaj wydatek, należy zaznaczyć odpowiedni dokument i kliknąć Dodaj. 
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Obieg dokumentów 

Po dodaniu grupy użytkowników i procesu w Dane i ustawienia -> Obieg dokumentu dodawane i 

wystawiane dokumenty będą trafiać do odpowiednich procesów akceptacji.  

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

Osoba, która wystawia fakturę lub dodaje skan dokumentu musi przekazać dokument do 

akceptacji. Po zapisaniu lub weryfikacji dokumentu wyświetlony zostanie następujący widok. 

 

W polu notatka można uzupełnić treść, a następnie kliknąć Przekaż do akceptacji. 

Po kliknięciu Przekaż do akceptacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przekazanie 

dokumentu do akceptacji. 
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W menu w zakładce Dokumenty -> Obieg dokumentów -> Zadania widoczna jest ilość zadań 

przypisanych do danego użytkownika. 

 

Po kliknięciu w Zadania wyświetlona zostanie lista dokumentów oczekujących na akceptację.  

 

Opcje dostępne dla dokumentu oczekującego na akceptację: 

  kliknięcie Akceptuj na liście dokumentów. Wyświetlone zostanie okno potwierdzania 

akceptacji. 

 

  opcje dla danego dokumentu umożliwiają odrzucenie dokumentu lub przypisanie go do 

innego użytkownika.  
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Po kliknięciu Odrzuć należy podać powód odrzucenia i kliknąć Odrzuć. Dokument zostanie 

przekazany do ponownej weryfikacji do osoby, która go wprowadzała. 

 

Po kliknięciu Przypisz do wyświetlona zostanie lista użytkowników i grup, do których można 

przekazać dokument.  

 

Dla dokumentów oczekujących na akceptację dostępna jest również Opcja zmiany dla wielu. Po 

zaznaczeniu dokumentów dostępne są opcje akceptacji, odrzucenia, przekazania i przypisania 

zaznaczonych.  
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Po odrzuceniu dokumentu, osoba, która przekazywała go do akceptacji na liście Zadania będzie 

widziała informację, że dokument został odrzucony.  

Po jego ponownej weryfikacji i ewentualnym poprawieniu, dokument można ponownie przekazać 

do akceptacji.  

 

Statusy dokumentów w procesie obiegu dokumentów: 

 w akceptacji 

 odrzucony 

 zaakceptowany 

Po zaakceptowaniu dokumentu wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu procesu obiegu, a 

dokument na liście zadań otrzyma status Zaakceptowany. 
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Moduł Finanse Firmy 

Moduł Finanse Firmy umożliwia kontrolę należności i zobowiązań oraz szybkie wykonywanie 

przelewów. Pozwala również na generowanie raportów dotyczących dochodowości sprzedaży 

oraz analizę przychodów i kosztów firmy. W prosty i szybki sposób można tworzyć zestawienia 

sprzedaży i zakupu VAT, zestawienia podatkowe VAT oraz raporty dokumentów sprzedaży.  

Płatności 

 

Należności 

Widok Płatności -> Należności przedstawia listę dokumentów sprzedaży.  

W widoku listy Należności widoczne są 3 podstawowe filtry:  

 

 Pole „szukaj” według nazwy kontrahenta, numeru dokumentu 

 Status należności (wszystkie, niezapłacone, zapłacone)  

 Termin płatności: zakres dat od – do 

Domyślnie system wyświetla należności niezapłacone dla wszystkich kontrahentów. 
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Kliknięcie w Pokaż filtry rozwija listę dodatkowych filtrów: 

 Zapadalność (zaległe, przyszłe) 

 Metoda płatności 

 Tagi 

 

Po ustawieniu filtrów lista należności przeładowuje się automatycznie. 

Wysyłanie przypomnień do kontrahenta 

W celu wysłania do naszego kontrahenta przypomnienia o płatności należy kliknąć w Wyślij 

przypomnienie lub wejść w zakładkę Płatności -> Należności, po czym zaznaczyć kwadrat przy 

wybranej fakturze, rozwinąć opcje dla zaznaczonych i kliknąć Wyślij przypomnienie. 
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Następnie, w oknie Wysyłanie przypomnień należy zweryfikować adres nadawcy oraz odbiorcy i 

kliknąć Wyślij przypomnienia. 

Po zaznaczeniu okienka Wyślij kopie do mnie e-mail z przypomnieniem trafi również na skrzynkę 

elektroniczną nadawcy. 

Treść wiadomości przypomnienia można sprawdzić i edytować po wejściu w zakładkę Dane i 

Ustawienia -> Szablony przypomnień. 

Wezwanie do zapłaty.  

W celu utworzenia wezwania do zapłaty należy wejść w zakładkę Płatności -> Należności, 

wyszukać wybraną fakturę, następnie zaznaczyć kwadrat znajdujący się z lewej strony, rozwinąć 

opcje dla zaznaczonych i kliknąć Drukuj wezwanie do zapłaty. 



69 
 

W oknie Wezwanie do zapłaty wystarczy już tylko zweryfikować poprawność danych i kliknąć 

Drukuj. 
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Treść Wezwania do zapłaty można sprawdzić i edytować po wejściu w zakładkę Dane 

i Ustawienia -> Szablony przypomnień. 

Zestawienie należności  

W celu sporządzenia zestawienia płatności dokumentów należy wejść w zakładkę Płatności -> 

Należności i korzystając z dostępnych filtrów wyszukać listę dokumentów.  

Następnie, należy zaznaczyć wybrane dokumenty, rozwinąć opcje dla zaznaczonych i kliknąć w 

przycisk Pobierz PDF lub Pobierz XLS. 
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Zobowiązania 

Widok Płatności -> Zobowiązania przedstawia listę dokumentów zakupu.  

W widoku listy Zobowiązań widoczne są 3 podstawowe filtry: 

 Pole „szukaj” według nazwy kontrahenta, numeru dokumentu  

 Status zobowiązania (wszystkie, niezapłacone, zapłacone)  

 Termin płatności: zakres dat od – do 

Domyślnie system wyświetla zobowiązania niezapłacone dla wszystkich kontrahentów.  

 

 

Kliknięcie w Pokaż filtry rozwija listę dodatkowych filtrów:  

 Zapadalność (zaległe, przyszłe)  

 Metoda płatności 

 Tagi 
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Zestawienie zobowiązań 

W celu sporządzenia zestawienia płatności dokumentów należy wejść w zakładkę Płatności -> 

Zobowiązania i korzystając z dostępnych filtrów wyszukać listę dokumentów. Następnie należy 

zaznaczyć wybrane dokumenty, rozwinąć opcje dla zaznaczonych i kliknąć w przycisk Pobierz PDF 

lub Pobierz XLS. 

 

Dodawanie płatności 

Jest kilka możliwości dodania płatności do faktury.  

Płatności można dodawać w widoku Listy dokumentów Dokumenty -> Dokumenty firmowe -> 

Sprzedaż/Wydatki/Wszystkie dokumenty lub w zakładce Płatności -> Należności/ Zobowiązania.  

W zakładkach Należności/Zobowiązania można dodać płatność do każdego dokumentu z osobna 

lub zaznaczyć z listy wybrane dokumenty i oznaczyć zbiorczo jako zapłacone.  

Aby dodać płatność do pojedynczego dokumentu należy kliknąć przycisk Dodaj płatność. 

 
W oknie Dodawanie nowej płatności należy zweryfikować sposób płatności, datę zapłaty, kwotę, 

walutę i opcjonalnie wskazać konto bankowe „z” i „na”. 
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Aby dodać płatność do kilku dokumentów należy zaznaczyć z listy wybrane dokumenty, rozwinąć 

opcje dla zaznaczonych i oznaczyć zbiorczo jako zapłacone.  

 

Listę oraz historię dodanych płatności do dokumentu można wyświetlić po kliknięciu w wiersz 

dokumentu w tabeli. 

 

W tym widoku można także usunąć płatność za pomocą zaznaczonego przycisku.  
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Zapłać z IPKO 

Opcja zapłać z iPKO dostępna jest dla faktur zakupu ( tylko wtedy gdy na fakturze zakupu był 

wybrany „Przelew na rachunek” jako sposób płatności.  

Aby dokonać płatność za fakturę zakupu należy przejść do zakładki Finanse firmy-> Płatności -> 

Zobowiązania następnie przy odpowiedniej fakturze kliknąć w Dodaj płatność  

 

W oknie Dodawania płatności wybrać sekcję „Zapłać z iPKO”, zweryfikować pola a następnie 

kliknąć „Zapłać”  
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Uwaga! Kliknięcie w Zapłać przeniesie Cię do potwierdzenia płatności w iPKO.  

Po dodaniu płatności zostanie zmieniony status płatności. W podglądzie dokumentu widoczna jest 

lista wszystkich dodanych płatności. 

 

 

Połącz przelewy z fakturami 

  

System automatycznie pobiera dane z firmowych rachunków bankowych PKO BP S.A., które 

prezentowane są w kanałach elektronicznych iPKO oraz umożliwia import wyciągów z różnych 

banków. Z banku należy pobrać historię transakcji w formie pliku. Wymagany format pliku to 

MT940. 

Dodawanie wyciągu z banku 

Aby dodać wyciąg z banku należy w Finanse firmy -> Płatność -> Połącz faktury z przelewami 

kliknąć Dodaj wyciąg z banku.  

 

Na ekranie dodawania wyciągu można:  
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 przeciągnąć plik i upuścić go we wskazanym polu, 

 kliknąć w zaznaczony obszar i wskazać właściwy plik z dysku komputera. 

 

Łączenie 

Po wczytaniu pliku przelewy zostaną wczytane na odpowiednie listy, tj. przychodów i wydatków 

w widoku Połącz faktury z przelewami. 

 

Jeśli system dopasuje przelewy do faktur przy odpowiednim dokumencie widoczna będzie 

informacja Znaleziono (x) połączenia. Kliknięcie Sprawdź wyświetli po prawej stronie dopasowany 

przelew.  

Dla automatycznie dopasowanego przelewu użytkownik ma trzy możliwości działania: 

 Nie łącz – kliknięcie spowoduje rozłączenie przelewu z fakturą. Połączenie przestanie być 

wyświetlane jako sugerowane 

 Zatwierdź – kliknięcie spowoduje połączenie przelewu z fakturą. Do faktur zostanie 

przypisana płatność w wysokości zgodnej z kwotą z przelewu. Faktura może zostać 
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opłacona w całości (znika z listy przychodów) lub częściowo (widoczna jest na liście 

przychodów z kwotą jaka pozostała do zapłaty) 

 Anuluj – kliknięcie powoduje zamknięcie wyświetlonego sugerowanego połączenia. Można 

wrócić do zatwierdzania tego połączenia w późniejszym czasie 

Jeśli system nie zaproponuje żadnych połączeń sugerowanych można ręcznie połączyć faktury  

z przelewami. 

 

Należy przy właściwej fakturze kliknąć Znajdź połączenie. System po prawej stronie wyświetli listę 

przelewów. Przy odpowiednim przelewie należy kliknąć Połącz. Przy przelewie pojawi się 

informacja Połączenie dodane ręcznie.  

 

Dla ręcznych połączeń użytkownik ma trzy możliwości działania: 

 Nie łącz – kliknięcie spowoduje rozłączenie przelewu z fakturą 

 Zatwierdź – kliknięcie spowoduje połączenie przelewu z fakturą. Do faktur zostanie 

przypisana płatność w wysokości zgodnej z kwotą z przelewu. Faktura może zostać 

opłacona w całości (znika z listy przychodów) lub częściowo (widoczna jest na liście 

przychodów z kwotą jaka pozostała do zapłaty) 
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 Anuluj – kliknięcie powoduje zamknięcie wyświetlonego sugerowanego połączenia. Można 

wrócić do zatwierdzania tego połączenia w późniejszym czasie.  

Uwaga! Jeśli kwota przelewu jest większa niż faktura do której przelew został przypisany, przelew 

z pozostałą częścią kwoty pozostanie widoczny na liście przelewów do późniejszego 

wykorzystania. 

Raporty 

Przychody i Rozchody 

Raport umożliwia analizę przychodów i kosztów w firmie. Dane w raporcie aktualizowane są na 

bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych wartości 

są przeliczane według kursu waluty podanego na dokumencie. Zestawienie przedstawia dane 

narastająco w ujęciu rocznym, z podziałem na poszczególne miesiące. Zawiera wartości 

sumaryczne netto i brutto z dokumentów sprzedażowych i kosztowych. 

 

Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów:  

 Rodzaj zdarzenia -> umożliwia filtrowanie według Daty sprzedaży i Daty wystawienia 

 Data od: Data do: -> umożliwia wskazanie właściwego zakresu dat 

 Opcja Pokaż filtry -> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta 

 

Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą.  

Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 
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Zestawienia 

 

Zestawienia sprzedaży VAT 

Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie (maksymalny 

zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości 

wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu 

waluty podanego na dokumencie. Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer 

dokumentu, datę wystawienia i sprzedaży, dane kontrahenta, wartości sumaryczne netto, VAT i 

brutto z podziałem na stawki podatku VAT. 

Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów: 

 Rodzaj zdarzenia -> umożliwia filtrowanie według Daty sprzedaży, Daty wystawienia 

Miesiąca księgowego 

 Data od: Data do: -> umożliwia wskazanie właściwego zakresu dat 

 Opcja Pokaż filtry -> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta 

 

Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą.  

Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 
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Zestawienie zakupu VAT 

Raport przedstawia listę wprowadzonych do systemu dokumentów zakupu w danym okresie 

(maksymalny zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco 

i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych wartości są 

przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu. Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: 

numer dokumentu, datę wystawienia i wpływu, dane kontrahenta, wartości sumaryczne netto, 

VAT i brutto z podziałem na stawki podatku VAT. 

Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów: 

 Rodzaj zdarzenia -> umożliwia filtrowanie według Daty wpływu, Daty wystawienia, 

Miesiąca księgowego 

 Data od: Data do: -> umożliwia wskazanie właściwego zakresu dat 

 Opcja Pokaż filtry -> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta 
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Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą.  

Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 

 

Zestawienie podatkowe VAT 

Raport umożliwia analizę przychodów oraz kosztów. Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco 

i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych wartości są 

przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu. Zestawienie przedstawia dane w ujęciu rocznym z 

podziałem na poszczególne miesiące. Zawiera wartości sumaryczne netto, VAT 

i brutto z dokumentów sprzedażowych i kosztowych z uwzględnieniem stawki VAT.  
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Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów: 

 Rodzaj zdarzenia -> umożliwia filtrowanie według Daty sprzedaży, Daty wystawienia 

 Rok -> umożliwia wskazanie właściwego roku 

 Opcja Pokaż filtry -> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta 

 

Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą.  

Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 
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Dokumenty sprzedaży 

Raport przedstawia listę wystawionych dokumentów sprzedaży w danym okresie (maksymalny 

zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco i zawierają wartości 

wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych wartości są przeliczane wg. kursu 

waluty z dokumentu. Zestawienie zawiera podstawowe dane dokumentów: numer dokumentu, 

datę wystawienia, sprzedaży oraz płatności, dane kontrahenta, wartość netto. 

Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów: 

 Rodzaj zdarzenia -> umożliwia filtrowanie według Daty sprzedaży, Daty wystawienia, 

Miesiąc księgowy 

 Data od: Data do: -> umożliwia wskazanie właściwego zakresu dat 

 Opcja Pokaż filtry-> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta 
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Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą. 

Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 
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Dochodowość sprzedaży 

 

Marża wg produktów 

Raport umożliwia analizę sprzedaży, zakupu i marży towarów i usług sprzedanych w danym 

okresie (maksymalny zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane na 

bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych wartości 

są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu. Zestawienie zawiera następujące dane: listę 

produktów ułożoną alfabetycznie, ilość, łączną wartość sprzedaży oraz zakupu na podstawie 

określonych dla danego towaru cen sprzedaży i zakupu oraz wartość marży (zysku) wyrażoną w 

wartości procentowej (%) i kwocie. 

 

Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów: 

 Data od: Data do: -> umożliwia wskazanie właściwego zakresu dat  

 Opcja Pokaż filtry -> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta 

 

Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą. 

Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 

https://sfktest1ap1.pkobp.pl/analysis/report-profit-by-assortment?app=skto
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Marża wg dokumentów 

Raport umożliwia analizę sprzedaży, zakupu i marży dla dokumentów sprzedaży wystawionych  

w danym okresie (maksymalny zakres dat wynosi 3 miesiące). Dane w raporcie są aktualizowane 

na bieżąco i zawierają wartości wyrażone w polskich złotych. Dla dokumentów walutowych 

wartości są przeliczane wg. kursu waluty z dokumentu. Zestawienie zawiera następujące dane: 

numer dokumentu, wartość netto sprzedaży i zakupu z podziałem na towary  

i usługi, na podstawie których system oblicza automatycznie wartość marży (zysku) wyrażoną w 

wartości procentowej (%) i kwocie. 

Zestawienie można wygenerować przy użyciu poniższych filtrów: 

 Data od: Data do: -> umożliwia wskazanie właściwego zakresu dat  

 Opcja Pokaż filtry -> umożliwia filtrowanie wg. kontrahenta.  

 

Po ustawieniu właściwych filtrów należy kliknąć Filtruj. 

Przejdź do podsumowania przenosi na widok podsumowania dostępnego pod tabelą. 

https://sfktest1ap1.pkobp.pl/analysis/report-profit-by-assortment?app=skto
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Pobierz w PDF umożliwia pobranie raportu i zapisanie na dysk komputera. 

 

 

Moduł Magazyn 

W module magazyn będziesz mógł wystawić dokumenty magazynowe, a także inwentaryzować  

i monitorować stany magazynowe. Moduł Magazyn jest prezentowany na pasku modułów tylko 

wówczas, gdy jest włączony, 

 

Rozpoczęcie pracy z modułem Magazyn 

Moduł Magazyn można włączać i wyłączać w sekcji Ustawienia (koło zębate) -> Dane i ustawienia 

-> Magazyn.  
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Po kliknięciu Dalej pojawia się kolejny ekran, na którym należy wyrazić zgodę na włączenie 

magazynu. 

 

W kolejnym kroku należy określić stan początkowy produktów.  
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Następnie należy wskazać czy dokumenty magazynowe mają być wystawiane automatycznie czy 

ręcznie. 

 

Kliknięcie Dalej spowoduje uruchomienie magazynu. 

W Ustawieniach jest możliwość zmiany formy wystawiania dokumentów magazynowych 

(automatyczne lub ręczne). Uwaga! Zaznaczenie automatycznego wystawiania dokumentów 
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magazynowych nie spowoduje wystawienia ich do faktur dostępnych w systemie przed dokonaną 

zmianą. Dla takich faktur konieczne będzie ręczne wystawienie dokumentów magazynowych. 

 

Wystawianie dokumentów magazynowych 

W celu wystawienia dokumentów magazynowych należy rozwinąć moduł Magazyn i wybrać 

Dokumenty magazynowe -> Wystaw dokument magazynowy. 

 

 

Na formularzu wystawiania dokumentu magazynowego w pierwszej kolejności należy wskazać 

typ dokumentu. 

Dokumenty PZ/WZ stanowią zewnętrzne przyjęcie lub wydanie towaru. Wystawiając dokument 

PZ przyjmujemy towar (przyjęcie spoza firmy) do magazynu, wystawiając WZ wydajemy (wydanie 

poza firmę) towar z magazynu. 

Dokumenty PW/RW stanowią przyjęcie lub wydanie towaru wewnątrz firmy. Wystawiając 

dokument PW przyjmujemy towar (np. z innego magazynu firmy) do magazynu, wystawiając RW 

wydajemy towar z magazynu (np. na potrzeby produkcji). 
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Po określeniu typu dokumentu kolejnym krokiem jest wybór Kontrahenta. Możemy wybrać go  

z bazy klikając przycisk lupy lub skorzystać z opcji Dodaj nowego. 

W kolejnej sekcji należy wybrać towar. Towar, który istnieje już w bazie można wybrać za pomocą 

lupy lub wpisać pierwsze trzy słowa, a system sam podpowie określony produkt. Jest możliwość 

dodania nowego towaru, który nie występuje w bazie poprzez wpisanie jego nazwy i kliknięcie 

przycisku Dodaj do listy produktów. 

 

W kolejnej części formularza wystawiania dokumentu magazynowego należy uzupełnić sekcje 

Nagłówek, Adnotacje i Podpisy. 

 

Numer dokumentu magazynowego można edytować klikając w przycisk Zmień. Na 

prezentowanym ekranie oprócz edycji numeracji dla danego dokumentu magazynowego jest 

możliwość utworzenia dla niego zupełnie nowej numeracji. 
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Numeracje dla różnych typów dokumentów magazynowych można zdefiniować w module 

Ustawienia (koło zębate) -> Dane i Ustawienia-> Numeracja dokumentów -> Magazyn -> 

określony typ dokumentu magazynowego.  

 

Na dokumencie magazynowym jest możliwość wprowadzenia Adnotacji. Po uzupełnieniu pola 

Treść adnotacji można rozwinąć pole dodatkowe i wskazać Od kogo i Do kogo jest przeznaczony 

dany dokument. 

 

W pełni uzupełniony formularz wystawiania dokumentu magazynowego należy zapisać klikając w 

przycisk Zapisz. Zapisany dokument będzie prezentowany na liście dokument magazynowych, w 

zakładce określonego dokumentu. Aby przejść do listy dokumentów należy wybrać 

Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Lista dokumentów. 
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Opcje dla dokumentów magazynowych 

Dla dokumentów magazynowych dostępne opcje znajdują się w sekcji Magazyn -> Dokumenty 

magazynowe -> Lista dokumentów. W celu zaprezentowania dostępnych działań należy przy 

danym dokumencie magazynowym rozwinąć zakładkę Opcje. 

 

Edycja dokumentu magazynowego 

W celu edycji dokumentu magazynowego należy przy danym dokumencie rozwinąć zakładkę 

Opcje i wybrać Edytuj. Po dokonaniu zmian na formularzu edycji dokumentu magazynowego 

należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. 

 

Wystaw podobny dokument magazynowy 

Aby wystawić podobny dokument magazynowy należy przy danym dokumencie rozwinąć 

zakładkę Opcje i wybrać Wystaw podobny. Zostanie zaprezentowany formularz określonego 

dokumentu magazynowego z uzupełnionymi danymi kontrahenta oraz towaru zgodnie  

z dokumentem pierwotnym. Po uzupełnieniu lub edycji kolejnych sekcji, dokument należy 

zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

Wystaw korektę do dokumentu magazynowego 

W celu wystawienia korekty do dokumentu magazynowego należy przejść do modułu  

Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Lista dokumentów, następnie należy wybrać określony 

dokument magazynowy, rozwinąć Opcje i kliknąć Wystaw korektę. 
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Zmiany należy wprowadzać w wierszu „Po” lub dodając nową pozycję, jeśli towaru nie było na 

pierwotnym dokumencie. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

 

Wystaw fakturę do dokumentu magazynowego 

Aby wystawić fakturę do dokumentu magazynowego należy przy danym dokumencie rozwinąć 

zakładkę Opcje i wybrać Wystaw fakturę. Następnie zostanie zaprezentowany formularz 

wystawienia faktury, na który automatycznie zostaną przeniesione dane kontrahenta oraz towaru. 

Po uzupełnieniu pozostałych elementów faktury należy ją zatwierdzić. Utworzona faktura będzie 

widoczna na liście dokumentów. 
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Na liście dokumentów magazynowych, przy określonym dokumencie będzie prezentowana 

informacja, że do danego dokumentu został wystawiony dokument księgowy. 

 

Drukuj dokument magazynowy 

Aby wydrukować dokument magazynowy należy przy danym dokumencie rozwinąć zakładkę 

Opcje i wybrać Drukuj.  

 

Przed wydrukiem należy określić typ wydruku (wszystkie/oryginał/kopia/duplikat 

oryginału/duplikat kopii) oraz czy na dokumencie mają się pojawić ceny magazynowe. Po 

kliknięciu przycisku Zapisz, dokument w formacie .pdf zostanie pobrany na dysk urządzenia. 

 

Wyślij dokument magazynowy 

Aby wysłać dokument magazynowy należy przy danym dokumencie rozwinąć zakładkę Opcje i 

wybrać Wyślij. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych elementów formularza należy kliknąć 

przycisk Wyślij. 
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Pobierz dokument magazynowy 

Aby pobrać wystawiony dokument magazynowy należy przy danym dokumencie rozwinąć 

zakładkę Opcje i wybrać Pobierz. Dokument w formacie .pdf zostanie pobrany na dysk urządzenia. 

 

Usuń dokument magazynowy 

Aby usunąć wystawiony dokument magazynowy należy przy danym dokumencie rozwinąć 

zakładkę Opcje i wybrać Usuń. Zostanie zaprezentowany ekran informujący, że usunięcie 

dokumentu jest nieodwracalne. 

 

Stany magazynowe 

Aby sprawdzić historię danego towaru w magazynie, należy przejść do zakładki Magazyn -> 

Rozliczenie magazynu -> Stany magazynowe. 
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Następnie w widoku stanów magazynowych należy kliknąć w nazwę właściwego produktu i w 

widoku konkretnego towaru wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów powiązanych z 

konkretnym towarem wraz z informacjami takimi jak numer dokumentu, kontrahent, ilość towaru 

na dokumencie, stan przed i po dokumencie. 

 

Inwentaryzacja towarów 

Aby wykonać inwentaryzację należy w zakładce  Magazyn > Rozliczenie magazynu > 

Inwentaryzacje kliknąć przycisk Wykonaj inwentaryzację.  
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W systemie dostępne są trzy rodzaje inwentaryzacji oraz trzy typy arkusza inwentaryzacyjnego.  

 

Typy inwentaryzacji: 

 

 Inwentaryzacja aktualizująca – aktualizuje stany magazynowe i ceny tylko dla wybranych 

towarów. Stosowana jest, gdy pojawią się różnice między magazynem a dokumentami 

 

 Inwentaryzacja wprowadzająca – umożliwia dodanie nowych towarów, ustalenie ich 

początkowej ilości i ceny. Stosowana jest, gdy włącza się magazyn lub chce się dodać 

nowe towary 

 

 Inwentaryzacja zerująca – usuwa towary, które już nie powinny widnieć na magazynie. 

Stosowana jest, gdy mają zostać usunięte towary, które już nie są w sprzedaży lub nie ma 

ich fizycznie na magazynie 

 

Typy arkuszy: 

 

Z towarami niezerowymi – w arkuszu będą dostępne towary, których ilość wg stanu 

magazynowego jest większa niż 0 

 

 Ze wszystkimi towarami – w arkuszu będą dostępne wszystkie towary widoczne w stanach 

magazynowych 

 

 Pusty arkusz – należy dokonać wyboru, które produkty mają zostać objęte inwentaryzacją 

 

Wykonanie przykładowej inwentaryzacji. 

Przykład zawiera inwentaryzację aktualizującą z arkuszem zawierającym wszystkie towary.  

Aby dokonać inwentaryzacji należy wejść w zakładkę Magazyn -> Rozliczenie magazynu -> 

Inwentaryzacje, następnie kliknąć Wykonaj inwentaryzację.  

W nowym oknie należy zaznaczyć Inwentaryzację aktualizującą oraz typ arkusza Z wszystkimi 

towarami i na końcu kliknąć Dalej. 



99 
 

 

W systemie pojawi się komunikat jak poniżej, należy się z nim zapoznać i kliknąć Zapisz. 

 

Wyświetlony zostanie arkusz inwentaryzacji ze wszystkimi towarami.  
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Aby dodać nowy towar należy kliknąć +Dodaj towar, a następnie uzupełnić pola dotyczące jego 

parametrów – m. in. nazwę, jednostkę miary, cenę sprzedaży, cenę zakupu, stawkę VAT. 

 

Aby usunąć z arkusza towar, który nie powinien podlegać inwentaryzacji, w wierszu, w którym 

znajduje się towar należy kliknąć Usuń.  
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UWAGA! Po usunięciu pozycji przez około 5 sekund możliwe jest cofnięcie tej akcji za pomocą 

przycisku Cofnij usuwanie. 

 

Zmiany nazwy arkusza aktywnej inwentaryzacji można dokonać klikając Zmień przy nazwie 

arkusza.  
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Po zakończeniu pracy z arkuszem, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz. Po 

zapisaniu zostanie wyświetlony widok listy inwentaryzacji. 

 

Po kliknięciu w pole inwentaryzacji wyświetlą się szczegółowe informacje dotyczące 

inwentaryzacji oraz opcje dostępne dla aktualnie otwartej inwentaryzacji. 

 

 Edytuj – ponownie zostanie wyświetlony arkusz inwentaryzacji i będzie można dokonać 

zmian 

 Pobierz – na dysk komputera pobrany i zapisany zostanie arkusz otwartej inwentaryzacji 

w formacie .pdf 

 Usuń – arkusz inwentaryzacji zostanie całkowicie usunięty. Tej operacji nie można cofnąć! 



103 
 

 Dodaj arkusz – pozwala na dodanie kolejnego arkusza do prowadzonej już inwentaryzacji 

 Zmień datę – pozwala na zmianę daty aktualnie prowadzonej inwentaryzacji 

 Anuluj inwentaryzację – opcja umożliwia anulowanie otwartej inwentaryzacji. Tej operacji 

nie można cofnąć! 

Zapisz i zakończ inwentaryzację – po kliknięciu pojawi się komunikat potwierdzający zakończenie 

inwentaryzacji. Potwierdzenie przyciskiem Zapisz spowoduje naniesienie wprowadzonych zmian 

na stanach magazynowych. Uwaga! Operacja jest nieodwracalna.  

 

Po zapisaniu inwentaryzacja zostanie wyświetlona na liście Inwentaryzacji. Po kliknięciu w pole 

inwentaryzacji dostępne są opcje pobierania i usuwania arkusza inwentaryzacji.  

 

W zakładce Dokumenty inwentaryzacji widoczne są wszystkie zapisane dokumenty 

inwentaryzacji. Dokument można Wysłać, Pobrać oraz wyświetlić Szczegóły.   
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Generowanie pliku JPK_MAG 

Aby wygenerować plik JPK_MAG należy w zakładce Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Lista 

dokumentów kliknąć Generuj JPK_MAG.  

 

Zostanie wygenerowany i zapisany na dysk komputera plik w formacie .xml. 

UWAGA! Zakres danych zawartych w pliku jest uzależniony od wybranego miesiąca księgowego.  

 

 


