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Klienci 
W tym miejscu możemy dodać, edytować lub usunąć dane klientów (odbiorców oraz dostawców), a 

także możemy je zaimportować oraz eksportować do pliku. 

 
1 - Lista Klientów 

Klawisze skrótu 

F4 – przenosi  do listy naszych klientów 

DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonego klienta 

Insert(INS) – dodanie nowego klienta listy 

Alt + E – możliwość edytowania danych zaznaczonego klienta 

Alt + S – okno aktualizacji 

Alt + N – okno dodawania klientów 

Alt + U – umożliwia usunięcie wybranych klientów 

 

Wyszukiwanie według różnych pól 

U góry Listy klientów znajduje się okno Wyszukiwanie, które pozwala na szybkie odszukanie klienta 

poprzez wpisanie w oknie takich danych jak np. kod lub nazwa. Z lewej strony można wybrać 

kryterium wyszukiwania. Do wyboru jest: Kod, Nazwa, Adres, Kod pocztowy, Miasto, NIP, Kraj, Bank, 

Numer konta, Regon, Inne, Telefony, Email. Www, Informacje, Domyślny cennik oraz Rabat. Po 

wybraniu kryterium wyszukiwania np. Miasto należy wpisać  kilka liter w przeznaczonym do tego 
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oknie, a program odnajdzie tych klientów, którzy w swoich danych mają zdefiniowane wyszukiwane 

miasto.  

 
2 - Wyszukiwanie 

Sortowanie listy klientów 

Lista klientów może zostać posortowania według kolumn dostępnych w liście klientów. Kliknięcie w 

dowolną kolumnę spowoduje alfabetycznie sortowanie listy klientów (np. kliknięcie w kolumnę 

Nazwa posortuje listę klientów alfabetycznie – przykład poniżej).  

 
3 - Sortowanie listy klientów 

Grupy kontrahentów 

Lista grup klientów jest listą, do której przyporządkowani są klienci znajdujący się w kartotece. 

Domyślnymi grupami są Dostawcy i Odbiorcy, jednak w każdej chwili można dodawać nowe grupy 

oraz edytować lub usuwać już istniejące. Służy do tego ikona na dole Listy grup klientów → Edytuj 

grupy. Po kliknięciu na nią użytkownik jest przekierowywany do Edytora słownika → Grupy klientów. 

Nad ikoną edycji grup znajduje się opcja Użyj listy grup, gdy jest zaznaczona, na liście znajdują się 

jedynie klienci z wybranej przez użytkownika grupy, jeżeli jest odznaczona, na liście są wszyscy klienci 

bez względu na to do jakiej grupy zostali przypisani. 
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4 - Grupy kontrahentów 

Wydruk listy 

Pod listą klientów znajduje się ikona Lista, która wśród innych funkcji posiada także opcję Drukuj listę. 

Po kliknięciu otwiera się okno Opcji wydruku, w którym należy zaznaczyć:  

• Kolumny do wydruku - do wyboru: Kod, Nazwa, Adres, Kod pocztowy, Miasto oraz NIP  

• Wiersze do wydruku: Wszystkie lub tylko te zaznaczone wcześniej przez użytkownika  

• Tytuł dokumentu – dowolny, wpisany przez użytkownika, będzie stanowić tytuł wydrukowanej 

listy. W ustawieniach Opcji wydruku można także zaznaczyć lub odznaczyć opcję Dostosuj do 

szerokości stron. 

 
5 - Wydruk listy klientów 

Wygląd listy 

Zmiana kolejności kolumn – jest możliwa poprzez kliknięcie na dowolną kolumnę, przytrzymanie 

lewego przycisku myszki i przesunięcie jej w lewą lub prawą stronę o dowolną ilość pozycji. 
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6 - Zmiana wielkości kolumn 

Rozszerzanie kolumny – jest możliwe poprzez najechanie kursorem na pasek dzielący kolumny po jej 

prawej stronie (pokazane na obrazku załączonym obok), przytrzymanie lewego przycisku myszki i 

przeciągnięcie kursora w prawą stronę o pożądaną ilość powiększenia kolumny.  

 
7 - Rozszerzanie kolumny 

Zwężanie kolumny – sytuacja wygląda podobnie jak przy rozszerzaniu kolumny, ale w tym przypadku 

kursor należy przeciągnąć w lewą stronę. 

 

Widok listy klientów - Istnieje możliwość zmiany ustawień widoku listy. 
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Pokazywanie/ukrywanie kolumn - ta opcja pozwala na wybór kolumn, które będą widoczne na liście 

klientów. Do wyboru są wszystkie wprowadzane dane podczas dodawania klienta do bazy. Pozycje 

zaznaczone pojawią się na liście. Domyślnie ustawione są tylko podstawowe dane takie jak: Kod, 

Nazwa, Adres, Kod pocztowy, Miasto oraz NIP . 

 
8 - Pokazywanie/ukrywanie kolumn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista rozwinięta  

Klikając w przycisk Lista znajdujący się na dole ekranu, możemy wybrać Listę Rozwiniętą lub wyłączyć 

tą opcję i zostać przy domyślnej liście. Podczas uruchomienia listy rozwiniętej widok jest rozszerzony 

o dodatkowe informacje o kliencie np. dokładny adres. 
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9 - Lista Domyślna 

 

 
10 - Lista Rozwinięta 

 

 

 

 

 

 

 

Import/eksport kontrahentów 

Import kontrahentów – dokładna instrukcja importu znajduje się w miejscu „Jak importować?”  
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11 - Instrukcja „Jak importować?” 
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12 - Import klientów 

Eksport kontrahentów 

Należy wybrać opcję „Eksport klientów do pliku”  oraz nadać nazwę piku i wybrać lokalizację jego 

zapisania. 

 
13 - Eksport Kontrahentów 
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Kopiowanie do schowka i późniejsze wklejanie 

Istnieje możliwość skopiowania danych z naszej listy do schowka i wklejenie ich np. do programu 

Microsoft Excel. W tym celu należy zaznaczyć dane klienta, które chcemy skopiować, a następnie 

nacisnąć na klawiaturze Ctrl+C w celu skopiowania danych, oraz Ctrl+V w celu wklejenia tych danych 

do interesującego nas programu. 

 

 

Dokładny opis funkcji dodawania, edycji, oraz usuwania 

Dodawanie (np. za pomocą klawisza Insert, lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + N) 

a)Dane Podstawowe 

 
14 - Dane Podstawowe Klienta 

•Kod klienta – opcja, która pozwoli nam na szybkie odszukanie klienta w bazie danych. Do wyboru 

opcja numeracji Użytkownika. Po jej zaznaczeniu Kod klienta musi zostać wpisany przez użytkownika 

samodzielnie. Po wyborze opcji Auto numer jest generowany przez program. Aby ustawić opcję 

autonumeracji należy wejść w zakładkę Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Numeracja towarów i 

klientów → zaznaczyć opcję Użyj  autonumeracji, po czym wybrać schemat numeracji.  

• Nazwa pełna – to okno służy do wpisania nazwiska klienta lub nazwy firmy. 

 • Adres – ulica, miejscowość, osiedle wraz z numerem budynku i lokalu.  

• Kod pocztowy, Miasto – po wpisaniu kodu automatycznie pojawia się przypisane do niego miasto.  

• Kraj – domyślnie ustawiony na Polskę, można go w każdej chwili edytować.  
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• NIP – numer jest weryfikowany - nieprawidłowy wyświetla się czerwoną czcionką.  

 

• Grupa – w programie są ustawione domyślne dwie grupy: Dostawcy i Odbiorcy, można je jednak 

dowolnie edytować i dodawać nowe poprzez małą ikonę z prawej strony okna, która odsyła do 

Edytora słownika → Grupy klientów.  

• Uwagi – miejsce na dowolne uwagi dotyczące klienta 

b)Inne 

 

 
15 - Inne Dane Klienta 

 

• Domyślny cennik – automatycznie ustawiony na cennik Podstawowy, bez żadnych rabatów. Można 

definiować dowolne typy domyślnych cenników np. dla dystrybutora lub dla stałego klienta, którym 

przypisane będą stałe rabaty naliczane każdorazowo przy tworzeniu dokumentów. Definiować nowe 

cenniki można poprzez małą ikonkę z prawej strony pola Domyślny cennik, która jest automatycznym 

odnośnikiem do Edytora słownika – ceny dodatkowe.  

• Domyślny rabat – rabat stosowany domyślnie, bez konieczności  

• Regon – miejsce na wpisane numeru Regon  

• Bank – w tym oknie można wpisać nazwę banku, z którego usług korzysta klient  

• Numer konta – okno przeznaczone na numer konta bankowego klienta  

• Telefony, Email, Www – miejsce na wpisanie numeru telefonu, adresu email oraz adresu strony 

internetowej do klienta. Bardzo pomocna funkcja, gdyż nie wymaga od użytkownika dodatkowej bazy 

czy też programu, a wszystkie niezbędne dane dotyczące klienta gromadzi w jednym miejscu. 
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c)Dokumenty Wystawione Klientowi  

jest to miejsce, w którym wyświetlone zostają faktury i dokumenty,  wystawione dla konkretnego 

klienta  

 
16 - Dokumenty Wystawione Klientowi 

d)Towary Sprzedane Klientowi 

W tym miejscu wyświetlone zostają produkty, sprzedane dla danego klienta 

 
17 - Towary Sprzedane Klientowi 
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Edycja klienta 

Jest możliwa poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dane klienta. Wyświetlone 

zostaną wszystkie dane, które możemy edytować.  

 
18 - Edycja Klienta 

Usuwanie klienta 

Jest możliwe za pomocą naciśnięcia przycisku DEL na klawiaturze, lub po wciśnięciu kombinacji 

klawiszy Alt + U. Po jego naciśnięciu pojawi się poniższy komunikat: 

 
19 - Usuwanie Klienta 
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Towary/Usługi 
W tym miejscu znajdują się wszystkie towary i usługi. Towary i usługi mogą zostać dodane przez nas 

w każdym momencie.  

 

Klawisze skrótu 

F5 – przenosi nas do listy naszych towarów i usług 
DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonego przez nas produktu lub usługi  
Insert(INS) – dzięki temu klawiszowi możemy dodać produkt lub usługę do naszej listy 
 
Alt + E – po jego wciśnięciu pojawi się możliwość edytowania danych zaznaczonego produktu 
Alt + N / Alt + F5 –  okno dodawania produktów i usług 
Alt + U – umożliwia usunięcie wybranych towarów i usług 

Wyszukiwanie według różnych pól 

U góry listy produktów i usług znajduje się okno Wyszukiwanie, które pozwala na szybkie odszukanie 

produktu lub usługi poprzez wpisanie w oknie takich danych jak np. kod lub nazwa. Z lewej strony 

można wybrać kryterium wyszukiwania, do wyboru jest: Kod, Nazwa, Grupa, Producent, Kod 

producenta, Cena, Jednostka, VAT, PKWiU, Klasa, Informacje, oraz Lokalizacja. Po wybraniu, po czym 

program ma szukać produktów lub usług np. w Lokalizacji można wpisać regał, a program odnajdzie 

te produkty, które w swoich danych mają zdefiniowane wpisany regał.  

 



 

  
Strona 18 

 
  

Sortowanie listy towarów i usług 

Lista towarów i usług może zostać posortowania według kolumn dostępnych w liście produktów lub 

usług. Kliknięcie w dowolną kolumnę spowoduje alfabetycznie sortowanie listy produktów lub usług 

(np. kliknięcie w kolumnę Nazwa posortuje listę towarów alfabetycznie – przykład poniżej). 

 

Grupy towarów i usług 

Z lewej strony okna znajduje się  zakładka Grupa towarów/usług, na której wszystkie produkty w 

kartotece towarów/usług są podzielone na dwie podstawowe grupy: Towary oraz Usługi. W obrębie 

głównych grup podziału można tworzyć dowolne podgrupy w zależności od prowadzonej 

działalności.Poniżej listy grup znajduje się opcja Użyj podziału na grupy, po jej zaznaczeniu na Liście 

towarów/usług  będą widoczne jedynie produkty z zaznaczonej grupy. Jeżeli opcja nie będzie 

zaznaczona na liście będą widoczne wszystkie produkty, bez podziału na grupy. Na samym dole okna 

Grupy towarów/usług znajduje się ikona Edytuj grupy, która odsyła użytkownika do Edytora słownika 

– grupy towarów/usług. Można tam edytować istniejące grupy oraz definiować dowolną ilość nowych 

grup towarów i usług. 
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Wydruk listy 

Istnieje możliwość wydrukowania listy towarów/usług. Do tego celu służy ikona Lista w lewym 

dolnym rogu. Jedną z dostępnych funkcji po kliknięciu ikony jest Drukuj listę. Po wyborze tej funkcji 

otwiera się okno Opcje wydruku, gdzie można wybrać, które kolumny mają być uwzględnione w 

wydruku. Do wyboru są: Kod, Nazwa, Stan, Jednostka oraz VAT. Wybrać można także to, czy mają 

zostać wydrukowane wszystkie wiersze (pozycje na liście), czy tylko te zaznaczone wcześniej przez 

użytkownika. Tytuł dokumentu może być dowolny. Ostatnią opcją jest dostosowanie wydruku do 

szerokości strony, opcja ta może być włączona lub nie. 
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Wydruk etykiet  

Program posiada funkcję wydruku etykiet o wymiarach 52,5 mm x 29,5 mm. Jest to możliwe po 

zaznaczeniu wybranej pozycji, kliknięciu prawym klawiszem myszy i wybór opcji Wydruk etykiet. 

 

Po wyborze tej opcji otwiera się okno Wybierz ilości etykiet do druku. W polu Ilość należy wpisać ile 

etykiet ma zostać wydrukowanych.  

 

Istnieje możliwość wydruku etykiet dla kilku towarów/usług jednocześnie - wystarczy zaznaczyć kilka 

pozycji na liście przytrzymując jednocześnie klawisz CTRL. Po zaznaczaniu należy wybrać opcję 

Wydruk etykiet w opisany wyżej sposób. 
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Wygląd listy 

U dołu Listy towarów/usług znajduje się ikona Lista, w której można zmieniać wygląd listy.  

• Lista rozszerzona – po zaznaczeniu tej opcji, lista rozszerza się o dodatkowe informacje (np. kod 

wyświetla dodatkowe informacje – przykład poniżej) 

• Widoczne kolumny – istnieje możliwość wyboru, które kolumny maja być widoczne na liście. 

Domyślnie ustawione są kolumny: Kod, Nazwa, Jednostka oraz VAT. Dodatkowo można zaznaczyć: 

Grupa, Cena netto, PKWiU, Informacje, Lokalizacja, Usługa, Producent i Kod producenta. 

 

 

Widok listy towarów i usług - Istnieje możliwość zmiany ustawień widoku listy. 
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Import/eksport towarów i usług 

Import towarów/usług - dokładna instrukcja importu znajduje się w miejscu „Jak importować?” 

 

 

  

Eksport towarów 

należy wybrać opcję „Eksport towarów/usług do pliku” oraz nadać nazwę piku i wybrać lokalizację 

jego zapisania. 
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Kopiowanie do schowka i późniejsze wklejanie 

Kopiowanie do schowka zostało opisane tutaj. 

 

Dokładny opis funkcji dodawania, edycji, oraz usuwania 

Dodawanie (np. za pomocą klawisza Insert, lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + N) 

a)Dane Podstawowe 

• Towar/Usługa – należy zaznaczyć czy wprowadzany produkt jest towarem/ usługą. Domyślnie 

dodawany jest towar.  

• Kod produktu – kod nadawany poszczególnym produktom. Przy zaznaczonej opcji Użytkownika, 

wymagane jest ręczne wpisanie kodu, po zaznaczeniu opcji Auto numer jest generowany 

automatycznie. W tym celu należy wcześniej wejść w zakładkę Konfiguracja → Ustawienia ogólne → 

Numeracja towarów i klientów → zaznaczyć opcję Użyj autonumeracji oraz wybrać schemat 

numeracji  

• Nazwa – pełna nazwa dodawanego towaru lub usługi  

• Jednostka – ustawienie w jakiej jednostce sprzedawany będzie produkt: sztuki, kilogramy itp. Z 

prawej strony okna jednostki znajduje się mała ikona, która odsyła użytkownika do Edytora słownika 

– jednostki i miary, gdzie istnieje możliwość definiowania dowolnej ilości jednostek i miar.  

• Cena sprzedaży netto – cena sprzedaży dodawanego towaru lub usługi. Po kliknięciu na ikonę 

Dodatkowe ceny sprzedaży otwiera się okno Ceny dodatkowe, w którym do ustalonych wcześniej cen 

dodatkowych, takich jak np. cena dla dystrybutora, ustalamy ceny, za które będzie sprzedawany 

produkt w określonej grupie cenowej.  

• VAT [%] - stawki VAT dla dodawanego produktu. Są podane w wartościach procentowych. Do 



 

  
Strona 24 

 
  

wyboru są ustawione domyślnie: 23, 8, 5, 0 oraz zwolniony. Po kliknięciu na ikonę z prawej strony 

okna otwiera się Edytor słownika – stawki VAT, w którym można definiować dodatkowe stawki VAT.  

• PKWiU – miejsce przeznaczone na Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług.  

• Producent – istnieje możliwość wprowadzania nazwy producenta. Program umożliwia 

wprowadzenie wcześniej producentów w zakładce Słowniki → Producenci → Dodaj. W tym miejscu 

można wprowadzić dowolną ilość producentów, a w każdej chwili można ich edytować i usuwać. Po 

kliknięciu na strzałkę z prawej strony okna wyświetla się lista zapamiętanych producentów. 

• Kod towaru, producenta – miejsce na kod towaru nadany przez producenta  

• Grupa – w tym miejscu przypisujemy dany produkt do grupy. Domyślnie ustawione są dwie grupy: 

Towary oraz Usługi. W każdej chwili można tworzyć podgrupy pod głównymi grupami towarów i 

usług, za pomocą ikony z prawej strony okna, która przenosi użytkownika do Edytora słownika – 

grupy towarów i usług.  

• Uwagi – miejsce na dowolne, dodatkowe uwagi na temat dodawanego towaru lub usługi. 

 

b)Ceny sprzedaży 

Jest to miejsce, w którym możemy zarządzać cenami poszczególnych produktów. Dokładne 

informacje na temat cen sprzedaży znajdują się w zakładce „Wyjaśnienia”. 
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c)Zdjęcie 

W zakładce Zdjęcie istnieje możliwość dodania zdjęcia produktu, które będzie widoczne na liście 

towarów.  

• Wybierz – Wskazuje lokalizację zdjęcia dla wybranego produktu 

• Usuń – umozliwia usunięcie zdjęcia produktu 



 

  
Strona 26 

 
  

  

d)Magazyn - zakładka ta jest dostępna jedynie przy dodawaniu towaru. Moduł magazynu jest 

niedostępny dla usług. 

• Idź do magazynu – ta ikona przekierowuje użytkowników do modułu Magazynu  

• Lokalizacja – istnieje możliwość wybrania lokalizacji danego produktu, w przypadku, gdy sprzedaż 

prowadzona jest w więcej niż jednym sklepie lub produkt znajdować się będzie w dodatkowym 

magazynie. Ikona z prawej strony przekierowuje do Edytora słownika – lokalizacje, gdzie można 

definiować dowolne lokalizacje np. magazyn 1, magazyn 2 itp.  

• Stan – okno przeznaczone na ilość towaru, która znajduje się w magazynie. Aby zmienić ilość 

towaru w magazynie, należy udać się Magazynu i wykonać Przyjęcie lub Wydanie magazynowe, stan 

można również zmienić za pomocą dokumentu zakupu.  

• Cena zakupu netto i brutto – zakładki te są przeznaczone na ceny zakupu danego towaru. Są one 

automatycznie uzupełniane cenami ostatnich przyjęć magazynowych i nie zaleca się ich ręcznej 

modyfikacji.  

• Przyjęcia na magazyn/zakupy – w tym oknie pokazane są wszystkie przyjęcia na magazyn oraz 

zakupy danego towaru. Po zaznaczeniu opcji Tylko zakupy w oknie pojawiają się tylko zakupy. Podane 

są daty, numery dokumentów, ilość oraz ceny. Poniżej obliczane są średnie ceny oraz podane 

ostatnie ceny przyjęcia.  

• Wydania z magazynu/sprzedaż – są tu przedstawione wszystkie wydania z magazynu oraz sprzedaż 

danego towaru. Po zaznaczeniu opcji Tylko sprzedaż w oknie pojawia się tylko sprzedaż. Podane są 

daty, numery dokumentów, ilość oraz ceny. Poniżej obliczane są średnie ceny wydania oraz podane 

są ostatnie ceny wydania. 
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e)Inne 

• Klasa – pozycja ta jest używana w fakturach rr  

• Domyślna marża (%) - opcja ta jest dostępna jedynie w przypadku dodawania towaru. Jest 

ona wyrażona w procentach i jest używana przy definiowaniu cen sprzedaży na podstawie 

cen zakupu. Ustalona marża będzie automatycznie ustalała cenę sprzedaży przy przyjęciu 

magazynowym. 
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Po wprowadzeniu wszystkich danych towaru/usługi należy kliknąć na ikonę OK, aby 

zapisać produkt w kartotece towarów/usług. 

Edycja towaru/usługi 

Jest możliwa poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dane towaru/usługi. 

Wyświetlone zostaną wszystkie dane, które możemy edytować.  

 

Usuwanie towaru/usługi 

Jest możliwe za pomocą naciśnięcia przycisku DEL na klawiaturze lub po wciśnięciu kombinacji 

klawiszy Alt + U. Po jego naciśnięciu pojawi się poniższy komunikat: 

 

Idź do magazynu - funkcja ta pozwala ona na szybkie przejście z listy towarów i usług do zakładki 

Magazyn, aby sprawdzić listę operacji magazynowych dla wybranego produktu lub takie informacje 

jak np. średnia cena przyjęcia i jego ostatnia data. 

 

 Przejście do Magazynu:  

• Poprzez ikonę Idź do magazynu na dole Listy towarów/usług 



 

  
Strona 29 

 
  

• Poprzez zaznaczenie danego produktu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybór opcji Idź do 

magazynu 
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Generowanie cennika  
 W programie mFaktura istnieje możliwość generowania cennika. Funkcję tą otwiera się za pomocą 

ikony Generuj cennik, znajdującej się na dole Listy towarów/usług w zakładce Inne. 

 

 

 

Po wybraniu tej opcji otwiera się okno Cennik. Aby dodać nowy cennik, należy wybrać opcję Nowy, 

znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. 
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• Tytuł – miejsce na tytuł domyślnie ustawione jest na Cennik z dnia... (z aktualną datą) jednak 

można je dowolnie edytować  

• Data – automatycznie ustawiona jest bieżąca data, lecz można ją dowolnie zmieniać  

• Uwagi – miejsce na uwagi, które będą widoczne na cenniku  

• Widoczne kolumny – dostępne są: Kod, Kod producenta, Nazwa, Jednostka, PKWiU, Cena netto i 

brutto. Można je dowolnie zaznaczać lub odznaczać . 

 • Cennik - domyślnie ustawiony na cennik Podstawowy, istnieje możliwość wybrania każdej  z cen 

dodatkowych(Np. Hurtowa, Wyprzedaż). 

• Naliczanie według cen – do wyboru netto lub brutto  

• Zastosuj rabat -  otwiera okno Naliczenie rabatu, w którym można wpisać wartość procentową 

udzielanego rabatu. Upust zostanie odliczony od wszystkich produktów na cenniku 

Pozycje do cennika dodajemy za pomocą klawisza Insert na klawiaturze lub małej ikony Dodaj z 

prawej strony okna. 

Otwiera się wówczas okno Towary/Usługi, z którego należy wybrać produkty, które mają się znaleźć 

w cenniku.  

Można dodać kilka pozycji jednocześnie, jeśli podczas zaznaczania przytrzymywany będzie klawisz 

Ctrl na klawiaturze. 

Można również skorzystać z funkcji: 

• Dodaj wszystkie towary 

• Dodaj wszystkie usługi 

Wówczas na liście znajda się wszystkie towary lub usługi, które znajdują się w bazie. 

W każdej chwili można usunąć pozycję z cennika poprzez zaznaczenie jej i kliknięcie na klawisz Delete 

na klawiaturze. Oczywiście można usunąć kilka pozycji jednocześnie zaznaczając kilka naraz i 

wciskając klawisz Delete (w przypadku tych niesąsiadujących ze sobą należy skorzystać z klawisza Ctrl 

na klawiaturze) 
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Dokumenty sprzedaży 
Jest to lista zapisanych dokumentów w kolejności ich dodania. Z tego poziomu mamy do dyspozycji 

wiele funkcji w programie mFaktura, przede wszystkim dodanie nowego dokumentu sprzedaży, 

edycja dokumentów, tworzenie nowych na podstawie już istniejących dokumentów, a także wydruk i 

możliwość szybkiego wyszukania wystawionego dokumentu. 

 

Klawisze skrótu 

F2 – przenosi nas do listy dokumentów sprzedaży 
DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonego przez nas dokumentu sprzedaży  
Insert(INS) – dzięki temu klawiszowi możemy dodać nowy dokument sprzedaży 
Alt + E – po jego wciśnięciu pojawi się możliwość edytowania danych zaznaczonego dokumentu 
sprzedaży 
Alt + N / Alt + F2 – te kombinacje wyświetlą okno dodawania dokumentów sprzedaży 
 

Wyszukiwanie według różnych pól 

Kryteria wyszukiwania: 

a) Według danych z dokumentu:  

• Numer dokumentu  

• Typ dokumentu  

• Nabywca  

• Odbiorca  

• Miejsce wystawienia  

• Forma płatności  
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• Info  

• Użytkownik 

• Waluta  

 

Po wyborze jednego z powyższych kryteriów wpisujemy w oknie z prawej strony informacje, która 

pomoże odnaleźć wyszukiwany dokument. 

b)Według daty na dokumencie:  

• Wystawione – bieżący rok  

• Wystawione – bieżący miesiąc  

• Wystawione – bieżący dzień  

• Wystawione – poprzedni rok 

• Wystawione – poprzedni miesiąc 

• Wystawione – poprzedni dzień 

• Wystawione w okresie  

• Płatność w okresie  

• Data zak. dostawy 

Po wyborze jednej z trzech ostatnich opcji tj. okres sprzedaży, płatności lub wystawienia zaznaczamy 

z prawej strony okres, w którym może się znajdować poszukiwany dokument, wybierając na 

kalendarzach okres od do.  

c)Ponadto mamy do dyspozycji opcję, która ograniczy wyszukiwanie do dokumentów: 

• Wszystkich  

• Zapłaconych  

• Niezapłaconych 

Opcję tą można wybrać z prawej strony okna Wyszukiwanie. Wyniki wyszukiwania pojawiają się już 

podczas wybierania/wpisywania kryteriów. 

 

 

 

Tworzenie/Edycja nowego dokumentu sprzedaży 
Jest dostępne poprzez następujące opcje: 

a)Kliknięcie w ikonkę Dokumenty sprzedaży i wybór Utwórz dokument sprzedaży 
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b) Poprzez wciśnięcie klawiszy Alt + F2 

c)Wybór typu dokumentów i kliknięcie +Nowy 

 

 

Opcje wyboru w zakładce Dane Podstawowe: 

1. Typ dokumentu  

Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej to tworzenie nowego dokumentu sprzedaży musimy rozpocząć od 

wybrania Typu dokumentu. Do wyboru mamy: Fakturę VAT,  Fakturę VAT pro-formę, Fakturę VAT 

Korektę, Fakturę VAT Zaliczkę, Rachunek, Paragon, Zamówienie, Ofertę i Kartę gwarancyjną. Jeśli 

zaznaczymy z prawej strony okna Typ dokumentu opcję Więcej dokumentów, będziemy mieli 

dodatkowo do wyboru takie dokumenty jak: Faktura VAT + odcinek płatności, Rachunek + odcinek 

płatności, Faktura VAT wdt, Faktura VAT wew., Faktura VAT marża, Faktura VAT eksport, Faktura VAT 

rr oraz Faktura VAT mp. 

2. Numer dokumentu  

• Autonumeracja – wówczas numerację ustawiamy w zakładce Konfiguracja  → Ustawienia ogólne, 

wybierając tam Numeracja dokumentów sprzedaży. Ustawiamy w jaki sposób program będzie 

numerował każdy z dostępnych typów dokumentów. Do wyboru mamy numerację ciągłą, miesięczną 

oraz roczną.  
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• Numeracja Użytkownika – dokumenty są numerowane według uznania osoby wystawiającej. 

Wystarczy zaznaczyć z prawej strony okna opcję Użytkownika. 

3. Data wystawienia, sprzedaży oraz termin płatności  

W każdym z okien istnieje możliwość ustawienia daty, funkcja szczególnie ważna, gdy formą płatności 

jest pobranie.  Przy wybraniu takich form płatności jak np. przelew 7 dni – program automatycznie 

ustawia  termin płatności. Aktualna data jest zaznaczona. 

4. Waluta  

Istnieje możliwość dodawania innych walut niż te, które są domyślnie ustawione w programie. Edycja 

poprzez zakładkę Słowniki → Waluty. 

5. Forma płatności  

Ustawiając Formę płatności możemy wybrać Gotówkę, Przelew, Kartę płatniczą, Pobranie, Przelew 7 

dni i Przelew 10 dni. Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych form płatności, za pomocą zakładki 

Słowniki → Płatności, gdzie możemy definiować dowolne formy płatności. 

6. Miejsce wystawiania dokumentu  

• Już na początku pracy z programem mFaktura można ustawić domyślne miejsce wystawiania, które 

będzie się pojawiało przy każdym dokumencie sprzedaży. Kreator konfiguracji → okno Danych 

sprzedawcy i domyślnego miejsca wystawiania. Jeżeli jednak nie zostało to zrobione to można w 

każdej chwili ustawić domyślne miejsce wystawienia w zakładce Konfiguracja → Dane sprzedawcy.  

• Miejsce wystawiania można też wpisywać ręcznie. 

7. Osoba wystawiająca dokument  

• Domyślna osoba wystawiająca dokument musi być dodana wcześniej w zakładce Słowniki → 

Użytkownicy, po czym można ją wybierać z listy po kliknięciu strzałki z prawej strony okienka.  

• Osoba wystawiająca dokument może być również wpisywana ręcznie. 

8. Informacje (widoczne na wydruku) za pomocą tej funkcji możemy dodać do dokumentu ważną 

notatkę, przypomnieć o udzielonym rabacie lub po prostu podziękować za zakup, a informacja ta 

będzie widoczna na wydruku dokumentu. 

 • Domyślne informacje można ustawić w zakładce Słowniki → Informacje na dokumentach i przy 

wystawianiu dokumentu wybrać z listy klikając na strzałkę po prawej stronie okienka. 

• Informacje (widoczne na wydruku) mogą być też wpisywane ręcznie. 

9. Uwagi do dokumentu  

Opcja, która pozwala na dodanie potrzebnych uwag do dokumentu, które nie będą widoczne na 

wydruku. 
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Po wpisaniu/wybraniu wszystkich informacji w zakładce przechodzimy do następnej zakładki, poprzez 

kliknięcie na wybraną zakładkę u góry okna Nowego dokumentu sprzedaży. 

Opcje wyboru w zakładce Nabywca/Płatnik: 

W tej zakładce wpisujemy dane naszego klienta niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży, 

możemy to zrobić na dwa sposoby: 

1. Wprowadzanie danych klienta ręcznie. 

 Jeżeli wystawiamy dokument dla klienta, który jeszcze nie widnieje w naszej bazie i chcemy go dodać 

do kartoteki klientów zaznaczamy poniżej danych klienta opcję Zapisz w kartotece klientów, a dane 

nabywcy automatycznie zapisują się w bazie. 

Po zaznaczeniu tej opcji i przejściu do następnej zakładki, program zada pytanie czy chcemy uzupełnić 

pozostałe dane wprowadzanego klienta - jeśli wybierzemy Tak, program przekieruje nas do okienka 

dodawania klienta, gdzie będziemy mogli dodać takie informacje jak np. numer konta bankowego 

klienta jego adres email lub też domyślny rabat, którego będziemy udzielać przy wystawianiu 

dokumentów sprzedaży. 
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Program wzbogacony jest o bardzo pomocne przy wpisywaniu ręcznym funkcje, które pozwalają 

zaoszczędzić czas oraz uniknąć pomyłek: 

➔ Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej podświetla się na czerwono. 

➔ Po wpisaniu Kodu pocztowego w przeznaczonym do tego okienku, program automatycznie 

wstawia przypisaną do niego miejscowość w okienku Miasto. 

2. Wstawienie danych klienta, który już znajduje się w bazie danych.  

Gdy nabywca już znajduje się w kartotece klientów, wystarczy go w niej odnaleźć, można to zrobić na 

cztery szybkie sposoby: 

• Poprzez wciśnięcie klawiszy CTRL + F i wybór danego klienta dwukrotnym kliknięciem myszą. 

• Przez kliknięcie ikony Wybierz obok okienka Kod klienta. 
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• Poprzez rozwinięcie paska (kliknięcie w strzałkę przy okienku Kod klienta). 

 

 

 

• Poprzez wpisanie pierwszych liter w oknie Kod klienta, pod którymi możemy go odnaleźć. 

 

Opcje wyboru w zakładce Odbiorca: 

Zazwyczaj Nabywca/Płatnik i Odbiorca to ta sama osoba, dlatego też program domyślnie wstawia w 

zakładkę Odbiorca dane z zakładki Nabywca/Płatnik. 

W przypadku, gdy dane nabywcy i odbiorcy różnią się od siebie wystarczy odznaczyć w zakładce 

Odbiorca opcję Ten sam co nabywca i już można wpisywać dowolne dane. 

W tym oknie również istnieje możliwość automatycznego zapisania w kartotece klientów, poprzez 

analogiczne do poprzedniej zakładki zaznaczenie opcji Zapisz w kartotece klientów. 
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Opcje wyboru w zakładce Towary/Usługi: 

Funkcje dostępne w oknie Dodawania towarów/usług: 

1. Dodawanie towarów/usług do listy:  

• Wpisanie danych ręcznie.  

Z tego poziomu programu możliwe jest dodanie nowego produktu do kartoteki towarów/usług. 

Wpisujemy wówczas kod i nazwę towaru lub usługi oraz jego cenę sprzedaży i zaznaczamy opcję 

Zapisz w kartotece towarów/usług. Po kliknięciu Dodaj program zapyta czy uzupełnić dane dotyczące 

wprowadzanego towaru 
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Jeżeli wybierzemy Tak program przekieruje nas do okienka dodawania towaru/usługi, gdzie będzie 

można uzupełnić takie dane jak producent, cena zakupu, domyślna marża oraz będzie można dodać 

zdjęcie produktu. 

• Wybór towarów/usług z bazy danych – cztery sposoby szybkiego wyboru:  

➔ Poprzez wciśnięcie klawiszy CTRL + F i wybór danego towaru/usługi dwukrotnym kliknięciem 

myszy.  

➔ Przez kliknięcie ikony Wybierz obok okienka Kod.  

➔ Poprzez rozwinięcie paska (kliknięcie w strzałkę przy okienku Kod) 

➔ Poprzez wpisanie pierwszych liter w oknie Kod, pod którymi możemy odnaleźć szukany 

towar/usługę. 

• Wybór towarów/usług  

➔ Wybór jednej pozycji – przy wyborze jednej pozycji, mamy możliwość uzupełnienia danych na 

bieżąco  

➔ Wybór wielu pozycji jednocześnie – uzupełnienie danych jest możliwe tylko poprzez edycję 

Dodawanie kilku pozycji naraz jest możliwe jeśli wciśniemy klawisz CTRL i będziemy klikać na 

towary/usługi, które chcemy dodać do dokumentu sprzedaży. 
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Po zaznaczeniu wystarczy kliknąć Wybierz, a dane towary automatycznie znajdą się na liście. 

 

2. Edycja pozycji z listy  

• Edycja „na liście”  

Wystarczy kliknąć na wybraną wartość, którą chcemy edytować na dodanej już liście towarów np. 

ilość, cenę lub rabat i zmienić ją  

• Edycja zaawansowana  

- Edycja przez dwukrotne kliknięcie na nazwę produktu  

- Edycja poprzez zaznaczenie pozycji, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Edytuj 

zaznaczona pozycję  

- Edycja za pomocą ikonki z prawej strony listy Edycja ta polega na tym, że wybrany towar lub usługa 
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wraca z powrotem do okna dodawania towaru/usługa, a tam możemy dokonywać dowolnych zmian. 

Po ich wprowadzeniu wystarczy kliknąć jasnozieloną ikonę Zatwierdź lub wcisnąć równocześnie 

klawisze CTRL + Enter. 

 

 

3. Usuwanie z listy  

• Usuwanie za pomocą zaznaczenia pozycji i wciśnięcia klawisza Delete na klawiaturze  

• Usuwanie poprzez zaznaczenie pozycji, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Usuń 

zaznaczona pozycję  

• Usuwanie za pomocą ikonki z prawej strony listy 

Usunięcie powoduje, że pozycja znika z listy towarów/usług na dokumencie sprzedaży. 

4. Domyślny cennik  

Opcja ta pozwala na tworzenie zaawansowanych cenników. Jest automatycznie ustawiony na cennik 

Podstawowy, który nie nalicza żadnych rabatów lecz możemy dodawać dowolne rodzaje cenników w 

zakładce Słowniki → Ceny dodatkowe. Może to być cennik dla stałego klienta, dystrybutora itp. w 

zależności od potrzeb można definiować dowolną ilość cen dodatkowych. 

  

5. Naliczanie według cen netto lub brutto  

Ta funkcja pozwala na ustawienie zaokrąglania kwoty towarów/usług do cen netto lub brutto. 
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 6. Stawki VAT  

Ta opcja pozwala na wybór stawki podatku VAT. Stawki VAT mogą być dowolnie definiowane w 

zakładce Słowniki → VAT oraz w zakładce Konfiguracja → Zmiana stawek VAT. Można tam wybrać 

stare lub nowe stawki VAT oraz to do czego mają być one stosowane: zmiana w słownikach, we 

wszystkich towarach i usługach oraz w raportach ewidencji VAT. 

7. Opcja Wywołaj skutek magazynowy  

Zaznaczenie tej opcji wiąże się z odzwierciedleniem wszelkich dokumentów w operacjach 

magazynowych, a sprzedawany towar zostaje ściągany ze stanu magazynowego. Istnieje możliwość 

wyłączenia obsługi magazynu poprzez kliknięcie na zakładkę Konfiguracja → Ustawienia ogólne → 

Magazyn → Włączona/Wyłączona obsługa magazynu. 

 

8. Rabat do wszystkich 

Funkcja ta pozwala na przydzieleniu rabatu wszystkim Towarom/Usługom, które dodaliśmy do 

naszego dokumentu sprzedaży. 

 



 

  
Strona 45 

 
  

 

 

9. Sprawdź zysk z dokumentu 

Funkcja ta pozwala nam na sprawdzenie, jaki zysk otrzymamy ze sprzedaży Towarów/Usług, które 

znajdują się w naszym dokumencie sprzedaży. 

 

 

Podgląd wydruku i kopia robocza: 

1. Podgląd 

Podczas tworzenia Nowego dokumentu sprzedaży możemy użyć opcji Podgląd. Służy do tego celu 

ikona Podgląd w prawym dolnym rogu okna Nowego dokumentu sprzedaży.  
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Z poziomu  Podglądu można wydrukować dokument klikając na Wydruk lub zapisać w PDF, możemy 

też dowolnie zmniejszać lub powiększać obraz. 

 

W prawym górnym rogu jest opcja Wygląd, gdzie można przeglądać poszczególne dostępne szablony 

dokumentów sprzedaży i wybrać ten, który będzie najbardziej odpowiedni przez wzgląd na wygląd 

bądź też informacje zawarte na wydruku. 

Istnieje możliwość zmiany szablonu każdego z dokumentów. Szablon dokumentów sprzedaży 

zmieniamy wybierając zakładkę Konfiguracja → Szablony dokumentów (faktur, rachunków) → 

klikając na znacznik u góry wybranego szablonu. 
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2. Kopia robocza 

W każdej chwili tworzenia Nowego dokumentu sprzedaży istnieje zapisania go w Kopiach roboczych. 

Jeżeli nie chcemy jeszcze zatwierdzać dokumentu i równocześnie utracić zapisanych już danych to 

niezwykle pomocna okazuje się funkcja kopii roboczej. Kopię roboczą wykonujemy klikając na ikonę 

w prawym dolnym rogu okna Nowego dokumentu sprzedaży. Tak zapisany dokument możemy 

odnaleźć w zakładce Kopie robocze. 
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Zatwierdź 

Kiedy wszystkie cztery zakładki są już uzupełnione pozostaje tylko zapisanie i wydruk dokumentu. 

Służy do tego czerwona ikona Zatwierdź. 

Domyślnie jest ustawiona na zapisanie dokumentu oraz wydruk jego oryginału i kopii po kliknięciu 

ikony Zatwierdź, jednak po kliknięciu małej strzałki z prawej strony ikony rozwija się lista czynności, 

które program może wykonać zamiast tego. 

 

Może wydrukować tylko oryginał lub kopię, eksportować dokument do PDF, wysłać mailem i 

wyświetlić podgląd. Dokument jest jednak zawsze zapisywany bez względu na to, która z opcji 

zostanie wybrana. 

Domyślne ustawienie ikony Zatwierdź można w każdej chwili zmienić w zakładce Konfiguracja → 

Ustawienia ogólne → Inne → Domyślna akcja po zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży 

Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży na podstawie już istniejących dokumentów 

W programie mFaktura istnieje bardzo pomocna funkcja, która pozwala na tworzenie Nowego 

dokumentu sprzedaży na podstawie stworzonego wcześniej  innego dokumentu. 

W tym celu: 

Utwórz dokument na tej podstawie  

Opcja ta jest możliwa po zaznaczeniu wybranego dokumentu i kliknięciem na niego prawym 

przyciskiem myszy. 
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Po wyborze tej funkcji program pyta jaki dokument ma zostać utworzony: 

• Dokument sprzedaży  

• Dokument zakupu  

• Przyjęcie magazynowe  

• Wydanie magazynowe 

 

Gdy zostanie wybrany rodzaj dokumentu otworzy się okno Tworzenie nowego dokumentu, w 

którym kolejno uzupełniamy zakładki: w przypadku dokumentów zakupu i sprzedaży są to 

Właściwości, Nabywca/Płatnik, Odbiorca i Towary/Usługi, a w przyjęciach i wydaniach 

magazynowych: Właściwości, Kontrahent oraz Towary/Usługi. 

 

 

Po zatwierdzeniu nowego dokumentu zostaje on dodany do listy, a dokument, na którego podstawie 

był tworzony pozostaje na swoim miejscu. 

Opcja tworzenia dokumentu na podstawie innego jest dostępna dla wszystkich typów 

dokumentów, również tych dodatkowych 

Utwórz łączny dokument  

Tak jak w poprzednim przypadku, aby skorzystać z tej funkcji wystarczy zaznaczyć wybrane 

dokumenty i kliknąć prawym klawiszem myszy wybierając opcję Utwórz łączny dokument. 
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Zaznaczanie kilku dokumentów jednocześnie:  

• Aby zaznaczyć kilka niesąsiadujących ze sobą dokumentów wystarczy przytrzymać klawisz CTRL na 

klawiaturze i myszką zaznaczać wybrane pozycje. 

Po wyborze tej funkcji program pyta jaki dokument ma zostać utworzony:  

• Dokument sprzedaży  

• Dokument zakupu  

• Przyjęcie magazynowe  

• Wydanie magazynowe 

 

Gdy zostanie wybrany rodzaj dokumentu otworzy się okno Tworzenie nowego dokumentu, w  

którym kolejno uzupełniamy zakładki: w przypadku dokumentów zakupu i sprzedaży są to  

Właściwości, Nabywca/Płatnik, Odbiorca i Towary/Usługi, a w przyjęciach i wydaniach 

magazynowych: Właściwości, Kontrahent oraz Towary/Usługi. 
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Program stworzy jeden zbiorczy, wybrany przez nas typ dokumentu.  

 
Nabywcą domyślnie jest pierwszy nabywca z zaznaczonych pozycji, lecz w każdej chwili można go 

dodać:  

• wpisać ręcznie  

• dodać z katalogu klientów 

Na liście towarów/usług będą się znajdować wszystkie pozycje z zaznaczonych dokumentów. Istnieje 

możliwość edycji i usuwania towarów/usług z listy. 

Po zatwierdzeniu nowego dokumentu zostaje on dodany do listy, a dokument, na którego 

podstawie był tworzony pozostaje na swoim miejscu. 

Opcja tworzenia dokumentu na podstawie innego jest dostępna dla wszystkich typów 

dokumentów, również tych dodatkowych. 

 

Utwórz fakturę korygującą 

Opcja dostępna jedynie dla Faktury VAT i Faktury VAT + odcinek płatności. Tak jak poprzednio 

wystarczy zaznaczyć fakturę, do której tworzona będzie korekta, kliknąć prawym przyciskiem myszy i 

wybrać Utwórz fakturę korygującą. 
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Po wyborze tej funkcji program automatycznie otwiera okno Nowego dokumentu, gdzie jako Typ 

dokumentu jest ustawiona Faktura VAT Korekta. W uwagach domyślnie jest ustawiony numer 

dokumentu, który został zaznaczony do skorygowania. Jednak pozostaje miejsce do wstawienia 

własnych uwag. 

We wszystkich zakładkach istnieje opcja edycji. W zakładce Towary/Usługi pozycje na liście są 

zdublowane, przy czym te czarną czcionka można edytować zarówno „na liście”, jak i w edycji 

zaawansowanej, a te czcionką szarą są nieedytowalne. 

 

Po zatwierdzeniu nowego dokumentu zostaje on dodany do listy Faktur VAT Korekt,  a dokument, na 

którego podstawie był tworzony pozostaje na swoim miejscu 

Utwórz fakturę końcową z zaliczkowych  

Opcja dostępna jedynie dla Faktury VAT Zaliczki. Faktura końcowa może być tworzona na podstawie 

jednej lub więcej faktur zaliczkowych. Przy wyborze więcej niż jednej Faktury VAT Zaliczki te 

niesąsiadujące ze sobą możemy zaznaczyć poprzez przytrzymanie klawisza CTRL na klawiaturze i 

zaznaczanie wybranych pozycji. 
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Po wyborze tej funkcji program automatycznie otwiera okno Nowego dokumentu, gdzie jako Typ 

dokumentu jest domyślnie ustawiona Faktura VAT. 
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Zwrot paragonu 

Ta funkcja jest dostępna jedynie dla Paragonu. 

 

Po kliknięciu w programie pojawia się komunikat: 

 

Po zaznaczeniu Tak program zapyta: 

 

W programie zostanie przyjęty zwrot paragonu. Jeżeli po dokonanym zwrocie ponownie zaznaczymy 

ten sam dokument zamiast Zwrot paragonu pojawi się Anuluj zwrot. 
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Po kliknięciu tej opcji pojawi się komunikat:  

 

Po zaznaczeniu Tak program unieważni wcześniejszą operację. Zwrócone paragony są zaznaczone na 

kolor żółty. 

 

Wydruk duplikatu faktury 

W programie istnieje funkcja wydruku duplikatu dokumentu sprzedaży. Opcja ta jest dostępna dla 

wszystkich typów dokumentów, także dla tych z rozszerzonej listy. Drukowanie duplikatu jest 

możliwe po zaznaczeniu wybranego dokumentu sprzedaży, dla którego chcemy wydrukować 

duplikat, kliknięcie prawym klawiszem myszy i zaznaczenie opcji Wydruk duplikatu. 

 

 

Edycja dokumentów na liście 

Edycja dokumentu na liście dokumentów sprzedaży może być wykonywana na trzy sposoby: 

a)Dwukrotne kliknięcie myszką na wybraną pozycję. 

b) Zaznaczenie wybranego dokumentu i kliknięcie na ikonę Edytuj w prawym dolnym rogu 
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c)Zaznaczenie pozycji przeznaczonej do zmian, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji 

Edytuj. 

 

Po wybraniu opcji Edytuj otwiera się okno Edycji dokumentów, w którym możemy dokonywać zmian 

w wybranym dokumencie sprzedaży. Wszelkie wprowadzone zmiany zapisujemy klikając na ikonę 

Zatwierdź. 
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Usuwanie dokumentów z listy 

Usuwanie dokumentów z listy dokumentów sprzedaży może się odbywać na trzy sposoby: 

1. Zaznaczenie wybranego dokumentu i wciśnięcie klawisza Delete na klawiaturze.  

2. Zaznaczenie dokumentu, który chcemy usunąć i kliknięcie na ikonę Usuń w prawym dolnym rogu. 
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3. Zaznaczenie wybranej pozycji, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Usuń. 

 

W każdej sytuacji po wybraniu Usuń pojawi się komunikat: 

 

Istnieje możliwość usunięcia kilku pozycji jednocześnie, wystarczy zaznaczać je przytrzymując przy 

tym klawisz CTRL na klawiaturze. 

 

 

Lista typów dokumentów 

Lista typów dokumentów zawiera w sobie wszystkie dostępne w programie mFaktura typu 

dokumentów sprzedaży. 

Podstawowe typy dokumentów to: 

• Faktura VAT   

• Faktura VAT pro-forma  

• Faktura VAT Korekta  

• Faktura VAT Zaliczka  

• Rachunek  

• Paragon  

• Zamówienie  

• Oferta  

• Karta gwarancyjna 
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Po zaznaczeniu opcji Więcej dokumentów lista typów dokumentów zwiększa się o dodatkowe rodzaje 

dokumentów sprzedaży: 

• Faktura VAT + odcinek płatności  

• Rachunek + odcinek płatności  

• Faktura VAT wdt  

• Faktura VAT wew  

• Faktura VAT marża  

• Faktura VAT eksport  

• Faktura VAT rr  

• Faktura VAT mp 
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Opcje listy dokumentów 
Widok listy dokumentów Istnieje możliwość edytowania widoku listy. W tym celu należy kliknąć na 

ikonę Lista w lewym dolnym rogu Listy dokumentów sprzedaży. 

Dostępne opcje to:  

• Lista rozwinięta  

Po zaznaczeniu tej opcji na Liście dokumentów sprzedaży, oprócz podstawowych informacji, pojawia 

się również adres nabywcy.  

• Widoczne kolumny 

 Można dowolnie zaznaczać, które kolumny będą widoczne na liście. Do wyboru są: Numer 

dokumentu, Typ dokumentu, Nabywca, Odbiorca, Sprzedaż, Płatność, Wystawienie, Netto, Brutto, 

Zapłacono, Forma płatności, Miejsce wystawienia, Info, Użytkownik, Konto.  

• Domyślne sortowanie  

Istnieje możliwość ustawienia czy dokumenty mają być uszeregowane Rosnąco czy też Malejąco. 

Program domyślnie ustawia sortowanie na Rosnąco, ale w każdej chwili można to edytować. 
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Zaznaczenia kolorystyczne  
Program domyślnie zaznacza dokumenty:  

• Niezapłacone – kolorem czerwonym  

• Zwrócone/Skorygowane – kolorem żółtym W każdej chwili można wyłączyć ta opcje dla 

dokumentów niezapłaconych: Zakładka Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Inne → Zaznaczaj 

kolorem dokumenty niezapłacone. 

 

Podgląd dokumentu na liście  

W programie istnieje możliwość podglądu wydruku wybranego dokumentu sprzedaży. Włączyć 

Podgląd wydruku bezpośrednio z listy dokumentów można na dwa sposoby:  

• Poprzez zaznaczenie myszką wybranego dokumentu i kliknięcie na ikonę Podgląd wydruku z prawej 

strony Listy dokumentów sprzedaży. 

• Poprzez zaznaczenie dokumentu, kliknięcie prawym klawiszem myszki i wybór opcji Podgląd 

wydruku. Z poziomu Podglądu wydruku można również zapisać dokument w formacie .pdf. 
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Karta dokumentu  
Opcja karty dokumentu umożliwia podgląd wszystkich danych zawartych na dokumencie, są to 

szczegółowe dane włącznie z godziną wystawienia dokumentu. Kartę dokumentu można włączyć na 

trzy sposoby:  

• Poprzez wciśnięcie na klawiaturze klawiszy Alt + Space. 

• Poprzez zaznaczenie wybranego dokumentu i kliknięcie na ikonę Karta dokumentu, dane 

podstawowe z prawej strony listy dokumentów.  

• Poprzez zaznaczenie dokumentu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybór opcji Karta. 
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Dokumenty sprzedaży według klientów 

Otwarcie listy Dokumentów sprzedaży według klientów:  

• Poprzez wciśnięcie klawiszy CTRL + F2 na klawiaturze  

• Poprzez kliknięcie na ikonę Dokumenty sprzedaży i wybór opcji Dokumenty sprzedaży wg klientów 

 

 

Dokumenty są przypisane poszczególnym nabywcom, są uporządkowane chronologicznie, a nie ze 

względu na typ dokumentu. Funkcje listy dokumentów sprzedaży według klientów nie różnią się 

niczym od tych omówionych w przypadku ogólnej Listy dokumentów sprzedaży. 

Dostępne są opcje:  

• Wyszukiwania dokumentów 

• Tworzenie dokumentu sprzedaży na podstawie już istniejących  

• Edycja i Usuwanie  

• Podgląd, Wydruk, Eksport do pdf i wysyłanie dokumentów mailem 

• Podgląd danych w Karcie dokument 

 

Wysyłanie dokumentów z listy mailem  
Opcja wysyłania dokumentów mailem bezpośrednio z listy jest dostępna:  

• Poprzez zaznaczenie dokumentu i kliknięcie na ikonę Wyślij dokument mailem z prawej strony listy 

dokumentów.  

 

 

• Poprzez zaznaczenie dokumentu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji:   

-Wyślij mailem, do wyboru mamy wysłanie mailem oryginału lub kopii.  
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-Zapisz i wyślij mailem, gdzie również istnieje wybór między oryginałem a kopią. Dodatkowo 

dokument jest zapisywany w innej niż program lokalizacji, wybranej przez użytkownika. 

 

Eksport dokumentu do pdf 

Eksport dokumentu z listy do pdf Opcja eksportu danych z listy do dokumentu w formacie .pdf jest 

możliwa na dwa sposoby:  

• Poprzez zaznaczenie wybranego dokumentu i kliknięcie na ikonę Eksport dokumentu do pdf z 

prawej strony listy dokumentów. 

 

• Poprzez zaznaczenie dokumentu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybór opcji Eksportuj do 

pdf. Wówczas program daje możliwość wyboru, czy eksportowany dokument ma być: oryginałem, 

kopią czy też duplikatem dokumentu. 
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Kopiowanie do schowka i późniejsze wklejanie 

Kopiowanie do schowka i późniejsze wklejanie odbywa się tak samo jak tutaj. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Druki 
W tym miejscu znajdują się szablony różnych druków np. przelewu podatkowego. Możemy taki druk 

wypełnić, a następnie go wydrukować. Istnieje też możliwość stworzenia własnego szablonu 

wydruku.  
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Klawisze skrótu 

F9 – przenosi nas do listy druków 
DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonego przez nas druku 
Insert(INS) – dzięki temu klawiszowi możemy wykonać nowy druk 
Alt + E – po jego wciśnięciu pojawi się możliwość edytowania druku  
Alt + N / Alt + F9 – te kombinacje wyświetlą okno wykonywania nowego druku 

Przykładowe rodzaje wydruków 

Po wejściu do okna nowego druku, pojawi nam się możliwość wyboru druku. Program mFaktura 
posiada już kilka przygotowanych w nim szablonów druku. 
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Następnie należy wybrać datę naszego druku 

 
Po wybraniu rodzaju druku, jaki nas interesuje, oraz daty, możemy przystąpić do wypełniania 
poszczególnych pól. Dla każdego druku, pola te będą inne. 
Istnieją dwie opcje wpisywania danych do druku: 
1.Automatycznie 
Za pomocą klawisza Insert na klawiaturze, lub „+” widocznego obok pól do wypełnienia, program 
może automatycznie wypełnić za nas następujące dane: 
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2.Manualnie 
W tym przyadku wszystkie dane do druku musimy wypełnić sami. 

Przykładowe wypełnienie danych i podgląd wypełnionego druku 

 

 

Podgląd druku jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku „Podgląd” w prawym dolnym rogu ekranu.  
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Opcje po naciśnięciu przycisku Zatwierdź: 

-Druk można zapisać i od razu wydrukować 

-Druk można wyeksportować do PDFa 

-Druk można zapisać i wyświetlić podgląd 

-Druk można tylko zapisać w dowolnie wybranej przez nas lokalizacji 
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Opis poszczególnych pól 

W Programie mFaktura każdy element druku np. Kwota, NIP lub Typ identyfikatora jest oznaczony 

jako pole(np. p1, p2, p3). Opis poszczególnych pól znajduje się po wejściu w: Ustawienia Słownikowe 

-> Druki -> Druki – Nazwy Zamienne. 
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Wyszukiwanie 

W programie istnieje możliwość wyszukiwania druków. Odbywa się to za pomocą wyszukiwania 

danych z poszczególnych pół(np. p1, p2), lub wpisaniu rodzaju druku, oraz ID. Np. w przykładzie 

przedstawionym poniżej pole p3 odpowiada za kwotę wpisaną na druk. Wystarczy ją wpisać, a 

program wyszuka wszystkie druki, które mają wpisaną podaną kwotę. 

 

 

Opcje listy 

Po naciśnięciu przycisku Lista, znajdującego się na dole programu, możemy wybrać dodatkowe opcje 

wyświetlania listy druków. Możemy ją: 

-Wydrukować 

-Wybrać opcję Lista rozwinięta – program wyświetli wtedy dodatkowe informacje o drukach 

-Widoczne kolumny – wybieramy tutaj pola, które chcemy, aby zostały wyświetlone. Te pola to np. 

nazwa firmy, kwota druku, lub NIP. 
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Tworzenie własnego szablonu druku 

Program mFaktura posiada możliwość tworzenia własnych szablonów druku. Odbywa się to w 

następujący sposób: 

1.Dodawanie nazwy własnego druku 

Najpierw należy wejść w Ustawienia Słownikowe -> Druki -> Rodzaje druków i zadeklarować nazwę 

naszego szablonu. Możemy to zrobić za pomocą naciśnięcia na przycisk Dodaj. Możemy też edytować 

nazwy poszczególnych druków, lub je usunąć.  
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Istnieje też możliwość usunięcia kilku druków na raz – w tym celu należy przytrzymać przycisk Ctrl, 

wybrać druki, które chcemy usunąć i nacisnąć na przycisk Usuń. 
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2. Edytor szablonów 

W celu utworzenia projektu szablonu druku, musimy wejść w Konfiguracja -> Edytor szablonów -> 

Edytor druków.  
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Ukazuje nam się wtedy nasz edytor druków. Posiada on następujące pola: 

-Nagłówek strony 

-Nagłówek Szablonu 

-Stopka szablonu 

-Stopka strony 

 

Można pobrać gotowy szablon, a następnie wkleić go do programu np. do nagłówku szablonu i dodać 

tam pola tekstowe. Przykład takiego szablonu został pokazany poniżej. 
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W edytorze znajdują się opcje takie jak: 

-Wstawianie Tekstu(pola druku) – są to pola, które po wklejeniu na szablon naszego druku, umożliwią 

nam wpisywanie w te miejsca danych, które zostaną wydrukowane 

-Wstawianie Obrazka – z dowolnej lokalizacji a naszym komputerze 

-Wstawianie linii/prostokąta 
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-Edytor tekstu po wstawieniu pola tekstowego i naciśnięciu prawego przycisku myszy 

 

-Po wejściu w Ustawienia -> Ustawienia strony, mamy możliwość wybrania formatu wydrukowania 

naszego druku 
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Przykładowo wykonany druk 

W celu wykonania poniższego druku, do programu wklejony został szablon Polecenia przelewu. 

Następnie dodane zostały do niego pola tekstowe(pola druku) w miejsce wpisywania danych do 

wykonania takiego przelewu. 
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3. Zapisywanie szablonu 

Jeśli mamy już szablon druku, jaki nas interesuje, należy go zapisać poprzez wejście w zakładkę Plik-> 

Zapisz jako. Następnie wybieramy lokalizację zapisania naszego szablonu i jego nazwę. 

4. Wybieranie szablonu 

Kiedy już posiadamy utworzony przez nas szablon, musimy go połączyć z zadeklarowaną wcześniej 

nazwą. W tym celu wchodzimy w zakładkę Konfiguracja -> Szablony druków. Później wybieramy 

przycisk Wybierz, a następnie wybieramy szablon, który wcześniej zapisaliśmy i klikamy przycisk 

Zapisz. 
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5. Aliasy nazw druków 

Po wykonaniu szablonu i zapisaniu go, możemy wykonać podpisy dla pól(np. p1, p2 itd.), które 

wcześniej wykonaliśmy. W tym celu musimy wejść w zakładkę Ustawienia słownikowe -> Druki -> 

Rodzaje druków.  

 

Wyświetli nam się pole pokazane poniżej. Klikając na pole Alias możemy wpisać tam dowolne dane. 

Np. dane, które opiszą pole, które wcześniej wstawiliśmy do naszego szablonu druku. Później pola te 

zostaną wyświetlone podczas uzupełniania druku. 
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Inne opcje 

Każdy druk możemy wyeksportować do PDF poprzez naciśnięcie na niego prawym przyciskiem myszy, 

lub kliknąć na przyciski znajdujące się po prawej stronie programu. Druki możemy także: 

-Wyeksportować do pdf 
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-Wysłać Mailem 

 

 

-Zapisać i wysłać mailem 

 

 

-Utworzyć na podstawie 
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Dokumenty zakupu* 
*Dostępne tylko w wersji z magazynem 

W programie mamy możliwość wystawienia dokumentów sprzedaży. Mamy możliwość dodanie 

następujących dokumentów zakupu: 

-Faktura zakupu 

-Faktura zakupu korekta 

-Faktura zakupu zaliczka 

-Zamówienie towarów 
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Klawisze skrótu 

F4 – przenosi nas do listy dokumentów zakupu 

DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonego dokumentu zakupu 

Insert(INS) – dzięki temu klawiszowi możemy dodać nowy dokument zakupu 

Alt + E –  pozwala na edycję danych zaznaczonego dokumentu sprzedaży 

Alt + F3 – ta kombinacja wyświetli okno dodawania nowego dokumentu zakupu 

Alt + U – umożliwia usunięcie wybranych dokumentów sprzedaży 

Wyszukiwanie według różnych pól 

W programie mFaktura mamy możliwość wyszukiwania pożądanych przez nas dokumentów zakupu. 

Kryteria wyszukiwania:  

a) Według danych z dokumentu:   

• Numer dokumentu   

• Typ dokumentu   

• Kontrahent 

• Miejsce wystawienia   

• Forma płatności 

• Info   

• Waluta   

Po wyborze jednego z powyższych kryteriów wpisujemy w oknie z prawej strony informację, która 

pomoże odnaleźć wyszukiwany dokument.  

b)Według daty na dokumencie:   

• Bieżący rok   

• Bieżący miesiąc   

• Bieżący dzień   

• Poprzedni rok  

• Poprzedni miesiąc  

• Poprzedni dzień  

• W okresie   

• Płatność w okresie   

• Otrzymane w okresie 

Po wyborze jednej z trzech ostatnich opcji tj. okresu, płatności lub otrzymania zaznaczamy z prawej 

strony okres, w którym może się znajdować poszukiwany dokument, wybierając na kalendarzach 

okres od do.   

c)Ponadto mamy do dyspozycji opcję, która ograniczy wyszukiwanie do dokumentów: 

• Wszystkich   

• Zapłaconych   

• Niezapłaconych  

Opcję tą można wybrać z prawej strony okna Wyszukiwanie. Wyniki wyszukiwania pojawiają się już 

podczas wybierania/wpisywania kryteriów.  
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Wpłata 

Funkcja ta jest dostępna po naciśnięciu na wybrany dokument prawym przyciskiem myszy. Możemy 

dokonać opłaty dokumentów sprzedaży. W prawym dolnym rogu znajduje się informacja o tym, ile 

pieniędzy zostało nam do zapłaty. 
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Lista rozwinięta 

Lista rozwinięta umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji o wybranym kontrahencie. W 

poniższym przykładzie jest to dokładny adres. Opcja listy rozwiniętej znajduje się na dole programu w 

zakładce Lista -> Lista rozwinięta. 
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Drukuj listę 

Opcja ta umożliwia wydrukowanie całej listy dokumentów, które wystawiliśmy. Jest dostępna w 

zakładce lista – drukuj listę.  

 

 

Po wyborze tej funkcji otwiera się okno Opcje wydruku, gdzie można wybrać, które kolumny mają być 

uwzględnione w wydruku. Wybrać można także to, czy mają zostać wydrukowane wszystkie wiersze 

(pozycje na liście), czy tylko te zaznaczone wcześniej przez użytkownika. Tytuł dokumentu może być 

dowolny. Ostatnią opcją jest dostosowanie wydruku do szerokości strony, opcja ta może być 

włączona lub nie.  

 

 

 

Domyślne sortowanie 

Lista dokumentów zakupu może zostać posortowania według kolumn dostępnych w liście 

dokumentów. Kliknięcie w dowolną kolumnę spowoduje alfabetycznie sortowanie listy (np. kliknięcie 

w kolumnę Numer posortuje listę od najmniejszego do największego numeru – przykład poniżej).   
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Widoczne kolumny 

W zakładce dokumenty zakupu, również istnieje możliwość wyświetlania pożądanych przez nas 

kolumn. Wystarczy wejść w zakładkę Lista -> Widoczne kolumny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe opcje 

1.Eksport do PDF 

W programie mFaktura dokumenty zakupu możemy zapisać do formatu pdf. Jest to możliwe poprzez 

naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na dokument, który chcemy zapisać, lub kliknąć na ikonę 

znajdującą się po prawej stronie programu. 
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2.Wydruk 

Aby wykonać wydruk oryginału lub kopii, należy nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję 

Wydruk, lub kliknąć w ikonę znajdującą się po prawej stronie programu. 
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3.Wysyłanie mailem 

W programie mFaktura, dokumenty zakupu możemy wysyłać mailem. Jest to możliwe poprzez 

naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na dokument, który chcemy wysłać, lub kliknąć na ikonę 

znajdującą się po prawej stronie programu. Istnieje też możliwość zapisania i wysłania mailem. 
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Tworzenie nowego dokumentu zakupu 
Jest dostępne poprzez następujące opcje:  

a)Kliknięcie w ikonkę Dokumenty zakupu i wybór Dodaj dokument zakupu 

 

b) Poprzez wciśnięcie klawiszy Alt + F3  

c) Kliknięcie +Nowy 

 

 

Opcje wyboru w zakładce Dane podstawowe:  

1. Typ dokumentu   

Tworzenie nowego dokumentu zakupu musimy rozpocząć od wybrania Typu dokumentu. Do wyboru 

mamy: Fakturę zakupu,  Fakturę zakupu korekta, Fakturę zakupu zaliczka, Zamówienie towarów.  

2. Numer dokumentu   

• Autonumeracja – wówczas numerację ustawiamy w zakładce Konfiguracja  → Ustawienia ogólne, 

wybierając tam Numeracja dokumentów sprzedaży. Ustawiamy w jaki sposób program będzie 
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numerował każdy z dostępnych typów dokumentów. Do wyboru mamy numerację ciągłą, miesięczną 

oraz roczną.   

• Numeracja Użytkownika – dokumenty są numerowane według uznania osoby wystawiającej. 

Wystarczy zaznaczyć z prawej strony okna opcję Użytkownika. 

3. Data wystawienia, otrzymania oraz termin płatności  

 W każdym z okien istnieje możliwość ustawienia daty, funkcja szczególnie ważna, gdy formą 

płatności jest pobranie.  Przy wybraniu takich form płatności jak np. przelew 7 dni – program 

automatycznie ustawia  termin płatności. Aktualna data jest zaznaczona.  

4. Waluta   

Istnieje możliwość dodawania innych walut niż te, które są domyślnie ustawione w programie. Edycja 

poprzez zakładkę Słowniki → Waluty.  

5. Forma płatności   

Ustawiając Formę płatności możemy wybrać Gotówkę, Przelew, Kartę płatniczą, Pobranie, Przelew 7 

dni i Przelew 10 dni. Istnieje możliwość ustawienia dodatkowych form płatności, za pomocą zakładki 

Słowniki → Płatności, gdzie możemy definiować dowolne formy płatności.  

6. Informacje (widoczne na wydruku) 

Za pomocą tej funkcji możemy dodać do dokumentu ważną notatkę, przypomnieć o udzielonym 

rabacie lub po prostu podziękować za zakup, a informacja ta będzie widoczna na wydruku 

dokumentu.   

• Domyślne informacje można ustawić w zakładce Słowniki → Informacje na dokumentach i przy 

wystawianiu dokumentu wybrać z listy klikając na strzałkę po prawej stronie okienka.  

• Informacje (widoczne na wydruku) mogą być też wpisywane ręcznie.  

6. Uwagi do dokumentu  

Opcja, która pozwala na dodanie potrzebnych uwag do dokumentu, które nie będą widoczne na 

wydruku 
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Opcje wyboru w zakładce kontrahent: 

1. Wprowadzanie danych klienta ręcznie.   

Jeżeli wystawiamy dokument dla kontrahenta, który jeszcze nie widnieje w naszej bazie i chcemy go 

dodać do kartoteki, zaznaczamy poniżej danych opcję Zapisz w kartotece klientów, a dane nabywcy 

automatycznie zapisują się w bazie.  

Po zaznaczeniu tej opcji i przejściu do następnej zakładki program zada pytanie czy chcemy uzupełnić 

pozostałe dane wprowadzanego klienta- jeśli wybierzemy Tak, program przekieruje nas do okienka 

dodawania klienta, gdzie będziemy mogli dodać takie informacje jak np. numer konta bankowego 

klienta jego adres email lub też domyślny rabat, którego będziemy udzielać przy wystawianiu 

dokumentów sprzedaży.  

 

 

Program wzbogacony jest o bardzo pomocne przy wpisywaniu ręcznym funkcje, które pozwalają 

zaoszczędzić czas oraz uniknąć pomyłek:  

➔ Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej podświetla się na czerwono.  

➔ Po wpisaniu Kodu pocztowego w przeznaczonym do tego okienku, program automatycznie 

wstawia przypisaną do niego miejscowość w okienku Miasto.  

2. Wstawienie danych klienta, który już znajduje się w bazie danych.  

 Gdy nabywca już znajduje się w kartotece klientów, wystarczy go w niej odnaleźć, można to zrobić na 

cztery szybkie sposoby:  
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• Poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl + F i wybór danego klienta dwukrotnym kliknięciem myszą.  

• Przez kliknięcie ikony Wybierz obok okienka Kod klienta.  

 

• Poprzez rozwinięcie paska (kliknięcie w strzałkę przy okienku Kod klienta). 

 

• Poprzez wpisanie pierwszych liter w oknie Kod klienta, pod którymi możemy go odnaleźć. 
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Opcje wyboru w zakładce Towary/Usługi  

Funkcje dostępne w oknie Dodawania towarów/usług:   

1. Dodawanie towarów/usług do listy:   

• Wpisanie danych ręcznie.  Z tego poziomu programu możliwe jest dodanie nowego produktu do 

kartoteki towarów/usług. Wpisujemy wówczas kod i nazwę towaru lub usługi oraz jego cenę zakupu i 

zaznaczamy opcję Zapisz w kartotece towarów/usług. Po kliknięciu Dodaj program zapyta czy 

uzupełnić dane dotyczące wprowadzanego towaru. 
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Jeżeli wybierzemy Tak program przekieruje nas do okienka dodawania towaru/usługi, gdzie będzie 

można uzupełnić takie dane jak producent, cena zakupu, domyślna marża oraz będzie można dodać 

zdjęcie produktu.  

• Wybór towarów/usług z bazy danych – cztery sposoby szybkiego wyboru:   

➔ Poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl + F i wybór danego towaru/usługi dwukrotnym kliknięciem myszy. 

 

➔ Przez kliknięcie ikony Wybierz obok okienka Kod. 

 

➔ Poprzez rozwinięcie paska (kliknięcie w strzałkę przy okienku Kod) 
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➔ Poprzez wpisanie pierwszych liter w oknie Kod, pod którymi możemy odnaleźć szukany 

towar/usługę. 

 

• Wybór towarów/usług   

➔ Wybór jednej pozycji – przy wyborze jednej pozycji, mamy możliwość uzupełnienia danych na 

bieżąco   

➔ Wybór wielu pozycji jednocześnie – uzupełnienie danych jest możliwe tylko poprzez edycję 

Dodawanie kilku pozycji naraz jest możliwe jeśli wciśniemy klawisz Ctrl i będziemy klikać na 

towary/usługi, które chcemy dodać do dokumentu sprzedaży. 
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Po zaznaczeniu wystarczy kliknąć Wybierz, a dane towary automatycznie znajdą się na liście. 

Wcześniej jednak pojawi się edytor cen sprzedaży, dzięki któremu możemy edytować cenę sprzedaży 

poszczególnych produktów, jeśli zmieniła się ich cena. 
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2. Edycja pozycji z listy   

• Edycja „na liście”   

Wystarczy kliknąć na wybraną wartość, którą chcemy edytować, na dodanej już liście towarów np. 

ilość, cenę lub rabat i zmienić ją   

• Edycja zaawansowana   

- Edycja przez dwukrotne kliknięcie na nazwę produktu   

- Edycja poprzez zaznaczenie pozycji, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Edytuj 

zaznaczona pozycję  

- Edycja za pomocą ikonki z prawej strony listy Edycja ta polega na tym, że wybrany towar lub usługa 

wraca z powrotem do okna dodawania towaru/usługa, a tam możemy dokonywać dowolnych zmian. 

Po ich wprowadzeniu wystarczy kliknąć jasnozieloną ikonę Zatwierdź lub wcisnąć równocześnie 

klawisze Ctrl + Enter. 

 

 

3. Usuwanie z listy   

• Usuwanie za pomocą zaznaczenia pozycji i wciśnięcia klawisza Delete na klawiaturze   

• Usuwanie poprzez zaznaczenie pozycji, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Usuń 

zaznaczona pozycję   
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• Usuwanie za pomocą ikonki z prawej strony listy Usunięcie powoduje, że pozycja znika z listy 

towarów/usług na dokumencie sprzedaży. 

 

5. Naliczanie według cen netto lub brutto  

Ta funkcja pozwala na ustawienie zaokrąglania kwoty towarów/usług do cen netto lub brutto. 

 

 

6. Opcja Wywołaj skutek magazynowy 

Zaznaczenie tej opcji wiąże się z odzwierciedleniem wszelkich dokumentów w operacjach 

magazynowych, a sprzedawany towar zostaje ściągany ze stanu magazynowego. Istnieje możliwość 

wyłączenia obsługi magazynu poprzez kliknięcie na zakładkę Konfiguracja → Ustawienia ogólne → 

Magazyn → Włączona/Wyłączona obsługa magazynu. 
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7. Rabat  

Funkcja ta pozwala na przydzieleniu rabatu na wybrany towar/usługę, które dodaliśmy do naszego 

dokumentu zakupu. Należy wpisać liczbę rabatu, jaka nas interesuje, a wybrany towar/usługa doda 

się do naszej listy pomniejszony o wprowadzony rabat. 

8.Podgląd wydruku  

Podczas tworzenia Nowego dokumentu sprzedaży możemy użyć opcji Podgląd. Służy do tego celu 

ikona Podgląd w prawym dolnym rogu okna Nowego dokumentu sprzedaży.   

 
Z poziomu  Podglądu można wydrukować dokument klikając na Wydruk lub zapisać w PDF, możemy 

też dowolnie zmniejszać lub powiększać obraz. 
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W prawym górnym rogu jest opcja Wygląd, gdzie można przeglądać poszczególne dostępne szablony 

dokumentów sprzedaży i wybrać ten, który będzie najbardziej odpowiedni przez wzgląd na wygląd 

bądź też informacje zawarte na wydruku.  

Istnieje możliwość zmiany szablonu każdego z dokumentów. Szablon dokumentów sprzedaży 

zmieniamy wybierając zakładkę Konfiguracja → Szablony dokumentów (faktur, rachunków) → 

klikając na znacznik u góry wybranego szablonu.  
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Zatwierdź 

Kiedy wszystkie cztery zakładki są już uzupełnione pozostaje tylko zapisanie i wydruk dokumentu. 

Służy do tego czerwona ikona Zatwierdź. Domyślnie jest ustawiona na zapisanie dokumentu oraz 

wydruk jego oryginału i kopii po kliknięciu ikony Zatwierdź, jednak po kliknięciu małej strzałki z 

prawej strony ikony rozwija się lista czynności, które program może wykonać zamiast tego.  

 

Może wydrukować tylko oryginał lub kopię, eksportować dokument do PDF, wysłać mailem i 

wyświetlić podgląd. Dokument jest jednak zawsze zapisywany bez względu na to, która z opcji 

zostanie wybrana. Domyślne ustawienie ikony Zatwierdź można w każdej chwili zmienić w zakładce 

Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Inne → Domyślna akcja po zatwierdzaniu dokumentu 

sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utwórz dokument na tej podstawie   

Opcja ta jest możliwa po zaznaczeniu wybranego dokumentu i kliknięciem na niego prawym 

przyciskiem myszy. 
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Po wyborze tej funkcji program pyta jaki dokument ma zostać utworzony:  

• Dokument sprzedaży   

• Dokument zakupu   

• Przyjęcie magazynowe   

• Wydanie magazynowe 

 

Gdy zostanie wybrany rodzaj dokumentu otworzy się okno Tworzenie nowego dokumentu, w którym 

kolejno uzupełniamy zakładki: w przypadku dokumentów zakupu i sprzedaży są to Właściwości, 

Nabywca/Płatnik, Odbiorca i Towary/Usługi, a w przyjęciach i wydaniach magazynowych: 

Właściwości, Kontrahent oraz Towary/Usługi.  
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Po zatwierdzeniu nowego dokumentu zostaje on dodany do listy, a dokument, na którego podstawie 

był tworzony pozostaje na swoim miejscu.  

Opcja tworzenia dokumentu na podstawie innego jest dostępna dla wszystkich typów dokumentów. 

Utwórz łączny dokument   

Tak jak w poprzednim przypadku, aby skorzystać z tej funkcji wystarczy zaznaczyć wybrane 

dokumenty i kliknąć prawym klawiszem myszy wybierając opcję Utwórz łączny dokument. 

 

Zaznaczanie kilku dokumentów jednocześnie:   

• Aby zaznaczyć kilka niesąsiadujących ze sobą dokumentów wystarczy przytrzymać klawisz Ctrl na 

klawiaturze i myszką zaznaczać wybrane pozycje.  

Po wyborze tej funkcji program pyta jaki dokument ma zostać utworzony:  

• Dokument sprzedaży  

• Dokument zakupu   

• Przyjęcie magazynowe   

• Wydanie magazynowe 
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Gdy zostanie wybrany rodzaj dokumentu otworzy się okno Tworzenie nowego dokumentu, w  

którym kolejno uzupełniamy zakładki: w przypadku dokumentów zakupu i sprzedaży są to  

Właściwości, Nabywca/Płatnik, Odbiorca i Towary/Usługi, a w przyjęciach i wydaniach 

magazynowych: Właściwości, Kontrahent oraz Towary/Usługi.  
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Program stworzy jeden zbiorczy, wybrany przez nas typ dokumentu.  

 

Utwórz fakturę korygującą  

Opcja dostępna jedynie dla Faktury VAT i Faktury VAT + odcinek płatności. Tak jak poprzednio 

wystarczy zaznaczyć fakturę, do której tworzona będzie korekta, kliknąć prawym przyciskiem myszy i 

wybrać Utwórz fakturę korygującą. 

 

Po wyborze tej funkcji program automatycznie otwiera okno Nowego dokumentu, gdzie jako Typ 

dokumentu jest ustawiona Faktura VAT Korekta. W uwagach domyślnie jest ustawiony numer 

dokumentu, który został zaznaczony do skorygowania. Jednak pozostaje miejsce do wstawienia 

własnych uwag. We wszystkich zakładkach istnieje opcja edycji. W zakładce Towary/Usługi pozycje na 

liście są zdublowane, przy czym te czarną czcionka można edytować zarówno „na liście”, jak i w edycji 

zaawansowanej, a te czcionka szarą są nieedytowalne. 
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Po zatwierdzeniu nowego dokumentu zostaje on dodany do listy Faktur VAT Korekt,  a dokument, na 

którego podstawie był tworzony pozostaje na swoim miejscu 

Kasa* 
W tym miejscu program umożliwia zapisywanie wpłat i wypłat, które wykonujemy sami, lub wpłat i 

wypłat otrzymanych od naszych kontrahentów. 

Możemy zapisać: 
1.Wpłaty do kasy, wpłaty na konto 

2.Wypłaty z kasy, wypłaty z konta 
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Klawisze skrótu 

F8 – przenosi nas do listy dokumentów kasowych (wpłat/wypłat) 

DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonej przez nas wpłaty/wypłaty  

Insert(INS) – dzięki temu klawiszowi możemy dodać nową wpłatę/wypłatę z kasy 

Alt + E – po jego wciśnięciu pojawi się możliwość edytowania zaznaczonego dokumentu z kasy 

Alt + N – ta kombinacja wyświetli okno dodawania wpłat/wypłat 

Alt + U – umożliwia usunięcie wybrane typy dokumentów 

Alt + F8 – Nowa wpłata do kasy 

Ctrl + F8 – Nowa wypłata z kasy 

Wyszukiwanie 

Tak jak i w innych zakładkach, również tutaj program mFaktura umożliwia wyszukiwanie 

dokumentów poprzez wpisywanie poszczególnych danych. W tym przypadku są to: numer 

dokumentu, kontrahent, do dokumentu, wartość, numer konta, użytkownik, waluta, oraz daty: 

bieżący rok, bieżący miesiąc, bieżący dzień, poprzedni rok, poprzedni miesiąc, poprzedni dzień, 

wystawienie w okresie. Wyniki wyszukiwania pojawiają się już podczas wybierania/wpisywania 

kryteriów. 
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Opcje listy 

Przycisk Lista znajduje się na dole programu. Umożliwia on następujące opcje: 

Drukuj listę 

Po wyborze tej funkcji otwiera się okno Opcje wydruku, gdzie można wybrać, które kolumny mają być 

uwzględnione w wydruku. Wybrać można także to, czy mają zostać wydrukowane wszystkie wiersze 

(pozycje na liście), czy tylko te zaznaczone wcześniej przez użytkownika. Ostatnią opcją jest 

dostosowanie wydruku do szerokości strony, opcja ta może być włączona lub nie. 

 

Lista rozwinięta 

Tak jak w poprzednich przypadkach, po wybraniu tej opcji wyświetlą nam się dodatkowe informacje o 

kliencie. 

 

 

Widoczne kolumny 

W tej zakładce również możemy wybrać kolumny, które będą wyświetlały się na liście dokumentów. 
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Domyślne sortowanie 

W tej zakładce mamy możliwość wyboru, w jakiej kolejności mają zostać posortowane dokumenty. 
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Nowy dokument kasowy 
Tworzenie nowego dokumentu kasowego wygląda bardzo podobnie, niezależnie czy jest to 

wpłata/wypłata z kasy, czy wpłata/wypłata z konta. W przypadku wpłaty/wypłaty z konta, program 

wyświetli numer konta na jaki będziemy wykonywać wpłatę/wypłatę. 
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W celu wykonania nowego dokumentu kasowego, należy wypełnić wszystkie dane: 

1.Typ dokumentu 

W tym miejscu musimy wybrać, czy jest to(zależne od tego, czy dokonujemy wpłaty czy wypłaty) 

operacja na konto czy operacja na kasę. 

2.Numer dokumentu 

W przypadku numeru dokumentu posiadamy możliwość autonumerowania, bądź wpisania numeru 

dokumentu ręcznie. 

3. Osoba wyst. Dok. 

W tym miejscu należy wpisać dane osoby wystawiającej dokument. 

4.Waluta 

Domyślnie dostępne waluty to Złoty i Euro. 

5.Dane kontrahenta 

Dane kontrahenta można wypełnić na dwa sposoby: 

•Ręcznie 

Poprzez wpisanie wszystkich danych naszego kontrahenta samemu 

•Automatycznie 

Poprzez kliknięcie na strzałkę znajdującą się w kolumnie Kod – wtedy po wybraniu Imienia i Nazwiska 

klienta wszystkie dane w zakładce Kontrahent uzupełnią się automatycznie 

6. Płatność 

Tutaj wpisujemy dane: 
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•Data wystawienia dokumentu 

•Miejsce wystawienia dokumentu 

•Kwota 

•W przypadku użycia konta nr konta na które dokonujemy wpłatę lub z którego wypłacamy pieniądze 

•Tytuł przelewu 

•Uwagi 

 

8.Podgląd 

Po wypełnieniu wszystkich danych Nowego dokumentu sprzedaży, mamy możliwość ich 

podglądnięcia, poprzez naciśnięcie przycisku Podgląd, znajdującego się w prawym dolnym rogu. 
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9.Zatwierdź 

Kiedy wszystkie zakładki są już uzupełnione pozostaje tylko zapisanie i wydruk dokumentu. Służy do 

tego czerwona ikona Zatwierdź. Domyślnie jest ustawiona na zapisanie dokumentu oraz wydruk jego 

oryginału i kopii po kliknięciu ikony Zatwierdź, jednak po kliknięciu małej strzałki z prawej strony 

ikony rozwija się lista czynności, które program może wykonać zamiast tego.  

Może wydrukować tylko oryginał lub kopię, eksportować dokument do PDF, wysłać mailem i 

wyświetlić podgląd. Dokument jest jednak zawsze zapisywany bez względu na to, która z opcji 

zostanie wybrana. Domyślne ustawienie ikony Zatwierdź można w każdej chwili zmienić w zakładce 

Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Inne → Domyślna akcja po zatwierdzaniu dokumentu 

sprzedaży. 
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Utwórz dokument na tej podstawie 

Jeśli chcemy utworzyć nowy dokument na podstawie innego, należy kliknąć na wybrany przez nas 

dokument prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Utwórz dokument na tej podstawie.   

 

Wtedy wszystkie dane zostaną skopiowane z dokumentu który wybraliśmy. Możemy je edytować, a 

następnie zapisać. Wówczas program pozostawi wybrany dokument bez żadnych modyfikacji i 

zapisze nowy dokument z danymi, które wprowadziliśmy. 
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Inne opcje 

Dodatkowe informacje 

Wyświetlane są na dole programu. Program pokazuje:  

•liczbę wszystkich dokumentów 

•wpłaconą gotówkę 

•wpłacone przelewy 

•wypłaconą gotówkę 

•wypłacone przelewy 

•bilans gotówki 

•bilans przelewów 

Jeżeli którykolwiek bilans będzie ujemny, program wyświetli go na czerwono. 

 

 

Drukowanie 

Jest możliwe na dwa sposoby – poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na wybrany 

dokument, lub kliknięcie na ikonę w prawym rogu programu. 
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Wysyłanie mailem 

Wysyłanie mailem jest dostępne na trzy sposoby: 

-poprzez zapisz i wyślij mailem dostępnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokument 

 

-przez wyślij mailem również dostępnie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokument 

 

-kliknięcie na ikonkę znajdującą się po prawej stronie programu 
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Eksport do PDF 

W celu eksportu dokumentu do pliku PDF możemy: 

-kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję eksportuj do pdf 

 

-kliknąć na ikonę znajdującą się po prawej stronie programu 
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Magazyn* 
W tym miejscu możemy zarządzać zasobami magazynowymi oraz wykonywać operacje związane z 

przyjmowaniem i wydawaniem towarów. 

 

Klawisze skrótu 

F6 – przenosi do listy stanów magazynowych 

F7 – przenosi do listy dokumentów magazynowych 

DEL – umożliwia usunięcie zaznaczonego dokumentu magazynowego 

INSERT – pozwala na utworzenie nowego dokumentu magazynowego 

 

Wyszukiwanie 

W programie mFaktura istnieje możliwość wyszukiwania towarów z listy magazynowej. W tym 

przypadku odbywa się to za pomocą wpisania kodu towaru, lub wyboru daty operacji, oraz na 

podstawie ilości towarów znajdujących się na magazynie. Wystarczy kliknąć na opcję Przedział i 

wybrać interesujący nas zakres operacji bądź ilości towarów. Program automatycznie wyszuka 

wszystkie towary z danego przedziału. 
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Grupy towarów 

W zakładce Magazyn po prawej stronie program posiada zakładki, które ułatwiają wyszukiwanie 

interesujących towarów. Są to zakładki: 

•Brak grupowania 

 

 

•Grupy towarów – domyślnie ustawione są: Monitory, Ogólna, Oprogramowanie, Sprzęt. 

 

•Lokalizacje – wyszukiwanie na podstawie regałów i półek. 
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Przyjęcie towaru na magazyn 

Jest możliwe poprzez kliknięcie na ikonkę Przyjęcie, znajdującą się na dole programu lub kliknięcie 

prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Przyjęcie na magazyn. 

a)Dane podstawowe 

• Typ dokumentu– należy zaznaczyć, czy dodajemy przyjęcie zewnętrzne czy przyjęcie wewnętrzne 

• Numer dokumentu – kod nadawany poszczególnym produktom. Przy zaznaczonej opcji 

Użytkownika, wymagane jest ręczne wpisanie kodu, po zaznaczeniu opcji Auto numer jest 

generowany automatycznie. W tym celu należy wcześniej wejść w zakładkę Konfiguracja → 

Ustawienia ogólne → Numeracja towarów i klientów → zaznaczyć opcję Użyj autonumeracji oraz 

wybrać schemat numeracji  

• Data wydania i operacji– tutaj wybieramy datę wystawienia dokumentu oraz datę wykonania 

operacji 

• Informacje(widoczne na wydruku) – Za pomocą tej funkcji możemy dodać do dokumentu ważną 

notatkę, przypomnieć o udzielonym rabacie lub podziękować za zakup, a informacja ta będzie 

widoczna na wydruku dokumentu.    

- Domyślne informacje można ustawić w zakładce Słowniki → Informacje na dokumentach i przy 

wystawianiu dokumentu wybrać z listy klikając na strzałkę po prawej stronie okienka.   

- Informacje (widoczne na wydruku) mogą być też wpisywane ręcznie 

• Uwagi do dokumentu - Opcja, która pozwala na dodanie potrzebnych uwag do dokumentu, które 

nie będą widoczne na wydruku 

• Osoba wyst. dokument - ustalane są w tym miejscu stawki VAT dla dodawanego produktu. Są 

podane w wartościach procentowych.  
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b)Kontrahent 

•Wprowadzanie danych klienta ręcznie.    

Jeżeli wystawiamy dokument dla kontrahenta, który jeszcze nie widnieje w naszej bazie i chcemy go 

dodać do kartoteki, zaznaczamy poniżej danych opcję Zapisz w kartotece klientów, a dane nabywcy 

automatycznie zapisują się w bazie.   

Po zaznaczeniu tej opcji i przejściu do następnej zakładki program zada pytanie czy chcemy uzupełnić 

pozostałe dane wprowadzanego klienta- jeśli wybierzemy Tak, program przekieruje nas do okienka 

dodawania klienta, gdzie będziemy mogli dodać takie informacje jak np. numer konta bankowego 

klienta jego adres email lub też domyślny rabat, którego będziemy udzielać przy wystawianiu 

dokumentów sprzedaży. 

 

 

Program wzbogacony jest o bardzo pomocne przy wpisywaniu ręcznym funkcje, które pozwalają 

zaoszczędzić czas oraz uniknąć pomyłek:   

➔ Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej podświetla się na czerwono.   

➔ Po wpisaniu Kodu pocztowego w przeznaczonym do tego okienku, program automatycznie 

wstawia przypisaną do niego miejscowość w okienku Miasto.   
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•Wstawienie danych klienta, który już znajduje się w bazie danych.   

 Gdy nabywca już znajduje się w kartotece klientów, wystarczy go w niej odnaleźć, można to zrobić na 

cztery szybkie sposoby:    

 - Poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl + F i wybór danego klienta dwukrotnym kliknięciem myszą.  

 - Przez kliknięcie ikony Wybierz obok okienka Kod klienta. 

 

• Poprzez rozwinięcie paska (kliknięcie w strzałkę przy okienku Kod klienta). 

 



 

  
Strona 127 

 
  

• Poprzez wpisanie pierwszych liter w oknie Kod klienta, pod którymi możemy go odnaleźć. 

 

c)Towary/Usługi 

W tym miejscu należy wybrać, jakie towary będą przyjmowane na magazyn. Po wybraniu tego 

towaru i zatwierdzeniu jego przyjęcia, jego stan magazynowy powiększy się o ilość, jaka została 

przyjęta na magazyn. Przykład został ukazany poniżej: 
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Wydanie towaru z magazynu 

Opcja ta dostępna jest poprzez kliknięcie na ikonę Wydanie na dole programu, lub kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy i wybranie opcji Wydanie z magazynu. Odbywa się w ten sam sposób, co 

przyjmowanie towaru na magazyn. Różnicą jest to, że stan magazynowy ulegnie redukcji o ilość, jaka 

zostanie wybrana w zakładce towary/usługi. Tutaj również na początku należy wybrać czy jest to 

wydanie zewnętrzne, czy wewnętrzne. Dodatkowo w zakładce Towary/Usługi istnieje możliwość 

wybrania domyślnego cennika. Dokładne dane na temat domyślnego cennika znajdują się 

tutaj(odnośnik). 

 

 

Przykład: 
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Inwentaryzacje 

Program mFaktura umożliwia wykonywanie w nim inwentaryzacji. Aby rozpocząć inwentaryzację, 

należy nacisnąć przycisk +Rozpocznij. 

 

Wyświetlone zostanie okno inwentaryzacji. 
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W celu dodania towarów do inwentaryzacji, należy nacisnąć przycisk + znajdujący się po prawej 

stronie programu i wyszukiwanie, oraz dodawanie towarów, które nas interesują 

 

Program  może także automatycznie wczytać towary i wypełnić je stanami z programu lub stanami 

zerowymi. 
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Istnieje tez możliwość wydruku: widocznej listy, arkuszu spisowego, oraz inwentaryzacji. 

 

W opcji kolektor, mamy możliwość wysłania danych do czytnika, oraz pobrania danych z czytnika. 

Istnieje także możliwość jego konfiguracji. 

  

 

 

Historia operacji magazynowych 

Historia operacji jest możliwa na dwa sposoby: 

•Historia ogólna– dostępna po wciśnięciu Alt + F7 na klawiaturze, lub wejście w zakładkę Magazyn-> 

Historia operacji magazynowych. Wyświetlone zostaną wtedy wszystkie towary, jakie znajdują się na 

magazynie. Znajdują się tutaj informacje na temat ich ilości na dany dzień.   
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•Historia poszczególnych towarów- jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na 

wybrany towar i wybranie opcji Historia ruchów magazynowych, bądź kliknięcie na ikonę Historia 

znajdującą się na dole programu. Wyświetlona zostanie historia tylko wybranego towaru. Z tego 

miejsca istnieje możliwość wydrukowanie listy tych produktów, oraz ich edycja. 

 

 

Inne operacje 

Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy, oprócz przyjęcia i wydania towarów, oraz historii ruchów 

magazynowych, dostępne są również opcje: 
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•Edytuj towar- program przenosi nas wtedy do okna edycji towaru(odnośnik) 

•Przejdź do towary/usługi – program przenosi nas do listy towarów i usług 

•Generuj zamówienie dla towarów, które osiągnęły stan min.- program przenosi nas do tworzenia 

nowego dokumentu zakupu, w celu uzupełnienia braków magazynowych 

 

Zakładka inne 

W zakładce inne znajdują się opcje: 

•Widoczne kolumny- pozwala na wybranie kolumn, które mają zostać wyświetlone na liście 

magazynowej. 

 

•Opcje wydruku- tak jak w poprzednich przypadkach, tutaj również program umożliwia 

wydrukowanie listy magazynowej. 
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Widok szczegółowy 

W zakładce Widok szczegółowy wyświetlone zostają wszystkie towar znajdujące się na magazynie. 

Tutaj jednak posiadają one dodatkowe informacje, takie jak dokładne daty przyjęć poszczególnego 

towaru, wraz z ceną jego przyjęcia oraz lokalizacja, w której on się znajduje. 

W momencie dwukrotnego kliknięcia na ikonkę + informacje dodatkowe są ukrywane. 

Dodatkowo, z lewej strony również dostępne jest sortowanie na podstawie Grup towarów, oraz 

lokalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Strona 135 

 
  

Dokumenty magazynowe 
W tym miejscu wyświetlone zostają wszystkie dokumenty magazynowe: przyjęcia zewnętrzne i 

wewnętrzne oraz wydanie zewnętrzne i wewnętrzne.  

 

Klawisze skrótu 

F7 – przenosi nas do listy naszych dokumentów magazynowych 

DEL – pozwala na usunięcie zaznaczonego przez nas dokumentu 

Insert(INS) – dzięki temu klawiszowi możemy dodać nowy dokument 

 

Alt + E – po jego wciśnięciu pojawi się możliwość edytowania danych zaznaczonego dokumentu 

Alt + N – ta kombinacja wyświetli okno dodawania nowego dokumentu magazynowego 

 

Wyszukiwanie 

W dokumentach magazynowych wyszukiwanie jest dostępne na podstawie danych z dokumentu: 

Numer dokumentu, Typ dokumentu, Kontrahent, Info, oraz Użytkownik. Możliwe jest też 

wyszukiwanie na podstawie daty na dokumencie: bieżący rok, bieżący miesiąc, bieżący dzień, 

poprzedni rok, poprzedni miesiąc, poprzedni dzień, data wystawienia w okresie, data operacji w 

okresie 
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Dodawanie, usuwanie i edytowanie dokumentów 

a)Dodawanie 

Dodawanie nowego dokumentu jest dostępne poprzez kliknięcie na ikonę +Nowy, lub kliknięcie 

klawisza Insert na klawiaturze. 

b)Usuwanie 

Usuwanie dokumentu jest dostępne poprzez kliknięcie na ikonę Usuń lub kliknięcie na przycisk Delete 

na klawiaturze, oraz poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybrany dokument i wybranie 

opcji Usuń. 

 

c)Edytowanie 

Edytowanie dokumentu jest dostępne poprzez kliknięcie na ikonę Edytuj, poprzez kombinację 

klawiszy Alt+E oraz kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dokument i wybranie opcji Edytuj. 

 

Tworzenie dokumentu na podstawie już istniejącego 

W celu utworzenia dokumentu na podstawie już istniejącego, należy kliknąć prawym przyciskiem 

myszy na wybrany dokument i wybrać opcję Utwórz dokument na tej podstawie. Instrukcja dostępna 

jest tutaj. 

 

 

 

Tworzenie łącznego dokumentu 

W celu utworzenia łącznego dokumentu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany 

dokument i wybrać opcję Utwórz łączny dokument. Instrukcja dostępna jest tutaj. 
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Opcje listy 

Opis opcji listy znajduje się tutaj. 

Dodatkowe opcje 

Opis dodatkowych opcji znajduje się tutaj. 
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Zamówienia online 
Program mFaktura posiada przydatną funkcję łączenia się z Allegro. Po skonfigurowaniu swojego 

sklepu z programem, możliwe będzie zarządzanie zamówieniami online. W miejscu Nick i nazwa 

wyświetlane są dane kontrahentów. 

 

 

Konfiguracja zamówień online 

W celu konfiguracji zamówień online, należy wybrać zakładkę Zamówienia online -> Konfiguracja. 

Należy wypełnić pierwsze trzy pola swoimi danymi z Allegro. Jest to: nazwa użytkownika, hasło, klucz 

WebApi (znajduje się on w panelu Allegro w zakładce Moje Konto-> WebApi). Następne opcje 

odpowiadają za to, w jaki sposób dane z Allegro będą pobierane do programu. Opcja ta jest ważna 

podczas korzystania z opcji magazynu. Do wyboru są trzy opcje: 

1) Nazwy towarów w programie takie jak tytuły aukcji allegro 

Program będzie sczytywał dane z nazwy aukcji i wpisywał je do tworzenia nowych dokumentów 

sprzedaży 

2) Kodem towaru jest numer aukcji  

Numery aukcji będą odpowiadały kodom towarów w programie 

3) Kod towaru jakie pierwsze kilka znaków tytułu aukcji 

Ilość pierwszych znaków, jaką wybierzemy, będzie sczytywana do programu i brana pod uwagę jako 

kod towaru (np. „81_Najlepszy program do(…)”- ustawiając, że 3 pierwsze znaki będą brane jako kod 

towaru, program weźmie pod uwagę znaki „81_” i wczyta je jako kod towaru) 
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4) Kod przesyłki 

w opcji z magazynem przydaje się, jeśli w Towarach/Usługach zdefiniujemy nową usługę np. o nazwie 

przesyłka oraz ustawimy jakąś cenę. W Kodzie przesyłki można wpisać ten sam kod co w usłudze. 

 

Po wpisaniu wszystkich danych wybieramy przycisk OK. Wyświetli się wtedy okno zamówień online: 

 

W celu pobrania zamówień z Allegro, należy kliknąć na ikonę Pobierz, oraz wybrać ile zamówień ma 

pobrać program. Do wyboru mamy: 

•Ostatnie 25 zamówień 

•Wszystkie zamówienia(wszystkie zamówienia mogą pobierać się bardzo długo) 
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Wtedy ukaże się lista pobranych z allegro aukcji: 

 

Operacje do wykonania na zamówieniach 

Wszystkie operacje są dostępne po wciśnięciu prawego przycisku myszy lub kliknięciu na ikonę 

Operacje, znajdującej się w prawym dolnym rogu programu. 

 
 

 

1)Otwórz zamówienie 

Po wybraniu tej opcji, zamówienie otwiera się w oknie Edycji dokumentu. W tym miejscu można 
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zmodyfikować dane dotyczące zamówienia, takie jak: Dane Podstawowe, Nabywca/Płatnik, Odbiorca, 

Towary/Usługi. Wszystkie te zakładki zostaną uzupełnione danymi z allegro. W miejscu Uwagi do 

dokumentu pojawi się Nick zamawiającego, oraz numer aukcji. 

 

2)Utwórz dokument sprzedaży z zamówienia 

Z każdego zamówienia z Allegro można utworzyć dokument sprzedaży. Po wybraniu tej opcji 

wyświetli się okno Tworzenia nowego dokumentu. Tutaj również wszystkie zakładki zostaną 

automatycznie uzupełnione danymi z allegro. 
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Ważnym elementem jest przesyłka w momencie, gdy program posiada obsługę magazynu. Jeśli 

została ona zdefiniowana, to nie będzie żadnych konfliktów z programem. Nie jest ważne, jaka będzie 

cena przesyłki, ponieważ program sam ją pobierze- chodzi tylko o zdefiniowanie jej kodu. Nie jest to 

jednak wymagane. Przesyłka jest usługą, więc jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie trzeba wywoływać 

skutku magazynowego, ponieważ jeśli będziemy chcieli to zrobić, a przesyłka nie będzie zdefiniowana 

to program zapyta nas, czy chcemy kontynuować bez wywoływania skutku magazynowego, a później 

wyświetli błąd o braku towaru na stanie. To samo dotyczy się towarów. 

 

 

Jeżeli chcemy to ominąć, możemy odznaczyć opcję Wywołaj skutek magazynowy, jednak nie jest to 

dobre rozwiązanie, ponieważ program oprócz pominięcia przesyłki nie odliczy towaru znajdującego 

się na magazynie. 
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Polecanym wyborem będzie dodanie przesyłki z dowolną ceną poprzez dodawanie Towaru/Usługi. 
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Jeżeli nowy dokument zostanie utworzony, to automatycznie zamówienie pojawi się na liście 

zamówień odczytanych. 

3)Ustaw zaznaczone zamówienia jako odczytane 

Zamówienie przejdzie do listy zamówień odczytanych(opcja przydatna w momencie, gdy któryś z 

klientów został obsłużony, a nie potrzebujemy wystawiać żadnego dokumentu) 

4)Ustaw zaznaczone zamówienia jako nieodczytane 

Zamówienie będzie znajdowało się na liście zamówień nieodczytanych. 

5)Usuń zamówienia 

Zamówienie zostanie usunięte z listy. 

Wyszukiwanie 

Wyszukiwanie w zamówieniach online jest możliwe na podstawie: 

•Pokaż zamówienia: 

-Dzisiejsze 

-Wszystkie 

-W okresie – w tym przypadku pojawi się zakres, który będziemy musieli zaznaczyć 

•Nick i nazwa, Źródło, Numer aukcji 

Po wybraniu jednej z powyższych opcji, należy wpisać dane w puste miejsce po prawej stronie, a 

program już po wpisaniu kilku znaków zacznie wyszukiwać pozycje 

•Pokaż zamówienia 

-Wszystkie 

-Odczytane- odczytane zamówienia to nie tylko te, które zostały ustawione, to również te, w których 

wypełniony został nowy dokument sprzedaży(zostają one automatycznie przeniesione) 

-Nieodczytane 

 

 

Drukowanie 

Zamówienia online można również wydrukować. Opcja ta jest dostępna poprzez kliknięcie na ikonkę 

Drukuj znajdującą się na dole programu. 
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Po wybraniu tej opcji pojawią się ustawienia wydruku 

 

Następnie zostanie wyświetlony podgląd druku. Zaznaczone pola po lewej stronie oznaczają 

zamówienia odczytane. 
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Konfiguracja 
W konfiguracji istnieje bardzo wiele możliwości edycji. Tutaj możemy np. wpisać dane swojej firmy i 

podstawę prawną oraz skonfigurować niektóre funkcje programu mFaktura. 

 

Dane sprzedawcy – Twojej firmy 

W tym miejscu istnieje możliwość wpisania danych swojej firmy, wybranie podstawy prawnej oraz 

wpisanie danych, które będą wyświetlane na fakturze.  
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Górne okno 

W górnym oknie należy wybrać podstawę prawną – zaznaczamy, czy firma jest płatnikiem VAT, czy 

też nie jest. Jeżeli firma nie jest płatnikiem VAT, wtedy pojawi się następująca opcja: 

 

Następnie istnieje możliwość edytowania podstawy prawnej. Wówczas wyświetli się okno, w którym 

można wybrać podstawę prawną, na jakiej podmiot jest zwolniony z płacenia podatku VAT. Jeśli nasz 

przypadek nie znajduje się na liście, możemy go sami dopisać. 

 

 

Dane Twojej firmy  

W tym miejscu należy wpisać dane swojej firmy, które będą wyświetlane na wszystkich dokumentach 

w taki sposób, jaki zostały wprowadzone w tym miejscu. 
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Dane szczegółowe 

Tutaj należy uzupełnić wszystkie dane swojej firmy. Dane należy wypełnić obowiązkowo, podczas 

korzystania z funkcji eksportu do programów księgowych. 

 

 

Ustawienia Ogólne 

Wygląd i zachowanie 

Pasek narzędzi: 

•Może być włączony lub wyłączony – podczas wyłączenia, pasek całkowicie zniknie 

•Pasek może mieć małe lub duże przyciski 

•Z paska narzędzi można usunąć tekst- nie będą wyświetlanie pod nim żadne informacje 

Zakotwiczenie: 

•Opcja, która pozwala na wybranie, czy pasek narzędzi będzie na górze, na dole, z prawej, lub lewej 

strony 

Pasek statusu 

•Jest to pasek znajdujący się na samym dole programu. Wyświetla on datę i godzinę, oraz umożliwia 

odświeżenie programu. Istnieje możliwość wyłączenia go. 

Panel administracyjny 

•Tutaj można wybrać opcję, czy chcemy, aby program przy starcie wyświetlał panel administracyjny 

Zachowanie okien 

•Po wybraniu opcji Otwieraj jako nowe, program będzie otwierał nowe okno zakładki, nawet jeśli 

została ona wcześniej otwarta 
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Numeracja dok. Sprzedaży 

Tutaj mamy możliwość edycji schematów numeracji dokumentów sprzedaży. Aby edytować należy 

kliknąć na jego nazwę i zaznaczyć po prawej stronie opcje, które nas interesują. 
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Numeracja tow. I klientów 

W tym miejscu istnieje możliwość ustawienia opcji numeracji towarów/usług i klientów oraz jej 

skonfigurowania w przypadku wybrania autonumeracji. 

 

 

 

Numeracja dok. Magazynowych 
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Numeracja dok. Kasowych 

 

Magazyn 

W tym miejscu istnieją następujące opcje: 

•Włączenie/Wyłączenie obsługi magazynu 

•Kolejność wydawania magazynu 

•Sposób ustalania cen zakupu towarów w procesie ich wydawania z magazynu 

•Stany zerowe w trakcie tworzenia dokumentów 

Opcja przydatna ze względu na możliwość informowania nas o stanie towarów na magazynie. Istnieje 
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też możliwość wybrania opcji, aby program nie informował nas o braku towaru na stanie. 

•Dokumenty dla których wykonywane są operacje magazynowe  

 

Druk dok. Magazynowych 

Opcje dotyczące drukowania dokumentów magazynowych. 

 

Dokumenty kasowe 

Tutaj istnieje możliwość wyboru regulowania płatności za dokumenty oraz możliwość wybrania 

dokumentów, dla których domyślnie tworzone są dokumenty kasowe. 
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Odwrotne obciążenie 

 

 

Inne 
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Optymalizacja 

 

Ustawienia bazy danych 

W tym miejscu należy wybrać lokalizację bazy danych. W zależności od tego czy jest to baza danych 

MS Access lub baza serwerowa SQL, należy odpowiednio dokonać konfiguracji. W przypadku bazy 

danych SQL należy wybrać serwer, autoryzację, wpisać dane do logowania, oraz wybrać nazwę bazy 

danych. 
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Ponadto, mamy możliwość stworzenia nowej bazy danych, import danych z MS Access, zapisanie 

skryptu tworzącego bazę do pliku, wykonanie kopii zapasowej, wgranie bazy z kopii zapasowej oraz 

wyświetlenie konsoli SQL. 
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Użytkownicy i uprawnienia 

Funkcja przydatna kiedy z programu będzie korzystała więcej niż jedna osoba. W programie mFaktura 

możemy tworzyć użytkowników, nadawać im uprawnienia, oraz wymagać logowania do programu. 

Wszystkich użytkowników możemy usunąć, edytować lub dodać klikając na odpowiednie ikony. 

 

W celu dodania nowego użytkownika, należy wybrać ikonę +Dodaj. Ukaże się wtedy poniższe okno. 

W miejscu użytkownik należy wpisać nazwę użytkownika, a w polu zmień hasło nadać mu hasło. 

Następnie wybieramy jakie uprawnienia będzie posiadał dodany użytkownik.  
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Po zaznaczeniu opcji Użyj funkcji logowania i wyboru użytkowników, przy każdym uruchomieniu 

program będzie wymagał logowania. 

 

 
 

Edytuj konta bankowe 

W tym miejscu istnieje możliwość dodawania, edytowania oraz usuwania kont bankowych. 
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Logo firmy 

Tutaj możemy wybrać logo naszej firmy. Będzie ono wyświetlane na dokumentach. 

 

Szablony dokumentów 

W tym miejscu istnieje możliwość wybrania szablonu faktur. Po kliknięciu na przycisk Podgląd 

zostanie wyświetlony podgląd danego szablonu. 

 

Po kliknięciu na Pokaż opcje zaawansowane – dostosuj szablony wyświetli się okno, w którym 

możliwa będzie edycja każdego z wybranych szablonów. 
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W polu poniżej napisu : „Wskaż plik formularza tego typu dokumentów ….” Można wskazać własny 

plik szablonu – przycisk „Wybierz”. Po czym należy zmiany zapisać przyciskiem „Zapisz”. Zaleca się 

jednak pozostanie przy domyślnych plikach szablonów.  

Przycisk Edytuj z prawej strony każdego typu dokumentu pozwala dowolnie dostosować jego wygląd. 

Po jego kliknięciu pojawi się Edytor szablonów :  
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Wygląd dokumentu podzielony został w edytorze na sekcje, które zostały zgrupowane w formie 

zakładek po lewej stronie edytora :  

1. Nagłówek strony – górna część każdej strony dokumentu.  

2. Nagłówek szablonu – nagłówek całego dokumentu. Najczęściej miejsce do wstawienia 

danych sprzedawcy, nabywcy, numeru dokumentu itp.  

3. Wiersz – odpowiednik każdego wiersza dokumentu. Tyle wierszy ile pozycji na fakturze. W 

wierszu najczęściej występują : Nazwa towaru, Cena, Ilość, itp.  

4. Stopka szablonu – element występujący na końcu dokumentu, na ostatniej stronie. W części 

tej najczęściej występują podsumowania, miejsce na podpisy.  

5. Stopka strony – element występujący na każdej stronie dokumentu na samym dole.  

 

 

Elementy tekstowe dokumentu mogą zawierać stałe teksty (np. nagłówki kolumn) lub pola specjalne, 

czyli miejsca w które program wstawia jakieś wartości. Pola specjalne umieszczone są w nawiasach 

klamrowych : {……..}.  Każdy element ograniczony jest ramką z przerywanej linii. Ramka ta pozwala 

zobaczyć faktyczny rozmiar elementu, nie jest widoczna na wydruku.  

Aby edytować element  na dokumencie wystarczy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i pojawia 

się okno, w którym można  : zmienić czcionkę, pozycję elementu, rozmiar elementu, edytować 

zawartość, wycentrować, wyrównać tekst, zmienić kolor tła, usunąć i skopiować do schowka.   
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Ponadto każdy element można przesuwać i skalować myszą chwytając lewym klawiszem.  

Aby wstawić nowy element należy kliknąć prawym myszy w wolnym polu (gdzie nie ma już innego 

elementu).  

 

Na przykład opcja : Wstaw tekst umożliwia wstawienie pola tekstowego. W ramce można wpisać 

dowolną wartość.  

 

Pola specjalne opisane są w formie podpowiedzi poniżej ramki wprowadzania tekstu. 
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Na szczególną uwagę zasługują pola specjalne : {Nabywca} i {Odbiorca}. Sposób ich wyświetlania 

może być bowiem dowolnie konfigurowany. W tym celu w górnej części edytora klikamy :  

Ustawienia -> Kontrahent -> Nabywca lub Odbiorca 

 

Przykład.  

Wstawienie dodatkowej kolumny :  Kod produktu.  

Aby wstawić dodatkową kolumnę do wydruku faktury, należy wstawić jej nagłówek w części : 

„Nagłówek szablonu” oraz wstawić pole specjalne w zakładce : „Wiersz”. Aby wstawić stałe pole 

tekstowe w zakładce „Nagłówek szablonu” należy najpierw zrobić pod nie miejsce. W tym celu trzeba 

odpowiednio zwęzić i przesunąć inne pola typu : Nazwa, Ilość …  Można to robić myszą lub klikając 

prawym myszy na elemencie i opcja : Pozycja i rozmiar.  Po zrobieniu miejsca klikamy prawym i opcja 

Wstaw tekst : Kod 

 

Analogicznych zmian w pozycjach i rozmiarach musimy dokonać w zakładce „Wiersz”. I tutaj 

wstawiamy pole specjalne : {Kod}. Program będzie wiedział by w tamto miejsce do każdego wiersza 

wstawić kod produktu.  

 

 

 

Wprowadzone zmiany można na bieżąco podglądać w : Plik -> Podgląd wydruku.  
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Po dokonaniu zmian, trzeba je zatwierdzić poprzez opcję : Plik - > Zapis 

 

Szablony druków 

Dokładny opis dodawania własnego szablonu znajduje się tutaj. 

Edytor szablonów -> Edytor dokumentów (faktur, rachunków, …) 

Opcja ta umożliwia otworzenie dowolnego pliku szablonu dokumentu stworzonego przez program 

mFaktura lub stworzenie własnego.  

Przykład 1 

Stworzenie własnego typu dokumentu : Moje zamówienie 

1. Utworzenie nazwy nowego dokumentu. W tym celu z menu głównego : Ustawienia 

słownikowe -> Dokumenty -> Rodzaje dokumentów  

 
I dodajemy nowy rodzaj : Moje zamówienie 

2. Ponieważ nie mamy jeszcze szablonu dokumentu, stworzymy go w edytorze. W tym celu 

wchodzimy w edytor : Konfiguracja -> Edytor szablonów -> Edytor dokumentów (faktur, 

rachunków,…). Najłatwiej będzie stworzyć wygląd dokumentu na podstawie jakiegoś już 

istniejącego dokumentu. W tym celu w oknie edytora : Plik -> Otwórz 

 
I szukamy plików istniejących szablonów. Znajdują się one w katalogu gdzie program został 

zainstalowany, w podkatalogach o nazwie forms… Zwykle program instaluje się w lokalizacji : 

C:\Program files(x86)\mFaktura.  
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3. Dokonujemy zmian w szablonie (patrz rozdział wyżej : Szablony dokumentów) 

4. Zapisujemy plik szablonu jako inny plik : Plik -> Zapisz jako 

 
Np. plik o nazwie mojezamowienie.frm 

5. Zapisany plik wskazujemy jako plik szablonu dla naszego dokumentu : Moje zamówienie 

Konfiguracja -> Szablony dokumentów (wygląd faktur, rachunków..) -> Pokaż opcje 

zaawansowane  - dostosuj szablony 

Podświetlamy nowy typ dokumentu i  klikamy przycisk Wybierz.  

 
Wskazujemy wcześniej zapisany plik : mojezamowienie.frm i klikamy : Zapisz.  
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Od tego momentu wystawiając dokument sprzedaży będzie do wyboru nowy typ 

dokumentu: Moje zamówienie 

 

 
 

Przykład 2 

 

Edycja szablonów dokumentów magazynowych.  

 

1. Konfiguracja -> Edytor szablonów -> Edytor dokumentów (faktur, rachunków,…). Plik -> 

Otwórz 

 
I szukamy plików istniejących szablonów. Znajdują się one w katalogu gdzie program został 

zainstalowany, w podkatalogach o nazwie forms…  Zwykle program instaluje się w lokalizacji : 

C:\Program files(x86)\mFaktura.  

Pliki odpowiedzialne za dokumenty magazynowe to : wz.frm, pz.frm, rw.frm, pw.frm.  

Jeśli używa się np. szablonu nr 4 wyglądu faktury (można to sprawdzić w : Konfiguracja -> 

Szablony dokumentów (wygląd faktur, rachunków..)) należy plik do edycji wybrać z 

podkatalogu forms4.  Jeśli szablonu nr 3 to wybieramy plik z forms3, itp.  

2. Po dokonaniu zmian w szablonie zapisujemy zmiany przez : Plik -> Zapisz.  

Jak dokonać zmian w szablonie zostało opisane w rozdziale wcześniejszym „Szablony 

dokumentów” 
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Ustawienia drukarki fiskalnej 

 

Zmiana stawek VAT 
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Kursy walut 

W tym miejscu możemy dodać kursy walut. Program może pobrać kursy z NBP lub istnieje możliwość 

samodzielnego dodania nowego kursu, za pomocą przycisku +Dodaj. Jest  również możliwość edycji 

oraz usunięcia kursu. 
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Kreator konfiguracji 

Kreator konfiguracji jest ułatwieniem w konfigurowaniu programu. W każdej chwili można do niego 

wrócić. Przeprowadzi nas on przez wszystkie konfiguracje, które zostały ukazane w tym dziale. Każde 

okno konfiguracji można pominąć, wrócić do poprzednich okien lub całkowicie zamknąć konfigurację. 
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Instalacja sieciowa programu mFaktura 
 

Program mFaktura oprócz standardowej instalacji jednostanowiskowej ma możliwość pracy w sieci 

na wielu stanowiskach. Instalacja taka wymaga jednak podstawowej wiedzy informatycznej. Ponadto 

każde stanowisko sieciowe musi mieć wykupioną licencję. Koszt takiej licencji to 50% ceny wersji 

elektronicznej programu. W programie mFaktura istnieje możliwość pracy na dwóch typach baz 

danych – Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Każdy  z tych typów daje możliwości pracy 

sieciowej. Wybór i ustawienia bazy danych znajdziemy w menu głównym : Konfiguracja -> Ustawienia 

bazy danych. 
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Instalacja w oparciu o plik bazy danych – MS Access 

 

Standardowo oprogramowanie, po instalacji pracuje na bazie danych plikowej, system Microsoft 

Access. Cała baza danych to plik : „db.mdb”. Plik ten domyślnie znajduje się w katalogu, w którym 

program został zainstalowany. Zwykle C:\Pliki programów (x86)\mFaktura , C:\Program files 

(x86)\mFaktura, C:\Program files\mFaktura, chyba że przy instalacji wybrano inaczej. Plik ten można 

umieścić samodzielnie w innym dowolnym katalogu. Później należy jednak wskazać ten katalog w 

ustawieniach bazy danych, w polu : Lokalizacja bazy danych  

 

Można również użyć funkcji Inne -> Stwórz nową bazę danych, wskazując miejsce gdzie program ma 

utworzyć plik bazy „db.mdb”.  

Najprostsza instalacja sieciowa będzie więc polegała na utworzeniu na jednym z komputerów lub 

dysku sieciowym katalogu i umieszczeniu w nim pliku bazy „db.mdb”. Katalog taki należy następnie 

udostępnić w sieci lokalnej. Oczywiście komputery muszą być w jednej sieci, tak aby była możliwość 

udostępniania danych. Taki folder z bazą musi mieć odpowiednie uprawnienia – zapisu i odczytu. Dla 

wygody na komputerach sieciowych (końcówkach) można użyć windowsowej funkcji „Mapowania 

dysków sieciowych” ( funkcja ta zwykle dostępna jest po kliknięciu prawego klawisza myszy na ikonie 

„Mój komputer”). Dzięki temu udostępniony folder z bazą może być widoczny jako nowy dysk 

sieciowy. Następnie taki dysk sieciowy należy wskazać jako „Lokalizacja bazy danych” w oknie 

ustawień bazy danych. W ekranie poniżej jest to G :  
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Rozwiązanie to pozwala skonfigurować program do pracy w sieci lokalnej, czyli np. w jednym biurze. 

Aby rozwinąć taką instalację na pracę przez Internet, trzeba zastosować dodatkowe czynności. Tutaj 

polecamy już by zrobił to informatyk. Jedną z możliwości jest stworzenie między komputerami tzw. 

sieci  VPN. Dzięki temu komputery będą widoczne jakby w zwykłej lokalnej sieci, mimo iż pracują 

przez Internet. Jeśli do głównego komputera potrzebny jest tylko sporadyczny dostęp, można 

pomyśleć o umieszczeniu pliku bazy danych np. na wirtualnym dysku w chmurze, np. DropBox. 

Plikowa baza danych sprawdza się w pracy sieciowej pod warunkiem że nie operujemy ogromną 

ilością danych. W przypadku dużych baz danych znacznie wydajniejsze jest rozwiązanie w oparciu o 

serwer bazy danych Microsoft SQL Server.  

Instalacja w oparciu o serwer bazy danych Microsoft SQL Server 

 

Rozwiązanie to wymaga serwera bazy danych – Microsoft SQL Server w wersji nowszej niż 2008R2.  

Serwer taki można zainstalować u siebie na jednym z komputerów, lub wynająć w Internecie – tzw. 

hosting serwera.  

Własna instalacja serwera 

W przypadku własnej instalacji konieczny jest komputer z systemem Windows i np. darmowa wersja 

(również do zastosowań komercyjnych) serwera tzw. Microsoft SQL Server Express. Dostępna do 

pobrania na stronach Microsoftu. Instalację taką powinien przeprowadzić informatyk. Bowiem 

oprócz instalacji, należy później również odpowiednio serwer skonfigurować, by mógł pracować w 

sieci. Między innymi w jego konfiguracji należy włączyć protokoły sieciowe :  

 

Należy również odpowiednio skonfigurować firewalle, by nie blokowały ruchu sieciowego serwera. 

Gdy serwer został już zainstalowany i skonfigurowany można do niego połączyć się programem 

mFaktura. W polu „Serwer” powinien być wpisany adres serwera. W sieci lokalnej będzie ten serwer 

widoczny w liście rozwijanej. W przypadku pracy przez Internet, „Serwer” to zwykle [zewnętrzny 

adres ip], [numer portu na którym pracuje serwer]. Gdy już możemy podłączyć się do serwera, należy 

na takim serwerze utworzyć bazę danych. Aby sprawdzić czy jesteśmy prawidłowo podłączeni do 

serwera bazy danych, wystarczy po wpisaniu danych do logowania w oknie ustawień bazy danych 

rozwinąć listę : „Baza danych”. Jeśli lista jest pusta – nie mamy połączenia z serwerem.  
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Gdy już jakieś bazy danych będą widoczne, można użyć funkcji tworzenia bazy w ustawieniach bazy 

danych programu mFaktura :  

 

Po stworzeniu bazy danych należy zamknąć program mFaktura i uruchomić ponownie (dla pewności 

dwukrotnie). Po tych krokach program jest gotowy do pracy na serwerze bazy. Jeśli wcześniej 

pracowano na bazie lokalnej MS Access można dokonać importu danych przez funkcję Inne -> Import 

danych z MS Access. Import proszę wykonywać dopiero po restarcie programu mFaktura.   

Każdy program mFaktura w sieci powinien być przyłączony do tego samego serwera bazy danych i tej 

samej bazy danych.  

Chcąc skonfigurować własny serwer do pracy na odległość (przez Ineternet) potrzebne są dodatkowe 

zabiegi. Pierwsza możliwość – sieć VPN. Dzięki temu komputery będą widoczne jakby w zwykłej 

lokalnej sieci, mimo iż pracują przez Internet. Druga możliwość – odpowiednia konfiguracja routera, 

by zrobić dostęp do komputera serwera przez zewnętrzny adres IP – tzw. przekierowanie portów.  

Rozwiązanie z własnym serwerem wymaga włączonego komputera-serwera by inni użytkownicy 

sieciowi mogli pracować.  

Praca na serwerze wynajętym – hosting.  

Można również wynająć bazę danych Microsoft SQL Server. W tym celu należy poszukać hostingu 

Windows, z serwerem Microsoft SQL Server w wersji przynajmniej 2008R2 lub nowszej. Jeśli serwer 
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został wynajęty zwykle nową bazę danych tworzy się w panelu hostingu. Następnie do tej bazy 

danych należy zaimportować jej odpowiednią strukturę, tj. np. tabele. Program mFaktura umożliwia 

stworzenie pliku z instrukcjami SQL do tworzenia struktury bazy : Inne -> Zapisz skrypt tworzący bazę 

do pliku   

 

Skrypt taki należy wywołać na pustej bazie danych na wynajętym serwerze. Czasem są do tego 

odpowiednie narzędzia, a zwykle można również pobrać darmowe narzędzie Microsoft Sql 

Management Studio w celu połączenia się do bazy i wywołania skryptu.  

Po stworzeniu bazy danych na hostingu oraz utworzeniu jej struktury można się podłączać do tej bazy 

danych programem mFaktura. Dane połączeniowe, które należy wpisać w ustawieniach bazy danych 

programu udostępnia firma oferująca hosting.  
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Ustawienia słownikowe 
W tym miejscu mamy możliwość dodawania, usuwania lub edytowania: Form płatności, Jednostek 

towarów/usług, Stawek VAT, Walut, Osób wystawiających dokumenty, Grup towarów/usług, Grup 

klientów, Lokalizacji w towarach, Producentów, Dodatkowych cen sprzedaży, Informacji widocznych 

na dokumentach. W każdej z tych zakładek odbywa się to poprzez przyciski Dodaj, Usuń, Edytuj.  

 

Waluty 

W momencie dodawania nowych walut program od razu umożliwi dodanie ich kursu oraz zaoferuje 

automatyczne pobranie kursu z NBP. 

Dodatkowe ceny sprzedaży 

W tym miejscu należy wprowadzić nazwę dodatkowej ceny np. Rabat dla zamówień powyżej 500zł, 

oraz ustawić, ile % będzie wynosił ten rabat. 

Informacje widoczne na dokumentach 

W tym miejscu możemy dodać informacje jakie zostaną wyświetlone na wystawianych przez nas 

dokumentach. Mogą to być informacje np. o wystawionym rabacie. 

Dokumenty 

W tym miejscu mamy możliwość dodania nowych rodzajów dokumentów, np. nowy rodzaj faktury. 

Istnieje także zakładka Dokumenty – nazwy zamienne. Działają one na tej samej zasadzie  co Druki – 

nazwy zamienne. 

Druki 

Druki zostały dokładnie opisane w osobnym dziale. 

Okna 
W programie mFaktura w zakładce Okna istnieje możliwość wybrania, w jaki sposób będą wyświetlały 

się poszczególne zakładki. Dodatkowo, pod opcjami rozmieszczenia okien, wyświetlają się otwarte 

przez nas zakładki. 
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Rozmieszczenie kaskadowe 

Rozmieszczenie kaskadowe wygląda następująco: 

 

Rozmieszczenie sąsiadująco w pionie 

Rozmieszczenie sąsiadujące w pionie wygląda następująco: 

 

Rozmieszczenie sąsiadująco w poziomie 

Rozmieszczenie sąsiadujące w poziomie wygląda następująco: 
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Opcja zakładki 

Po odznaczeniu opcji Zakładki, zakładkowa forma wyświetlania okien zostaje wyłączona. 

 

 

 


