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Moduł wspomaga pracę działów sprzedaży, handlowych i magazynów poprzez kompleksową
obsługę faktur sprzedaży, automatyczne dokonywanie przecen itd. Moduł umożliwia m.in.
wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, paragonów oraz not obciążeniowych na
podstawie zredagowanych uprzednio dokumentów magazynowych, obsługę wystawionych
faktur sprzedaży, wykonywanie wydruków dotyczących ewidencji faktur sprzedaży,
redagowania cenników.
Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Magazyny, FK, Kasa, Bank.
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FUNKCJE
Fakturowanie - wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących, paragonów,
not obciążeniowych;
Ewidencjonowanie faktur sprzedaży (krajowych, eksportowych, korygujących,
importowych);
Możliwość wystawiania jednej faktury z kilku magazynowych dokumentów
sprzedaży (WZ);
Obsługa cenników: w systemie istnieje rozbudowany mechanizm dotyczący
ustalania ceny sprzedaży. Podstawa do wskazania ceny podstawowej może być
uzależniona np. od: ilości na fakturze sprzedawanego asortymentu, kontrahenta
(ceny dedykowane tylko jednemu), miejsca dostawy na fakturze. Każdy z
powyższych wskaźników (jak również ich koniunkcja) może mieć zdefiniowaną
własną cenę. Oprócz tego cena może być określona jako warunek umowy z
kontrahentem. Każda z cen może mieć wartości zmienne w czasie, obowiązywać
w z góry ustalonym okresie;
Obsługa upustów procentowych. Upusty mogą zależeć od podobnych czynników
jak ceny, przekroczonych określonych uprzednio progów minimalnych obrotów
wartościowych oraz innych elementów ustalonych na etapie analiz
przedwdrożeniowych;
Możliwość definiowania warunków wyłączeniowych (cena czy upust obowiązuje
wszystkich za wyjątkiem wskazanej grupy kontrahentów, ...);
Definiowanie szablonów księgowań przy przekazaniu danych do programu
Finansowo Księgowego;
Specjalne okno przystosowane do szybkiej sprzedaży detalicznej z możliwością
wykorzystania czytnika kodów kreskowych, umożliwia wystawienie paragonu lub
faktury VAT, operacja może zakończyć się automatycznym wystawieniem kwitu
kasowego, a w przypadku paragonu, wydrukiem z drukarki fiskalnej;
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WYDRUKI
Faktura sprzedaży
Rejestr sprzedaży
Zestawienie sprzedaży na kontrahenta – szczegółowo i zbiorczo
Zestawienie sprzedaży wg asortymentów
Faktury gotówkowe i powiązane kwity kasowe
Zestawienie faktur wg operatorów sprzedaży
Sprzedaż asortymentowa łączna z wielu rejestrów
Sprzedaż asortymentowa łączna z wielu rejestrów w podziale na kontrahenta
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