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Moduł służy do rejestrowania faktur zakupu na podstawie przygotowanych uprzednio
dokumentów magazynowych. Zezwala na zdefiniowanie dowolnej ilości rejestrów. Dostarcza
wygodnego w obsłudze interfejsu obsługi wystawionych faktur, umożliwia wykonanie
wydruków ewidencyjnych.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Magazyny, FK, Kasa, Bank.
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FUNKCJE

Możliwość założenia dowolnej ilości typów rejestrów zakupu;

Możliwość rejestracji faktury z kilku wcześniej zaewidencjonowanych
magazynowych dokumentów zakupu;

Rejestracja faktur korygujących również na podstawie dokumentów
magazynowych;

Możliwość ewidencjonowania faktur w dowolnych, zdefiniowanych wcześniej,
walutach obcych;

Definiowanie szablonów księgowań przy przekazaniu danych do programu
Finansowo Księgowego;

Istnieje również możliwość ewidencjonowania faktur tylko nagłówkami, bez
powiązania z dokumentami magazynowymi;
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WYDRUKI

Rejestr zakupu w ujęciu na typy rejestrów, kontrahentów, za podany okres
dotyczący każdej zaewidencjonowanej daty przy fakturze (np. daty sprzedaży,
terminu płatności, itp.)

Niezapłacone faktury zakupu
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