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Dzień dobry 
 
Przedstawiam Państwu szósty numer biuletynu informacyjnego. 
Głównym tematem biuletynu jest Zintegrowany system informatyczny 
System-1 wersja Windows-Sql. 
Jeśli są Państwo zainteresowani wyemitowanymi wcześniej numerami 
biuletynu, to prosimy o kontakt telefoniczny lub pobranie plików PDF z 
naszej strony internetowej www.system-1.com.pl. 
 

W bieżącym numerze przedstawiamy nowy podsystem CRM – system zarządzania relacjami z 
klientami.  
Program jest nowoczesnym rozwiązaniem wspierającym przedsiębiorstwa w obsłudze aktualnych 
kontrahentów firmy oraz w pozyskiwaniu nowych klientów. Ułatwia prowadzenie kampanii 
marketingowych, sprzedaży i obsługi serwisowej. Umożliwia prowadzenie korespondencji z 
klientami i to zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej.  
Program współpracuje z systemem Microsoft Office Word i Excel oraz z zainstalowanym na 
komputerze programem do obsługi poczty elektronicznej. 
Podsystem CRM jest w pełni zintegrowany z pozostałymi podsystemami wchodzącymi w skład 
System-1. Korzysta ze wspólnej kartoteki kontrahentów, wspólnych rejestrów sprzedaży i ma 
nieograniczony dostęp do wszystkich informacji finansowych. 
Podsystem CRM zostanie udostępniony do wdrożeń w połowie czerwca. Wartość modułu w 
pierwszym okresie wyniesie 6000.00 zł – docelowa wartość 7500.00 zł. W momencie zakupu będą 
odliczane przysługujące zgodnie z umową rabaty. Istnieje możliwość kilkumiesięcznego 
wypróbowania systemu CRM przed podjęciem decyzji zakupu. 
 
W poprzednich biuletynach przedstawiliśmy już wszystkie wchodzące w skład System-1 
podsystemy. W poprzednim biuletynie nr 5 zbiorczo wymieniliśmy wszystkie istotne, realizowane 
przez system funkcje. Od bieżącego biuletynu będziemy omawiać ważniejsze, wprowadzane w 
systemie zmiany. Szczegółowo są one opisywane w bieżąco publikowanych helpach, a umieszczona 
tutaj informacja pozwoli Państwu na sprawdzenie, czy nie przeoczono jakichś istotnych zmian i 
uzupełnień. 
 
Podobnie jak we wcześniejszych biuletynach podkreślam, że najważniejszą cechą oferowanego 
systemu jest jego kompleksowość i integracja, wspierane wykorzystaniem mechanizmów integracji 
i ochrony danych, dostępnych w używanej bazie danych FireBird. Szerzej zagadnienie to było 
omawiane w poprzednich biuletynach /artykule „Technologie baz danych” w biuletynie nr 3 oraz w 
całym biuletynie nr 5/. 
Przypominam, że w poprzednim biuletynie przedstawiliśmy również kompleksową informację na 
temat wdrażania systemu – zakresy, metodyka i koszty. 
Do obu tych zagadnień, tzn. integracji i kompleksowości systemu oraz wdrożeń, zamierzamy 
sukcesywnie wracać. W bieżącym biuletynie przedstawiamy celowość przetwarzania przez system 
zintegrowany kompletu zagadnień związanych z planowaniem i rozliczaniem usług transportowych. 
Informuję przy tym, że prace nad modułem Dyspozytornia w zakresie dotyczącym przewozów 
osobowych planujemy zakończyć w III kw, a od IV kw podjąć intensywne prace przy rozbudowie 
modułu Dyspozytornia dla przewozów towarowych. 
 
Na zakończenie zwracam Państwa uwagę na rozszerzającą się listę już wykonanych oraz 
realizowanych aktualnie wdrożeń. Świadczy ona dobitnie o tym, że system dobrze lokuje się na 
rynku i że coraz większą liczbę klientów potrafimy przekonać o celowości, a nawet konieczności 
stosowania oferowanych przez nas rozwiązań. 

Waldemar Bulczyński 
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Aktualna lista wdrożeń 
 
Wdrożenia zintegrowane 
Obejmują co najmniej moduły:  

Kadry i Płace 
Gospodarka Materiałowa lub Usługi 
Finanse i Księgowość  

a dla firm transportowych również  
Transport. 

 
Wdrożenia zakończone 

1. Orlen Transport Poznań 
2. Orlen Transport Kraków 
3. Orlen Transport Słupsk 
4. Orlen Transport Nowa Sól 
5. Euro – Transchem Włocławek 
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Warszawa 
7. PKS Poznań 
8. PKS Lublin 
9. PKS Opole 
10. PKS Starachowice 
11. PKS Łomża 
12. PKS Ostrołęka 
13. PKS Chojnice 
14. PKS Koszalin 
15. PKS Kamienna Góra 
16. Transkom Koziegłowy k. Poznania 
17. Złomostal Koszalin 
18. Arbet Koszalin 
19. Progress Koszalin 
20.  „Spółka Wodna” w Bydgoszczy 
21. Cegielnie Polskie Bydgoszcz 
22. PRIM Mysłowice 
23. DBT Mysłowice 
24. Autozak Kędzierzyn-Koźle 
25. DBT Mysłowice 
26. EMA_TRANS Radlin 
27. ETRANS Łaziska Górne 
28. Matrans Starachowice 
29. Rydtrans Rydułtowy 
30. DOMAR Poznań 

 
Wdrożenia zaawansowane 

1. PKS Gryfice 
2. PKS Włocławek 
3. PKS Grudziądz 
4. PKS Bydgoszcz 
5. PKS Lubań 
6. PKS Radomsko 
7. PKS Oława 
8. PKS Nowy Sącz 
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9. PKS Tomaszów Mazowiecki 
10. PKS Nysa 
11. PKS Strzelce Opolskie 
12. PKS Wieluń 
13. PKS Piotrków 
14. PKS Mińsk 
15. Polbus PKS Wrocław 
16. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. 
17. Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wlkp. 
18. PRIM Mysłowice 
19. Eko-Zec Poznań 
20. Gos-Zec Poznań 
21. SAS Stęszew 
22. Erplast Bydgoszcz 
23. Krajan Browary Kuj.-Pomorskie Trzeciewnica 
24. TransGór Rybnik 
25. Transkom Skoczów 
26. Trans Galopp Sp. z o.o. Lublin 
27. AB-OIL Trans Chorzów 
28. OKF Mikołów 
29. Steeltech Mysłowice 
30. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 

 
Wdrożenia rozpoczęte 

1. PKS Chełm S.A. 
2. PKS Tarnów 
3. PKS Connex Sędziszów 
4. PKS Kłodzko 
5. PKS Głubczyce 
6. PKS Lipno 
7. PKS Suwałki 
8. PKS Gorzów 
9. PKS Busko Zdrój 
10. Armatury Swarzędz 
11. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Inowrocław 
12. Administracja Domów Miejskich Bydgoszcz 
13. POM Pińczów 
14. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Chełm 
15. Autozat Sp. z o.o. Tarnów 
16. Szkoła Muzyczna w Koszalinie 
17. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 
18. Market Żelazny Koszalin 
19. Dega Koszalin 
20. KTBS Zielona Góra 

 
Zakończone wdrożenia pojedynczych podsystemów 
 
Kadry i Płace 

1. PKS Kraśnik 
2. PKS Świdwin 
3. Pierrot Spółka z o.o. w Poznaniu 
4. CeHaVe Pasze Szamotuły 
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5. Tesat Spółka z o.o. w Poznaniu 
6. PTHW Trans-Poz Poznań 
7. Albatros Poznań 
8. Lex-Crimen Koszalin 
9. Centrum Edukacji Nauczycieli Koszalin 
10. Kuj.-Pomorskie Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
11. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
12. RSC BIS Skrzynki 
13. PPHU Koral Spółka z o.o. Myślibórz 
14. Szkoła Podstawowa nr 6 w Bydgoszczy 
15. Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy 
16. Szkoła Podstawowa nr 57 w Bydgoszczy 

 
Gospodarka Materiałowa 

1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra 
2. Wagony Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 

 
Usługi 

1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra 
2. RZHOiK Bydgoszcz 

 
Finanse i Księgowość 

1. Krusz-Serwis Bydgosz 
2. BUS_TOURS Zielona Góra 
3. Tesat Spółka z o.o. w Poznaniu 
4. RZHOiK Bydgoszcz 
5. Polus PKS Sp. z o.o. Wrocław 
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin Wrocław 
7. PKS Opole 
8. KERAMO Piekary Śląskie 
9. Wagony Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 
10. Kuj.-Pomorskie Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
11. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych Bydgoszcz 
 

 
Transport 

1. Diament Spółka z o.o. Zielona Góra 
2. PKS Lipno 
3. PTHW Trans-Poz Poznań 
4. PKS Świdwin 
5. PKS Szczecinek 
6. PKS Kraśnik 
7. Ekowodrol Koszalin 

 
Środki Trwałe 

1. Wagony Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 
2. Drewno Sp. z o. o. Krzeszyce 
3. Sąd Okręgowy w Koszalinie 
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Ważniejsze zmiany wprowadzone w systemie 
Opisane zostaną zmiany wprowadzone do systemu po ukazaniu się biuletynu nr 5, w którym 
przedstawiono wszystkie główne funkcje systemu. 
 
Finanse i Księgowość 
 
Rozliczanie innych kont - dodano funkcję rozliczania kont nie będących kontami zespołu 2. 
Rozliczanie dozwolone jest dla kont nie posiadających w analityce symboli z kartotek systemu oraz 
posiadających w analityce symbol kontrahenta. Można wykorzystać np. do łączenia faktur 
zakupowych z dokumentami Pz na kontach rozliczenie zakupu.  
 
Dodano pole na konto bankowe kontrahenta – dostawcy, na które ma zostać przekazana zapłata 
za fakturę: 

- w rejestrze zakupu - możliwość wprowadzenia konta bankowego kontrahenta 
- w tabeli  przelewów przygotowanych do emisji 
- w tabeli zbiorczych poleceń przelewu. 

Jeśli konto zostało podane w rejestrze zakupu - jest przekazywane do tabel z przelewami, jeśli nie - 
przy emisji przelewów pobierane jest z kartoteki kontrahentów. 
 
Włączono obsługę alarmów – można zdefiniować zestawienia – alarmy, które będą automatycznie 
uruchamiały się po spełnieniu określonych warunków, np. wykaz faktur dostawców, których termin 
płatności przypada w dniu. 
 
Nowe procedury przepisujące plan przychodów i kosztów z ubiegłego roku. 
 
Dekrety do rejestrów  sprzedaży i  raportów kasowych – przyspieszono funkcje automatycznego 
zbiorczego tworzenia dekretów do wielu pozycji.  
 
Zmiana zasad odtwarzania banku walutowego. Wartość początkowa raportu w zł jest równa 
wartości końcowej poprzedniego raportu w zł, a nie sumie wartości walut wg kursów. 
 
Dodano przebiegi awaryjne Korekta BO Kasy lub Banku. 
 
Dla potwierdzeń sald  dodano warianty: wybrane konto oraz należności lub należności i 
zobowiązania, a także opcję, czy drukować potwierdzenia sald dla sald równych zero. 
 
 
Nowe zestawienia   
- zakup związany z czynnościami z prawem i bez prawa do obniżenia podatku należnego, 
- faktury, w których VAT  w dekretach niezgodny z VAT-em ogółem faktury 
- faktury, w których VAT  do odliczenia jest różny od VAT-u ogółem faktury 
- wykaz przelewów wystawionych w dniu, 
- konta z bilansu zamknięcia, których brak w planie kont na następny rok 
- stany banku w walucie 
- rozchody pozycji kasy/banku wg kursów walut 
- obroty wszystkich kont dla podanego konta syntetycznego 
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Sprzedaż i Gospodarka Magazynowa 
 
Opracowano nową opcję wymiany danych między serwerami w /układzie serwer główny - serwery 
satelitarne/ - przenoszenie dokumentów przesunięć międzymagazynowych. Uaktywnienie opcji 
wykonuje się poprzez parametry instalacyjne. Włączenie powyższej opcji uaktywnia w funkcjach 
eksportu i importu danych przyciski Przesunięcia międzymagazynowe oraz na pasku sterującym 
formularza Obroty magazynowe powoduje udostępnienie przycisku Import MM. 
 
Dodano nowe funkcje importu danych z systemów zewnętrznych obsługujących stacje paliw: 
 - z raportów miesięcznych systemu Statoil 
 - z systemu automatycznego wydawania paliwa SAW-100 
 - z systemu ALMAR. 
Nowe funkcje są dostępne w menu Eksport i import danych, a dla ich obsługi wprowadzono nowe 
uprawnienie SP_IMPORT_STACP. Funkcja importująca dane ze stacji paliw Statoil  /dostępność 
funkcji wynika dodatkowo z posiadanego zbioru konfiguracyjnego/ pozwala na zasilanie bazy SQL 
danymi o stanach i wartościach magazynowych oraz wartościach sprzedaży na podstawie raportów 
miesięcznych generowanych przez system Statoil. Funkcje importujące dane z systemu SAW-100 
oraz ALMAR są uaktywniane poprzez parametry instalacyjne.  
W przypadku systemu SAW-100, całość obrotów magazynowych oraz sprzedaż prowadzone są w 
bazie System-1 w wersji Windows-SQL /system SAW-100 może prowadzić własną  sprzedaż 
detaliczną/.  
Funkcja importująca dane z systemu ALMAR pozwala ona na przyjmowanie danych o sprzedaży w 
systemie zewnętrznym - zapewnia komplet informacji o sprzedaży oraz umożliwia tworzenie 
dekretów /magazyn jest całkowicie prowadzony w systemie zewnętrznym/.  
 
W kartotece indeksów materiałowych dodano: 
- pole OkresGwarancji określające czas trwania gwarancji w miesiącach; 
- na zakładce Ceny dla kontrahentów, w ramach cen w magazynach dodano cenę brutto /była tylko 

netto/ oraz specjalną funkcję do uzupełniania i przeliczania okresowego cen brutto /np. po zmianie 
stawek Vat/; 

- na zakładce Ceny w magazynach dodano funkcję dla okresowego przeliczenia hurtowej i 
detalicznej ceny brutto. 

 
Wprowadzono obsługę anulowania wystawionych dokumentów /możliwość zachowania ciągłości 
numeracji/ w funkcjach obsługi obrotów magazynowych,  zleceń oraz sprzedaży. 
 
Wprowadzono bieżącą aktualizację najwyższych cen zakupu: 
 - ogólnej dla indeksu; 
 - indywidualnej dla indeksu w poszczególnych magazynach. 
Przy każdym przychodzie towaru /danego indeksu/ sprawdzana jest najwyższa cena zakupu z partii 
znajdujących się aktualnie na stanie. Zmiana ceny zakupu wykonywana jest w następujący sposób: 
 - jeżeli nowo wprowadzona partia posiada cenę wyższą od dotychczas odnotowanej w bazie, nowa 
cena zostaje wprowadzona jako najwyższa cena zakupu; 
 - jeżeli cena aktualnie wprowadzonej partii jest niższa od dotychczas odnotowanej w bazie, jako 
najwyższa cena zakupu jest zapisywana najwyższa cena z partii zakupowych znajdujących się na 
stanie. 
 



Rozbudowano obsługę zamówień /zakupy do magazynu/ oraz opracowano funkcje 
odnotowywania realizacji zamówień.  
 

 
 
Zamówienia mogą być obsługiwane indywidualnie dla każdego z magazynów lub zbiorczo – jeden 
magazyn obsługuje zamówienia dla wielu /łącznie z magazynami na serwerach satelitarnych/. 
 W związku z rozszerzeniem obsługi zamówień: 
- wprowadzono dodatkowy wykaz magazynów obsługiwanych do wspólnych zamówień /w ramach 
innego magazynu/ 
 - zmieniono obsługę specyfikacji pozycji zamówienia oraz funkcję Utwórz specyfikację tworzącą 
specyfikację pozycji do nowego zamówienia - zamawiana ilość nie jest wprowadzana bezpośrednio 
do specyfikacji, a jest wyliczana automatycznie jako suma zamawianych ilości do poszczególnych 
magazynów 
 - w obsłudze specyfikacji dokumentów zakupowych /z rodzajem operacji "Z"/ dodano możliwość 
odnotowywania realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie numeru zamówienia. W przypadku 
uaktywnienia opcji automatyczna podpowiedź zamówień w specyfikacji dokumentów "pz" , podczas 
dopisywania nowej pozycji do specyfikacji zamówienia, system proponuje do realizacji najstarsze 
zamówienie /dotychczas niezrealizowane/. 
 
Wprowadzono obsługę nowego rodzaju dokumentu magazynowego - zwrot ze zlecenia do 
magazynu materiałów i towarów, które wcześniej nie zostały z magazynu pobrane - pochodzą z 
"odzysku" lub są przeznaczone do regeneracji albo innego późniejszego wykorzystania. Taki 
dokument jest opisywany jako przychodowy (kierunek operacji "+") obrót wewnętrzny (rodzaj 
operacji "R") z dodatkowym wyróżnikiem zwrot materiałów ze zleceń, co pozwala na powiązanie 
go ze zleceniem - zwracane materiały umniejszają wartość zlecenia. 
 
Rozbudowano formularz obsługujący tworzenie zapisów i dekretów w rejestrze zakupów /podczas 
zatwierdzania dokumentu magazynowego przychodowego/ - możliwe jest automatyczne 
dekretowanie ewentualnych różnic powstałych z powodu zaokrągleń. 
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Rozbudowano funkcje obsługi przeceny - możliwe jest obecnie dokonywanie przeceny z datą 
dotyczącą poprzedniego okresu przetwarzania /pod warunkiem, że ewentualne późniejsze rozchody 
przecenianych towarów nie znajdują się w dokumentach magazynowych z utworzonymi dekretami/. 
 
Rozbudowano obsługę zmiany ceny zakupu przy wprowadzaniu nowych przychodów - 
aktualizacja ceny zakupu wykonywana jest również w przypadku braku na stanie aktualnie 
wprowadzanej pozycji - wówczas ostatnią ceną zakupu jest cena bieżącego zakupu. 
 
Rozbudowano opcję ustalania cen sprzedaży w dokumentach magazynowych dla wariantu cena 
zakupu + marża z możliwością wielopoziomowego ustalania marży: 
- marża indywidualna dla kontrahenta /dla danego asortymentu materiałów/ 
- marża ogólna dla asortymentu materiału 
- marża przypisana do dokumentu magazynowego /w wykazie dokumentów magazynowych/. 
 
Zmieniono procedurę ustalającą godzinę rozpoczęcia pracy przy wprowadzaniu czasu pracy 
pracownika /we wszystkich funkcjach obsługujących czas pracy/. Jeżeli pracownik ma w systemie 
KP ustalone stałe godziny pracy, przy wprowadzaniu pierwszego zapisu w danym dniu system 
proponuje godzinę rozpoczęcia pracy przypisaną danemu pracownikowi /w ramach wskazanej 
umowy/. 

 
W rejestrze zleceń rozszerzono zakres opisu zlecenia o pola: 
- Dealer - wypełnienie pola nie jest obowiązkowe, ale jeżeli zostanie wypełnione jest przenoszone 
do rachunku tworzonego przy pomocy funkcji Rachunek;  
- Przewidywana data zamknięcia zlecenia - wypełniana opcjonalnie, do celów informacyjnych oraz 
ewentualnych zestawień. 
 
W obsłudze specyfikacji dokumentów magazynowych do zlecenia dodano nową podpowiedź 
umożliwiającą zbiorowe dopisywanie dokumentów do zlecenia /dla bieżącego kontrahenta lub 
MPK/. 

 
Wprowadzono obsługę dwóch sposobów zapłaty w funkcjach obsługujących sprzedaż oraz 
sprzedaż detaliczną /w tym przypadku z wyłączeniem sprzedaży ratalnej/. 
 
Wprowadzono pełną obsługę sprzedaży w walucie obcej –  dostępna jest sprzedaż usług, materiałów bezpośrednich 
oraz materiałów z magazynu, łącznie z korektą cen sprzedaży, korektą dokumentów magazynowych oraz wystawianiem 
faktur korygujących. 
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Obsługa nowych funkcji wymaga ustawienia kolejnych parametrów sterujących, dostępnych w 
ramach parametrów ogólnych: 
- automatyczna podpowiedź zamówień w specyfikacji dokumentów "pz" – uaktywnia 
automatyczną podpowiedź najstarszego zamówienia zawierającego dany materiał /zakładka 
Magazyn/; 
- obsługa dwóch sposobów zapłaty - umożliwia rozbicie kwoty do zapłaty brutto na dwie wartości 
powiązane z różnymi sposobami zapłaty - w przypadku prowadzenia sprzedaży fiskalnej należy 
pamiętać o uzupełnieniu kartoteki Sposobów zapłaty o kody zapłat obsługiwane w drukarce 
fiskalnej / zakładka Sprzedaż/; 
- obsługa sprzedaży ratalnej - dostępna przy aktywnej opcji obsługa dwóch sposobów zapłaty - 
umożliwia wprowadzanie wartości kredytu, kosztów jego obsługi oraz wartości wpłaty / zakładka 
Sprzedaż/; 
- obsługa importu danych z systemu ALMAR - pozwala na przyjmowanie danych o sprzedaży w 
systemie zewnętrznym ALMAR / zakładka Sprzedaż/; 
- obsługa importu danych z systemu SAW-100 - pozwala na przyjmowanie danych o wydanym 
paliwie oraz dokonanych sprzedażach detalicznych w systemie zewnętrznym SAW-100 / zakładka 
Magazyn/; 
- rezygnacja z obsługi konta księgowego w dokumentach magazynowych – pozwala na rezygnację 
z obsługi konta - dostępna wyłącznie w instalacji posiadającej licencję FKKG / zakładka Magazyn/; 
- obsługa marży przy sprzedaży w cenach zakupu - włącza możliwość obsługi marży w kartotece 
Asortymentów materiałów oraz umożliwia ustalanie ceny sprzedaży na podstawie cen zakupu i 
marży /dla dokumentów magazynowych rozchodowych, z cenami sprzedaży ustalanymi na 
podstawie cen zakupu/ / zakładka Magazyn/; 
- możliwość ręcznej korekty kosztów opodatkowanych – pozwala na ręczne wprowadzanie kosztów 
opodatkowanych w PLN dla zakupów z importu /jeśli nie, to wartość kosztów wyliczana jest 
automatycznie w oparciu o podany kurs/ / zakładka Magazyn/ 
oraz w ramach parametrów obsługujących wymianę danych: 
- wyłącznie przesunięcia międzymagazynowe  - włącza obsługę eksportu/ importu przesunięć 
międzymagazynowych pomiędzy serwerem głównym i serwerami satelitarnymi /zakładka Wymiana 
danych/; 
 
 



Transport 
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Automatyczne dopisywanie OC i dojazdów dla kart drogowych w trakcie weryfikacji karty 
drogowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane dotyczące dojazdów mogą być automatycznie dobierane ze specjalnej kartoteki, w której 
odnotowuje się odległość dojazdu danego kierowcy do miejsca rozpoczęcia pracy – dotyczy to 
kierowców garażujących autobus w miejscu zamieszkania. 
Dzięki temu automatowi nie ma potrzeby umieszczania informacji o OC i dojazdach w obiegach 
oraz zleceniach i zadaniach przewozowych, co znacznie ułatwia proces ich tworzenia oraz proces 
weryfikacji kart drogowych. 
 
Umożliwiono planowanie i rejestrację przebiegu z dokładnością do 100m. Opcja ta jest szczególnie 
oczekiwana w zakładach komunikacji miejskiej. 
 
Włączono obsługę alarmów – można zdefiniować zestawienia – alarmy, które będą automatycznie 
wyświetlane natychmiast po uruchomieniu programu. 
Np. lista pojazdów którym kończy się okres ważności badań technicznych. 
 
Kontrola zgodności z ustawą o czasie pracy kierowców. Sprawdzanie prawidłowego zaplanowania 
odpoczynków dobowych i tygodniowych. Kontrola czasu pracy i czasu jazdy w okresach 
tygodniowych. Porównanie planu i realizacji. 
 
Tworzenie kalendarzy indywidualnych pracowników automatycznie w oparciu o plan pracy 
ustawiony w grafiku pracy kierowców. Przenoszenie rozkładu dni pracy w miesiącu /niedziele i 
święta oraz dodatkowe dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy/ i ewentualnie 
dzienny nominał pracy. 
 



Kadry i płace 
 
Włączono obsługę alarmów – można zdefiniować zestawienia – alarmy, które będą automatycznie 
wyświetlane natychmiast po uruchomieniu programu. 
Np. lista pracowników którym kończy się okres ważności badań lekarskich. 
 
Na listach płac wprowadzono: 

• zbiorcze zestawy składników, umożliwiające szybkie przeglądanie i korygowanie zawartości 
listy płac. Pozwala to wyświetlić i przetwarzać wybrane składniki w układzie 
tabelarycznym, gdzie kolumny stanowią wybrany składnik, a w wierszach są umieszczani 
kolejni pracownicy. 

• stworzono możliwość definiowana składników sumarycznych w skład których wchodzą 
wskazane składniki płac. Pozwala to na bardziej syntetyczne przedstawianie danych na 
wydruku list płac. 

 
Wprowadzono możliwość rozliczania nadgodzin dziennych powyżej zadanego limitu, np. powyżej 
10 godzin. Limit ustala się dla każdego pracownika oddzielnie. 
 
Wprowadzono nowe możliwości dekretowania list płac: wykorzystywanie dodatkowych nośników 
kosztów oraz wskazywanie kont księgowych poprzez bezpośrednie dopisanie ich do miejsc 
powstawania kosztów. Możliwość dekretowania na wybrane konta w zależności od terminu 
wypłaty. 
Możliwość eksportu dekretów na zewnątrz, do innych systemów księgowych. 
 
Wprowadzono nowe reguły rozliczania podstaw do chorobowego, umożliwiające ręczne 
korygowanie wyliczonych podstaw miesięcznych oraz uzupełnienie danych za miesiące, w których 
listy płac nie były jeszcze liczone: 

 
 
Dla podstaw do rozliczania urlopu wypoczynkowego wariant zaliczania wynagrodzenia według 
miesiąca uzyskania /a nie wypłaty/ podzielono na dwa warianty, wprowadzając możliwość 
odnotowywania składników miesięcznych według okresu odnotowanego oddzielnie przy każdym 
składniku, a nie jak dotychczas tylko według miesiąca obliczenia listy. 
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Środki Trwałe 
 
Dodano  funkcje umożliwiające prowadzenie   ewidencji wyposażenia 
 
1. wydanego do użytkowania i wymagającego zwrotu: 
  - operacje na wyposażeniu /wydania, zwroty i likwidacja zniszczonego/ 
  - kartoteka wyposażenia w użytkowaniu 
  - wyposażenie według użytkowników: pracowników, działów, pokojów i innych komórek    
 organizacyjnych oraz   kontrahentów wypożyczających 
   - inwentaryzacja wyposażenia 
 
2. wydawanego według norm dla stanowisk lub dla pracowników na określony czas  użytkowania 
   - normy według stanowisk 
   - normy dla wszystkich pracowników 
   - wyposażenie o zakończonym terminie użytkowania 
   - lista wyposażenia do wydania   
 

 
 
Kartoteka wyposażenia 
 
 

 
 
Wyposażenie w użytkowaniu 
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Nowości 
 
Karty drogowe – weryfikacja wg tarcz tachografów 
 
Bliskie zakończenia są prace umożliwiające weryfikację kart drogowych w oparciu o dane 
zarejestrowane na tarczach tachografów. Moduł zostanie udostępniony do wdrożeń w połowie 
czerwca bieżącego roku. Obecnie są realizowane prace testowe. 
Poniżej przedstawiamy wynik porównania danych zarejestrowanych na tarczy ze zweryfikowaną 
już wcześniej kartą drogową. 
 

 
 
Dane odnotowane na tarczach tachografu zostały pobrane z bazy danych prowadzonej przez 
program Tachoscan. Synchronizacja danych, zaznaczona za pomocą odpowiadających kolorów, jest 
wykonywana automatycznie poprzez analizę odnotowanych czasów i przebiegów. 
Na załączonym ekranie porównywane są tylko jazdy – można przełączyć na pełny zapis, 
zawierający zarówno jazdy jak i przerwy /przyciski J i W/. 
Dostępne będą tabulogramy porównujące globalnie dane z kart drogowych z danymi z tachografów 
oraz porównujące realizację tych samych zadań /np. kursów/ przez różnych kierowców. 
 
W trakcie weryfikacji kart drogowych będą dostępne mechanizmy szybkiego weryfikowania w 
oparciu o zarejestrowane na tarczach tachografu dane. 
Dostępne będą dwa podstawowe warianty: 

• porównanie zapisów z tarcz z planowanym na danej karcie zadaniem /np. listą kursów/, 
według zasad podobnych do przedstawionych na powyższym ekranie i - po akceptacji przez 
osobę weryfikującą - zmodyfikowanie planowanych zapisów o dane rzeczywiste, 
odnotowane na tarczach 

• tworzenie nowej karty drogowej w oparciu o odnotowane na tarczach dane – po 
wcześniejszym wybraniu symbolu pojazdu i okresu realizacji; automatycznie zostaną 
wyszukane wszystkie odnotowane dla wybranego pojazdu i okresu tarcze. 

Moduł umożliwi automatyczną weryfikację prostych kart jednodniowych, realizowanych przez 
jednego kierowcę, jak i kart wielodniowych oraz realizowanych przez dwóch kierowców. 
 
Moduł rozliczania tarcz udostępnimy w połowie czerwca br. Jest on nieodpłatny dla wszystkich 
posiadających licencję do weryfikacji kart drogowych w podsystemie Transport.  
W tym samym okresie firma PC NET SERVICE Bielsko-Biała obiecuje udostępnić wersję 
programu Tachoscan, zawierającą uzgodniony z nami import danych z tarcz do System-1. 
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Dyspozytornia – wdrożenie zintegrowanego modułu 
 
Oferowany przez nas modułu Dyspozytornia umożliwia między innymi: 

• tworzenie stałych zleceń do realizacji stałych przewozów /rozkład jazdy w komunikacji 
miejskiej i międzymiastowej, obsługa szkół i zakładów pracy/ z przypisaniem terminów 
realizacji 

• tworzenie zleceń jednorazowych /wynajem, przewóz ładunku/ i zleceń wielokrotnych dla 
kontrahentów zewnętrznych 

• budowa grafiku pracy kierowców, uwzględniająca optymalną realizację wszystkich 
zaplanowanych zleceń 

• opracowanie dobowej dyspozycji z możliwością bieżącej ingerenci dyspozytora w trakcie 
realizacji zadań 

• emisja kart drogowych i innych dokumentów przewozowych 
• szybkie, wspomagane komputerowo, weryfikowanie wykonania zaplanowanych zadań. 

Na rynku są dostępne inne, realizujące podobny zakres prac systemy. 
Twierdzimy, że stosowanie naszego modułu jest dla firmy lepszym rozwiązaniem i to z dwóch 
powodów: 

• dokładamy starań by zakres modułu oraz jego elastyczność przekraczały możliwości 
oferowane przez konkurencyjne programy. Np. budując grafik wspieramy kontrolę jego 
zgodności z obowiązującymi przepisami /normy czasu pracy i obowiązkowych przerw oraz 
odpoczynków/ ale umożliwiamy konstruowanie grafiku, mimo, że któreś z kryteriów nie jest 
spełnione. Wyznajemy generalną zasadę, że system musi umożliwić efektywne działanie 
firmy najlepiej w zgodzie z wszystkimi przypisami, ale nie wstawiamy blokad 
uniemożliwiających realizację planów. 

• moduł jest zintegrowany z całym System-1. Dane są przechowywane we wspólnej bazie i są 
natychmiast dostępne dla pozostałych modułów. 

Za ważniejszy uważamy drugi z tych powodów. Oto kilka przykładów korzyści płynących z 
integracji: 

• Możliwość fakturowania usług zewnętrznych zarówno w momencie przyjęcia zlecenia jak i 
po jego wykonaniu. Automatyczne umieszczenie utworzonych faktur we wspólnym rejestrze 
sprzedaży oraz odnotowanie ich w module rozrachunków. Możliwość sprawdzenia w 
momencie przyjęcia zlecenia historii współpracy z klientem i stopnia jego zadłużenia. 
Automatyczne utworzenie dekretów i odnotowanie ich w księdze głównej modułu FK. 

• Przy konstruowaniu grafiku automatyczny dostęp do zleceń zewnętrznych, przyjętych na 
stanowisku obsługi klienta. 

• Przekazywanie danych z grafiku do ewidencji kadrowej, jako plan pracy kierowcy – rozkład 
dni roboczych, świątecznych i wolnych, wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy i 
ewentualnie zaplanowanego nominału dziennego. 

• Bieżąca kontrola planowanego czasu pracy z już wykonanym, ułatwiająca niedopuszczenie 
do powstania nieuzasadnionych nadgodzin. 

• Możliwość szybkiego weryfikowania wykonanych zadań z wykorzystaniem np. danych 
zarejestrowanych na tarczach tachografów – patrz poprzednia strona. 

• Po zweryfikowaniu kart drogowych automatyczne odnotowanie czasu pracy kierowcy, z 
możliwością bieżącego naliczania nadgodzin. 

 
Informujemy, że w następnym biuletynie planujemy zamieszczenie bardziej szczegółowego opisu 
modułu dyspozytornia. 
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Szczegółowe opisy systemów 
 Zarządzanie relacjami z klientami 
 
1. Opis ogólny programu 
 
Prezentowany system należy do najnowszej na rynku informatycznym klasy programów CRM, tj. 
programów wspomagających zarządzanie kontaktami z klientami /CRM skrót od angielskiego 
określenia Customer Relationship Menagement/. W dzisiejszym stanie zaawansowania technologii 
informacyjnej i sytuacji wysokich oczekiwań klientów, praktycznie niemożliwe jest prowadzenie 
sprzedaży  bez oprogramowania typu CRM.  
Program jest nowoczesnym rozwiązaniem wspierającym przedsiębiorstwa w obsłudze aktualnych 
kontrahentów firmy oraz w pozyskiwaniu nowych klientów. Ułatwia prowadzenie kampanii 
marketingowych, sprzedaży i obsługi serwisowej. Umożliwia prowadzenie korespondencji z 
klientami. 
Pozwala prowadzić obsługę klientów w sposób zorganizowany. Dzięki niemu uprawnieni 
pracownicy firmy /zarząd, marketing, serwis/ mają dostęp do zebranych informacji na temat 
dotychczasowych zachowań klienta, jego zakupów, preferencji, wymagań. Dzięki pełnej integracji z 
pozostałymi modułami systemu, użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji związanych z 
historią współpracy z klientem.  
 
Podstawowe funkcje programu to: 
 

• zebranie kompletu informacji o klientach firmy: ich szczegółowej klasyfikacji,  
priorytecie, miejscach prowadzenia działalności,  osobach do kontaktów,  sposobach 
pozyskania, umowach z klientami, wysłanych dokumentach, zakupach, stanie należności  
itp.; podział  klientów na dowolne definiowane przez siebie grupy niezbędne do dalszych 
analiz 

• prowadzenie korespondencji z klientami:  poczta elektroniczna i pliki z adresami do 
korespondencji seryjnej dla wskazanych kontrahentów lub wybranych grup; zestawienia 
zbiorcze o wysłanych  dokumentach i o klientach, którym nie wysłano wskazanego 
dokumentu;  rejestr pism wpływających do przedsiębiorstwa 

• rejestr kontaktów z klientami związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych  lub 
obsługą serwisową;  ewidencja czasu pracy pracowników na rzecz klienta, kalendarz 
pracownika, kalendarz firmy; możliwość fakturowania kontaktów, ewidencja kosztów 
kontaktów 

• obsługa  posprzedażna klientów:  automatyczne fakturowanie cykliczne  związane z 
realizacją umów serwisowych  bądź innych dotyczących  np. wynajmu lokali;  rejestr  i 
analiza reklamacji; zestawienie towarów objętych gwarancją;  ewidencja niezrealizowanych 
potrzeb klientów 

• analizy sprzedaży: wykaz klientów,  którzy zakupili określony towar bądź usługę we 
wskazanym okresie;  wykaz klientów, którzy nie zakupili  wskazanego towaru lub usługi; 
sprzedaż wg grup kontrahentów; tendencje w sprzedaży w kolejnych latach lub w 
miesiącach roku. 

 
System umożliwia otrzymanie wielu analiz i zestawień. Zakres analiz może być rozszerzany wg 
potrzeb przez użytkownika. Zestawienia  zdefiniowane w programie SYSTEM-1 będą 
automatycznie dołączane do listy menu w programie. Niektóre procesy zachodzące w firmie 
prezentowane są  w formie wykresów. 
 



2. Podstawowe funkcje systemu 
2.1. Kontrahenci 
 
Kartoteka przedstawia wszystkie informacje związane z historią współpracy z klientem. Oprócz 
prezentacji danych podstawowych typu:  nazwa, adres, adres e-mail,  NIP, regon  itp. okno zawiera 
tematyczne zakładki zawierające następujące informacje: 
 

• dane klasyfikacyjne kontrahenta:  typ,  rodzaj,  status, priorytet,  forma prawna, rodzaj 
działalności 

• adresy kontrahenta 
• banki kontrahenta 
• osoby dla kontaktów 
• dane o pozyskaniu klienta: data pozyskania,  źródło pozyskania,  pracownik pozyskujący 

kontrahenta i pracownik odpowiedzialny za kontakty z klientem 
• dokumenty wysłane kontrahentowi: temat dokumentu,  data emisji,   pracownik wysyłający 
• umowy zawarte z kontrahentem 
• historia sprzedaży w kolejnych latach: wartość sprzedaży,  saldo w rozrachunkach, 

wystawione monity, noty odsetkowe, faktury  po terminie płatności, transakcje przekazane 
do postępowania sądowego 

• dla dostawców historia zakupów od kontrahenta w kolejnych latach 
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Przeglądając kartotekę użytkownik ma możliwość  określenia zakresu przeglądanych informacji, np. 
klienci związani określoną umową,  kontrahenci wskazanego typu, wybranego rodzaju działalności 
itp.   W górnej części ekranu dostępne są przyciski umożliwiające zaznaczanie wybranych 
kontrahentów  do następujących czynności: 
 

• wysłania poczty elektronicznej  
• utworzenia pliku z adresami do korespondencji seryjnej 
• dopisanie zaznaczonych kontrahentów do określonej grupy kontrahentów 

 
 
System umożliwia  uzyskanie obrazu sprzedaży wg kontrahentów.  Dane można uporządkować wg 
wartości sprzedaży, dzięki czemu można zidentyfikować najbardziej wartościowych klientów.  
Zakres przeglądanych danych można ograniczyć do wybranej grupy kontrahentów. Dla każdego 
odbiorcy wyprowadzane są dane dotyczące sprzedaży za kolejne lata kalendarzowe. Oprócz 
wartości sprzedaży netto,  ilości wystawionych faktur,  program wyprowadza dane dotyczące 
rzetelności uiszczania przez klienta należności:  saldo kontrahenta, ilość faktur  zapłaconych po 
terminie, ilość i wartość wystawionych monitów wzywających do zapłaty, ilość i wartość not 
odsetkowych, dane o transakcjach przekazanych do postępowania sądowego. 
 
 

 
 
 
 
Można również uzyskać dane dotyczące zakupów w rozbiciu na  dostawców. 
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2.2. Korespondencja handlowa 
 
Program umożliwia  prowadzenie korespondencji z klientami. W tym zakresie współpracuje z 
systemem Microsoft Office Word  oraz z zainstalowanym  na komputerze programem do obsługi 
poczty elektronicznej. Dla każdego użytkownika można określić oddzielny folder na dokumenty. W 
opcji alternatywnej można założyć wspólny folder na dokumenty firmy. Po określeniu grup 
dokumentów program utworzy w odpowiednich folderach, podkatalogi odpowiadające 
zdefiniowanym grupom dokumentów. Dzięki temu wszystkie dokumenty firmy są uporządkowane 
tematycznie.  
Po wybraniu funkcji  „emisja dokumentów” program automatycznie ustawia się w przydzielonym 
użytkownikowi folderze. Widoczne są dokumenty odpowiadające szablonowi określonemu w polu 
zakres dokumentów – zakres można  zmieniać. Wskazany dokument można otworzyć do edycji lub 
wydrukować - na ekranie widoczne są odpowiednie przyciski, po których wciśnięciu zostanie 
wywołany program przypisany na komputerze do obsługi wskazanego typu plików:  Word,  Excel, 
Notatnik itp. Dostępne są również przyciski otwierające nowy dokument Word lub Excel. 
 
 
 

 
 
 
Aby wyemitować jakikolwiek dokument należy określić jego adresatów. Program pozwala dopisać 
do emisji dowolnych odbiorców. Można przepisać automatycznie kontrahentów z określonej grupy,  
z wcześniejszej emisji lub klientów, którzy nie otrzymali jeszcze wskazanego dokumentu. W górnej 
części ekranu dostępne są do edycji tematy wysyłanych dokumentów oraz treści dokumentów 
elektronicznych.  Można wybrać do emisji dowolny temat  lub dopisać nowy. 
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Po określeniu adresatów,  tematu e-maila i jego treści oraz ewentualnym zaznaczeniu plików do 
dołączenia  do przesyłki,   należy wcisnąć  przycisk „wyślij e-mail”, co spowoduje wywołanie 
programu do obsługi poczty elektronicznej  z automatycznym zapisaniem adresów e-mail 
odbiorców, tematu listu, jego treści  oraz plików załącznika.  
 
 

 
 
 
Można utworzyć pliki z adresami  dla korespondencji seryjnej, co pozwala  w prosty sposób  
wydrukować dokument do wielu klientów.  Adresatów  dla pliku należy określić podobnie, jak w 
przypadku  dokumentów elektronicznych. Po wybraniu tematu należy wybrać funkcję „utwórz plik 
z adresami’.  Domyślna  nazwa pliku  jest  ustalana w parametrach instalacyjnych dla każdego 
użytkownika. Przed utworzeniem pliku można ją zmienić – pole w prawym górnym rogu ekranu. W 
celu wyemitowania pism do wskazanych w pliku odbiorców należy otworzyć odpowiedni dokument 
Word zawierający treść pisma i dołączyć do niego plik z adresami:  Narzędzia – Listy i dokumenty 
wysyłkowe – Korespondencja seryjna, wskazując położenie w dokumencie  pól  adresowych. 
Dokument zostanie wyemitowany tyle razy, ile adresatów jest w pliku; każdy egzemplarz będzie 
zawierał odpowiednie dane o kliencie pobrane z utworzonego pliku. 
Program zapamiętuje: kiedy, do kogo, przez kogo i jaki dokument  został wyemitowany, dzięki 
czemu można uzyskać zestawienie klientów, którym od wskazanej  daty nie wysłano  określonego 
dokumentu, a także informacje jakie dokumenty zostały wysłane. 
 
System prowadzi również rejestr pism wpływających do firmy. 
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2.3. Kontakty z klientami 
 
Program  prowadzi rejestr wszystkich kontaktów z klientami związanych z prowadzeniem  
kampanii  reklamowych,    obsługi serwisowej klienta i innych. Kontakty mogą być łączone w 
dowolne grupy kontaktów. Program  dzieli kontakty na fakturowane i nie fakturowane. Dla 
fakturowanych istnieje możliwość automatycznego wystawienia faktury. Po określeniu ceny za 
godzinę pracy, miejsca kontaktu i stawki za dojazd oraz innych elementów podlegających 
fakturowaniu,  program automatyczne wyceni  pozycje faktury. Utworzona faktura dopisywana jest 
do rejestru sprzedaży. Istnieje również możliwość ewidencjonowania kosztów kontaktów w 
podziale na koszty delegacji i inne, np. koszty materiałów reklamowych. Koszty delegacji mogą 
zostać automatycznie dopisane do raportu kasowego. 
 
Program  dostarcza  informacji, z jakimi klientami nie było wskazanych kontaktów od zadanej daty.  
Można wybrać zakres kontrahentów do analizy na podstawie dostępnych symboli klasyfikacyjnych 
kontrahenta. Dla zaznaczonych z zakresu kontrahentów można wysłać e-mail lub utworzyć plik z 
adresami do korespondencji seryjnej. 
 
Program ewidencjonuje czas pracy pracowników na rzecz poszczególnych kontrahentów. Można 
wprowadzić do systemu zaplanowane zadania na dowolny okres. System pozwala  zdefiniować 
alarmy, informujące pracownika o zadaniach do wykonania w dniu bieżącym lub następnym.  W 
systemie dostępny jest  kalendarz pracownika oraz kalendarz firmy.   
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Podwójne kliknięcie myszką w wybrany dzień pokaże szczegółowo zaplanowane lub wykonane 
zadania pracownika  w tym dniu. Można dopisać nowe dane. Kalendarz jest dostępny również   w 
układzie tygodniowym lub dziennym. 
 
Kalendarz  firmy przedstawia zaplanowane zadania dla wszystkich pracowników uprawnionych do 
kontaktów z klientami. 
 
 
Program dostarcza szeregu analiz dotyczących kontaktów  zbiorczo wg: kontrahentów, 
pracowników, rodzajów kontaktów,  grup kontaktów, grup kontrahentów oraz innych danych. 
Dostępna jest także prezentacja graficzna kontaktów umożliwiająca śledzenie tendencji 
występujących w obsłudze klientów: ilość  kontaktów ogółem w miesiącach roku, ilość godzin 
pracy wszystkich pracowników, ilość godzin pracy fakturowanych. Analiza może dotyczyć również 
wybranego rodzaju kontaktu. Program pozwala analizować kontakty i godziny pracy każdego 
pracownika,  a także  kontakty świadczone na rzecz wskazanego kontrahenta.  
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2.4. Obsługa posprzedażna 
 
Funkcja obejmuje następujące działania: 
 

• Fakturowanie cykliczne – okresowe, automatyczne wystawianie faktur dotyczących stałych 
umów z klientami. Do systemu należy wprowadzić klientów związanych z 
przedsiębiorstwem umową dotyczącą świadczenia stałych określonych usług   np.  wynajmu 
pomieszczeń,  usług konserwacyjnych itp. Dla każdego klienta należy określić fakturowane 
usługi oraz częstotliwość wystawiania faktur. Po wciśnięciu przycisku „Utworzenie faktur” 
program automatycznie wystawi faktury, które powinny zostać wystawione w wybranym 
miesiącu. Faktury zostaną dopisane do rejestru sprzedaży.  Wystawione faktury można 
automatycznie  wydrukować. 

• Towary objęte gwarancją – wykaz towarów sprzedawanych z okresem gwarancji. Na 
ekranie zostaną wyświetlone towary, których okres gwarancji nie został zakończony. 
Przeglądanie można ograniczyć do wybranego towaru. Dla zaznaczonych  kontrahentów 
można wysłać e-mail lub utworzyć plik z adresami do korespondencji seryjnej. 

• Rejestr reklamacji  umożliwia ewidencję reklamowanych towarów i usług. Dla każdej 
reklamacji można określić powód reklamacji, sposób załatwienia lub przyczynę  odmowy. 
Dostępne są zestawienia będące analizą reklamacji: reklamacje wg towarów, usług, 
kontrahentów oraz  rodzajów reklamacji. 

• Rejestr niezrealizowanych potrzeb klientów służy do zbierania wiadomości na temat 
wymagań klientów w celu sprecyzowania zamówień odpowiednich towarów  lub 
rozpoczęcia świadczenia określonych usług. Punkt ten można traktować jako bazę 
potencjalnych klientów firmy. Zapisując dane adresowe nowego klienta można  
poinformować go o możliwości  zrealizowania jego potrzeb poprzez wysłanie e-maila lub 
wydrukowanie dokumentu po utworzeniu pliku z adresami. 

 
 
2.5. Analizy sprzedaży 
 
Przy pomocy funkcji można uzyskać następujące zestawy informacji: 
 

• Klienci a asortymenty 
o Nabywcy wskazanego towaru 
o Nabywcy wskazanej usługi transportowej 
o Nabywcy dowolnej innej  usług 

• Sprzedaż wg grup kontrahentów – interpretacja graficzna 
• Prezentacja graficzna sprzedaży ogółem i wg rejestrów w kolejnych latach lub w miesiącach 

wybranego roku 
• Sprzedaż niedokonana  

o Klienci, którzy nie zakupili określonego towaru 
o Klienci, którzy nie zakupili usługi transportowej 
o Klienci, którzy nie zakupili dowolnej usługi 

 
Dla klientów, którzy zakupili towar lub usługę oraz dla klientów, którzy nie zakupili wskazanego 
towaru lub usługi program pozwala na wysłanie poczty elektronicznej  e-mail  lub wydrukowanie 
pisma. 
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