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Dzień dobry 
 
Przedstawiam Państwu pierwszy numer biuletynu informacyjnego. 
Głównym tematem biuletynu jest zintegrowany system informatyczny 
System-1 wersja Windows-InterBase. Jest to system przeznaczony do 
wspomagania zarządzania średniej wielkości przedsiębiorstwem. 
System posiada część ogólną, adresowaną do wszelkiego rodzaju 
przedsiębiorstw /finanse, księgowość, personel/ oraz wydzielone moduły 
adresowane do wybranych branż. Najważniejszy z nich stanowi podsystem 

obsługi transportu. Zawiera on moduły rozliczające wykonane usługi przewozowe, a w opracowaniu 
znajdują się moduły planowania usług. 
Uważamy, że dla firm transportowych już w obecnej wersji system jest najbardziej kompleksowym, 
dostępnym na rynku rozwiązaniem, wspomagającym zarządzanie firmą. Szczegółową prezentację 
przedstawiamy w ostatnim rozdziale biuletynu. 
Zwracamy uwagę na ścisłą integrację podsystemu Transport z podsystemami ekonomicznymi. 
Dla firm z innych branż niż transport system stanowi również kompleksowe rozwiązanie 
informatyczne obsługujące księgowość, sprzedaż, gospodarkę materiałową i magazynową, usługi oraz 
kadry i płace. 
Chcemy aby biuletyn był źródłem informacji o systemie, jego rozwoju, zrealizowanych wdrożeniach, 
a także dostarczał informacje o celowości zakupu i wdrażania systemu. Biuletyn adresujemy zarówno 
do wszystkich użytkujących system klientów jak i firm, które chcemy zainteresować jego wdrożeniem. 
Pierwszy numer biuletynu ma przede wszystkim charakter informacyjny. Przedstawiamy w nim firmę, 
współpracujących partnerów oraz oferowany produkt. W dalszych numerach planujemy bardziej 
szczegółowo  przedstawić poszczególne podsystemy oraz przybliżyć uwarunkowania i problemy 
związane z wdrażaniem systemu. Zamierzamy również poruszać szerzej tematykę baz danych i języka 
SQL. 
Biuletyn odnosi się przede wszystkim do System-1 wersja Windows-InterBase, ale w razie potrzeby 
będziemy również publikować informacje związane z System-1 2000 wersja DOS. 
 
Chwalimy się 
Jesteśmy rzetelni i obowiązkowi 

Terminowo realizujemy wszystkie zobowiązania wdrożeniowe i serwisowe. Na czas 
wprowadzamy zmiany w programach wymuszane przez zmiany przepisów. Nie obiecujemy 
gruszek na wierzbie. Rzetelnie informujemy o możliwościach programów i na bieżąco 
publikujemy wszystkie rozpowszechniane przez nas systemy. 

Jesteśmy kompetentni 
Znamy szczegółowo tematykę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Tworzymy systemy 
informatyczne od 22 lat. W szczególności znamy potrzeby branży transportowej i potrafimy je 
informatyzować. Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne – programowanie w oknach 
systemu Windows z zastosowaniem technologii baz danych klient-serwer. 

Jesteśmy oszczędni 
Tworzymy oprogramowanie przynoszące użytkownikom maksymalne korzyści przy minimalnym 
nakładzie kosztów. 

Będziemy skromni 
Wiemy, że nie jesteśmy jedyni, i że powyższe cechuje wielu innych dostawców rozwiązań 
informatycznych. My współpracujemy z niektórymi klientami z dwustronnym zaufaniem i 
zadowoleniem już od 15 lat. 
 

Waldemar Bulczyński 
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Po co system zintegrowany 
 
Jedna baza danych dla całego przedsiębiorstwa zapewnia niezbędny dostęp do informacji natychmiast 
po jej wprowadzeniu i to na wszystkich połączonych z bazą stanowiskach. Stosowane przez nas 
techniki informatyczne zapewniają natychmiastowe przekazywanie danych między różnymi 
dziedzinami rozliczeń. Przykładowo dane finansowe z rozliczeń usług transportowych są natychmiast i 
bezwarunkowo odnotowywane na kontach księgowych, w rejestrach sprzedaży i na kontach 
rozrachunkowych. Kompleksowo rozliczamy czas pracy pracowników. Dane wynikające z 
odnotowanych na karcie drogowej jazd czy też z wykonanych na stacji obsługi zleceń są 
automatycznie i na bieżąco odnotowywane w rejestrach czasu pracy. Pozwala to na bieżące śledzenie z 
jednej strony stanu realizacji zleceń, a z drugiej wykorzystania czasu pracy i ewentualnego 
przekraczania limitów przez poszczególnych pracowników. Podobne przykłady odnoszą się do analizy 
kosztów. Mogą być one agregowane i śledzone natychmiast po ich wprowadzeniu. 
Pełne korzyści uzyskuje się tylko wtedy, gdy jest uruchomiony cały zintegrowany system i gdy 
wszystkie dane są gromadzone w jednej bazie. Z reguły nie jest to możliwe, jeśli poszczególne 
fragmenty oprogramowania pochodzą od różnych producentów lub są zrealizowane na rozproszonych 
bazach danych /programy w wersji DOS/. Nie jest wówczas możliwa natychmiastowa wymiana 
informacji między poszczególnymi systemami. Odbywa się ona w dłuższych okresach, /np. 
miesięcznych/, co uniemożliwia kompleksowe i natychmiastowe śledzenie niezbędnych do sprawnego 
zarządzania parametrów /koszty, finanse, stan realizacji usług, czas pracy itd./. Integrowanie danych i 
olbrzymie towarzyszące mu koszty stają się obecnie problemem wielu przedsiębiorstw, które wdrożyły 
nie współpracujące ze sobą systemy informatyczne, zakupione od różnych dostawców. 
Jeśli korzystają Państwo obecnie z oprogramowania DOS-owego od różnych producentów to ich 
prosta wymiana na wersje windowsowe czy też klient-serwer z pozostawieniem oddzielnych baz 
danych nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie daje również pełnego efektu wdrożenie nowoczesnej bazy 
danych dla części podsystemów a pozostawienie innych poza bazą. Najwłaściwszym rozwiązaniem 
jest migracja wszystkich systemów do oprogramowania pracującego na jednej, zintegrowanej bazie 
danych. 
 
Podsumowując - stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania w technologii klient-serwer 
zapewniają: 

• ciągły dostęp do wszystkich zgromadzonych informacji, niezależnie od miejsca ich 
wprowadzenia oraz okresu którego dotyczą 

• prezentowanie zarówno szczegółowych informacji, odwołujących się do poszczególnych 
dokumentów, jak i informacji zbiorczych 

• tworzenie informacji zbiorczych za dowolne zadane okresy oraz w dowolnych, zadawanych na 
bieżąco przekrojach. 

 
W systemie nie ma pojęcia wymiany danych między modułami. Podział na moduły jest czysto 
funkcjonalny i ma na celu ułatwienie w operowaniu systemem na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Informacje są zapisane w jednej bazie danych i są dostępne wszystkim posiadającym odpowiednie 
uprawnienia użytkownikom. 
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Ogólna charakterystyka systemu 
 
System-1 wersja Windows-InterBase jest systemem wykonanym w technologii klient-serwer z 
zastosowaniem tzw. „grubego” serwera. Oznacza to, że system składa się z dwóch współpracujących 
ze sobą części: 

• Baza danych System-1, przechowująca wszystkie dane i wyposażona w wewnętrzne algorytmy 
obliczeniowe, spełniające dwie role: kontroli poprawności danych i usprawniające działanie 
systemu poprzez wykonywanie części obliczeń bezpośrednio na serwerze /co ogranicza 
znacznie wymianę informacji na sieci między serwerem a stacjami klienta/. Baza danych jest 
realizowana w oparciu o pakiet InterBase wersja 6.0. 

• Programy klienta służące do wprowadzania danych i prezentacji wyników. Programy są 
opracowane za pomocą pakietu Delphi i są realizowane w technologii okien MDI. Programy 
pracują wyłącznie we współpracy z bazą danych System-1. 

Z założenia baza danych jest jedna i lokuje się ją na serwerze bazy danych który najczęściej jest 
jednocześnie serwerem sieci. 
Serwer winien być wyposażony w system operacyjny Windows Server 2000 lub wyższy. Pożądane są 
jak najwyższe parametry serwera a w szczególności szybkie i niezawodne pamięci dyskowe. Sieć 
winna być wyposażona w protokół TCP/IP i zaleca się sieci o prędkości 100MB. 
Jako stacje klienta mogą pracować dowolne komputery typu IBP PC wyposażone w system 
operacyjny Windows 2000 lub wyższy. 
W instalacjach demo lub w przypadku małych zastosowań serwer i klient może być ulokowany na tym 
samym komputerze. 
W przypadku rozbudowanej struktury przedsiębiorstwa bez możliwości połączeń sieciowych on-line 
jest możliwe instalowanie kilku serwerów bazy danych, z których jeden spełnia rolę serwera 
głównego, a pozostałe mają charakter satelitarny – w takim przypadku system zapewnia wymianę 
danych między serwerami. 
 
Baza danych System-1. 
 
Baza danych składa się z szeregu podzielonych na grupy tematyczne tabel: 

• Kartoteki i zbiory normatywne – np. kartoteka pojazdów, kontrahentów, stawki VAT, plan 
kont, indeks materiałowy 

• Transport – ewidencja taboru, karty drogowe, sprzedaż usług transportowych, rozliczenie 
paliwa, koszty pracy pojazdów 

• Usługi – ewidencja i rozliczanie zleceń /np. stacja obsługi pojazdów/, rozliczanie kart pracy, 
fakturowanie usług 

• Gospodarka magazynowa – pełna ewidencja magazynowa, sprzedaż materiałów, towarów i 
wyrobów, rozliczanie kosztów 

• Finanse i księgowość – księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, rejestry zakupu i sprzedaży, 
raporty kasowe i bankowe, sprawozdawczość, rozrachunki, rozliczanie kosztów  

• Kadry i płace – pełny zakres rozliczeń kadrowych i płacowych, emisja dokumentów 
podatkowych i współpraca z Programem Płatnika. Rozliczenie równoważnego i przerywanego 
czasu pracy. Rozliczenie czasu pracy kierowcy. Automatyczne pobieranie danych źródłowych 
z podsystemów Transport i Usługi (Stacja Obsługi) 

• Środki trwałe - ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
amortyzacja księgowa i podatkowa, analizy majątku trwałego, inwentaryzacja i 
przeszacowanie 

Każda tabela zawiera komplet informacji na dany temat. Tabele są wyposażone w dostępne na 
serwerze mechanizmy kontrolne: klucze główne i klucze zewnętrzne, kontrole poprawności, 



wyzwalacze. Stworzony jest wysoki próg bezpieczeństwa danych, zarówno przez wszechstronną 
kontrolę ich poprawności jak i możliwość selektywnego dostępu do pamiętanych danych. 
Baza danych jest wyposażona w dużą liczbę procedur, prowadzących wewnątrz bazy szereg 
pracochłonnych obliczeń, co znacznie poprawia efektywność pracy i zmniejsza obciążenie 
współpracującej z serwerem sieci. 
 
Baza danych System-1 stanowi samodzielny i w pełni zintegrowany zestaw danych opisujących pracę 
przedsiębiorstwa. Dane mogą być wpisywane i prezentowane za pomocą ogólnie dostępnych 
mechanizmów języka SQL. W pakiecie InterBase komplet rozwiązań zapewnia jego konsola – 
program IBConsole. 
 
W pakiecie System-1 obok bazy danych dostarcza się następujące programy klienta: 
 

  System1 – moduł administracyjny. 
 

• automatyczne tworzenie bazy danych na podstawie dostarczonych opisów 
• przydzielanie dostępów użytkownikom 
• prowadzenie głównych kartotek: Firma, Urzędy skarbowe, Kontrahenci i Osoby 
• emisja przelewów 
• liczenie kapitału początkowego ZUS 
• sekretariat – oprogramowanie dla szkół 
• tworzenie i emisja dokumentów 
• samouczek języka SQL 

 
  Transport 

 
• Kartoteki: Dyspozytornie, Grupy taboru, Marki oraz wspólne dla całego systemu Kontrahenci i Osoby /Kierowcy/. 
• Ewidencja pojazdów: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, przyjęcie i skreślenie, miejsce 

użytkowania z historią zmian, normy zużycia paliwa z rozbiciem na silnik zasadniczy, dodatkowy i ogrzewczy. 
• Tabor: ewidencje ogumienia, silników, akumulatorów i innego wyposażenia. Terminy badań rejestracyjnych, 

technicznych i legalizacyjnych. Możliwość definiowania własnych kartotek. 
• Weryfikacja i ewidencja kart drogowych. Komplet informacji o pracy pojazdów i kierowców: zużycie paliwa, 

zadania przewozowe i rozliczenie jazd.  
• Szybka weryfikacja karty drogowej w oparciu o zdefiniowane wcześniej zadania przewozowe /np. współpraca z 

rozkładem jazdy autobusów/. 
• Rozliczenie paliwa. Zużycie normowane wyliczane w oparciu o normy z tytułu przebiegu oraz motogodzin pracy. 

Możliwość stosowania kilku norm na 100 km oraz norm na tkm /wykonaną pracę przewozową/. Dodatki za 
ciągnięcie przyczep. Inne dodatki, usprawiedliwiające przepał: zima, jazda po mieście, dodarcie, trudne warunki. 
Zużycie rzeczywiste wyliczane według jednej z trzech metod: pełny bak, odnotowywanie stanów zbiorników lub 
od licznika do licznika. Dowolna postać karty paliwowej i zestawień rozliczających zużycie paliwa. 

• Fakturowanie. Dowolne, definiowane przez użytkownika, algorytmy fakturowania. Wartość faktury wyliczana w 
momencie weryfikowania karty drogowej, oddzielnie dla poszczególnych zadań. Niezależna od weryfikacji emisja 
faktur, pozwalająca dowolnie łączyć obciążenia dla danego kontrahenta. Możliwość emisji faktur korygujących 
oraz możliwość wyliczania faktur wewnętrznych. Dowolna postać faktury, rejestrów sprzedaży i zestawień 
finansowych. 

• Gotowość techniczna: ewidencja wszystkich przestojów. Wyliczanie wskaźników gotowości technicznej i 
eksploatacyjnej. 

• Wyniki pracy pojazdów i kierowców – gromadzone automatycznie w trakcie odnotowywania kart drogowych. 
Dostarczają następujące informacje: 

o czasy jazdy, pracy i postojów 
o przebieg pojazdu z wyszczególnieniem kilometrów ładownych 
o przewieziony ładunek /lub osoby/ 
o wykonana i oferowana praca przewozowa 
o wpływy 

• Wszechstronne zestawienia i analizy, grupujące wyniki pracy na dowolne kombinacje kluczy: pojazdy, 
kierowców, kontrahentów, marki, grupy taboru, typy kosztowe, symbole usług itp. 
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• Koszty pracy pojazdów. Szczegółowe rozliczanie kosztów na pojazdy oraz kierowców. Automatyczne pobieranie 
danych z innych modułów systemu /wydane materiały, obsługi techniczne, naprawy, wyposażenie, koszty paliwa, 
płace kierowców, amortyzacje, ubezpieczenia, koszty wydziałowe i ogólnozakładowe i wszelkie inne/. Możliwość 
pobierania danych z modułów w wersji DOS. 

• Możliwość rozszerzeń branżowych np. dystrybucja paliw dla Orlen 
• W opracowaniu: odnotowywanie automatycznych tankowań, dysponowanie taborem i kierowcami 

 
  Sprzedaż i gospodarka magazynowa 

 
• Kartoteki materiałowe: Indeks, Jednostki miary, Asortymenty, Kody wyrobów i usług; 
• Kartoteki usług i czynności /wspólne dla zleceń i bezpośredniej sprzedaży usług/ z możliwością rozliczania 

według norm czasowych lub stałych stawek zryczałtowanych. Dodatkowo możliwość prowadzenia cenników 
szczegółowych /wg marek pojazdów, dostawców lub tabel pojazdów/; 

• Kartoteki magazynów i dokumentów magazynowych /samodzielne definiowanie dowolnych dokumentów/; 
• Karty pracy pracowników: prowadzone w układzie kalendarza z możliwością powiązania ze zleceniami wg 

rożnych wariantów do wyboru; 
• Obsługa stanów i obrotów magazynowych /wg cen zakupu lub ewidencyjnych/ wraz z obsługą rezerwacji. 

Powiązanie wydanych materiałów z nośnikami kosztów /MPK, pojazdy, zlecenia, pracownicy, konta księgowe, 
działy i kontrahenci, dodatkowe nośniki kosztów/. Dla dokumentów rozchodowych możliwość wskazywania 
dowolnej partii lub automatyczny dobór wg „najstarszych zakupów”. Obsługa magazynów zbiorników. 
Możliwość korzystania z czytników kodów kreskowych. Niezależne uprawnienia do obsługi w poszczególnych 
magazynach. Inwentura i przecena w magazynach. Przygotowywanie zamówień zakupowych do magazynów na 
podstawie stanów maksymalnych i minimalnych wraz z odnotowywaniem ich realizacji. Dla dokumentów 
zakupowych współpraca z rejestrem zakupów. 

• Rejestr zleceń dowolnego typu: usługowe, produkcyjne, dotyczące obsługi pojazdów. Samodzielnie 
definiowane grupy zleceń. Możliwa współpraca z magazynem lub bezpośrednia obsługa materiałów. Dowolna 
postać wydruku zlecenia /łącznie z rachunkami wewnętrznymi/. Możliwa obsługa kart pracy pracowników na 
poszczególne zlecenia; 

• Oferty: przygotowywanie ofert na usługi i materiały z możliwością przepisania oferty do zlecenia; 
• Sprzedaż: wystawianie faktur i paragonów /obsługa drukarki fiskalnej POSNET/ dotyczących: 
o bezpośredniej sprzedaży usług i materiałów /bez powiązania z magazynem/ 
o sprzedaży materiałów z magazynu /możliwość wystawiania jednej faktury na dowolną ilość dokumentów 

magazynowych/ 
o sprzedaży zleceń /możliwość wystawiania jednej faktury na dowolną ilość zleceń/ 

Możliwość wystawiania faktur korygujących. Dowolne postaci faktur, niezależnie definiowane rejestry 
sprzedaży. Obsługa rabatów ogółem i indywidualnych na pozycji /możliwość powiązania rabatów z obrotami 
indywidualnie dla każdego kontrahenta/. Obsługa limitów kupieckich z możliwością blokady dalszej sprzedaży. 
Niezależne rabaty na poszczególne asortymenty materiałów. Obsługa specyfikacji materiałów z możliwością 
korzystania z czytników kodów kreskowych. Możliwość nadania uprawnień do dokonywania sprzedaży w 
poszczególnych rejestrach;  

• Zamówienia: rejestrowanie zamówień na materiały i usługi z możliwością przepisania do sprzedaży, dokumentu 
magazynowego lub zlecenia. Obsługa rezerwacji w magazynie na zamówione materiały; 

• Możliwość automatycznego tworzenia dekretów księgowych z magazynu i sprzedaży /wg dowolnie 
definiowanych algorytmów, indywidualnie dla każdego dokumentu lub zbiorczo/, które następnie przetwarzane 
są przez moduł FK; 

• Eksport i import danych pomiędzy serwerami /dla instalacji z serwerami satelitarnymi/. 
• Zestawienia i analizy ilościowo-wartościowe dla wszystkich obsługiwanych zagadnień. Możliwość przeglądania 

wyników na ekranie oraz wydruki tabulogramów. 
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  Finanse i  księgowość 
 

• Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa: obroty  i salda kont księgi głównej, dziennik księgowań, salda i obroty 
kont syntetycznych,  obroty kont za dowolny okres; bilans otwarcia i zamknięcia; możliwość zdefiniowania 
automatycznych przeksięgowań; ewidencja obrotów na kontach pozabilansowych 

• Plan kont użytkownika – wieloczłonowa budowa konta, możliwość określenia jako analityki danych z innych 
kartotek systemu: oddziałów, kontrahentów, pracowników, pojazdów lub innych nośników kosztów; konta 
pozabilansowe 

• Pełne rozliczenie VAT:  rejestry zakupu i sprzedaży, deklaracja VAT,  zestawienia podatku VAT w różnych 
układach:  wg rejestrów,  zbiorczo w miesiącu lub narastająco  

• Noty korygujące, faktury VAT RR - wydruk faktury i rejestr faktur 
• Raporty kasowe:  ewidencja obrotów gotówkowych przedsiębiorstwa z równoczesnym dekretowaniem; 

możliwość zainstalowania wielu kas w złotówkach i w walutach obcych - rozchód walut po kursie 
rzeczywistym lub średnim; dokumenty KP i KW; 

• Raporty bankowe: ewidencja  danych z wyciągów bankowych z możliwością równoczesnego  rozliczania 
zapłaconych faktur i automatycznego dekretowania;  

• Rozrachunki z kontrahentami w złotówkach i walutach: salda kontrahentów; windykacja należności - monity, 
odsetki od nieterminowych zapłat i na dzień bilansowy; potwierdzenia sald, wydruk specyfikacji do 
potwierdzeń sald;  różnice kursowe bieżące i bilansowe; zbiorcze polecenia przelewów,  przelewy elektroniczne 
w różnych  standardach bankowych. 

• Rozrachunki z pracownikami: salda pracowników,  rozliczanie zaliczek 
• Sprawozdawczość finansowa:  Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych,  sprawozdanie 

F-01; możliwość zdefiniowania innych własnych sprawozdań  
• Koszty:   

o różne warianty księgowania kosztów: 
 wprowadzanie oddzielnie dekretów na konta zespołu 4 i 5 
 równoczesne wprowadzanie dekretów na konta zespołów 4 i 5 – program księguje 

automatycznie na koncie 490 
 tworzenie dekretów na konta zespołu 4 na podstawie obrotów na kontach zespołu 5 
 tworzenie dekretów na konta zespołu 5 na podstawie obrotów na kontach zespołu 4 

o rozliczanie kosztów pośrednich wg różnorodnych kluczy  rozliczeniowych: obrotów na  kontach lub 
kluczy wprowadzonych z zewnątrz, automatyczne przeksięgowania kosztów 

o automatyczne obliczanie wartości kluczy rozliczeniowych z innych modułów na podstawie zadanych 
algorytmów, np. czas pracy grup pojazdów  

o zestawienia kosztów w różnych przekrojach i okresach. 
• Analizy finansowe – informacje niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem - za dowolne okresy: miesiące, lata 

kalendarzowe, narastająco w roku: 
o struktura należności i zobowiązań w różnych przekrojach,  
o analizy majątku firmy, 
o koszty wg rodzajów,  typów działalności  oraz wg nośników kosztów  
o przychody wg typów działalności, 
o wynik finansowy, 
o wskaźniki finansowe: płynności, rentowności itp. 
o inne analizy zdefiniowane przez użytkownika. 

• Wszystkie zestawienia emitowane przez system mogą być modyfikowane przez użytkownika w celu dostosowania 
do własnych potrzeb. Do standardu oferowanego przez system można dodać dowolną ilość nowych zestawień. 
Będą one pojawiać się w listach sterujących programu wskazanych przez użytkownika. 

• Dane wprowadzone do systemu widoczne są w księgach rachunkowych natychmiast po wprowadzeniu.  Pełna 
korekta danych możliwa jest do czasu zaksięgowania dokumentu. Użytkownik może pracować równocześnie w 
kilku otwartych okresach sprawozdawczych.  Wprowadzono tzw. 13-ty miesiąc w celu wydzielenia 
przeksięgowań dokonywanych na koniec roku. Przeksięgowania mogą być wykonywane przez program 
automatycznie po określeniu odpowiednich algorytmów. 

• System zawiera szereg mechanizmów ułatwiających wprowadzanie danych: automatyczne storno do wskazanego 
dokumentu,  przepisanie dekretów z innego dokumentu,  określenie algorytmów do automatycznego tworzenia 
dekretów do faktur wprowadzanych do rejestrów, sumowanie danych w różnych zakresach i inne. 

• Dekrety z innych modułów systemu pojawiają się w księgach rachunkowych automatycznie po utworzeniu 
polecenia księgowania w module. Informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami transportowymi  dostępne są 
natychmiast po zatwierdzeniu faktury w module Transport. System przyjmuje polecenie księgowania również z 
innych modułów spoza bieżącej instalacji zarówno w wersji WINDOWS jak i DOS. 
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• W rejestrach sprzedaży systemu automatyczne pojawiają się wszystkie faktury wystawione przez moduły 
dokonujące sprzedaży. Można dopisać do rejestru faktury dotyczące vat-u  od kosztów reprezentacji i reklamy, 
importu usług i inne. Program obliczy automatycznie deklarację VAT, uwzględniając zapłaty dokonane przez 
rolników bonami paliwowymi. System jest przystosowany do zmian przepisów dotyczących VAT. Stawki VAT są 
dostępne w instalacji i w razie  zmian w przepisach można  dopisać do wykazu nowe stawki lub określić, że 
dotychczasowa stawka jest nieczynna.  

 
  Kadry i Płace 

 
• Kadry – pełna ewidencja kadrowa pracowników : dane ewidencyjne, przebieg zatrudnienia, stan rodzinny, 

adresy, konta bankowe i inne definiowane przez użytkownika składniki (np. daty badań lekarskich, numery 
legitymacji, rozmiar odzieży itp.) 

• Umowy o pracę i cywilno – prawne : możliwość przypisania pracownikowi kilku różnych umów rozliczanych na 
listach płac, przypisanie stałych stawek do tych umów, w ramach umowy ewidencja zajmowanych stanowisk, 
działów, przynależność do konta kosztów itd. 

• Listy i zestawienia ilościowe związane z ewidencją kadrową wykonywane w dowolnych przekrojach jak np. lista 
pracowników wg dat urodzenia, kiedy przypadają badania lekarskie, pracownicy zwolnieni, wykaz dzieci w 
określonym przedziale wiekowym, zestawienia umów na czas określony, lista nagród jubileuszowych, średnie 
zatrudnienie itd.; możliwość definicji własnych zestawień według potrzeb 

• Wydruki kadrowe : związane z ewidencją pracowników takie jak : świadectwo pracy, umowa o pracę, 
rozwiązanie umowy, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zmiana angażu, opinia o pracy, 
wniosek o zasiłek. System zawiera narzędzia do budowy własnych formularzy. 

• Ewidencja czasu pracy : możliwość tworzenia kalendarzy indywidualnych, tworzenie i emisja kart pracy 
pracowników, mechanizmy automatycznego rozliczania nadgodzin, współpraca z listą płac w zakresie 
ewidencji zwolnień i urlopów, zestawienia czasu nieprzepracowanego, godzin pracy i nadgodzin 

• Kartoteka urlopowa : generowanie uprawnień urlopowych na podstawie stażu pracy, kartoteki uprawnień 
urlopowych prowadzone są za kolejne lata i umożliwiają ewidencję i rozliczanie urlopów zaległych, 
wykorzystanie urlopu jest odnotowywane podczas nanoszenia nieobecności na listach płac, ewidencji podlegają 
: urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem, inne urlopy - np. szkoleniowy. Możliwy jest wydruk zestawień 
urlopów zaległych, przysługujących, list zasiłkowych itp. 

• Naliczanie płac : program umożliwia rozliczanie umów o pracę jak i umów zleceń, o dzieło i innych. Emitowane 
są listy płac na których rozliczony jest podatek dochodowy i składki ZUS; wynagrodzenia rozliczać można 
korzystając z algorytmów naliczeń płac definiowanych przez użytkownika (wynagrodzenia ryczałtowe, 
godzinowe, akord, prowizja) oraz z zapisów wstawianych ręcznie. Na liście rozliczane są również potrącenia 
(PZU, związki zawodowe, pożyczki i inne), dodatki (delegacje, ekwiwalenty za odzież) oraz zasiłki (rodzinne, 
pielęgnacyjne, chorobowe płatne przez zakład i ZUS itd.). 

• Podstawa do zasiłku chorobowego i urlopu wypoczynkowego : na podstawie gromadzonych w poprzednich 
miesiącach rozliczeniowych. Podczas definiowania składników płacowych określany jest sposób budowy 
podstawy: składniki w stałej i zmiennej wysokości, podstawy okresowe (kwartalne, roczne). System naliczając 
podstawę i rozliczając nieobecność jednocześnie dokonuje odpowiednich potrąceń ze składników w stałej 
wysokości. 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych : zapisy odnotowywane są zarówno z list płac jak i zapisów ręcznych. 
Pracownikowi przypisuje się informacje o wysokości kosztów, uldze, zwolnieniach czy przesunięciu progów 
podatkowych dzięki czemu możliwe jest prawidłowe rozliczenie podatku na liście płac oraz emisja Pitów 11, 40 
czy 8b. Po obliczeniu list płac system emituje Pit-4. 

• Współpraca z Programem Płatnika : na podstawie danych zgromadzonych w kadrach (tytuł ubezpieczenia, kody 
niepełnosprawności) wystawiane są dokumenty zgłoszenia pracownika, wyrejestrowania oraz zgłoszenie 
członków rodziny. Na podstawie rozliczeń list płac wystawiany jest komplet dokumentów DRA, RCA, RSA i 
RZA. Tworzone pliki mają format zgodny z Programem Płatnika i są w nim przyjmowane funkcją importu. 

• Księgowanie i zestawienia płacowe : księgowanie płac i inne zestawienia : wynagrodzenia w podziale na MPK, 
listy płac, działy itp., zestawienie potrąceń, średnie wynagrodzenie w działach i inne definiowane samodzielnie 
przez użytkownika. 

• Kasa zapomogowo-pożyczkowa i fundusz mieszkaniowy. Udzielanie i rozliczanie pożyczek. Automatyczne 
potrącenia na listach płac. 
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  Środki trwałe 
 

• Kartoteka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja może dotyczyć zarówno 
środków amortyzowanych w czasie jak i niskocennych składników majątku trwałego. Użytkownik ma możliwość 
określenia sposobu klasyfikacji środków trwałych oraz miejsc ich użytkowania poprzez wprowadzenie własnych 
symboli dla rodzajów majątku trwałego, rodzajów środków trwałych, działów, pionów oraz oddziałów. Dla 
środków trwałych będących pojazdami określona jest współpraca z kartoteką pojazdów z systemu TRANSPORT, 
dla środków trwałych będących innymi nośnikami kosztów - z kartoteką nośników. Dla każdego środka można 
określić osobę odpowiedzialną - współpraca z kartoteką pracowników. 

• Tabele amortyzacji księgowej /umorzenia/ i podatkowej. Program dopuszcza różne stawki odpisu dla amortyzacji 
księgowej i podatkowej. 

• Wszelkie operacje dotyczące zmian zachodzących w majątku firmy: przychody,  ulepszenia środków, zmiany 
miejsc użytkowania,  zmiany sposobów amortyzacji, rozchody, likwidacje częściowe, odpisy amortyzacyjne 
planowe, odpisy  z tytułu trwałej utraty wartości, aktualizacja wartości majątku /przeszacowania/. Wszystkie 
operacje mogą zostać automatycznie zaksięgowane do modułu FK  poprzez utworzenie polecenia księgowania z 
systemu. Sposób księgowania operacji: tj. symbole kont i sposób grupowania wartości na kontach /zbiorczo dla 
grup klasyfikacji środków trwałych czy dla każdego środka oddzielnie/ jest definiowany przez użytkownika. 

• Inwentura na dowolny dzień w roku:  pełna lub wyrywkowa, dla całego przedsiębiorstwa lub wskazanego działu. 
• Analizy i zestawienia, które stanowią pełną dokumentację majątku przedsiębiorstwa: plan amortyzacji, tabela 

amortyzacji, kartoteka środków trwałych,  amortyzacja w miesiącu, w roku oraz w kolejnych latach, zestawienia 
zbiorcze majątku /wg:  grup klasyfikacji środków trwałych, pełnych symboli klasyfikacji środków trwałych, 
rodzajów środków trwałych, miejsc użytkowania /działów/, sfer działalności, rodzajów majątku trwałego itp./, 
środki wg stopnia zamortyzowania, przychody i rozchody zbiorczo wg rodzajów i  grup klasyfikacji ŚT,  struktura 
wiekowa ŚT, dynamika majątku w latach lub w miesiącach roku.  
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Kalendarium tworzenia systemu 
 
Okres  Firma System informatyczny 
1981 - 1987 Ośrodek Informatyki PKS 

Zjednoczenie PKS, KPKS 
System rozliczeń przedsiębiorstw PKS realizowany 
na dużych komputerach serii ODRA i RIAD  

1987 - 1998 ADIROPOL Spółka z o.o. 
TRANSKOM Spółka z o.o. 
SYSTEM-1 Spółka z o.o. 
SYSTEM-1 Zakład  
Zastosowań Informatyki 

System rozliczeń przedsiębiorstw złożony z 
oddzielnych modułów: 
Transport, Gospodarka materiałowa, FK, Środki 
trwałe, Kadry i płace 
Wersja DOS – Clipper /bazy lokalne w standardzie 
Dbase/ 

1999 - 2003 SYSTEM-1 Zakład  
Zastosowań Informatyki 

System-1 wersja 2000 
Zintegrowany pakiet złożony z modułów: Firma, 
Usługi /Stacja obsługi/, Kadry i płace, Transport 
Wersja DOS – Clipper /bazy lokalne w standardzie 
Dbase/ 

2001 - SYSTEM-1 Zakład  
Zastosowań Informatyki 

System-1 wersja Windows-InterBase 
Zintegrowany system w technologii klient-serwer 
zrealizowany w oparciu o bazę danych InterBase 
wersja 6.0. 
 

 
Wszystkie wymienione systemy były realizowane pod kierownictwem i nadzorem informatycznym 
Waldemara Bulczyńskiego, który pełnił kolejno funkcje: 

• kierownika działu informatyki w Ośrodku Informatyki KPKS w Poznaniu 
• dyrektora ds. informatyki w Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Adiropol Spółka z o.o. w 

Poznaniu 
• współzałożyciela i prezesa Zakładu Usługowo-Wdrożeniowego Transkom Spółka z o.o. w 

Poznaniu 
• założyciela i prezesa Zakładu Zastosowań Informatyki System-1 Spółka z o.o. w Poznaniu 

przekształconego później w SYSTEM-1 Zakład Zastosowań Informatyki 
 

W latach 1981-1990 prace były realizowane na zlecenie i w ścisłej współpracy z Instytutem 
Transportu Samochodowego w Warszawie. Od roku 1990 prace są realizowane na konto 
prowadzących je firm. Wyłączne prawa autorskie do systemów System-1 wersja 2000 i  System-1 
wersja Windows-InterBase posiada SYSTEM-1 Zakład Zastosowań Informatyki w Poznaniu. 
 
Programy w wersji DOS-Clipper są używane w 450 przedsiębiorstwach w tym w około 200 firmach 
transportowych. Programy są na bieżąco konserwowane, z uwzględnieniem zmian przepisów i proces 
ten będzie kontynuowany według potrzeb klientów. 
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Zasady dystrybucji systemu 
 
Lista podsystemów 
 
TR - transport 
Moduły: Karta drogowa /weryfikacja, paliwo, czas pracy kierowcy, statystyka/ 
 Fakturowanie 
 Tabor 
 Koszty pracy pojazdów 
 Dyspozytornia /w opracowaniu/ 
Licencje: A – jeden z modułów do 50 pojazdów silnikowych lub dwa moduły do 30 pojazdów 
 B – 1-3 modułów bez ograniczenia liczby pojazdów 
 C – pełny system 
KP – kadry i płace 
Moduły: Kadry /z kartoteką urlopową/ 
 Płace /umowy o prace, umowy zlecenia i o dzieło, podatek dochodowy, ZUS, KZP/ 
 Czas pracy 
Licencje: A – jeden z modułów do 50 pracowników 
 B – 1-2 modułów bez ograniczenia liczby pracowników 
 C – pełny system 
US - usługi 
Moduły: Fakturowanie 
 Zlecenia /w tym SO/ 
 Karty pracy 
 Oferty 
Licencje: A – tylko fakturowanie 
 B – 1-2 modułów 
 C – pełny system 
GM – gospodarka materiałowa 
Moduły: Magazyn /wszystkie dodatki/ 
 Fakturowanie 
 Koszty 
Licencje: A – magazyn + fakturowanie bez MM /tylko jeden magazyn/ i dodatków 
 B – 1-2 modułów bez ograniczeń 
 C – pełny system 
FK – finansowo-księgowy 
Moduły: Rejestry sprzedaży i zakupów 
 Kasa i bank 
 Rozrachunki 
 Ewidencja F-K 
Licencje: A – jeden z modułów 
 B – 1-3 modułów 
 C – pełny system 
ST – środki trwałe 
Moduły: Środki trwałe 
 Wyposażenie 
Licencje: A – ST do 100 środków lub wyposażenie 
 B – ST bez ograniczeń 
 C – pełny system 
 
System-1 – moduł administracyjny 
Moduł administrujący systemem. Zawiera mechanizmy integrujące system oraz szczegółowe rozwiązania, nie objęte żadną z powyższych licencji. 
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Rodzaje i cena licencji 
Cena systemu składa się z dwóch elementów: 
1. licencja na stanowisko – licencjonowane jest każde stanowisko komputerowe z którego system 

może być uruchomiony, włączenie z serwerem, na którym jest zainstalowana baza danych. 
Koszt licencji pierwsze stanowisko 0,00 zł 
  każde następne 1200,00 zł 
Licencja na stanowisko uprawnia do korzystania na objętym nim stanowisku komputerowym z 
modułu administracyjnego System-1 oraz wszystkich podsystemów objętych licencją na 
podsystem. 

2. licencja na podsystem – licencjonowany jest każdy podsystem, przy czym licencja jest związana z 
serwerem obsługującym bazę danych. Każdy serwer wymaga oddzielnej licencji na każdy 
zainstalowany na nim podsystem. Z podsystemu może korzystać dowolna liczba komputerów 
objętych licencją na stanowisko. Zakres licencji jest określony przez jej typ: A B lub C. 
Koszt licencji: 
 

  A B C 
TR 3750 6000 7500
KP 3750 6000 7500
US 2000 3200 4000
GM 3000 4800 6000
FK 3750 6000 7500
ST 1250 2000 2500

 
Koszt licencji podsystemu odnosi się do pierwszego serwera. Na każdym następnym wynosi 50% 
ceny podstawowej. Na serwer lokalny /każdy następny za wyjątkiem pierwszego/ odpłatność 
wynosi 25% ceny podstawowej. 
Przez serwer rozumie się każdy komputer na który zostaje zainstalowana baza danych. Serwer 
lokalny jest komputerem nie podłączonym do sieci i nie udostępniającym „on line” gromadzonych 
danych.  

Poszczególne podsystemy mogą być zainstalowane na jednym lub kilku serwerach, przy czy na 
każdym z nich można instalować inny zestaw podsystemów. 
Jeśli wykupuje się licencję podsystemu na więcej niż jeden serwer to na wszystkich serwerach 
obowiązuje ten sam typ licencji /A B lub C/. 
 
Od wartości systemu udzielany jest szereg rabatów, szczególnie przy zakupie całego pakietu, tzn. 
wszystkich podsystemów w licencji C. 
Szczegóły dotyczące wyceny systemu są dostępne w arkuszu kalkulacyjnym prezentowany na stronie 
internetowej www.system-1.com.pl. 
 
Sprzedaż systemu odbywa się na zasadzie umowy zawieranej z firmą System-1 lub z jednym z 
naszych partnerów. 
Sprzedaży systemu towarzyszy propozycja jego wdrożenia i późniejszego serwisowania. 
Standardem jest zawieranie nieograniczonych w czasie umów serwisowych, zapewniających ciągłe 
dostawy nowych wersji oprogramowania oraz gwarantujących pomoc w bieżącej eksploatacji systemu.

http://www.system-1.com.pl/
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Wdrażanie i serwisowanie systemu 
 
Wdrożenie jest zazwyczaj wspólnym przedsięwzięciem, realizowanym przez Użytkownika we 
współpracy z firmą System-1 lub jednym z jej partnerów. 
Wdrożenie ma na celu: 

• określenie warunków eksploatacji systemu, zdefiniowanie stanowisk klienta i zakresu 
realizowanych na nich prac 

• przegląd i ewentualne dostosowanie do potrzeb systemu organizacji pracy, postaci i obiegu 
dokumentów, bazy normatywnej takiej jak plan kont, symbole działów, stanowisk 

• określenie zmiennych parametrów instalacyjnych systemu i wyborze dostępnych wariantów 
• opracowanie szczegółowych algorytmów rozliczania zużycia paliwa, fakturowania usług, 

obliczania płac i księgowania zdarzeń finansowych 
• dostosowanie do potrzeb Użytkownika zestawu dostarczonych w instalacji wzorcowej 

dokumentów 
• szkolenie pracowników 
• przeniesienie istniejących już danych z dotychczas używanych systemów informatycznych 
• próbną eksploatację poszczególnych modułów systemu i nadzór nad początkowym okresem 

pełnej eksploatacji. 
 
Czas wdrożenia systemu w jego pełnym zakresie wynosi 6-12 miesięcy. Wdrożenie wybranych 
podsystemów jest możliwe w krótszym czasie. 
Koszt wdrożenia zależy od stopnia zaangażowania w proces wdrożenia przedstawicieli System-1. 
Wdrożenie może być rozliczane według stawek godzinowych lub na podstawie ustalonej w umowie 
wdrożeniowej zryczałtowanej kwoty. 
 
Serwisowanie systemu następuje po jego wdrożeniu i obejmuje: 

• prawo dostępu do nowych wersji systemu, w tym dostęp do wszystkich zmian spowodowanych 
zmianami przepisów 

• konsultacje dotyczące bieżącej eksploatacji systemu, możliwość uzupełniających szkoleń 
• pomoc w przypadku awarii systemu. 

Koszty serwisowania z wykluczeniem prac realizowanych w siedzibie klienta wynoszą kwartalnie 
2.5% wartości systemu. Prace w siedzibie klienta są rozliczane wg stawek godzinowych na podstawie 
kart pracy. 
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Nasi partnerzy 
 
Oddziały 
 
SYSTEM-1 sc w Bydgoszczy  
ul. Tucholska 7/40  
tel. (0-52) 3714-999,  bydgoszcz@system1.a4.pl
  
SYSTEM-1 w Koszalinie  
Konikowo 83, 76-024 Świeszyno 
tel, (0-94) 316-15-12, 342-78-51, system-1epro@onet.pl
 
NUMERIC SYSTEM-1 Sp. z o.o. w Katowicach 
ul. Armii Krajowej 72/2 
tel. (0-32) 2026299, 2026301, numeric@kki.net.pl
 
ZUI SYSTEM-1 w Lublinie  
ul. Tysiąclecia 6, 20-121 Lublin  
609553336, PPKS Lublin (081) 7461730, centrum@pks.lublin.pl
 
Dealerzy 
 
Zakład Usług Informatycznych "BETA - SYSTEM"  
Robert Krzysztof Janecki ul. Zaciszna 18, 33-101 TARNÓW 
tel. 502 370302, (014) 6310703, robertjanecki@wp.pl
 
AUTOKOM SC M.Zalewski D.Engelmann    
ul.Sucha 1-11, 50-086 WROCŁAW, tel. (071) 361-01-77 
 
Zakład Usług Informatycznych MEGA  
Andrzej Gruca  ul. Sportowa 62A/7 42-200 CZĘSTOCHOWA 
tel. (034) 3648343, 606 246528, a.gruca@wp.pl
 
Zakład Usługowo-Wdrożeniowy Tomasz Opara   
ul.Spokojna 11/2, 66-400 GORZÓW WLKP. 
tel. (095) 7228646, 602 824437, opara.t@ato.com.pl
 
RAKBIT Jarosław Rak 
os. Konstytucji 3 Maja 22d/51, 67-100 NOWA SÓL  
tel. (068) 3871825, 601 550832, rakbit@nsol.pl
 
ADMIN Komputery, sieci, systemy 
Marek Włoch, ul. P. Skargi 1/86, 22-100 CHEŁM 
tel. (082) 5643319, 605 227991, marek.wloch@metronet.pl
 
PC SOFT Zakład Zastosowań Informatyki 
Wojciech Olfans Lwowska 13, 22-100 CHEŁM 
tel. (082) 5621130, 601 268992, wojtek@pcsoft.pl, www.pcsoft.pl 
 
ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH ScanBit  
Piotr Smyda 
28-100 BUSKO-ZDRÓJ, tel. 0606 893153, scanbit@ki.onet.pl
 
" GRAMPOL " Grażyna Marczewska ul. Kwiatowa 2 
66-004 Drzonków, tel. 0-502 322483 
 
Usługi komputerowe I Z O L D A ul. A. Gryfitki 2/71  76-200 SŁUPSK  
tel. (059) 431-505 

mailto:bydgoszcz@system1.a4.pl
mailto:system-1epro@onet.pl
mailto:numeric@kki.net.pl
mailto:centrum@pks.lublin.pl
mailto:robertjanecki@wp.pl
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mailto:rakbit@nsol.pl
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mailto:scanbit@ki.onet.pl


Szczegółowe opisy systemów 
 

  Transport 
 
Ewidencja pojazdów. 

 
W siatce wyświetlana jest lista wszystkich pojazdów a obok na panelu szczegółowy opis jednego, wybranego w 
siatce, pojazdu. Zakładki grupują informacje według ich typów. 

 
Normy zużycia paliwa niezbędne do wyliczenia 
zużycia normowanego. 
Trzy rodzaje silników: 
Zasadniczy – rozliczany z jazdy oraz dodatkowo z 
pracy wg normy na motogodzinę. 
Dodatkowy – np. żurawik z własnym silnikiem. 
Ogrzewczy – może być oddzielnym urządzeniem lub 
zespolony z silnikiem zasadniczym. 
W razie zdefiniowania kilku norm wyboru jednej z 
nich dokonuje się w trakcie weryfikacji karty 
drogowej. 
Algorytm rozliczania paliwa przywołuje właściwe 
wzory obliczeń i określa sposób rozliczania zużycia 
rzeczywistego: pełny bak, rzeczywiste stany 
zbiorników, według liczników tankowań.
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Dane techniczne dostarczają dalsze charakteryzujące 
pojazd informacje.  
Mogą one być rozszerzone o nie prezentowane w 
niniejszym opracowaniu kolejne zakładki, zawierające 
dla danego pojazdu komplet informacji o 
zamontowanych na pojeździe silnikach, 
akumulatorach, ogumieniu i innym wyposażeniu. 
Możliwa jest szczegółowa ewidencja badań 
rejestracyjnych, technicznych i legalizacji zbiorników. 
Wykazany przebieg ogółem pojazdu jest 
automatycznie powiększany w trakcie weryfikacji kart 
drogowych. 
 
 
 
 

 
 

 
Miejsca użytkowania pozwalają prowadzić historię 
zmian, przede wszystkim dyspozytorni, do której 
pojazd jest przypisany, ale możliwe jest również 
odnotowanie zmiany innych parametrów (typu 
kosztowego, ładowności itp.). 
 
Daty kolejnych zmian są widoczne w siatce a panel 
zawiera szczegółowe informacji dla aktualnie 
wybranej zmiany. 
 
Możliwe jest również oznaczenie pojazdu jako 
nieczynnego – pozostaje on w ewidencji firmy ale nie 
jest uwzględniany przy ustalaniu gotowości 
technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ewidencja pojazdów odzwierciedla i zastępuje prowadzone ręcznie kartoteki. Jest wspomagana kartotekami 
dyspozytorni, grup taboru i marek. 
Uzupełnieniem jest szczegółowa ewidencja taboru: silniki, ogumienie, akumulatory i inne wyposażenie. 
Terminy badań rejestracyjnych, dozoru technicznego i legalizacji zbiorników. 
Możliwe są dowolne charakterystyczne dla technologii sql zestawienia, zarówno przedstawiające 
zaewidencjonowane dane jak i wszelkie analizy. 
Kartoteka pojazdów i towarzyszące jej stanowią podstawę dla pozostałych funkcji systemu: weryfikacji, 
fakturowania, kosztów oraz zestawień i analiz z wyników pracy pojazdów oraz kierowców. 
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Weryfikacja kart drogowych. 
 
Karta drogowa – podstawowy dokument w programie Transport. Postać karty podczas weryfikacji zależy od 
ustawień instalacyjnych oraz rodzaju wprowadzanych danych. Karta umożliwia dokładne określenie daty i 
czasu wyjazdu oraz powrotu (data powrotu może być późniejsza dla kart wielodniowych), podanie nazwisk 
kierowców oraz numeru przyczepy/naczepy. 
 

 
 
Podczas wypełniania karty drogowej zapisywane są informacje o paliwie i tankowaniu, jak i informacje 
statystyczne, dzięki czemu otrzymać można komplet danych o pracy pojazdów i kierowców.  
Program wspomaga weryfikację karty informując np. o niezgodności liczników czy niezgodności czasu ogółem 
z czasami rozpisanymi w jazdach. 
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Rozliczenie paliwa – według norm na 100 km, na tonokilometry oraz z motogodzin pracy na poszczególne 
silniki. Uwzględniane są inne dodatki – za przyczepy, dotarcie, zima, itd. Na ekranie znajdują się przypisane do 
pojazdu normy paliwowe oraz dane statystyczne wyliczone z jazd. 
 

 
 
 
 
Wykaz tankowań – do wyliczenia zużycia rzeczywistego. Zużycie rzeczywiste wyznaczyć można według 
metody pełnego baku, odnotowując stany zbiorników lub też od licznika do licznika. Informacja o 
zatankowaniu do pełna istotna jest przy rozliczaniu paliwa od licznika do licznika. 
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Określenie zadań przewozowych polega na podaniu działu (dla zleceń wewnętrznych) lub numeru kontrahenta 
(dla zewnętrznych). Przypisanie zadania do odpowiedniego rodzaju przewozu przywołuje odpowiedni komplet 
danych do fakturowania. Podanie grupy zleceń, działu, rodzaju przewozu oraz symbolu usługi umożliwia 
późniejszą analizę zgromadzonych danych w wybranych przekrojach. 
 

 
 
Układ danych do fakturowania zależy od podanego rodzaju przewozu. W programie istnieje 
możliwość samodzielnego definiowania danych używanych w fakturowaniu (ich nazwy, stawki VAT) 
jak i ich rozmieszczenia na panelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyliczenie faktury z danych następuje według algorytmów fakturowania, które również można 
samodzielnie definiować. Poszczególne paragrafy wchodzące w skład faktury opatrzone mogą być 
różnymi stawkami VAT. 
Do faktury można dołączać pozycje nie wchodzące w jej część fiskalna, jak np. opłata skarbowa. 
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Opis jazd przypisanych do zadań zawiera pełne rozliczenie czasu pracy pojazdu oraz przebiegu. Program 
wspomaga weryfikację karty oraz wylicza pracę przewozową wykorzystywaną przy rozliczaniu paliwa normą 
na tonokilometry. 
 

 
 
 
Czas pracy kierowcy 

 
 
Zapisy w kartach pracy są wystawiane automatycznie na podstawie opisów jazd, ale mogą być 
również dopisywane ręcznie. 
Zapisy te są dalej w module czasu pracy /podsystem Kadry i płace/ przetwarzane do postaci 
miesięcznych kart pracy, z automatycznym rozliczanie godzin nocnych i popołudniowych oraz 
nadgodzin. Stanowią jednocześnie źródło do obliczenia płac.

23 



Fakturowanie 
 
Rozpisane w kartach drogowych zadania oznaczone jako zewnętrzne grupowane są na przypisany im numer 
kontrahenta. Po wskazaniu i zaznaczeniu zadań wykonanych dla danego kontrahenta (wszystkich albo części – 
np. pochodzących z jednej dekady) utworzyć można dla nich fakturę 

 
 

Wyemitowana faktura może przyjąć dowolną postać graficzną. Poniżej przedstawiono jedną z możliwych. 
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Utworzone faktury znajdują się w rejestrze. Pozwala on między innymi na wystawianie faktur korygujących. 
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Meldunek o stanie taboru i gotowości technicznej 
 
Na podstawie zapisów z kartoteki pojazdów tworzona jest informacja o stanie taboru. Dla pojazdu wyznaczana 
jest ilość dni inwentarzowych oraz pracy i gotowości technicznej. Ingerencja w dni gotowości technicznej i 
pracy możliwa jest poprzez dopisanie rodzaju postoju w danym dniu miesiąca.  
 

 
 
Na podstawie zgromadzonych danych system emituje zestawienie stanu taboru i gotowości technicznej. 
 

 
 
Powyższy wydruk ma charakter przykładowy. System pozwala konstruować wydruki o dowolnych przekrojach 
danych.
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Zestawienia i analizy 
 
Pakiet oprogramowania System-1 jest wyposażony we własny, uniwersalny generator raportów. Pozwala on 
definiować dowolne, wieloprzekrojowe zestawienia z wszystkich, zgromadzonych w bazie danych. Zestawienia 
mogą bazować tylko na tabelach z systemu Transport lub też łączyć je z wynikami z innych podsystemów. 
Próbki zestawień wskazano w niniejszym opracowaniu. Ich zawartość i układ może być dowolnie 
modyfikowana.  
Analizy są w pionie /kolumny/ ograniczone jedynie wielkością kartki. W poziomie możliwe jest definiowanie 
do 10 grup podsumowań oraz wymaganych przez ustawę o rachunkowości podsumowań strony. 
Szczegóły opisujące sposób definiowania zestawień są zawarte w dokumentacji programu System1. 
Z instalacją programu Transport jest dostarczany szeroki wachlarz już zdefiniowanych zestawień i analiz: 

• wykaz pojazdów w różnych przekrojach i zestawach danych 
• meldunek o stanie taboru 
• zbiorcze wyniki statystyczne 
• stan taboru i gotowość techniczna 
• miesięczna karta eksploatacyjna pojazdu 
• wyniki pracy z podziałami na: 

o marki  
o symbole usług 
o miejsca powstawania kosztów 
o typy kosztowe pojazdów 
o kontrahentów 

• rejestry sprzedaży 
• analiza wpływów w różnych przekrojach 
• wyniki pracy kierowców 
• miesięczna karta paliwowa 
• analizy zużycia paliwa według pojazdów, marek i kierowców 
• zestawienia tankowań paliwa 
• tabulogram nieciągłości liczników. 
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Inne moduły 
 
System może być rozszerzony o dodatkowe moduły: Tabor oraz Koszty pracy pojazdów. 
 
Tabor 

• ewidencja ogumienia 
• ewidencja silników 
• ewidencja akumulatorów 
• ewidencja wyposażenia 
• rejestr napraw 
• terminy badań rejestracyjnych, dozoru technicznego, legalizacji zbiorników i tachografów 
• ubezpieczenia pojazdów 
• inne, samodzielnie definiowane ewidencje. 

 
Koszty pracy pojazdów 
Szczegółowe rozliczanie kosztów na pojazdy oraz kierowców 

• materiały  
• obsługi techniczne 
• naprawy 
• wyposażenie 
• koszty paliwa 
• płace kierowców 
• amortyzacje 
• ubezpieczenia 
• koszty wydziałowe i ogólnozakładowe 
• wszelkie inne samodzielnie definiowane składniki kosztowe. 

Wartości poszczególnych kosztów są automatycznie pobierane z innych modułów systemu. 
Zestawienia prezentują wpływy oraz koszty w odniesieniu do poszczególnych pojazdów i kierowców 
oraz analizy odnoszące się do pozostałych wyników prac – przeliczenie kosztów i wpływów na 
tonokilometr, przewieziony ładunek itp. 
Analizy umożliwiają dodatkowe grupowanie wyników na dyspozytornie, marki, mpk, typy kosztowe i 
inne przypisane do pojazdów symbole. Istnieją również algorytmy odnoszące koszty do kontrahentów, 
dla których świadczono usługi. 
 
Nowe moduły: dyspozytornia 
W opracowaniu znajduje się moduł wspomagający pracę dyspozytora w zakresie planowania zadań 
przewozowych, zarówno przewozów towarowych jak i osobowych: 

• przyjmowanie zapytań i zamówień na usługi transportowe 
• tworzenie rejestru zleceń zapewniających obsługę rozkładu jazdy /np. w komunikacji PKS/, 

zleceń przewozu osób i towarów 
• tworzenie miesięcznych i dziennych harmonogramów pracy z możliwością wykorzystywania 

własnych pojazdów i kierowców oraz korzystania z podwykonawców 
• wystawianie kart drogowych i innych dokumentów przewozowych 
• odnotowanie wykonania usługi przewozowej wraz z rejestrowaniem towarzyszących jej 

dokumentów: celnych, delegacyjnych, rachunków za naprawy, szkód itp. 
• fakturowanie usług na podstawie zleceń a nie kart drogowych 
• monitorowanie nie wykonanych zleceń 
• automatyczne weryfikowanie karty z porównaniem czasu pracy z danymi zarejestrowanymi na 

tarczach tachografów. 
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