PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM FIN-KASA
WSTĘP
Program pracuje w architekturze klient - serwer, co umoŜliwia jednoczesną pracę wielu
kasjerom. System umoŜliwia pracę w wielu oddziałach firmy lub instytucji, z których kaŜdy moŜe
prowadzić wiele kas.
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Numeracja raportów kasowych oraz dowodów KP i KW odbywa się w ramach danej kasy w
roku rozrachunkowym. W skład numeru raportu kasowego mogą wchodzić:
 numer kolejny raportu kasowego,
 miesiąc,
 rok,
 symbol oddziału,
 symbol kasy.
W skład numeru dowodu KP lub KW, oprócz wyŜej wymienionych, moŜe wchodzić
równieŜ symbol dowodu KP, KW. Numerację tą moŜna dostosować do wymagań klienta.
RAPORTY I DOWODY KASOWE
Pracę z programem moŜna rozpocząć w trakcie roku rozrachunkowego. W takim przypadku
jako numer pierwszego w systemie raportu kasowego naleŜy podać numer kolejnego raportu, a stan
kasy jako bieŜący. Dalsza numeracja i stany kasy będą uaktualniane automatycznie. Raporty
kasowe są zabezpieczone przed błędnymi operacjami, tzn. nie moŜna wydać większej kwoty
pieniędzy niŜ stan bieŜący, nie moŜna modyfikować zamkniętych raportów, itp. Jedyną
moŜliwością modyfikacji wprowadzonych do raportu pozycji jest usunięcie ostatnio wprowadzonej
pozycji otwartego raportu. Cała historia od stworzenia kasy, poprzez zmiany operatorów,
otwieranie i zamykanie raportów kasowych, inwentaryzacje i przekazania kasy jest zapisywana w
bazie danych.
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Numerację dowodów kasowych równieŜ moŜna rozpocząć od dowolnego numeru. Mogą
być one wystawiane bezpośrednio przez kasjera lub przez inną osobę w innym miejscu. W
zaleŜności od przypadku są one dołączane do raportu automatycznie lub poprzez przypisanie do
pozycji raportu. Dowody mogą być jedno- lub wielopozycyjne. Dowody wielopozycyjne moŜna
przypisać do jednej pozycji raportu lub kaŜdą pozycję dowodu do oddzielnej pozycji raportu. Ten
drugi przypadek jest wskazany w przypadku współpracy z systemem finansowo księgowym.
Wydruki raportów kasowych, dowodów KP i KW oraz zestawień są tworzone
automatycznie.
KONTROLA DOSTĘPU UśYTKOWNIKÓW
Baza danych systemu jest zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych za pomocą
szeregu praw dostępu. Przed rozpoczęciem pracy naleŜy podać swój identyfikator i hasło. Przy
błędnym wprowadzeniu jednego z nich uŜytkownik nie zostanie wpuszczony do systemu.
Istnieje jeden uprzywilejowany uŜytkownik, który jest jego administratorem. Tylko on moŜe
zmieniać parametry pracy systemu oraz nadawać prawa dostępu do bazy danych i kas innym
uŜytkownikom. Jednocześnie nie moŜe on wykonywać operacji na Ŝadnym z raportów kasowych,
poniewaŜ do kaŜdej kasy jest przypisany operator, który jest za nią odpowiedzialny. Dodatkowo
istnieje moŜliwość utworzenia konta uŜytkownika, który ma prawo nadzorować pracę kasjerów,
tzn. ma prawo do przeglądania raportów kasowych i wystawianych dowodów kasowych w
dowolnym momencie. W systemie powinno się równieŜ zdefiniować uŜytkownika, który moŜe
zamknąć raport kasowy w sytuacjach wyjątkowych podczas nieobecności operatora kasy (moŜe to
być nadzorca kasy lub administrator systemu).
WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI
Program moŜe współpracować z systemem fakturowania FIN-Fakt poprzez wspólną bazę
danych kontrahentów oraz z systemem finansowo księgowym FIN-FK poprzez automatyczne
tworzenie dekretów. Przypisanie kaŜdemu kontrahentowi i kasie konta z planu kont oraz późniejsze
konsekwentne ich uŜywanie przy wystawianiu dowodów kasowych pozwala na częściowe
rozpisanie transakcji.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE
System charakteryzuje się prostotą obsługi, niewygórowanymi wymaganiami sprzętowymi oraz
przystępną ceną. Kupując nasz produkt otrzymacie Państwo CD-ROM z najnowszą wersją
programu, licencję uŜytkownika oraz czytelną instrukcję obsługi.
Klient:
System: Windows 95, 98, NT.
Monitor: SVGA 800x600
Procesor: Pentium 166
Pamięć: min. 32 MB zalecane 64 MB
Dysk twardy: 30 MB
Mysz
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Serwer:
System: Windows 95, 98, NT.
Monitor: VGA 640x480
Procesor: Pentium 200
Pamięć: min. 64 MB zalecane 128 MB
Dysk twardy: 200 MB
Mysz
Wersja jednostanowiskowa:
System: Windows 95, 98, NT.
Monitor: VGA 800x600
Procesor: Pentium 166
Pamięć: min. 32 MB zalecane 64 MB
Dysk twardy: 100 MB
Mysz

Szczegółowych informacji dotyczących naszego systemu udzielą:
GraŜyna Dziedzic – FINUS Szczecin (091/422-02-90, 422-02-06,453-94-48)
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