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АБ ОФІС «Щасливий підприємець» - ця програма створена для підприємців та 

власників малого бізнесу в Україні. Доступний, зрозумілий, зручний та надійний інструмент 

для управління, контролю та аналізу руху товарів, послуг та коштів. 

Перші кроки в програмі 
 

Вхід в програму АБ ОФІС «Щасливий підприємець» відбувається за допомогою 

внесення логіна і пароля користувача. При першому запуску право входу в систему має 

тільки один користувач - Адміністратор системи. За замовчуванням логін і пароль - 1234.  

Рекомендуємо перед тим, як почати роботу, додати користувачів і встановити їм права 

доступу (дивіться пункт Система безпеки).  

 

Створення основних даних про підприємство  
Всі основні реквізити вашого підприємства зберігаються у формі  Дані про 

підприємство. Зазначені дані використовуються при оформленні первинних документів і 

друкованих форм. Перед початком роботи потрібно їх заповнити, для цього: 

 

 Відкрити меню Параметри/ Дані про підприємство. 

 
 

 У вікні Дані про підприємство на закладці Основне заповнити Назва підприємства 

і основні дані про нього (організаційно-правову форму, код ЄДРПОУ).  
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Увага! Без внесення назви система попередить і не дозволить завершити введення 

даних. Дане поле є обов′язковим. Заповнення наступних закладок форми Дані про 

підприємство (Телефони, Адреси …) не є обов′язковим, але ми рекомендуємо це 

зробити.  

 

 Перейти на закладку Телефони  

Додати контактні телефони підприємства. 

 

 
 

 
 

 

Натиснути праву 

кнопку мишки 
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Програма дозволяє додати декілька телефонних номерів (наприклад, стаціонарний, 

мобільний і т.д.), проте лише один із них може бути обраний як активний (цей телефон буде 

друкуватися у відповідних документах і звітах, як основний).   

 

 
 

 Перейти на закладку Адреси.  

На даній сторінці розташований список адрес підприємства, таких як, юридична, фактична і 

т.д.  

Щоб додати адресу потрібно  натиснути кнопку Додати. У вікні Визначення адреси ввести 

дані про адресу та натиснути кнопку ОК.  
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 Адресу можна відзначити як: 

— Активна адреса - ця адреса буде друкуватися у відповідних документах і звітах, 

як основна.  

— Юридична адреса - це адреса, де зареєстровано ваше підприємство.  

 

 

 Перейти на закладку Розрахункові рахунки. 

 На цій сторінці можна ввести та змінювати інформація про розрахункові рахунки 

підприємства.  

- Натиснути кнопку Додати. 

-  

 
 

- Заповнити форму Визначення розрахункового рахунку.  

 

 
 

Основний р/рахунок – рахунок, який за замовчуванню використовуватиметься в 

документах.  
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Заповнити у новому вікні Дані про банк інформацію (див. інструкцію Довідник 

Банків). Для збереження змін натиснути ОК. 

 

 Перейти у вікні Дані про підприємство  на закладку E-Mail.  

На цій сторінці представлений список електронних адрес підприємства. Його можна 

додавати та змінювати.  

 

 Перейти на закладку Логотип.  

На даній сторінці можна імпортувати в базу даних файл з логотипом підприємства, який 

буде використовуватися при друці. Рекомендуємо працювати з форматом BMP-файлів 

розміром 200×200 пікселів.  

Створюйте невеликі картинки, інакше при друці вони перекриють іншу необхідну 

інформацію. 

 

 
 

 Після заповнення інформації у вікні Дані про підприємство, для збереження змін 

натиснути кнопку ОК. 

Ви також можете ознайомитися із навчальним відео на нашому каналі  

https://www.youtube.com/watch?v=GqkeEfRYsgI.  

 

Натиснути праву 

кнопку мишки 

Натиснути праву 

кнопку мишки 

https://www.youtube.com/watch?v=GqkeEfRYsgI
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Налаштування значень важливих констант 
 У вікні Значення важливих констант встановлюються загальні параметри для роботи в 

програмі. Ми рекомендуємо налаштувати їх перед початком роботи, адже вони можуть 

впливати на кінцеві результати.  

Зверніть увагу, значення важливих констант встановлюються для всіх користувачів 

системи. 

  Для цього: 

 Відкрити меню Параметри/Значення важливих констант 

 

 
 

У вікні Значення важливих констант на закладці Формати потрібно налаштувати формати 

відображень чисел у програмі та обрати заокруглення суми рядка без, яка відображатиметься 

в документах, журналах, звітах.  

 

 
 

 Перейти на закладку Ставки.  

В поле Ставка ПДВ потрібно ввести ставку податку на додану вартість, по якій 

працює ваше підприємство. Дане поле буде враховуватися при формуванні вхідних та 

відпускних цін на товар. 
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Враховувати дату при формуванні нової аналітичної картки – будуть 

формуватися аналітичні картки партій, враховуючи дату приходу товару. 

Наприклад, протягом 10 днів на магазин поступало по 3 кг борошна від Партнера 1 по одній і 

тій ж вхідній ціні. Якщо дана функція включена, тоді у програмі сформується 10 партій 

товару, які відрізнятимуться лише датами. Якщо дана функція відключена, тоді програма 

сформує отриманий товар за 10 днів як одну партію.  

Ввести облік по середній вартості – якщо дана функція увімкнена, програма не 

вестиме облік товару по партіям, а вхідна ціна вираховуватиметься як середнє арифметичне 

між ними.  

Увага! Опції Враховувати дату при формуванні нової аналітичної картки та 

Ввести облік по середній вартості не працюють одночасно, наявність включеної однієї 

опції виключає можливість іншої.  

При переносі товару пропонувати кількість тільки ту, що є на складі – під час 

вибору товару в документ, програма автоматично підставить у вікно Ввід кількості 

максимальну кількість товару, яка є в наявності на складі,. Якщо опція виключена, кількість 

буде рівна 1. 

 
 

При створенні рахунку визначити вхідну ціну, використовуючи ціни приходу – ціна 

товару при створенні документу Рахунок на закупку визначатиметься як середнє значення 

вхідних цін товару, що є на обліку. 

 Перейти на закладку Терміни. 

Визначити термін здійснення оплати по документу, встановлений термін буде враховано 

при формуванні документів.  

Увага! Програма також дає можливість врахувати вихідні дні, що впливає на термін 

оплати.  
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Встановлювати ознаку терміну оплати – якщо дана функція включена, термін оплати 

буде заповнено з урахуванням вибраних параметрів. В іншому випадку в документі дане 

поле буде пустим і його потрібно вносити самостійно.  

Резервувати товар  - якщо встановлена дана ознака і рахунок на продаж зафіксовано, 

тоді товар який було обрано в документі програма віднесе в резерв.   

 

 
 

 Перейти на закладку Загальні. 

Рекомендуємо заповнити поле Місто, в якому знаходиться Ваше підприємство. При 

створенні адрес/телефонів партнерів, працівників програма буде підставляти дане місто.  

Друк посади і відповідальних в актах і накладних –друкуватимуться ПІБ та посада 

відповідального, що вказаний в документі. 

Нараховувати знижку для партнера – при включеній опцій, буде враховуватися 

знижка вказана на закладці Ціна розділ Підприємства – партнери.  

 

 
 

  Кнопка Встановити за замовчуванням повертає значення всіх параметрів до 

початкового стану.  

  Встановлені параметри вступають в силу тільки після перезавантаження (повторного 

запуску) програми. Налаштуйте параметри перед початком роботи, оскільки зміни 

стосуватимуться нововведених даних. 
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Визначення параметрів користувача 
  У вікні Параметри користувача, користувачі налаштовують параметри роботи в 

програмі індивідуально під себе. Увага! Користувач повинен зайти в програму під своїм 

логіном і паролем та налаштувати дані параметри.  

 Відкрити меню Параметри/ Параметри користувача 

 

 
 

 Обрати зручні для роботи параметри на закладці Оформлення. 

Показувати підписи –біля кожної кнопки з’явиться підпис, що пояснює дію кнопки. 

Підписи до кнопок збоку – при обранні функції, підписи до кнопок появляться збоку, 

а не знизу. 

Плоска панель –кнопки стануть випуклими. 

Прозора панель – якщо виключити даний параметр, то панель інструментів стане 

сірого кольору. 

 
 

 Перейти на вкладку Товар, обрати колір яким виділятиметься товар в списках. 
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 Перейти на закладку Звіти. Обрати період. 

Даний період автоматично встановлюватиметься, коли користувач формуватиме 

звіти в програмі.  

 
 

 Перейти на закладку Загальне. Обрати Правило списання товару зі складу. 

  При створенні документів на відвантаження товару, товари зі складу списуються 

відповідно до правила списання, яке визначається для кожного користувача. Наприклад, 

обирати товар з мінімальною ціною або товар, що першим прийшов на склад. Правило 

списання може бути обране тільки одне, але його можна змінювати  процесі роботи.  

 

Якщо такого правила ще не має, потрібно його додати. Для цього: 

- Натиснути кнопку із трьома крапками; 

 

 
 

 

 

Натиснути праву 

кнопку мишки 
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Ввести назву правила, обрати склад і обрати параметр, по якому списуватиметься 

товар. Для збереження даних натиснути кнопку ОК. 

 

 
 

Правило можна створити перед початком роботи у Параметрах роботи користувача або 

коли перший раз обираєте товари зі складу. 

 

 Обрати  потрібні параметри для роботи в програмі. 

 

 
 

Запитувати кількість товару при вводі даних в документ –якщо параметр 

включений, то при виборі товару в документ з’являтиметься додаткове вікно вводу кількості 

товару. В іншому випадку кількість буде рівна 1.  

Заборона на зміну даних в безпосередньо сітці – при відключеному параметрі, 

програма не дозволить змінювати значення даних в табличній частині довідників. 

Запитувати підтвердження при фіксації документів –при фіксації документів 

відкривається додаткове вікно для підтвердження ваших дій. 

Запитувати підтвердження при вилученні документів - при вилученні документів 

відкривається додаткове вікно для підтвердження ваших дій. 

Поновлювати вміст документу при відкритті –при відкритті документу 

перераховується реальна кількість товарів на складі на даний момент, це може призвести до 

деякого уповільнення відкриття форми. 

Друкувати документ без попереднього перегляду –при натисканні кнопки Друк не 

буде виводитись вікно попереднього перегляду друкованої форми документу. 
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Фіксувати платежі одразу після виписки – при створенні платежу, не потрібно його 

фіксувати вручну, система зробить це автоматично.  

 

 Перейти на закладку Швидкодія. 

 

 
 

Відображати код та одиниці виміру товарів у звітах – при виконанні звітів за 

великий проміжок часу, наприклад таких як рух товарів і послуг, можна пришвидшити 

виконання звіту не відображаючи код і одиниці вимірювання. 

Показувати товар, що є в наявності – при створенні накладних відпуску, в списку 

товарів не відображатиметься товар, якого немає в наявності на складі. 

 

  Увага! Встановлені параметри вступають в силу тільки після перезавантаження 

(повторного запуску) програми. Рекомендуємо встановити до початку роботи для кожного 

користувача окремо. Ви також можете ознайомитися із навчальним відео на нашому каналі 

https://www.youtube.com/watch?v=ru8KYrgHbMM.  

 

 

Створення довідника службовців 
Довідник Службовці призначений для створення структури (відділів, підвідділів, 

робочих груп) та введення/зберігання даних про особовий склад підприємства. 

Ви можете ввести всю необхідну інформацію про службовців та структурувати їх за 

категоріями. Для зручності детальна інформація про обраного в списку службовця завжди 

представлена в нижній частині панелі списку, розділена вкладками на декілька частин. Вибір 

відповідної вкладки дозволить побачити необхідну інформацію та при потребі її можна 

доповнити або змінити. 

 Відкрити меню Кадри/Службовці 

 Створити структуру підприємства 

Програма дозволяє додати категорії та підкатегорії для відображення реальної структури 

підприємства. Для створення структури підприємства дивіться режим Довідники розділ 

Робота з довідниками.   

https://www.youtube.com/watch?v=ru8KYrgHbMM
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 Щоб додати нового службовця потрібно: 

- Вибрати підкатегорію, в якій він працює; 

- Натиснути кнопку Додати над списком службовців.  

 

 
  

У новому вікні на закладці Службовець заповнити основні дані про службовця: ПІБ, 

посаду, ідентифікаційний номер, дату отримання податкового номера. 

Увага! Обов’язковим до заповнення є лише поле Прізвище, проте рекомендуємо 

заповнити і інші поля.  
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 Перейти на закладку Телефони.  

Додати телефонний номер службовця. Для цього: 

- Натиснути кнопку Додати. 

 

 
 

Якщо вводиться міський телефон, в блоці Місто із довідника обрати назву міста.   

 

 
 

Якщо міста немає в довіднику, потрібно його додати. 

 

 
 

Натиснути 

праву кнопку 

мишки 
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У вікні Дані про місто заповнити необхідну інформацію. Для збереження даних 

натиснути кнопку ОК. 

 
 

Місто і телефонний код програма автоматично підставить із довідника.  

Вказати тип та номер телефону. Натиснути кнопку ОК. 

 

 
 

Один службовець може мати декілька телефонних номерів, але лише один з них може 

бути «Активним» (цей телефон буде друкуватися у відповідних документах і звітах). Він 

повинен бути відмічений галочкою у вікні Визначення телефонного номеру.  

 

 
 

В переліку всіх телефонів службовця цей номер буде відмічений буквою «А». 
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 Перейти на закладку Адреси.  

Натиснути кнопку Додати.  

 

 
 

У вікні Визначення адреси, ввести дані про адресу. Адрес, також може бути декілька, 

але активною – лише одна. 

 

 
 

Активна адреса буде друкуватися у відповідних документах і звітах, як основна. В 

переліку всіх адрес службовця вона буде відмічена буквою «А». 
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 Перейти на закладку Розрахункові рахунки.  

Щоб додати рахунок, натиснути кнопку Додати. 

 

  
 

  Заповнити дані про рахунок. Галочка Основний р/рахунок означає, що рахунок є 

активним, тобто буде використовуватися за замовчуванням. Для збереження інформації про 

розрахунковий рахунок натиснути кнопку ОК.  

 

 
 

Можна створювати декілька розрахункових рахунків, аналогічно до вище описаних пунктів.  
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 Перейти на закладку Документи. 

На закладці Документи розташований список особистих документів службовця, таких 

як паспорт, трудова книжка, військовий квиток, посвідчення водія і т.д.  Щоб додати новий 

документ, натиснути кнопку Додати.  

 

  
 

Галочка навпроти Активний документ означає, що дані із цього документу 

використовуватимуться при друці відповідних документів і звітів. 

 

 
 

 Перейти на закладку E-mail. 

Закладка E-mail служить для зберігання електронних адрес працівника. Щоб додати нову 

адресу, натиснути кнопку Додати.  Заповнити поле Адреса E-mail у вікні Визначення E-

mail адреси, натиснути ОК. 
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 Перейти на закладку Фото, сім’я. 

На закладці Фото, сім’я міститься особиста інформація службовця та можна 

завантажити  файл з фотографією службовця. Для цього натиснути праву кнопку миші по 

білій області, вибрати пункт Прочитати з файлу. Вказати шлях до папки, де збережена 

фотографія службовця.  

 

 
 

Для запису додаткової інформації служить закладка Нотатки. Після введення всіх 

необхідних даних про службовця натиснути кнопку ОК для збереження даних. 

Видалення працівників з переліку службовців можливе лише за умови, якщо жоден з 

документів системи не посилається на цього службовця.  

 

 

Ввід залишків по взаєморозрахунках з партнерами 
На початку роботи з програмою можуть бути певні взаєморозрахунки з партнерами. Для 

забезпечення в подальшому об'єктивної картини обліку, інформацію про них потрібно ввести 

в програму. Це робиться шляхом оформлення документа введення залишків по 

взаєморозрахунках з партнерами.  

 

Для цього: 

 Відкрити меню Маркетинг/Залишки по взаєморозрахунках з партнерами 

 Додати залишки по взаєморозрахунках з партнерами 

 

Для цього слід натиснути кнопку Додати або вибрати однойменний пункт з контекстного 

меню. 

Натиснути праву 

кнопку мишки 
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У форму Залишки по взаєморозрахунках з партнерами ввести дані. Обов'язковими 

полями для заповнення є Дата і Номер. Обрати Відповідальний (службовець, який 

відповідає за створення даного документу) із списку Службовців.  

 

1. Натиснути на кнопку вибрати з і обрати партнера, взаєморозрахунки з якими 

потрібно ввести в документ.  

2. У блоці Партнер встановити пункт Нам винні або Ми винні. 

3. Заповнити поле Сума. 

 

Для того щоб додати наступного партнера, повторити пункти 1-3.  

 

 
 

Натиснути 
праву кнопку 

миші 
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Для збереження введених даних натисніть кнопку ОК. Документ знаходиться в стані 

Оформлювані, про це свідчить піктограма біля документу. В даному стані документ можна 

змінювати та його дані не впливають на взаєморозрахунки з партнерами.  

 

 
 

Коли всі дані внесені, документ слід перевести в стан Завершені. Для цього потрібно 

натиснути кнопку Фіксувати. Після цієї дії дані буде враховано в програмі.  

 

 
 

 Для того щоб повернути документ у попередній стан, потрібно його Розфіксувати.  

Ви також можете ознайомитися із навчальним відео на нашому каналі 

https://www.youtube.com/watch?v=T25dZErH3wE.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T25dZErH3wE
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Ввід залишків за банком та касою 
Даний режим призначений для отримання інформації про залишки на розрахункових 

рахунках, касі та особистих фінансів підприємства на зазначену дату та введення залишків 

на момент початку роботи в програмі. 

Залишки формуються на підставі:  

- зафіксованих безготівкових і готівкових платежів; 

- документу введення залишків по банку та касі.  

 

 Відкрити меню Фінанси/Залишки за банком та касою. 

 Перейти на закладку Ввід залишків. 

Коли ви починаєте використання системи, на розрахункових рахунках, в касі 

підприємства і у вас особисто може перебувати певна сума грошей, інформацію про яку 

необхідно ввести в програму для забезпечення в подальшому об'єктивної картини обліку.  

Це робиться шляхом оформлення документа Залишки за банком та касою. 

Щоб ввести залишки потрібно натиснути кнопку Додати. 

 

 
 

У формі Залишки за банком та касою вказати дату (система автоматично 

встановлює поточну, але її можна змінити), обрати Відповідальний з довідника Службовці. 

В табличній частині в полі Фінанси відображатимуться всі створенні розрахункові 

рахунки підприємства, каси і особисті фінанси. Поле Розрахункова сума показує суму на 

вказану дату по кожному рахунку. На момент початку роботи в програмі дані поля будуть 

дорівнювати 0.  В поле Сума ввести суму залишку по кожному з рахунків.  
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Для збереження платежу натиснути кнопку ОК.  

Щоб залишки враховувалися в програмі, потрібно зафіксувати документ,  для цього 

натисніть кнопку Фіксувати. Документ з стану Оформлювані перейде у стан Завершені. 

 

 
 

Для отримання інформації про залишки, слід використовувати відповідні закладки: Банк, 

Каса, Особисті.  За замовчуванням програма показує залишки на сьогоднішній день. 

 

 Перейти на закладку Банк. 

Закладка Банк показує залишки коштів по рахунках підприємства на вказану дату. 

При формуванні суми залишку враховуються платежі, пов’язані з цими рахунками: 

- прихід на розрахунковий рахунок; 

- платіж з розрахункового рахунку; 

- трансфер (платіж з каси в банк та платіж з банку в касу); 

- введені залишки за банком до вказаної дати. 

 

 
 

 Перейти на закладку Каса. 

Закладка Каса показує залишки коштів по касі підприємства на вказану дату. При 

формуванні суми залишку враховуються всі платежі пов’язані з касою: 

- прихід в касу; 

- розхід з каси; 

- трансфер (платіж з каси в банк та платіж з банку в касу); 

- введені залишки за касою до вказаної дати. 

 

 Перейти на закладку Особисті фінанси. 
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Закладка Особисті фінанси показує залишки особистих фінансів на вказану дату. При 

формуванні суми залишку враховуються всі платежі пов’язані рухом особистих фінансів: 

- прихід особистих фінансів; 

- розхід особистих фінансів; 

- введені залишки особистих фінансів до вказаної дати. 

 

Ввід залишків товару 
На обліку підприємства, перед початком використання програми, може перебувати товар. 

Для забезпечення в подальшому об'єктивної картини обліку, потрібно ввести його залишки в 

програму. Це робиться шляхом оформлення накладних вводу залишків. 

 Відкрити меню Склад/Ввід залишків товару 

 Додати накладну вводу залишків 

 Натиснути кнопку Додати.  

 

 
У формі Накладна вводу залишків ввести Дату створення накладної, Номер 

накладної, обрати Відповідального зі списку службовців. 
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Вибрати товар з довідника товарів/послуг та вказати кількість товару. 

В програму можна імпортувати залишки товару з Excel файлу. Для цього: 

- Перейти на вкладку Параметри\Імпорт з Excel;  

- Обрати Файл, з якого будуть завантажені дані; 

- Вказати з якого по який рядок зчитувати дані(рядки у файлі мають бути без 

пропусків); 

- Відзначити поля, які потрібно імпортувати;  

- Натиснути кнопку Старт. 

 

 
 

 

Товар додано в Накладну вводу залишків. Для збереження змін натиснути кнопку 

ОК. 
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Створена накладна знаходиться в стані Оформлювані - це означає,  що вона доступна 

для редагування і товар, вказаний в документі, ще відсутній на складі. Якщо потрібно ввести 

якісь зміни в документ, натисніть кнопку Змінити.  

 

 
 

Щоб товар з’явився на складі, документ потрібно зафіксувати, для цього натисніть кнопку 

Фіксувати. 
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Імпорт довідників з Excel 
 Даний режим використовується на початку роботи з системою для автоматичного 

заповнення довідників товарів, партнерів, банків.  
 

 Відкрити меню Параметри/ Імпорт з Excel. 

 
 

 Вибрати  необхідну вкладку. 

 

 
 

 Підготувати Excel файл з даними.  
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Дані повинні бути розташовані безперервно по рядках і не мати заголовків між 

рядками. 

 Завантажити дані з таблиці, для цього натиснути кнопку Файл і в діалозі вибрати 

необхідний файл.  

 Вказати відповідність між полями записів довідника і Excel-таблиці.  

Обрати галочками ті поля, які потрібно завантажити з Excel таблиці.  

 Ввести з якого по який рядок зчитувати дані. (рядки у файлі мають бути підряд без 

пропусків) 

 Натиснути кнопку Старт. 

При імпорті довідника здійснюється контроль на наявність даних в програмі. У довіднику 

товарів перевірка здійснюється за кодом і/або назвою, в довіднику партнерів-юридичних 

осіб - за назвою та /або кодом ЗКПО, в довіднику партнерів-фізичних осіб - по ПІБ та/або 

індивідуальним номером, в довіднику банків - за назвою та/або МФО.  

 

Ви також можете ознайомитися із навчальним відео на нашому каналі 

https://www.youtube.com/watch?v=QWzQX_Dpcj8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWzQX_Dpcj8
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Робота 
 

В даному розділі головного меню проводяться операції купівлі/продажу товарів і 

послуг підприємства. Є можливість створювати рахунки на продаж/закупку, проводити 

розрахунки по рахунках, створювати  накладні приходу/відпуску товарів/послуг. При потребі 

виконувати повернення постачальникам та оформляти повернення від покупців. 

 

Рахунки на закупку 
У режимі Рахунки на закупку можна створювати рахунки на закупку товару, які 

виставляють партнери. Програма буде автоматично відстежувати подальший їх стан 

(терміни оплати, повне або часткове отримання товару, оплату і т.д.) і надавати інформацію 

про взаєморозрахунки з партнером по рахунку. 

  

 Відкрити меню Робота/Рахунки на закупку. 

Режим розділений на панелі: 

1. Список рахунків (створені рахунки і стан рахунку); 

2. Стан по рахунку (взаєморозрахунки з партнером);  

3. Розрахунки по рахунку (платежі, які проводились по рахунку); 

4. Накладні (прихід товару по рахунку); 

 

 
 

 Додати новий рахунок. 

Для цього натиснути кнопку Додати або вибрати однойменний пункт з контекстного меню. 

 

1 

2 

3 

4 
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У формі Рахунок на закупку, ввести необхідні дані, а саме:  Дата, Номер 

(встановлюється автоматично наступний по порядку), обрати Партнера з довідника 

підприємств партнерів або фізичних осіб, Термін оплати автоматично встановлюється з 

врахуванням визначених параметрів у Значеннях важливих констант або у карточці 

партнера. 

 

 
 

Натиснути 

праву кнопку 

мишки 
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 Додати товар в рахунок на закупку. 

Для того щоб додати товар у рахунок, потрібно: 

-  Натиснути кнопку вибрати, відкриється Довідник товарів; 

-  Обрати товар (подвійним натисканням кнопки мишки по назві товару);  

-  Вказати кількість. 

 

 
 

При потребі в документі можна змінити значення полів Ціна та К-ть товару (подвійне 

натискання у полі, ввести суму та натиснути клавішу Enter або ввести на калькуляторі і для 

підтвердження натиснути “=” або клавішу Enter). 
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Товар може мати упаковку. Перейти на вкладку Товар і вказати К-сть упаковок 

(наприклад, для телефону Samsung активна упаковка “пачка”, в якій кількість рівна 10 штук, 

тому бачимо К-сть упаковок рівна 1, якщо встановити К-сть упаковок - 2, в списку товарів 

кількість телефону Samsung буде змінено на 20 шт). 

 

 
 

 Перейти на вкладку Відповідальний. 

На вкладці Відповідальний вказати відповідального (у системі безпеки можна 

налаштувати автоматичне заповнення поля Відповідальний, для цього дивіться пункт 

Система безпеки) та/або за посередництвом.  
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В полі Сума (в нижній частині документу) вказана загальна сума рахунку на закупку. 

Якщо у товара є вказані такі властивості як Вага або Площа, вони будуть враховані в 

підсумку по рахунку. Для збереження даних натисність кнопку ОК. 

  

 
 

Рахунок на закупку знаходиться в стані Оформлювані. У цьому стані в документ 

можна вносити зміни. Щоб по документу проводити розрахунки та оформлювати прихід 

товару, рахунок потрібно перевести в стан Отримання товару для цього натисніть кнопку 

Фіксувати. 
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Створений рахунок можна роздрукувати. Для цього натисніть кнопку Друкувати. 

Щоб роздрукувати журнал рахунків, у випадаючому меню оберіть пункт Друкувати 

журнал. Також рахунок можна експортувати в Excel. Для цього в контекстному меню 

оберіть пункт Експортувати в Excel. 

 

 
 

 Отримання товару по рахунку 

Коли товар, що є в рахунку повністю або частково поступає на склад, потрібно оформити 

Накладну приходу за рахунком. Для цього на панелі Накладні натисніть кнопку Додати. 

 

 

Натиснути 
праву кнопку 

миші 
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У формі Накладна приходу за рахунком в полі Партнер автоматично буде 

заповнено партнера, обраного при оформлені рахунку. Його немає можливості змінювати, 

оскільки накладна прив’язана до рахунку. 

 

 
  

Перенести товар в документ можна або весь одразу (натиснути праву кнопку мишки із  

вспливаючого меню вибрати пункт Перенести все), або по одному зі списку товару з 

рахунка на закупку (кнопка Вибрати). 

  

 
 

Для збереження Накладної приходу по рахунку натисніть кнопку ОК і зафіксуйте 

документ. 

У журналі Рахунків на закупку повний або частковий прихід візуалізується піктограмами.  

 

 - частковий прихід - товару менше ніж вказано в рахунку  

 - товар поступив повністю  

  - введена кількість товару більше ніж вказано в рахунку   
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Якщо товар поступає частинами, можна створити декілька накладних приходу по одному 

рахунку. 

Створена Накладна приходу за рахунком також буде відображена в загальному списку 

накладних в режимі Робота\Накладні. 

 

 

 Оплата по рахунку 

Для проведення оплати по рахунку на панелі Розрахунки по рахунку створіть новий 

платіж. За замовчуванням створюється Розхід з розрахункового рахунку підприємтва. Для 

створення платіжу іншого типу натисніть чорну стрілочку біля кнопки Додати та виберіть 

інший тип платежу (наприклад, Розхід з каси). 

 

 
 

У формі Платіж з розрахункового рахунку в полі Отримувач вказано партнера з 

рахунка, а в полі р/рах активний розрахунковий рахунок партнера. Якщо партнер має 

декілька рахунків, то розрахунковий рахунок можна змінити. За замовчуванням сума до 

оплати встановлюється як різниця між сумою рахунка та сумою, яка вже оплачена. 

Якщо потрібно платіж віднести до категорії, обрати Категорію платежу. Вказати 

Відповідального та обрати Статтю витрат (до якого типу витрат належить платіж). 

Рекомендується заповнювати Статтю витрат для отримання загального звіту по 

підприємству. 
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Довідник Стаття витрат створюється в процесі формування платежів. Типи витрат 

можна структурувати створюючи категорії, додавати нові витрати, змінювати, видаляти. 

 
 

За замовчуванням встановлюється активний розрахунковий рахунок нашого 

підприємства. При потребі його можна змінити на вкладці Призначення/Валюта. В поле 

Призначення платежу внесено дані про рахунок, при потребі текст можна змінити. 
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У урналі Рахунки на закупку повний або частковий розхід грошей візуалізується 

піктограмами.  

 

 -  рахунок оплачений частково; 

 - рахунок оплачений повністю; 

  - сума оплати більше ніж сума рахунка на закупку. 

 

Якщо кошти поступають частинами, то можна створити декілька платежів по одному 

рахунку. Якщо платіж був оформлений через режим Платежі, його можна прив’язати до 

рахунку на закупку. Для цього на панелі Розрахунки по рахунку натисність праву кнопку 

мишки і з випадаючого меню оберіть пункт Вказати існуючий платіж, оберіть тип платежу 

і сам платіж.  

 
 

Платіж буде прив’язано до даного рахунка. Щоб платіж був врахований у 

взаєморозрахунках, його потрібно Фіксувати. Загальний список платежів підприємства 

можна побачити в режимі Фінанси\Платежі. На панелі Стан по рахунку детально 

відображені взаєморозрахунки по рахунку на закупку.  
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Рахунки на продаж 
 

Даний режим роботи використовується для оформлення рахунків на продаж товару. 

Програма буде автоматично відстежувати подальший їх стан (терміни оплати, повне або 

часткове отримання товару, оплату і т.д.) і надавати інформацію про взаєморозрахунки з 

партнером по рахунку.  

 

Відкрити меню Робота/Рахунки на продаж 

Режим розділений на панелі: 

1. Список рахунків; 

2. Стан по рахунку (взаєморозрахунки з партнером по конкретному документу);  

3. Розрахунки по рахунку (платежі, які проводились по рахунку); 

4. Накладні (видача товару по рахунку); 

 

 
 

 Додати новий рахунок 

Для цього слід натиснути кнопку Додати або вибрати однойменний пункт з контекстного 

меню.  

 

 У формі Рахунок на продаж, ввести дані. 

У документі для партнера є можливість резервувати товар. Термін резервування 

встановлюється у Значеннях важливих констант, при потребі Термін резервування можна 

змінити.  

1 

2 

3 

4 
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 Якщо потрібно побачити кількість товару у резерві, налаштовуємо поля, які 

відображаються в таблиці. Для цього: 

- Перевести курсор на панель Списку товарів 

- Натиснути кнопку Настройка; 

- Поставити галочку  в списку полів навпроти Резерв; 

- Натиснути кнопку ОК;  

 

 
 

- На кнопці Настройка натиснути чорну стрілочку; 

- Вибрати Зберегти налаштування. 
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 Відпуск товару по рахунку 

Щоб провести відвантаження товару зі складу потрібно оформити Накладну відпуску за 

рахунком. Для цього на панелі Накладні натисніть кнопку Додати. 

Накладна заповняється аналогічно до документу Накладна приходу по рахунку 

(розділ Рахунки на закупку – Отримання товару по рахунку). 
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 Оплата по рахунку 

Щоб провести оплату по рахунку на панелі Розрахунки по рахунку, створити новий 

платіж. За замовчуванням встановлений Прихід на розрахунковий рахунок підприємтва. 

Щоб змінити платіж натисніть чорну стрілочку біля кнопки Додати та виберіть інший тип 

платежу (прихід в касу або прихід особистих фінансів). 

 

 

 
 

Платіж заповняється аналогічно до документу Розхід з розрахункового рахунку 

(див.розділ Рахунки на закупку – Оплата по рахунку). 
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Накладні 
 

Цей режим роботи призначений для оформлення та відстежування стану накладних на 

отримання та відпуск товару. У ньому можна працювати як з окремими накладними 

(оформленими в даному режимі, безпосередньо при відпуску або отриманні товару), так і з 

накладними, оформленими в інших режимах і пов'язаними з іншими документами 

(наприклад, Рахунки на закупку або Надання послуг). 

Рекомендуємо створювати накладні в даному режимі тільки в разі одиничної операції з 

партнером по руху товару (відпуск або отримання). Якщо операція пов'язана з попереднім 

виставленим рахунком на товар або послугу, використовуйте відповідні режими.  

 

 Відкрити Робота/Накладні 

Режим розділений на панелі: 

1. Список накладних; 

2. Стан по документу;  

3. Розрахунки по накладній (платежі, які проводились по накладній); 

 

 
 

 Додати накладну 

Для цього слід натиснути кнопку Додати та вибрати за допомогою додаткового вікна, яку 

саме накладну додати в список - прихідну або відпускну. За замовчуванням створюэться 

Накладна відпуску. 

 

1 

2 

3 
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Після цього на екрані з'явиться форма Накладна відпуску або Накладна приходу. 

Інструкцію по заповненню накладної дивіться в розділі Рахунки на закупку - Отримання 

товару по рахунку. 

 

 

 Оплата по накладній 

 Якщо накладна створена в інших режимах роботи, у вікні Розрахунки по документу 

система не дозволить створити новий платіж, а у вікні Стан по документу знаходиться 

інформація на пыдставы якого документа вона створена. 

 

 
 

Щоб провести оплату по створеній накладній, на панелі Розрахунки по рахунку 

створіть новий платіж. Виберіть выдповыдний тип платежу. 

  

Інструкцію як заповнити форму див.розділ Рахунки на закупку – Оплата по рахунку. 
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Надання послуг 
Даний режим роботи використовується для оформлення та відстеження стану рахунків на 

надання послуг. Програма буде автоматично відстежувати подальший їх стан і надавати 

інформацію про взаєморозрахунки з партнером по рахунку. Якщо при наданні послуг 

використовуються товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), при оформленні рахунку можна 

вказати список таких товарів. 

 

 Відкрити меню Робота/Надання послуг 

Режим розділений на панелі: 

1. Список рахунків; 

2. Стан по рахунку;  

3. Розрахунки по рахунку (платежі, які проводились по рахунку); 

4. Накладні (накладна відпуску ТМЦ за рахунком, накладна повернення ТМЦ за 

рахунком, акт наданих послуг); 

 

 

1 

2 

3 

4 
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 Додати рахунок 

Натиснути кнопку Додати, у формі Рахунок на надання послуг, ввести дані. 

 

 
 

Вибрати послуги з довідника товарів. За замовчуванням в цьому списку знаходиться 

перелік товарів і послуг. Якщо потрібно відображати лише послуги скористайтесь пунктом 

меню Вибрати над списком, встановіть галочку тільки послуги. Послуги є тільки в 

кількості 0, тому щоб обрати послугу зніміть галочку Показати товар з к-стю >0.  
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 Відпуск ТМЦ по рахунку 

Якщо у рахунок на надання послуг доданий товар, потрібно оформити накладну відпуску 

ТМЦ за рахунком. Для цього на панелі Накладні оберіть вкладку Відпуск і натисніть 

кнопку Додати. Як заповнити накладну дивіться розділ Рахунки на закупку – Отримання 

товару по рахунку. 

 

 
 

 Повернення ТМЦ за рахунком 

Якщо партнер повертає товар, потрібно оформити накладну повернення за рахунком. На 

панелі Накладні вибрати вкладку Повернення і натиснути кнопку Додати. У формі обрати 

Відповідальний (хто оформляє повернення) з довідника Службовці, вибрати з рахунка 

товар і вказати кількість яку повертають. 
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Після оформлення накладної повернення потрібно її зафіксувати, щоб товар було 

зараховано на склад. 

 Акт на надання послуг 

Для того щоб створити Акт на надання послуг, на панелі Накладні оберіть вкладку 

Акти та натисніть кнопку Додати. В акті зазначенні послуги, які були надані і товар, який 

було відпущено. Для збереження даних натисність кнопку ОК і зафіксуйте документ. 

 

 
 

 Оплата по рахунку 

Щоб провести оплату по рахунку, на панелі Розрахунки по рахунку потрібно додати 

новий платіж. За замовчуванням створюється Прихід на розрахунковий рахунок. Щоб 

змінити тип платежу натисніть чорну стрілочку біля кнопки Додати та виберіть інший тип 

платежу (наприклад, прихід в касу або прихід особистих фінансів). 
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 Інструкцію як заповнити дані про платіж, див.розділ Рахунки на закупку – Оплата по 

рахунку. 

Отримання послуг 
В даному режимі вносяться дані про рахунки на отримання послуг та система 

автоматично відстежує подальший їх стан і надає дані про взаєморозрахунки з партнером по 

рахунках. 

 

 Відкрити меню Робота/Отримання послуг 

Режим розділений на панелі: 

1. Список рахунків; 

2. Стан по рахунку;  

3. Розрахунки по рахунку (платежі, які проводились по рахунку); 

4. Акти (отримання послуг по рахунку). 

 

 
 

 Додати рахунок на отримання послуг 

Натиснути кнопку Додати, у формі Рахунок на отримання послуг, ввести необхідні 

дані про рахунок. 
Як заповнити дані про рахунок дивіться розділ Рахунки на закупку – Додати новий 

рахунок. 

1 

2 

3 

4 
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Якщо потрібно обрати тільки послуги, натисніть на чорну стрілочку Вибрати, 

встановіть галочку тільки послуги.  

 

 
 

Після завершення вводу даних для збереження рахунку натиснути ОК. 

 

 Акт на отримання послуг 
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Щоб вказати інформацію про отримані послуги, потрібно створити Акт на отримання 

послуг. Для цього на панелі Акти натиснути кнопку Додати. В акт будуть внесені послуги, 

які були зазначенні у рахунку. 

 

 
 

Для збереження натисність кнопку ОК і зафіксуйте документ. 

 

 Оплата по рахунку 

Щоб провести оплату по рахунку на панелі Розрахунки по рахунку створіть новий 

платіж. За замовчуванням створюється Розхід з розрахункового рахунку підприємтва. Щоб 

змінити платіж натисніть чорну стрілочку біля кнопки Додати та виберіть інший тип 

платежу (розхід з каси або розхід особистих фінансів). 
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Інструкцію як заповнити платіж, дивіться розділ Рахунки на закупку – Оплата по 

рахунку 

Акти 
Режим призначений для оформлення та відстеження стану актів на отримання і надання 

послуг. У ньому можна працювати як з окремими актами, оформленими безпосередньо при 

наданні або отриманні послуг, так і з актами, оформленими в інших режимах і пов'язаними з 

іншими документами (Рахунки на отримання послуг або Рахунки на надання послуг). 

 

 Відкрити меню Робота/Акти 

Режим розділений на панелі: 

1. Журнал актів; 

2. Стан по документу;  

3. Розрахунки по документу (платежі, які проводились по акту). 

У журнал Актів потрапляють документи з інших режимів, тип документа відображається 

в колонці Документ. 

 

 
 

 Додати акт 

Для цього слід натиснути кнопку Додати та обрати за допомогою додаткового вікна Акт 

на надання або Акт на отримання послуг.  

 

1 

2 

3 
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Інструкцію як заповнити акт дивіться розділ Рахунки на закупку - Отримання товару 

по рахунку.  

 

 
 

 Оплата по акту 

Якщо акт створений в інших режимах роботи, на панелі Розрахунки по документу 

система не дозволить створити новий платіж. На панелі Стан по документу відображається 

інформація до якого документу відноситься акт. 
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Щоб провести оплату по створеному акту, на панелі Розрахунки по документу 

потрібно створити новий платіж. Натисніть чорну стрілочку біля кнопки Додати та виберіть 

інший тип платежу.  

 

 
 

Інструкцію як заповнити дані про платіж, див.розділ Рахунки на закупку – Оплата по 

рахунку.  
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Повернення від покупців 
При  поверненні товару від покупця, можна оформити документ на підставі накладних 

відпуску цього товару, оформлених раніше в інших режимах. Система автоматично поверне 

дану кількість товару на облік та змінить взаєморозрахунки з партнером. 

 

 Відкрити меню Робота/Повернення від покупців 

Режим розділений на панелі: 

1. Журнал накладних; 

2. Стан по документу;  

3. Розрахунки по документу (платежі, які проводились по накладній). 

 

 
 

 Додати накладну 

Натиснути кнопку Додати, у формі Накладна повернення від покупця, обрати 

Партнера від якого відбувається повернення, вибрати товар, який повертає покупець та його 

кількість, натиснувши кнопку вибрати з. 

 

1 

2 

3 
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Вказати за який період показувати товар (за замовчуванням 30 днів). Товар можна 

обирати по накладних відпуску (вкладка Накладні) або весь відпущений товар партнеру за 

вказаний період (вкладка Всі товари). 

 

 
 

 Оплата по накладній 

Щоб провести оплату по накладній, на панелі Розрахунки по документу створити новий 

платіж.  
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Інструкцію як заповнити дані про платіж, див.розділ Рахунки на закупку – Оплата по 

рахунку 

 

 

Повернення постачальникам 

В разі повернення товару постачальникам, Ви можете ввести дані про повернення товару 

і система буде автоматично відстежувати подальший її стан. 

 

 Відкрити меню Робота/Повернення постачальникам 

Режим розділений на панелі: 

1. Журнал накладних; 

2. Стан по документу;  

3. Розрахунки по документу (платежі, які проводились по накладній). 

 

1 

2 

3 
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 Додати накладну 

Натиснути кнопку Додати, у формі Накладна повернення постачальнику, обрати 

Партнера (кому відбувається повернення товару), обрати товар, натиснувши кнопку 

вибрати з: 

 

 
 

 

 Оплата по накладній 

На панелі Розрахунки по документу створіть новий платіж. Інструкцію як заповнити 

дані про платіж, див.розділ Рахунки на закупку – Оплата по рахунку. 
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Фінанси 
 

Розділ Фінанси в програмі використовується для створення та перегляду платежів, 

вводу залишків по банку і касі та перегляду залишків коштів на вказану дату.  

 

Платежі 
Цей режим використовується для оформлення операцій з готівкового/безготівкового 

розрахунку. В цьому режимі є можливість додавати/змінювати дані про платежі, пов'язані з 

окремими документами руху товарів або послуг. Рекомендується оформляти тільки окремі 

платежі, такі що не належать до інших документів. Платежі, пов'язані з товарами/послугами 

оформляйте у відповідних режимах. В журналі платежів червоним кольором позначаються 

платежі пов’язані з витратами, чорним кольором платежі з поступлення коштів на рахунки.   

 

 Відкрити меню Фінанси/Платежі  

 Додати категорію/підкатерогію 

Для зручного перегляду, швидшого пошуку дані про платежі можна згрупувати за 

категоріями. Детальну інформацію - як створити категорії/підкатегорії дивіться режим 

Довідники розділ Робота з довідниками 

 Додати новий платіж 

Щоб створити новий платіж потрібно натиснути кнопку Додати.  
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Обрати тип платежу. 

 
 

 

Прихід в касу 

 

Вказати Платника (обрати зі списку підприємств партнерів або фізичних осіб).  

Увага! Якщо галочку Враховувати платіж у взаєморозрахунках з партнером зняти, 

платіж не буде врахований у взаєморозрахунках з партнером. 

Вказати Суму, використовуючи поле Сума без ПДВ або Сума з ПДВ. 

 

 
 

Вказати Категорія платежу- обрати зі списку категорій, до якої належить цей платіж. 
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Обрати Відповідальний зі службовців підприємства. 

 

 
 

 

 

Вказати до якого типу витрат належить платіж. Якщо витрат ще не введено, потрібно 

їх додати.  

 

  
 

На вкладці Призначення/Валюта вказати призначення платежу. Якщо створити 

платіж на підставі іншого документу (рахунку, накладної) призначення платежу буде 

заповнено автоматично. 
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Після збереження платежу, зафіксувати документ, щоб він був врахований у 

взаєморозрахунках і залишках по банку і касі. 

 

 
 

 
 

В журналі платежів платіж позначений відповідною піктограмою і знаходиться в стані 

Проведені. 
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Розхід з каси 

Заповнюється аналогічно до документу Прихід в касу, за винятком того, що потрібно 

вказати Отримувача платежу. 

 

 
 

Для збереження платежу натиснути кнопку ОК. Зафіксований документ буде 

враховано у взаєморозрахунках. 

 

Прихід на розрахунковий рахунок 

Обрати Платника з довідника (підприємства партнери, фізичні особи, банки, 

службовці), в поле р/рах автоматично внесено активний рахунок. Якщо потрібно його можна 

змінити, вибравши з розрахункових рахунків платника. Ввести суму. 

 

 
 

На вкладці Призначення/Валюта в поле Прихід на розрахунковий рахунок 

автоматично внесено активний розрахунковий рахунок підприємства. При потребі цей 

рахунок можна змінити. Інші поля заповнити аналогічно інструкції Прихід в касу. 

 



Зміст                            
65 

 
 

Для збереження платежу натиснути кнопку ОК. Фіксувати документ, щоб він був 

врахований у взаєморозрахунках. 

 

Платіж з розрахункового рахунку 

Обрати Отримувач з довідника (підприємства партнери, фізичні особи, банки, 

службовці, розрахункові рахунки(рахунки підприємства)), р/рах автоматично внесено 

активний рахунок обраного отримувача. При потребі його можна змінити, вибравши з 

розрахункових рахунків отримувача. 

 
 

На вкладці Призначення/Валюта в поле Розхід з розрахункового рахунку 

автоматично внесено активний розрахунковий рахунок підприємства. При потребі цей 

рахунок можна змінити. Інші поля заповнити аналогічно інструкції Прихід в касу. 
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Для збереження платежу натиснути кнопку ОК. Фіксувати документ, щоб він був 

врахований у взаєморозрахунках. 

 

Трансфер(платіж з каси в банк) 

Дата валютування вказується для заповнення в заяві на перевід коштів. Заповнити 

поля Партнер, Прихід на р/рах. Ввести Сума без ПДВ. Інші поля заповнити аналогічно 

інструкції Прихід в касу 

 

Трансфер(платіж з банку в касу) 

Обрати Партнер з довідка службовців або банків, розхід з р/рах (автоматично 

внесений активний розрахунковий рахунок підприємства). Вказати Сума без ПДВ. Інші поля 

заповнити аналогічно інструкції Прихід в касу. Для збереження платежу натиснути кнопку 

ОК. Фіксувати документ, щоб він був врахований у взаєморозрахунках. 

 

Розхід особистих фінансів та прихід особистих фінансів 

Заповнення документів аналогічно інструкції Прихід в касу. 

 

 
 

Для збереження платежу натиснути кнопку ОК. Фіксувати документ, щоб він був 

врахований у взаєморозрахунках. 
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Маркетинг 
 

Розділ маркетинг в програмі використовується для зберігання даних про юридичні 

підприємства-партнери та партнерів - фізичних осіб. Але для зручності, можна вводити дані 

в один із обраних довідників. Також в даному розділі є можливість ввести взаєморозрахунки 

з партнерами на початок обліку у програмі. 

 

Підприємства партнери 

Цей режим призначений для роботи зі списком підприємств-партнерів та для 

пошуку/вибірки інформації про них. Ви можете вносити детальну інформацію про 

підприємства-партнери безпосередньо в довідник. Крім того, в даний довідник автоматично 

потрапляють всі юридичні особи, інформацію про яких Ви вносите в процесі роботи в інших 

режимах.  

 

 Додати категорію/підкатерогію 

Для зручного перегляду, швидшого пошуку дані про підприємства можна групувати за 

категоріями. Детальну інформацію як створити категорії/підкатегорії дивіться режим 

Довідники розділ Робота з довідниками. 

 

 Додати підприємство 

Щоб додати інформацію в довідник, вибрати категорію/підкатегорію до якої він 

належить, натиснути кнопку Додати. Відкриється форма вводу Дані про партнера. На 

закладці Партнер заповнити основні дані Організаційно-правова форма (ввести ОПФ або 

обрати зі списку), Назва підприємства, ЄДРПОУ підприємства (код єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України), Система оподаткування (якщо система 

оподаткування Спрощена, потрібно ще вказати Групу).  

 

Якщо підприємство є платником ПДВ, встановити галочку Платник ПДВ та заповнити 

Індивідуальний податковий номер та Номер свідоцтва про реєстрацію. 

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%A3
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Перейти на закладку Телефони. Вказати телефонні номери підприємства. Детальну 

інформацію як додати телефонний номер дивіться розділ Службовці. 

На закладці Адреси додати адреси підприємства. Детальну інформацію як додати 

адресу дивіться розділ Службовці. 

На закладці Р/рахунки додати розрахункові рахунки підприємства. Детальну 

інформацію як додати розрахунковий рахунок дивіться розділ Службовці. 

На закладці Представники додати підприємство або фізичну особу, що 

представляють підприємство-партнера. Для цього натисніть кнопку Додати. 

 

   
 

Оберіть представника з довідника Підприємства-партнери або Фізичні особи. Для 

підтвердження натисніть ОК. На закладці Відповідальний додати відповідальних осіб при 

роботі з даним підприємством. Заповнити дані про працівника партнера. Натиснути ОК для 

збереження введених даних. 

 

На закладці E-mail додати електронні адреси підприємства. Детальну інформацію як 

додати електронну адресу дивіться розділ Службовці. 

 

Закладка Ціни дозволяє налаштувати для даного підприємства спеціальні умови щодо 

відпускної ціни товару. Вказати за якою ціною працює партнер (роздрібна, дрібний гурт чи 

великий гурт з довідника товарів).  Також для партнера є можливість додатково вказати 

знижку, яка враховуватиметься при створенні документів. Наприклад, при створенні 

рахунку на продаж, Ціна на товар буде перерахована з врахуванням вказаної знижки для 

партнера. 

 

Якщо встановити галочку Відкласти оплату документа на термін і вказати кількість 

днів, при формуванні документів в полі Термін оплати для даного партнера буде 

визначатися з Даних про партнера, а не з встановлених даних в Значеннях важливих 

констант. 
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На закладці Реєстраційні номери є можливість додати різні типи реєстраційних номерів 

підприємства-партнера.  

 

 
 

Закладка Договори дозволяє додавати договори, укладені з даним підприємством. 

Активним може бути тільки один з укладених договорів, для цього встановіть галочку поля 

Активність. 
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На вкладці Нотатки при необхідності можна ввести додаткові відомості про 

партнера.  

Зберегти введені дані про партнера, натиснувши кнопку ОК. 

 

 

Фізичні особи 
Режим призначений для ведення бази партнерів - фізичних осіб і пошуку/вибору 

інформації про них. Ви можете вносити інформацію про партнерів - фізичних осіб в довідник 

безпосередньо в даному режимі. Крім того, в даний довідник автоматично потрапляють 

фізичні особи, інформацію про яких Ви вносите в процесі роботи в інших режимах. 

 

 Додати категорію/підкатерогію 

Для зручного перегляду та швидшого пошуку дані про підприємства можна посортувати 

за категоріями. Детальну інформацію як створити категорії/підкатегорії дивіться розділ 

Довідники розділ Робота з довідниками   

 

 Додати фізичну особу 

Щоб додати інформацію в довідник, потрібно вибрати категорію/підкатегорію до якої він 

належить та натиснути кнопку Додати. Ввести дані у форму, що відкрилась. 

На закладці Партнер заповнити основні дані: ПІБ, Ідентифікаційний номер, обрати 

Посада, якщо в списку потрібної немає, то заповнити поле самостійно. Обрати Система 

оподаткування(якщо система оподаткування Спрощена, потрібно ще вказати Групу).  Якщо 

фізична особа є платником ПДВ, встановити галочку Платник ПДВ та заповнити 

Індивідуальний податковий номер та Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. 

 

 Інші закладки заповнюємо аналогічно інструкції розділу Підприємства-партнери. 
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Склад 
 

У розділі Склад можна вести облік товару на підприємстві, бачити коли і від кого 

товар поступав, залишки товару на складі, резерв товару, провести ввід залишкі або списання 

неліквідного товару. 

 

Довідник складів 
Система підтримує роботу із складами. Перед початком роботи введіть в довідник 

дані про склад підприємства.  

 Відкрити меню Склад/Довідник складів 

 Додати інформацію про склад 

 

Зверніть увагу! Дана конфігурація дозволяє працювати тільки з одним складом, який за 

замовчуванням є активним. При спробі додати новий склад, система покаже інформаційне 

повідомлення. 

 

 
 

Якщо на вашому підприємстві облік ведеться по декільком складах, можна розширити 

версію до повної. За детальнішої інформацією зверніться за телефоном (032) 245-36-00. 

 

 Змінити інформацію про склад 

Щоб змінити дані про склад, використовується кнопка Змінити. 
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У формі Дані про склад, ввести: Назва складу, Відповідальний (обирається зі 

списку службовців), Адреса і Телефон. Для збереження змін натисніть кнопку ОК. 

 

 
 

Товари на складах 
  Режим призначений для перегляду списку товарів, що є на обліку, отримання даних 

про залишки товарів на будь-який вказаний день з деталізацією по партіях. В системі 

реалізована схема обліку товару за картками аналітичного обліку, тобто на кожен окремий 

товар з унікальними реквізитами заводиться окремий запис у списку (картка аналітичного 

обліку), в якій фіксується весь рух даного товару (купівля, продаж, видача на реалізацію і 

т.д.). 

 Відкрити меню Склад/Товари на складах 

 Додати в довідник  

 Для цього виберіть категорію, до якої буде належати запис і натисніть кнопку Додати. 

Після цього на екрані з'явиться діалог Дані про товар, в який слід ввести необхідну 

інформацію (детальна інформація як заповнити дані знаходиться в розділ Товари і Послуги).  

Для збереження змін потрібно натиснути кнопку ОК. 

 

 

Якщо по товару немає прихідних документів, то він не відображається на складі 

(оскільки його кількість 0, а за замовчуванням програма показує товар з кількістю  >0).  Щоб 

побачити товар із нульовою кількістю, потрібно змінити налаштування вибірки. 

 



Зміст                            
73 

 
 

Зняти галочку на пункті Показати  товар з кількістю >0. Бачимо, що товар є і його 

кількість 0. За замовчуванням жовтим кольором підсвічується товар з кількістю 0.  

 

 
 

 

 

 Змінити існуючий запис 

 Щоб редагувати дані довідника потрібно натиснути на кнопку Змінити.  
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З верніть увагу! При зміні записів в довідниках, дані зміняться всюди, де зустрічається цей 

запис. 

 

 Вилучити запис 

  Для видалення записів натиснути кнопку Видалити або однойменний пункт 

контекстного меню. При видаленні система завжди просить повторного підтвердження. 

Операцію видалення можна виконувати над групою записів, для цього утримуючи клавішу 

CTRL, виберіть мишкою необхідні записи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Натиснути 
праву кнопку 

миші 
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 Друк даних 

 Для цього натисніть кнопку Друкувати і виберіть зі списку необхідну друковану форму. 

 

 
 

 В залежності від того, які записи вказані, роздрукувати можна весь список, всі записи з 

вікна або тільки виділені (зазначити певні записи можна, утримуючи клавішу CTRL, 

виберіть мишкою необхідні записи). 
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 Налаштування вибірки 

 

 
 

Показати партії і склад – коли опція включена, в нижній частині панелі по кожному 

товару відображається інформація про склад і кількість даного товару на складі, партії коли 

товар поступав від кого і в якій кількості залишився на вказану дату. 

 

 
 

Показати пусті партії – за замовчуванню опція виключена, якщо її включити на 

панелі партій по обраному товару будуть відображені всі партії. 
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Показати товар з кількістю >0 – за замовчуванням опція включена, в списку 

відображається товар, що є в наявності (з кількістю більше 0). Якщо дану опцію виключити, 

у списку відображається весь довідник товарів і послуг. Товар з кількістю < 0 буде 

підсвічено червоним кольором на жовтому тлі. 

 

 
 

Товар у резерві – коли опція включена, відображено тільки той товар, який  

зарезервовано. 

Товари і послуги – за замовчуванням опція включена, в табличній частині 

відображені товари та послуги, які надає підприємство.  

Тільки товари – в табличній частині будуть відображені тільки товари, послуг не 

буде. 

Тільки послуги - в табличній частині будуть відображені тільки послуги, товарів не 

буде. 
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 Показати залишки на дату 

Якщо потрібно побачити інформацію на попередню дату використовуючи календар вказати 

потрібну дату. 

 

 
 

 Настройка колонок 

Сфокусуйтесь на панелі товарів, натисніть кнопку Настройки. 

 

 
 

Обрати поля, які будуть відображені на панелі товарів. Для підтвердження натисніть 

кнопку ОК.  

Аналогічним чином можна налаштувати колонки на інших панелях. 

Для того щоб зберегти настройки, скористайтеся пунктом меню Зберегти 

налаштування.  
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Списання товару 
Списання товару з обліку робиться шляхом оформлення  відповідного акту. Програма 

автоматично внесе зміни в облік товару на складі. 

 Відкрити меню Склад/Списання товару 

 Додати акт списання товару 

Для цього слід натиснути кнопку Додати або вибрати однойменний пункт з контекстного 

меню списку актів.  

 

 
 

Після цього на екрані з'явиться форма Акт списання товару, в якій слід ввести всі 

необхідні дані. На вкладці Дата/Відповідальний заповнити поля Дата і Номер. Обрати 

Відповідального зі списку службовців підприємства.  
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Обрати товар, який потрібно списати (подвійним натисканням мишки по товарі) і 

ввести кількість товару до списання. 

 

  
 

На вкладці Комісія вказати членів комісії, для цього натиснути на кнопку Додати, 

обрати членів комісії зі списку службовців. 
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На вкладці Висновки вказати причини списання товару. За замовчуванням текст є 

введений, але його можна змінити відповідно до вимог підприємства.  

 

 
 

Обов'язковими полями є дата створення акту, його номер і відповідальний. 

Поля Сума, Вага, Площа, Сума у валюті розраховуються автоматично після вибору товару 

з врахуванням тих даних, які внесені про товар. Коли дані внесені натиснути кнопку ОК. 

 

Тільки що створений акт знаходиться в стані Оформлювані. Він позначений 

піктограмою, яка показана на малюнку і в нижній частині вікна активна вкладка 

Оформлювані. Даний документ доступний для редагування.  

Щоб змінити документ натисніть кнопку Змінити. Поки документ знаходиться в стані 

Оформлювані, на складі товар залишається в тій кількості, що і до створення Акту 

списання. 
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Щоб списати товар зі складу, документ потрібно фіксувати. Для цього натисніть 

кнопку Фіксувати. 

 

 
 

Документ з стану Оформлювані перейшов в стан Завершені, товар списано з обліку 

на складі.  
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Довідники 
 

Довідник - це об'єкт програми, для введення і зберігання інформації, яка в 

подальшому використовується для створення первинних документів. Наприклад, дані про 

партнерів, товари та послуги, валюти, телефонні та адресні книги і т.п.  

 

 

Робота з довідниками 

З головного меню Довідники можна обрати певний довідник, переглядати в ньому 

інформацію, додавати , змінювати або видаляти. Працювати з довідниками також можна 

через допоміжні підменю в інших режимах роботи програми.  

 Відкрити меню Довідники 

 Вибрати  зі списку довідник, в який потрібно ввести дані 

 

 
 

 Додати категорію/підкатерогію 

Для швидшого пошуку даних в довіднику його можна посортувати по категоріях. Список 

категорій деревовидний, тобто кожна категорія може мати підкатегорії, число яких не 

обмежено. При додаванні категорій /підкатегорій слід керуватися таким правилом: якщо в 

списку виділена категорія, при натисканні на кнопку Додати, нова категорія з'явиться на 

тому ж рівні, що і обрана, а при натисканні на кнопку Додати підрівень, нова категорія 

з'явиться на рівень нижче тієї, на яку встановлено курсор. 
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Будь-який запис можна віднести до іншої категорії шляхом перетягування за 

технологією Drag and Drop (для цього потрібно натиснути мишкою на об'єкт у списку та, не 

відпускаючи клавіші мишки, перетягнути маркер на назву потрібної категорії). Якщо 

категорія, до якої прив'язаний запис, була видалена - запис не відноситься ні до однієї 

категорії. Подвійне натискання мишкою на рівень відкриває його або закриває. Щоб 

видалити рівень або підрівень, станьте на нього і натисніть кнопку Вилучити. 

 

 
 

  

Є три варіанти перегляду даних: 

- Перегляд з урахуванням категорії (F6) - в списку записів будуть відображатися 

тільки ті, які належать до вибраного рівня дерева категорій; 

- Перегляд без урахування категорій (F7) - відображення всіх записів; 

- Перегляд, що не належать категоріям (F8) - вибору записів, котрі не належать жодній 

категорії. 

 

Для вибору режиму перегляду, натиснути правою кнопкою миші на вільній області 

біля переліку рівнів, вибрати потрібний. 
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Після того як створена структура категорій, можна почати вводити інформацію в 

довідники. 

 

 Додати інформацію в довідник 

Щоб додати інформацію в довідник, потрібно вибрати категорію/підкатегорію до якої буде 

належати запис та натиснути кнопку Додати, ввести необхідні дані. 

 

 
 

 Змінити інформацію в довіднику 

Редагування записів довідників може здійснюватися безпосередньо в довіднику або в 

діалозі, який відкривається при натисканні кнопки Змінити або за допомогою пункту 

Змінити контекстного меню списку записів. 

Натиснути праву 

кнопку мишки 
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 Видалити інформацію з довідника 

Видалити запис можна за допомогою кнопки Вилучити. При видаленні система завжди 

просить повторного підтвердження. Операцію видалення можна робити над групою записів, 

для цього утримуючи клавішу CTRL, виберіть мишкою необхідні записи.  

Видалити запис, який використовується в інших документах не можливо, про це вас 

попередить програма.  

 

 Друк записів 

Щоб надрукувати дані, потрібно натиснути кнопку Друкувати і вибрати зі списку потрібну 

друковану форму. Програма дозволяє друкувати один запис, весь список або відмічені 

записи. 

 

 Настройка колонок 

Щоб налаштувати колонки, які відображаються в довіднику, потрібно натиснути кнопку 

Настройки, у формі Налаштування колонок, вибрати потрібні поля і розмістити їх у 

потрібному порядку.  

Для того щоб колонки, які обрали були збережені в подальшому, скористайтеся пунктом 

меню Зберегти налаштування. Пункт меню Вилучити налаштування дозволить відновити 

настройки задані за замовчуванням. 
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Довідник товарів і послуг  

 

 Зайти в Довідники\Товари/послуги 

 Додати товар 

Потрібно вибрати категорію/підкатегорію до якої він належить та натиснути кнопку 

Додати. 

 

 
 

На закладці Основне заповнити основні дані про товар (назву, код, одиниці виміру і 

т.д.).  Одиницю виміру можна вибрати зі Класифікатора одиниць виміру, а за відсутності 

необхідної - додати.  
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Відкрити Класифікатор одиниць виміру. 

 

 
 

 

Зі списку вибрати одиницю, яка потрібна для роботи. Дані про одиницю виміру 

заповняться автоматично з Класифікатора. Натиснути кнопку ОК для збереження вибраних 

даних. 

 

 

Натиснути праву 
кнопку миші 
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Якщо товар є послугою, встановити прапорець Послуга.  

 

 
 

Зверніть увагу, за послугами не ведеться складський облік (тобто кількість такого 

товару на складі не змінюється, і завжди дорівнює 0). 

Для того щоб вказати ціну товару, перейти на закладку Ціни.  

- Вкладка Вхідні ціни. У полі Ціна без ПДВ вказати вхідну ціну товару, поле з ПДВ 

буде автоматично пораховано враховуючи ставку ПДВ, яка вказана на закладці Основні. 

 

 
 

- Вкладка Відпускні ціни. Вказати відсоток націнки від вхідної ціни для різних груп 

цін. За замовчуванню використовується роздрібна ціна.  

 

Крім того, для полегшення введення декількох відпускних цін існує можливість 

створення і встановлення для товару групи відпускних цін . В цьому випадку слід вибрати 

Група відпускних цін. Відпускні ціни будуть розраховані автоматично, відповідно до 

встановлених відсотків в групі відпускних цін. 
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Для створення груп відпускних цін натиснути праву кнопку мишки Додати. 

 

 
 

Заповнити інформацію по групі націнок і зберегти.  

 

 
 

Вибравши групу націнки, ціни перерахуються відповідно до встановлених відсотків у 

групі. 

 
 

- Перейти на закладку Упаковка. На цій сторінці розташований список варіантів 

упаковки товару. Натиснути кнопку Додати, у діалозі Дані про упаковку товару  

впишіть або виберіть із загального списку назву упаковки, вкажіть кількість 

стандартних одиниць виміру (наприклад, в коробку вміщається 10 шт. товару).  
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Якщо встановити Активна упаковка - при виборі товару з довідника в документи, ця 

упаковка буде обрана за замовчуванням, як основна. 

На закладці Нотатки вказати додаткову інформацію про товар (наприклад, його опис 

або характеристику). На закладці Фото можна завантажити файл з фотографією товару 

(система працює з форматом BMP-файлів). Для роботи з картинкою використовуйте 

випадаюче меню.  

 

 
 

 

Довідник банків 

 Додати банк 

Щоб додати новий банк потрібно натиснути кнопку Додати. 

Увага! Обов’язковим до заповненням полем в довіднику банків є Назва банку, МФО і 

Місто, в якому він знаходиться, проте рекомендуємо заповнити всі поля довідника.  

 

 
 

Натиснути праву 
кнопку миші 
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На закладці Банк ввести Назва банку, МФО (традиційна назва коду банку), ОПФ 

(організаційно правова  форма).   

 

  
 

На закладці Телефони розташований список телефонів банку. Для того щоб 

додати/змінити інформацію в цьому списку потрібно скористатися відповідною кнопкою або 

пунктом контекстного меню списку телефонів. У вікні Визначення телефонного номера, 

ввести власника телефону, обрати Місто,  ввести Тип телефону, Номер і якщо потрібно 

додати Опис. Якщо телефон основний, встановити галочку Активний телефон. В списку 

активний телефон буде позначений піктограмою, номер телефону буде друкуватися у 

відповідних документах і звітах. 

 

 
 

На закладці Адреси розташований список адрес банку. Щоб додати/змінити 

інформацію потрібно скористатися відповідними кнопками. У вікні Визначення адреси, 

ввести Тип адреси, обрати Країна ,в якій знаходиться банк, Місто, ввести Поштовий 

індекс та Вулиця, дім.  

Встановити галочку Активна адреса, якщо її потрібно друкувати в звітах і 

документах. Встановити галочку Юридична адреса - якщо це адреса, на яку зареєстровано 

банк. 
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На закладці Р/рахунки представлена інформація про розрахункові рахунки банку. При 

необхідності можна додати/змінити інформацію в новій формі Визначення розрахункового 

рахунку. Ввести Номер рахунку, вказати чи він є основним (буде використовуватися при 

виборі даного банку), ввести призначення рахунку, обрати Банк. Зберегти дані, натиснути 

кнопку ОК. Якщо в списку біля розрахункового рахунку є піктограма буква «А», це означає 

що він є активним (основний рахунок), тобто цей розрахунковий рахунок буде 

використовуватися за замовчуванням. 

Обрати Рахунок каси банку, якщо такого рахунку немає, додати його в систему.  

 

 
 

На закладці Представники знаходиться список представників банку. Щоб 

додати/змінити інформацію, натиснути однойменну кнопку. В формі Дані про партнера, 

ввести/змінити дані. 

На закладці E-mail представлений список електронних адрес банку.  Щоб додати/змінити 

інформацію, натиснути однойменну кнопку. В новій формі Визначення електронної 

адреси, ввести адресу та його опис. Зберегти змінни, натиснути кнопку ОК. 

На закладці Послуги банку представлена інформація про розрахунковий рахунок банку, 

на який оплачується плата за обслуговування.  Зазначений рахунок і сума будуть 



Зміст                            
94 

використовуватися при створенні платіжних доручень. При необхідності можна 

додати/змінити інформацію на сторінці. 

На закладці Нотатки можна вказати додаткову інформацію про банк. 

Інші довідники  
 

 Довідник Валюти 

У даному довіднику міститься інформація про валюти, що використовуються. В даній 

програмі можна вести облік тільки в національній валюті України. Якщо потрібно вести 

облік в різних валютах, зверніться до розробників системи. 

 Довідник Телефони 

Всі телефонні номери партнерів, співробітників, банків і т.д., які вносили в систему, 

потрапляють в дану телефонну книгу. У ній можна швидко знайти будь-який номер. 

 Довідник Міста 

У довіднику накопичується інформація про всі географічні об'єкти - країни, міста і т.д. Ви 

можете вносити детальну інформацію про географічні об'єкти безпосередньо в довідник або 

в міру їх включення в реквізити партнерів/службовців в інших режимах. Головне вікно 

розділене на дві панелі: ліве - назви країн, праве - список міст і інших населених пунктів. 

Ліва панель працює так само, як в інших довідниках категорія/підкатегорія, дозволяється 

необмежена кількість вкладень для зручності перегляду і пошуку.   

 Довідник Адреса E-mail 

В даному довіднику накопичується інформація про всі електронні адреси партнерів і 

службовців. Ви можете вносити дані безпосередньо в даному режимі або в інших режимах 

програми. 

 Довідник Колекції 

Колекції призначені для зберігання невеликих за обсягом даних (одиниці вимірювання, 

ОПФ, типи телефонів, адрес і т.п.). Даний режим призначений для заповнення колекцій. 

Вибір колекції відбувається за допомогою закладок в нижній частині головного вікна. 

 

 
 

При роботі дані вибираються з випадаючого списку, який не можна змінити. 
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Система безпеки 
 

Система безпеки призначена для управління доступом до даних для різних груп  

користувачів. Дані про користувача (Бюджети) включають: ім'я користувача, пароль, 

найменування груп, до яких належить користувач, права доступу до ресурсів системи і 

прикладної програми. 

 Зайти в програму. 

Зверніть увагу! Система безпеки налаштовується для всіх баз (Активна, 

Демонстраційна) одночасно. 

 Зайти в Систему безпеки Alt+F2 або права кнопка мишки пункт Система безпеки. 

 

 
 

Перед створенням списку користувачів системи, створіть групи користувачів. За  

замовчуванню в програмі створені групи: Адміністратори, Менеджери, Бухгалтери. На 

закладці Бюджети панель Список груп за допомогою кнопки Додати створіть групу, 

введіть Назва групи і Опис. 
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На закладці бюджети на панелі Список користувачів за допомогою кнопки Додати 

створіть користувача.  

Введіть дані про користувача: 

Логін- коротке ім'я користувача - зверніть увагу система за замовчуванням підставляє 

ім'я зареєстрованого в мережі користувача; 

Повне ім'я – обрати користувача зі списку службовців. Якщо під даним логіном 

створюватимуть документи, автоматично буде заповнюватися поле Відповідальний. 

Опис користувача; 

Пароль для доступу даного користувача до системи. Для підтвердження пароля його 

слід вводити двічі в полях Пароль і Підтвердження.  

Пріоритет при вирішенні конфліктів записів - від 0 до 100 - чим більше значення, 

тим вище пріоритет користувача з даним логіном. При одночасному фіксуванні документів з 

декількох клієнтських машин з'явиться вікно Вирішення конфлікту записи даних, в якому 

система пропонує на вибір скасувати запис або ввести логін і пароль користувача, який має 

пріоритет вище ніж, у вказаного користувача. 

Бюджет заборонений – якщо включити опцію, користувачеві буде відмовлено в 

доступі в будь який режим програми; 

Обмежити кількість одночасних підключень - користувач зможе одночасно 

підключитися до сервера тільки вказану кількість разів. 

Групи - шляхом групування можна буде встановити одні й ті ж права доступу всім 

користувачам, що належать групі.  

 

 
 

 

На закладці Права груп  налаштовується доступ до понять програми для користувачів, 

які входять в групи. На панелі Групи користувачів обираємо, які групи будуть 

використовуватись. На панелі Дерево понять обираємо поняття і на панелі Групи-Права 

вказуємо для вибраного поняття який доступ має кожна з груп: 
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- Доступ до даних - можливість переглядати дані 

- Додавання - можливість додавання нових записів 

- Зміна - можливість редагування записів 

- Вилучити - можливість видалення записів 

- Друкувати - можливість друку записів; 

- Вибірка - можливість змінити параметри вибору документів в журналах; 

- Настройка колонок - можливість змінити колонки. 

 

 
 

Права користувача також можна налаштувати з використання шаблонів. Клацніть по 

групі понять, наприклад, Довідники, натисніть праву кнопку мишки, натиснути Встановити 

по шаблону (для вибраного типу).  
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В вікні створіть шаблон доступу для всіх понять: встановлений прапорець - є доступ, 

знятий - немає доступу. 
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Закладка Додаткові права груп 

У даній конфігурації для груп користувачів можна встановити: 

 

- Доступ до панелі інструментів в звітах - доступ до інструментів сітки в звітах 

- Зміна національної валюти - право на зміну національної валюти  

- Зміна розміру відображення даних - право на зміну форматів відображення даних 

(дивіться Значення важливих констант) 

- Відпуск товару з перевищенням кількості - дозвіл на відпуск товару з від’ємною 

кількістю на обліку 

- Зміна відповідального в документах - право на зміну відповідального в документах 

- Зміна використання дати в аналітичних карточках - право на зміну правил 

створення аналітичних карток (дивіться Значення важливих констант) 

- Зміна дати в документах - право на зміну дати створення документів 

- Зміна знижки - право на зміну знижки в створених документах 

- Зміна терміну оплати в документах - право на зміну терміну оплати в створених 

документах 

 

 
 

Визначення додатково визначених прав проводиться для всієї групи, встановленням 

або зняттям прапорця біля назви групи користувачів. 
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Вкладка Доступ груп до меню 

Для кожної групи користувачів можна встановити доступ до кожного пункту меню. 

Для отримання доступу виберіть в дереві необхідний пункт меню і встановіть прапорець в 

колонці необхідної групи. 

 

 
 

Зверніть увагу! Система дозволяє копіювати параметри (бюджет, сортування, 

вибірку, колонки, розміщення і розмір форм) від одного користувача іншому. 

 Для цього потрібно: 

-  Створити нового користувача, на панелі Списку користувачів;  

-  Натиснути праву кнопку миші, з випадаючого меню обрати - Копіювати параметри 

користувача; 

-  Обрати від якого користувача копіювати дані якому користувачу; 

-  Вказати правила копіювання.      

 

 

 

      

                                      

 

 Для збереження змін потрібно закрити систему, натиснути кнопку Закрити.  


