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Moduł służy do przejęcia i zadekretowania danych w module FK  z innych modułów systemu RT: Sprzedaży, Kasy, Magazynu, 
Majątek Trwały. Tworzy dowody finansowe na podstawie dokumentów źródłowych wystawionych w tych modułach. 
 
Zasady dekretacji  

Dzięki dekretacji systemowej  unikamy powtórnego 
wprowadzania informacji. Np. faktura zostaje  wystawiona w 
module sprzedaży i wszystkie dane niezbędne do dekretacji 
są już w bazach danych - należy tylko zdefiniować stały 
schemat tworzenia dowodu, czyli wskazać konta, na które 
mają być dekretowane poszczególne wartości . Użytkownik 
sam więc określa sposób w jaki należy stworzyć dowód z 
faktury. Według tych parametrów program tworzy dowody 
(dekrety) księgowe, ale ich jeszcze nie księguje. Są one 
tworzone w zbiorze operatorskim - tak jakby zostały 
wprowadzone ręcznie w FK. Możne je tam sprawdzić, 
edytować, kasować, tak jak zwykłe dowody. Pozwala to na 
wielokrotne powtarzanie dekretacji w przypadku, kiedy 
stworzone dekrety nie będą poprawne. Może się bowiem  
zdarzyć, że w schemacie podamy inne konto do dekretacji 
niż zamierzaliśmy - zwykła pomyłka, ale  powstało wiele 
dekretów zawierających złe numery kont. Wtedy poprawa 
pojedynczych dekretów jest uciążliwa. Lepiej więc  usunąć te 
dowody, poprawić schemat dekretu i uruchomić funkcję 
dekretującą ponownie. Dopiero kiedy Użytkownik upewni się,  
że dekrety są poprawne może je zaksięgować. 
Przedstawiony tu został przykład pokazujący dekretację 
faktury, ale analogiczne reguły obowiązują przy 
dekretowaniu dokumentów źródłowych z każdego modułu 
RT. 
 
 

 
Zakres dekretowanych dokumentów  
O tym kiedy, jak i które dokumenty zostaną zadekretowane 
decyduje Użytkownik. Nie ma ograniczeń co do częstotliwości 
dekretacji. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby 
przejmowane dane były kompletne. Dla modułu SPRZEDAŻ 
lub KASA można wykonywać dekretację nawet dla jednej 
faktury lub raportu, ale sensowne wydaje się przejmowanie 
danych przynajmniej za jeden cały dzień. Zaś np. dla 
dokumentów magazynowych, jeżeli nie są one wycenione 
(przy metodzie średniej) nie ma sensu przeprowadzać 
dekretacji, gdyż wartości nie będą prawidłowe. Najpierw 
należy dokonać wyceny i dopiero wtedy przeprowadzić 
dekretację. Przykład wykonania dekretacji z Magazynu ekran 
nr 1. 
 
Dekretacja danych z filii   
Można też dekretować dane z filii (Jednostek 
organizacyjnych), które nie są połączone z firmą macierzystą 
siecią komputerową (a dane są przesyłane za pomocą 
internetu bądź dyskietek, np. punkty sprzedaży,  
wydziały zamiejscowe itd.). Program ma wbudowane 
mechanizmy ułatwiające te czynności. Jeżeli w filiach (JO) 
jest również prowadzona księgowość moduł daje możliwość 
przejmowania gotowych dowodów finansowych i innych 
powiązanych z nimi danych (konta, kontrahenci itp.), które 
zostały tam wprowadzone (np. faktury kosztowe). 
 

 
 

Ekran nr 1. Przejmowanie danych z Magazynu do FK według jednej z trzech zdefiniowanych metod dekretacji. 
 

 
 
 
 
 
 


