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1  Definiowalne dokumenty – sprzedażowe, 
magazynowe i dla opakowań 

 
Każda firma posiada własne wzory dokumentów 
źródłowych. Wzory dostarczone przez PI Rol-Tech 
można wygodnie zmieniać  lub tworzyć nowe. Szerzej 
materiały Sprzedaż punkt Wzory dokumentów do 
druku i ekran 3 lub ulotka Administracja punkt 
Dokumenty źródłowe i ekran 2. 
 

2  Wystawianie dokumentów sprzedażowych 
różnymi metodami 

 
W zależności od organizacji obiegu dokumentów w 
firmie udostępniamy 3 metody wystawiania faktury. 
Patrz materiały Sprzedaż  punkt 6 Metody 
prowadzenia sprzedaży. 
 
3  Pełny obieg dokumentów  

 
Od przyjęcia zamówienia  do zaksięgowania faktury w 
FK (zamówienie-> dokument magazynowy  
->faktura -> dowód księgowy). Z jednego dokumentu 
tworzony jest następny bez konieczności ręcznego 
przepisywania danych. Materiały Magazyn punkt 8 
Powiązania Magazynu z innymi modułami  lub 
Sprzedaż punkt 9 Współpraca z innymi modułami. 
 

4  Akceptacja zamówienia od strony finansowej 
i merytorycznej 

 
Ułatwienie współpracy działów obsługujących 
zamówienie od strony produkcyjnej, finansowej i 
logistycznej. Ulotka Zamówienia punkt Obsługa 
Zamówienia. 
 

5  Grupowanie zamówień do wysyłki dla 
konwojentów 

 
Pomaga w lepszym planowaniu trasy dostawy i 
organizacji wyładunku. Materiały j.w. 
 

6  Rozrachunki – dwie linie kredytowe 
kontrahenta 

 
Kontrahent może dokonywać zakupu w ramach 
kredytu całkowitego i przeterminowanego. Materiały 
Rozrachunki punkt 4.1 Rozliczenie kredytu. 
 
7  Informacje dla kredytmenadżera  

 
Wgląd w stan rozrachunków kontrahenta, statystyka 
płatności, rankingi i wiekowanie zaległości. Materiały 
Rozrachunki punkt 4. Śledzenie stanu rozrachunków 
kontrahenta. 
 

8  Na podstawie wielu dokumentów 
magazynowych można tworzyć jedną fakturę 

 
Można tworzyć dokument sprzedaży przejmując do 
niego pozycje wybranego lub wskazanych 

dokumentów magazynowych. Przy wystawianiu 
faktury dla kontrahenta są widoczne również jego 
dokumenty opakowaniowe podlegające rozliczeniu. 
Można przejąć do faktury pozycje wybranego lub 
wskazanych dokumentów  opakowaniowych.  
 
9  Zaawansowane funkcje cennika 

 
Można tworzyć cenniki na wiele grup kontrahentów 
(hurt, detal, Real, itp.), regiony lub indywidualny 
cennik kontrahenta. Materiały Sprzedaż punkt Cenniki 
i rabaty. 
 

10  Automatyczny przesył faktur gotówkowych 
do kasy 

 
Faktura płatna gotówką wędruje do kasy i na jej 
podstawie tworzone jest automatycznie KP (Sprzedaż 
punkt 9 Współpraca z innymi modułami). 
 

11  Prowadzenie asortymentów w dwóch 
jednostkach miary 

 
Np. butelkach i litrach w Magazynie, Sprzedaży, 
łącznie z przeniesieniem tych ilości do FK (ponieważ 
konta w FK mają  możliwość  prowadzenia ewidencji 
ilościowej do dwóch j.m. dla każdego konta). 
Materiały Sprzedaż punkt 4. Asortymenty. 
 
12  Ewidencja opakowań zwrotnych 

 
Równolegle z dokumentem dla magazynu handlowego 
w tle tworzony jest dokument opakowań zwrotnych. 
Szereg zestawień informuje o stanie opakowań w 
magazynach przedsiębiorstwa i u poszczególnych 
kontrahentów. Ulotka Opakowania. 
 

13  Wszystkie zestawienia można drukować do 
Excela lub OpenOffice 

 
Excel. Użytkownik otrzymuje gotowy, sformatowany 
arkusz z danymi do przeglądania na ekranie lub 
zapisu na dysk. Do Excela można drukować wszystkie 
zestawienia dostępne w Systemie oraz sprawozdania 
urzędowe. Rozwiązanie to ułatwia prowadzenie 
wszelkiego typu analiz w Firmie. Wydruk do pliku XML 
w standardzie Excel 2003. Jeśli Użytkownik nie 
posiada dostępu do Excela  wydruk do pliku XML 
umożliwia jego dalszą obróbkę z miejsca z dostępem 
do Excela  lub pracę z arkuszem bezpłatnego pakietu 
OpenOffice  wersja 1.2 lub wyższe. 
 

14  Praca w trybie terminalowym dla oddalonych 
punktów sprzedaży 

 
Pracownik punktu wystawia faktury, dokumenty 
magazynowe , kasowe, itp. pracując w trybie 
terminalowym (zdalnie) na zintegrowanej bazie 
Browaru. Rozwiązania nie wymagają dużych nakładów 
na sprzęt i oprogramowanie. Ulotka Praca Systemu RT 
w trybie terminalowym. 


