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Wprowadzenie
System CCR składa się z 7 podstawowych modułów dostępnych w panelu kontrolnym:








Kontrahenci
Produkty
Zlecenia
Oferty
Faktury
Moje konto
Administracja

Kontrahenci
Nasz system oferuje możliwość przechowywania szczegółowych informacji na temat
kontrahentów. Moduł Kontrahenci pozwala na optymalne zarządzanie listą obecnych
i przyszłych klientów. Główną cechą jak i zaletą jest intuicyjność obsługi dzięki czemu
podstawowe operacje jak dodawanie, usuwanie i modyfikowanie danych odbywa się szybko,
sprawnie i efektywnie. Wprowadzone zmiany widoczne są natychmiast po zapisaniu dla
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wszystkich użytkowników systemu. Prostota i intuicyjność pozwalają na optymalne
wykorzystanie tego modułu.
Po wejściu do modułu widoczne są akcje: Dodaj kontrahenta, Usuń kontrahenta, Modyfikuj
kontrahenta, Lokalizuj kontrahenta, Histora kontrahenta, Przegląd kontrahentów. Pod
przyciskami znajduje się lista wprowadzonych już do systemu kontrahentów.

Dodawanie kontrahenta
Aby dodać kontrahenta należy wykonać akcję Dodaj kontrahenta. Pojawi się wtedy menu
zatytułowane Dodaj nowego kontrahenta.
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Menu to, zawiera pola niezbędne do indentyfikacji kontrahenta (Dane główne) jak i również
pola przeznaczone do wprowadzenia informacji istotnych z punktu widzenia firmy wdrażającej
system (Dane kontaktowe, Dane uzupełniające, Dane produktów, Uwagi).
Dodawanie nowej branży (akcja Dodaj nową branżę) jest aktywne tylko dla użytkownika z
uprawnieniami Administratora.

W zakładce Dane produktów dodaje się bądź usuwa produkty posiadane przez kontrahenta.

6

Aby dodać produkt należy wykonać akcję Dodaj do listy, która wywołuje menu Przypisz produkt
do kontrahenta. Menu to pozwala na wybranie produktu, który chcemy przypisać do
kontrahenta.

W tym celu należy wykonać akcję Szukaj – pojawi się wówczas menu Wybierz produkt z listy.
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Wywołanie tego menu umożliwia wyszukanie produktu poprzez wykorzystanie wbudowanego
mechanizmu filtrującego. Wystarczy przesunąć kursor nad pole Nazwa i kliknąć w widoczny
trójkąt aby ukazało się menu. Wprowadzając szukany wyraz lub jego fragment w polu
tekstowym umieszczonym w podmenu Filtry, wyświetlana lista zostaje zawężona wg
wprowadzonych kryteriów.
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Po wyszukaniu produktu należy wykonać dwuklik aby go wybrać.

Po wykonaniu akcji Przypisz, produkt widoczny jest w opisywanej zakładce Dane produktów.
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Aby usunąć produkt z listy produktów posiadanych przez kontrahenta należy wybrać produkt
z listy i wykonać akcję Usuń z listy.

Po wypełnieniu danych kontrahenta należy wykonać akcję Dodaj i nowy kontrahent zostanie
zapisany w systemie. Od tej chwili kontrahent będzie widoczny na liście kontrahentów.
Automatycznie zostanie dodany opiekun kontrahenta, którym będzie osoba tworząca rekord
kontrahenta. Zmiana opiekuna kontrahenta w dalszym etapie pracy z systemem jest możliwa
tylko przez użytkownika o prawach Administratora. Aby zobaczyć dane wybranego kontrahenta
wystarczy wybrać go z listy a jego dane zostaną wyświetlone po prawej stronie:

Sortowanie i filtrowanie
Istotną i bardzo przydatną funkcją systemu jest sortowanie oraz filtrowanie po dostępnych
polach. Wystarczy przesunąć kursor nad wybrane pole (tu na przykładzie widzimy pole Miasto)
i kliknąć w widoczny trójkąt aby ukazało się menu:
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Usuwanie kontrahenta
Oprócz dodawania kontrahentów system umożliwia ich usuwanie z listy jeśli zajdzie taka
potrzeba. W tym celu należy wybrać kontrahenta z Listy kontrahentów, wykonać akcję Usuń
kontrahenta, po czym potwierdzić usunięcie w pojawiającym się Potwierdzeniu usunięcia.
Opcja ta jest dostępna tylko dla użytkownika o prawach Administratora.
UWAGA! Opcja usuń kontrahenta usuwa również wszystkie dokumenty związane z danym
kontrahentem czyli jego oferty, faktury.
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Modyfikowanie kontrahenta
Dane kontrahenta niejednokrotnie mogą ulec zmianie (dane teleadresowe, adres www itd.).
Mając to na uwadze system CCR pozwala na modyfikowanie danych istniejących już
kontrahentów.
W tym celu należy wybrać kontrahenta z Listy kontrahentów i wykonać akcję Modyfikuj
kontrahenta. Pojawi się wtedy menu Modyfikuj kontrahenta, zawierające dotychczas zapisane
dane.

Dodawanie nowej branży (akcja Dodaj nową branżę) jest aktywne tylko dla użytkownika z
uprawnieniami Administratora.
Po wprowadzeniu zmian należy wykonać akcję Zapisz co skutkuje zaktualizowaniem danych
kontrahenta w systemie.

Lokalizowanie kontrahenta
Bardzo ciekawą funkcją jest funkcja Lokalizuj Kontrahenta. Po zaznaczeniu kontrahenta na liście
i wykonaniu akcji Lokalizuj kontrahenta pojawi się nowe okno ze wskazaną lokalizacją
kontrahenta
na
mapie
przy
wykorzystaniu
technologii
Mapy
Google.
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Historia kontrahenta
Kolejną akcją modułu Kontrahenci jest Historia Kontrahenta, która umożliwia prześledzenie
wszelkich akcji dotyczących danego kontrahenta (zaczynając od utworzenia kotrahenta
w systemie, dalej poprzez wgląd we wprowadzane modyfikacje danych kontrahenta, zlecenia,
oferty, notatki, itd.).
Historia Kontrahenta jest kolejną funkcjonalnością naszego systemu, która przynosi korzyść
przedsiębiorstwu i jego pracownikom dzięki łatwości obsługi i optymalizacji zachowania
funkcjonalności. Informacje dotyczące danego kontrahenta dostępne są po wykonaniu jednej
akcji (wystarczy wybrać kontrahenta z listy kontrahentów i wykonać akcję Historia
Kontrahenta), na jednej stronie bez potrzeby przemieszczania się od dokumentu do
dokumentu.
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Tak zaprojektowana funkcjonalność pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy, co bezpośrednio
wpływa na efektywność pracy z naszym system.
Oprócz śledzenia historii dotyczącej danego kontrahenta akcja ta umożliwia również dodawanie
notatek . W tym celu należy wykonać akcję Dodaj Wpis. Pojawi się wówczas menu zatytułowane
Dodawanie nowego wpisu do historii, w którym należy umieścić notatkę.
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Po dodaniu notatki (poprzez wykonanie akcji Dodaj) jest ona natychmiast zapisywana w
systemie.

Przegląd kontrahentów
Ostatnią akcją modułu Kontrahenci jest Przegląd Kontrahentów po wykonaniu której ukazuje
się menu Przegląd kontrahentów z listą wszystkich kontrahentów.

Różni się ona jednak od listy kontrahentów umieszczonej bezpośrednio w module Kotrahenci.
Widok Przeglądu Kontrahentów można w pełni dostosować do swoich potrzeb. Wyświetlane
pola można dowolnie definiować w bardzo łatwy i intuicyjny sposób. Należy przesunąć kursor
nad wybrane pole (na przykładzie widać pole Ostatni kontakt) i wybrać widoczny trójkąt aby
ukazało się menu. Po wybraniu Kolumny z menu pojawi się lista kolumn, które chcemy ukryć
bądź wyświetlić.
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Przy każdej nazwie kolumny znajduje się pole wyboru w kszatłcie kwadratu – jeśli jest puste
oznacza to, że kolumna nie będzie wyświetlna. Jeśli chcemy aby kolumna pojawiła się na naszej
liście należy zaznaczyć pole wyboru (czyli kwadrat, w którym pojawi się wówczas tzw. ptaszek) i
kolumna
natychmiast
będzie
widoczna
w
liście.
Usuwanie kolumny z widoku odbywa się w analogiczny sposób tj. należy odznaczyć kwadrat przy
nazwie kolumny, której nie chcemy wyświetlić.
Przegląd Kontrahentów zawiera zwartą listę z w pełni spersonalizowanym widokiem
dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika. Takie zaprezentowanie danych
umożliwia bardzo szybkie uzyskanie informacji dotyczących danego kontrahenta ale również na
natychmiastowe porównanie ich z innymi kontrahentami bez konieczności wyświetlania
wszystkich danych kolejnych kontrahentów
Kolejnym atutem omawianego modułu jest ekspresowe wyszukiwanie danych. W prawym
górnym rogu modułu znajduje się pole Wyszukaj. Wpisanie dowolnej wyszukiwanej frazy (może
to być data, osoba, produkt, itp.) umożliwia filtrowanie listy wyników ograniczonej do
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kontrahentów spełniających kryteria wyszukiwania. Wyszukiwana fraza musi zawierać się w polu
widocznym w Przeglądzie Kontrahentów (tj. jeśli chcemy szukać wg daty, kolumna data musi
być dodana do widoku kontrahentów).
Przegląd Kontrahentów umożliwia również szybki podgląd pełnych danych kontrahenta – w tym
celu należy wykonać dwuklik na wybranym z listy kontrahencie. Pojawi się wówczas okno
podglądu (jak poniżej).

Produkty
Scentralizowana baza produktów gwarantuje jednoznaczy i jednolity przekaz informacji na ich
temat do pozostałych modułów.
Wybór modułu Produkty powoduje automatyczne wyświtlenie Listy Produktów.
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Podobnie jak w module Kontrahenci można sortować produkty, wyszukiwać po dowolnej frazie
lub jej fragmencie oraz dowolnie definiować wyświetlane pola (patrz opis menu Przegląd
Kontrahentów).

Wykonanie dwukliku na wybranym produkcie wywołuje menu Podgląd produktu.
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Dodawanie produktu
Aby dodać nowy produkt należy wykonać akcję Dodaj produkt. Pojawi się wówczas menu Dodaj
nowy produkt. Należy w nim zdefiniować szereg cech jak typ produktu (dostępne tylko dla
użytkownika z uprawnieniami Administratora), jednostka miary, waluta rozliczeniowa, cena w
walucie, sugerowany upust max. wyrażony w procentach, ważność produktu, stawę VAT itd.
Jeżeli cena produktu podawana jest w walucie, system automatycznie pobiera średni kurs
waluty podawany przez NBP na dany dzień wprowadzania informacji o produkcie.
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Modyfikowanie produktu
Oprócz dodawania produktów system umożliwia modyfikowanie już istniejących. W tym celu
wystarczy zaznaczyć produkt na liście produktów i wykonać Modyfikuj Produkt. Pojawi się
menu Modyfikuj produkt.
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Podobnie jak podczas dodawania produktu, definiowanie typu produktu (Dodaj nowy typ) jest
aktywne
tylko
dla
użytkownika
z
uprawnieniami
Administratora.
Po wprowadzeniu zmian należy wykonać akcję Zapisz, po której każdy użytkownik systemu
uzyska uaktualnione dane produktu.

Usuwanie produktu
Usuwanie produktu jest możliwe tylko dla użytkownika posiadającego uprawnienia
adminstratora. W celu usunięcia produktu wystarczy zaznaczyć produkt na liście produktów i
wykonać akcję Usuń Produkt.System prosi o potwierdzenie usunięcia w celu uniknięcia
przypadkowego skasowania ważnych danych.
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Po dodaniu, zmodyfikowaniu czy usunięciu produktu każdy z użytkowników systemu posiada
identyczną i jednolitą listę produktów. Jest to bardzo istotna cecha szczególnie w firmach, gdzie
paleta produktów dynamicznie się zmienia.

Wyszukiwanie produktów
Moduł umożliwia skorzystanie z szybkiego wyszukiwania, które umiejscowione jest w prawym
górnym rogu modułu. Wprowadzona fraza szukana jest we wszystkich polach i widok zawężony
jest do tych, które spełniają warunek tj. zawierają wprowadzoną frazę. Na poniższym
przykładzie wprowadzono 29 a lista produktów zawężona do tych, które w dowolnym polu
zawierają 29 (zarówno w nazwie jak i cenie).

Zlecenia
Czytelne i intucyjne zarządzanie zleceniami stanowi siłę systemu CCR. Szczegółowość
wprowadzanych danych, interakcyjność menu, a także przejrzystość i łatwość śledzenia oraz
dokumentowania to ważne cechy jakie niesie ze sobą nasze oprogramowanie. Jest to przykład
indywidualnego modułu stworzonego ze względu na potrzeby naszego Klienta. Mimo wielu
opcji i możliwości jakie daje ten moduł udało się nam zachować czytelność prezentowanych
danych
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a co za tym idzie oszczędność czasu dla użytkownika, który może się skupić na realizacji
postawionych mu zadań a nie zastanawaniu się nad sposobem użycia programu.
Moduł Zlecenia składa się z 2 zasadniczych komponentów: Zleceń oraz rejestrów zleceń.

Tworzenie rejestru zleceń
Aby stworzyć nowy rejestr zleceń należy wykonać akcję Utwórz nowy w sekcji Rejestry Zleceń.
Pojawi się wtedy menu Utwórz nowy rejestr, w którym należy nadać numer rejestru i wykonać
akcję Dodaj.

Przeglądanie rejestrów zleceń
Istniejące rejestry zleceń można przeglądać poprzez wykonanie akcji Przeglądaj, która wywołuje
menu zatytułowane Wybierz rejestr z którego należy wybrać rejestr, którego szukamy.
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Po wybraniu rejestru i wykonaniu akcji Dalej pojawi się szczegółowy raport Rejestru Zleceń
Zrealizowanych.

Eksport do PDF
Nasz system pozwala na eksport rejestrów zleceń plików formatu PDF. Aby wyeksportować
rejestr zleceń do pliku PDF należy wykonać akcję Eksportuj. Pojawi się wówczas menu, z którego
należy wybrać rejestr do wyeksportowania.
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Po wybraniu właściwego rejestru i wykonaniu akcji Dalej system wygeneruje plik PDF, który
można zapisać na dysku.

Dodawanie zlecenia
W celu stworzenia nowego zlecenia należy wykonać akcję Dodaj umieszczoną w lewym górnym
rogu menu modułu Zlecenia. Pojawi się wówczas menu, z którego należy wybrać rejestr.

Istnieje również możliwość stworzenia nowego rejestru podczas tworzenia zlecenia bez
potrzeby powrotu do sekcji Rejestru Zleceń. W tym celu należy wykonać akcję Utwórz nowy
rejestr. Pojawi się wówczas wcześniej omawiane menu tworzenia nowego rejestru Utwórz
nowy rejestr.
Po wybraniu rejestru i wykonaniu akcji Dalej pojawi się menu Dodaj nowe zlecenie.
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W tym menu trzeba podać numer zamówienia, numer zlecenia wykonania, wybrać
zamawiającego oraz termin realizacji. Produkty wybiera się metodą przeciągnij i upuść (drag and
drop) czyli należy:
- ustawić kursor myszy
wcisnąć lewy klawisz myszy

nad

wybranym

produktem

z

pola

Dostępne

Produkty,

- trzymając wciśnięty klawisz, przesunąć myszą kursor do Wybranych Produktów (czyli
„przeciągnąć” wybrany produkt) po czym puścić przycisk myszy.

Po tak wykonanej operacji w części Wybrane Produkty widać wybrany produkt z widocznym
znakiem plus w kolumnie Ilość:
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Kolejnym etapem dodawania zlecenia jest podanie ilości wybranych produktów. Wybór znaku
plusa z kolumny ilość umożliwia ich wprowadzenie.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól akcja Dodaj staje się aktywna i można ją wybrać –
zlecenie zostaje zapisanie w systemie i widoczne w module Zlecenia.

Modyfikowanie zlecenia
Aby zmodyfikować zlecenie należy wybrać je z listy zleceń a następnie wykonać akcję Modyfikuj.
Pojawi się wówczas menu Modyfikuj zlecenie, w którym po wprowadzeniu zmian pozostaje
wykonać akcję Zapisz.
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Usuwanie zlecenia
Aby usunąć zlecenie trzeba wybrać je z listy zleceń a następnie wykonać akcję Usuń
i potwierdzić usunięcie po pojawieniu się menu Potwierdzenie usunięcia.

Oferty
Składanie ofert jest nieodzowną częścią prowadzenia przedsiębiorstwa. Ważnym więc jest aby
oferty można było tworzyć w prosty i intuicyjny sposób przy zachowaniu jednolitego standardu
formy. Pozwala to na skrócenie czasu przygotowania ofety, łatwość śledzenia zmian
i przetwarzania ofert.
Wszystkie te cechy spełnia moduł Oferty znajdujący się w naszym systemie. Moduł ten pozwala
na tworzenie, modyfikowanie, kopiowanie, przeglądanie ofert oraz ich eksport do różnych
formatów.
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Dostosowanie widoku listy ofert
W celu ułatwienia pracy z wieloma ofertami system umożliwia przeglądanie ofert w postaci listy
ze spersonalizowanym widokiem dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Widok można w pełni dostosować do swoich potrzeb. Wyświetlane pola można dowolnie
definiować w bardzo łatwy i intuicyjny sposób. Należy przesunąć kursor nad wybrane pole oraz
wybrać widoczny trójkąt aby ukazało się menu. Po wybraniu Kolumny z menu pojawi się lista pól
które chcemy ukryć lub wyświetlić. Przy każdej nazwie kolumny znajduje się pole w kształcie
kwadratu – jeśli jest puste oznacza to, że kolumna nie będzie wyświetlana. Jeśli chcemy aby pole
pojawiło się na naszej liście należy zaznaczyć „kwadrat” (pojawi się wówczas tzw. ptaszek) i pole
natychmiast jest widoczne. Usuwanie pola z widoku odbywa się w analogiczny sposób tj. należy
odznaczyć kwadrat przy nazwie pola, które nie chcemy żeby było wyświetlane.
Widoczne na liście oferty można filtrować wg dowolonej frazy. Wystarczy przesunąć kursor nad
wybrane pole i „kliknąć” w widoczny „trójkąt” aby ukazało się menu, z którego w wybieramy
Filtry. Wprowadzając szukany wyraz lub jego fragment w polu tekstowym umieszczonym w
podmenu Filtry, wyświetlana lista zostaje zawężona wg wprowadzonych kryteriów (na
poniższym przykładzie widok zawężony jest do ofert zawierających dany produkt).

Można również skorzystać z szybkiego wyszukiwania, które umiejscowione jest w prawym
górnym rogu modułu. Wprowadzona fraza szukana jest we wszystkich polach i widok zawężony
jest do tych, które spełniają warunek tj. zawierają wprowadzoną frazę. Na poniższym
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przykładzie wprowadzono „Gliwice” a lista produktów zawężona do tych, które w dowolnym
polu zawierają szukaną frazę.

Lista ofert umożliwia w bardzo łatwy sposób rozszerzyć widok do Listy ofertowej. W tym celu
należy „rozwinąć” widok poprzez naciśnięcie znaku plus umieszczonego po lewej stronie
nazwy kontrahenta. Pojawi się wówczas Lista ofertowa.
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Dodawanie ofert
W celu stworzenia nowej oferty należy wykonać akcję Dodaj ofertę. Pojawi się wówczas menu
Dodaj nową ofertę, w którym należy wypełnić wymagane pola – wybrać kontrahenta za pomocą
akcji Szukaj, podać nr ofety, nr zlecenia, nr zamówienia.
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Z listy ofetrowej należy wybrać produkty które mają być zawarte w ofercie – cena jednostkowa
zostaje wypełniona zgodnie z danymi zdefiniowanymi dla danego produktu. Istnieje oczywiście
możliwość dostosowania ceny jednostkowej dla danej oferty. W tym celu wystarczy wybrać
przycisk oznaczony jako Cena jednostkowa produktu znajdujący się w części Wybrane Produkty.

Uruchomione zostanie menu Wylicz nową cenę jednostkową produktu, gdzie można
zdefiniować parametry produktu odpowiednio i indywidualnie dla danej oferty.
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Menu Wylicz nową cenę jednostkową produktu umożliwia zmianę waluty rozliczeniowej
produktu podczas tworzenia oferty. Należy wybrać walutę z listy waluta rozliczeniowa – po
wybraniu innej waluty niż domyślna (przypisana do produktu), pojawi się ostrzeżenie:

Po potwierdzeniu kontynuacji należy ponownie wypełnić pola: cena w walucie rozliczeniowej
oraz upust. Wprowadzone wartości są unikalne dla produktu w ramach edytowanej oferty i nie
są zmieniane w module Produkty.
Po wykonaniu akcji Zatwierdź cena zostanie automatycznie zaktualizowana w liście ofert
modułu Oferty.
Aby zobaczyć szczegóły oferty wystarczy wybrać ją z listy ofert a szczegóły widoczne są
po prawej stronie – pozwala to na szybki podgląd ofert bez potrzeby otwierania kolejnych opcji
menu.
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Usuwanie ofert
Oferty można również usuwać poprzez wybranie oferty z Listy ofert i wykonanie akcji Usuń
Ofertę. Przed skasowaniem system prosi o potwierdzenie usunięcia oferty.

Oferty może usuwać tylko użytkownik z uprawnieniami Administratora.

Modyfikowanie ofert
Zmiany w ofertach dokonuje się przez zaznaczenie oferty na liście ofert i wykonaniu akcji
Modyfikuj Ofertę. Pojawi się wówczas menu Modyfikuj ofertę gdzie należy wprowadzić zmiany
i potwierdzić je akcją Zapisz.
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Kopiowanie ofert
W celu zwiększenia efektywności wykorzystania naszego systemu stworzyliśmy akcję Kopiuj dzięki której
w bardzo szybki i intuicyjny sposób można stworzyć ofertę dla kontrahenta, korzystając z istniejącej już
oferty (stworzonej dla innego kontrahenta).
Aby skopiować ofertę należy zaznaczyć ofertę na liście ofert modułu Oferty i wykonać akcję

Kopiuj.
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Skopiowane zostaną wówczas wszystkie dane oferty oprócz kontrahenta, którego należy wybrać za
pomocą akcji Szukaj (w ten sam sposób jak podczas tworzenia oferty).

Eksport
Moduł umożliwia eksport ofert do plików. Użytkownik ma do wyboru 2 rodzaje plików:
- pliki PDF
-pliki Excel
Eksport do PDF

Moduł Oferty umożliwia również eksport stworzonych już ofert do formatu PDF bądź pliku
Excel. Aby wyeksportować daną ofertę do pliku formatu PDF trzeba zaznaczyć ofertę na liście
ofert modułu Oferty i wykonać akcję Eksport. Z podmenu należy wybrać akcję Eksport oznaczą
ikoną
. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik otrzyma komunikat
dotyczący zgody na pobranie pliku bądź taki plik zostanie automatycznie zapisany we wcześniej
zdefiniowanej lokalizacji.
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Eksport do pliku Excel

Analogicznie, by wyeksportować ofertę do pliku Excel należy zaznaczyć ofertę na liście ofert
modułu Oferty i wykonać akcję Eksport. Z podmenu należy wybrać akcję Eksport
oznaczą
ikoną
. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik otrzyma komunikat
dotyczący zgody na pobranie pliku bądź taki plik zostanie automatycznie zapisany we wcześniej
zdefiniowanej lokalizacji.

Generacja faktury
W celu wygenerowania faktury na podstawie wybranej oferty należy wybrać ofertę z listy ofert
i wykonać akcję Faktura. Pojawi się wówczas menu Dane fakturowe dla oferty: Nr_Oferty

Po wypełnieniu wymaganych pól fakturę można zapisać do bazy, wyeksportować do pliku PDF
lub pliku Excel. Wykonanie Eksportu do pliku Excel oraz PDF powoduje automatyczny zapis
Faktury do bazy danych.
Po wykonaniu akcji Zapisz do bazy system informuje o zapisaniu faktury w bazie danych
odpowiednim komunikatem.
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Faktury
Moduł Faktury umożliwia przeglądanie i eksportowanie faktur zapisanych do bazy. Po wykonaniu akcji
Faktury na panelu konrolnym, wywołana zostaje Lista faktur.

Aby zobaczyć dane dotycząc faktury wystarczy wybrać ją z listy a dane zostaną wyświetlone po
prawej stronie:
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Sortowanie i personalizowanie Listy faktur
Listę faktur można sortować alfabetycznie oraz indywidualnie dostosować do swoich potrzeb.
Wyświetlane pola można dowolnie definiować w bardzo łatwy i intuicyjny sposób. Należy
przesunąć kursor nad wybrane pole oraz wybrać widoczny trójkąt aby ukazało się menu. Po
wybraniu Kolumny z menu pojawi się lista pól które chcemy ukryć lub wyświetlić. Przy każdej
nazwie kolumny znajduje się pole w kształcie kwadratu – jeśli jest puste oznacza to, że kolumna
nie będzie wyświetlana. Jeśli chcemy aby pole pojawiło się na naszej liście należy zaznaczyć
„kwadrat” (pojawi się wówczas tzw. ptaszek) i pole natychmiast jest widoczne. Usuwanie pola z
widoku odbywa się w analogiczny sposób tj. należy odznaczyć kwadrat przy nazwie pola, które
nie chcemy żeby było wyświetlane.
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Eksport do PDF
Moduł Faktury umożliwia również eksport faktur do formatu PDF. Aby wyeksportować daną
ofertę do pliku formatu PDF trzeba zaznaczyć ofertę na liście faktur i wykonać akcję Eksport
oznaczą ikoną
. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik otrzyma
komunikat dotyczący zgody na pobranie pliku bądź taki plik zostanie automatycznie zapisany we
wcześniej zdefiniowanej lokalizacji.

Eksporty do pliku Excel
W celu wyeksportowania faktury do pliku Excel należy zaznaczyć ją na liście faktur i wykonać
akcję Eksport oznaczą ikoną
. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik
otrzyma komunikat dotyczący zgody na pobranie pliku bądź taki plik zostanie automatycznie
zapisany we wcześniej zdefiniowanej lokalizacji.

Moje konto
Intuicyjne zarządzanie ustawieniami konta użytkownika pozwala na szybką i łatwą konfigurację,
którą może wykonać każdy użytkownik bez jakiejkolwiek potrzeby zagłębiania się w techniczne
niuanse konfiguracji. Łatwość i prostota obsługi to główne cechy zarządzania kontem.
Moduł Moje konto umożliwia każdemu użytkownikowi na zmianę hasła oraz ustawienie
powiadomień.

Zmiana hasła
W celu zmienienia hasła należy wykonać akcję Zmiana hasła, która wywołuje menu Zmień hasło
- zmienienie hasła wymaga podania aktualnego hasła użytkownika, oraz nowego hasła. W celu
weryfikacji nowe hasło należy powtórzyć 2 razy. Po prawidłowym wypełnieniu wymaganych pól
akcja Zmień hasło (umieszczona w lewym dolnym rogu menu) staje się aktywna – jej wykonanie
to ostatni etap zmiany hasła.
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Jeśli po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól akcja Zmień hasło jest nieaktywna oznacza to,
iż użytkownik nieprawidłowo podał aktualne hasło bądź pola Nowe hasło i Powtórz nowe hasło
nie zawierają tego samego.

Ustawienia powiadomień
Ustawianie powiadomień to bardzo przydatna funkcja naszego systemu – umożliwia ona na
ustawienie powiadomień dotyczących kontrahentów i produktów zgodnie z indywidualnymi
potrzebami użytkownika.
Aby zmienić ustawienia powiadomień należy wykonać akcję Ustawienia powiadomień
w module Moje konto. Pojawi się wówczas menu zatytułowane Zmień ustawienia
powiadomień.

Menu to pozwala ustawić powiadomienie w przypadku jeżeli od ostatniego kontaktu z
kontrahentem upłynęło więcej dni niż zdefiniowana ilość, którą można wpisać ręcznie bądź
posłużyć
się
wyborem
góra/dół
obok
cyfry
oznaczającej
ilość
dni.
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W przypadku gdy chcemy otrzymać powiadamienie o braku kontaktu z kontrahentem, od
którego upłynęło więcej niż 7 dni wprowadzamy w pole liczbę 7. Po upływie okresu dłuższego
niż tydzień system wyśle nam powiadomienie o zaistniałym fakcie.
Drugie pole menu dotyczy powiadamiania w przypadku jeżeli do wygaśnięcia ważności produktu
u
kotrahenta
pozostaje
mniej
dni
niż
zdefiniowana
wartość.
Jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienia o produktach, które zostały przypisane do
kontrahenta
a
do
wygaśnięcia
terminu
u kontrahenta mają mniej niż 3 tygodnie wpisujemy w pole liczbę 21. W przypadku produktu,
który będzie miał do wygaśnięcia terminu ważności mniej niż 21 dni otrzymamy stosowne
powiadomienie.
Trzecie pole dotyczyny powiadamiania w przypadku jeżeli do ostatniego zdarzenia w historii
kontrahenta pozostaje mniej dni niż zdefiniowana wartość.
Bardzo przydatną cechą powiadomień jest możliwość ustawienia ich automatycznego
wyświetlania przy każdorazowym logowaniu się do systemu. Pozwala to na bieżące śledzenie
zmian (jeśli takie wystąpią) oraz zapobiega pominięciu istotnego z perspektywy użytkownika
wydarzenia. W tym celu należy zaznaczyć kwadrat przy polu Pokaż okno powiadomień po
zalogowaniu.

Użytkownik może również sam określić, które powiadomienia mają się pojawiać (np. gdy nie
potrzebuje być powiadamiany o ostatnim kontakcie). Aby wybrać powiadomienie, które ma się
pojawić musi zaznaczyć kwadrat znajdujący się przy odpowiadającym mu polu.

W celu zapisania zmian ustawień powiadomień należy wykonać akcję Zmień ustawienia.
Aby zobaczyć powiadomienia należy wykonać akcję Powiadomienia, która znajduje się
bezpośrednio w panelu kontrolnym.

Pojawi się wówczas menu zatytułowane Powiadomienia, które składa się z trzech zakładek:
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- Ostatnie zdarzenie w historii kontrahenta więcej niż 30 dni temu
- Ostatni kontakt więcej niż 30 dni temu
- Ważność produktów wygasa za mniej niż 30 dni

Ilość dni podana w w/w zakładkach odpowiada ilości dni zdefiniowanych w menu Zmień
ustawienia powiadomień.
Wykonanie akacji Pokaż wszystkie powiadomienia pozwala na wyświetlenie wszystkich
powiadomień innych kontrahentów zarejestrowanych w systemie (nie tylko tych dotyczących
kontrahentów czy produktów danego użytkownika) spełniających kryteria (ilość dni). Aby ukryć
wszystkie powiadomienia i pozostawić tylko dotyczące kontrahentów danego użytkownika
należy ponownie wykonać akcję Pokaż wszystkie powiadomienia.
Jeśli w menu Powiadomienia widzimy jakieś powiadomienie, system umożliwia w prosty i
intuicyjny sposób przejść do podglądu kontrahenta (którego dane powiadomienie dotyczy) a
stamtąd bezpośrednio do Historii Kontrahenta. W tym celu należy wykonać dwuklik na
interesującym nas powiadomieniu:
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Pojawi się wówczas okno Podglądu kontrahenta:
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Z Podglądu kontrahenta można zmodyfikować dane kontrahenta (wykonując akcję Modyfikuj
kontrahenta) lub wywołać menu Historia kontrahenta.Po wykonaniu akcji Historia kontrahenta
pojawi się menu Historia kontaktów z kontrehentem: Nazwa_kontrahenta.

Administracja
Moduł ten jest dostępny tylko dla administratorów systemu.
Pozwala on na:
- zarządzanie kontami użytkowników
- przypisywanie opiekuna kontrahenta
- weryfikację ustawień klienta e-mail
- odblokowanie obiektów
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Zarządzanie kontami użytkowników
Wykonanie akcji Konta użytkowników wywołuje menu Lista użytkowników.

W górnej części menu widoczne są akcje: Dodaj użytkownika, Usuń użytkownika, Modyfikuj
użytkownika.
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Dodawanie użytkownika
Aby dodać użytkownika należy wykonać akcję Dodaj użytkownika. Pojawi się wówczas menu
Dodaj nowego użytkownika.

Należy w nim podać imię, nazwisko, email oraz rolę nowego użytkownika. Pod wskazany adres
email zostanie wysłany login (mający format imię_nazwisko) oraz hasło pierwszego logowania.
Możliwe role które można przypisać użytkownikowi to: admin, user, viewer, zablokowany.
Rola admin daje uprawnienia Administratora - tylko administrator posiada dostęp do modułu
Administracji i wszystkich opcji systemu.
Rola user to rola użytkownika systemu – który może zarządzać danymi systemu
Rola viewer umożliwia jedynie przeglądanie zawartości systemu bez możliwości modyfikacji
zawartości oraz wglądu w szczegóły danych.
Rola zablokowany – użytkownik z tą rolą nie może się zalogować do systemu. Rola ta może być
używana np. gdy chcemy zablokować lub zawiesić dostęp istniejącemu już użytkownikowi. Gdy
użytkownik
o takiej roli podejmie próbę zalogowania się do systemu otrzyma komunikat o braku dostępu do
systemu:

Po wykonaniu akcji Dodaj pojawi się stosowny komunikat potwierdzający utworzenie
użytkownika.

Nowo utworzony użytkownik jest natychmiast dodany do Listy użytkowników.
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Usuwanie użytkownika
Aby usunąć użytkownika należy zaznaczyć go na Liście użytkowników.
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Aktywna staje się wówczas akcja Usuń użytkownika umieszczona na górze Listy użytkowników.
Wykonanie akcji Usuń użytkownika powoduje pojawienie się menu Potwierdzenie usunięcia.

Po potwierdzeniu usunięcia konto użytkownika zostaje usunięte z systemu.
Modyfikowanie użytkownika
Aby zmodyfikować konto użytkownika należy zaznaczyć go na Liście użytkowników.
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Aktywna staje się wówczas akcja Modyfikuj użytkownika umieszczona na górze Listy
użytkowników.
Wykonanie akcji Modyfikuj użytkownika powoduje pojawienie się menu Modyfikuj
użytkownika zawierającego aktualne dane konta użytkownika, które chcemy zmodyfikować.

Podczas modyfikacji istnieje możliwość zmiany loginu (opcja dostępna tylko dla użytkownika z
uprawnieniami Administratora). W tym celu należy wykonać akcję Zmiana loginu, pojawi się
wówczas ostrzeżenie informujące o ryzyku związanym z taką zmianą.
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Po potwierdzeniu kontynuacji, system poprosi o wprowadzenie nowego loginu.

Po wprowadzeniu loginu i potwierdzeniu go, widzimy go w menu Modyfikuj użytkownika.

Po zmianie danych użytkownika wykonujemy akcję Zapisz – dane zostaną natychmiast
zaktualizowane.

Przypisywanie opiekuna kontrahenta
Wykonanie akcji Opiekunowie kontrahentów powoduje wyświetlenie Lista kontrahentów i ich
opiekunów.
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W celu zmiany opiekuna kontrahenta należy wybrać kontrahenta z menu Listy kontrahentów i
ich opiekunów i wykonać akcję Zmień opiekuna kontrahenta.

Pojawi się wówczas menu Zmień opiekuna kontrahenta, w którym po rozwinięciu listy w polu
Nowy opiekun należy wybrać opiekuna i wykonać akcję Zmień opiekuna. Informacja
o uaktualnieniu danych potwierdza wprowadzone modyfikacje.
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Weryfikacja ustawień klienta e-mail
Aby zweryfikować ustawienia klienta e-mail należy wykonać akcję Weryfikacja ustawień klienta
e-mail.

Nastąpi wówczas weryfikacja ustawień klienta e-mail w efekcie której pojawi się poniższy
komunikat a w skrzynce pocztowej użytkownika, który przeprowadził weryfikację, pojawi się
wiadomość e-mail.

Odblokowanie obiektów
Odblokowanie obiektów umożliwia administratorowi na odblokowanie obiektów będących edytowanych
przez innych użytkowników a tym sam zablokowanych do edycji dla pozostałych.
Jeśli użytkownik Jan modyfikował dane kontrahenta, zostawił okno modyfikacji otwarte i poszedł na
przerwę to ktolwiek z pozostałych użytkowników podejmie próbę modyfikacji danych tego samego
kontrahenta otrzyma komunikat:

Administrator dzięki funkcji Odblokowanie obiektów ma możliwość odblokować zablokowany do edycji
obiekt jeśli zajdzie taka potrzeba.
W tym celu należy wykonać akcję Odblokuj obiekty i potwierdzić odblokowanie gdy pojawi się
komunikat:
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Odblokowanie obiektów zostaje potwierdzone stosownym komunikatem:
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