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Предговор
Дали сакате да го имате целосното работење на вашата фирма на дланка? Ви здодеа да ги правите
фактурите во текст едитор? Доста Ви е од рапортите од сметководство со криптични конта со неточни
резултати? Колку дена Ви го подготвуваат тој едноставен рапорт? Имате повеќе бирократија отколку
работници? ...
Ова е решение!
Поинт Финансии е производ на искуство и знаење на многу успешни фирми кои повеќе години го
развиваат, надградуваат и подобруваат овој непроценлив алат. Со јасна визија за еден моќен, но сепак
едноставен програм за работа, го изградија ова чудо според основните начела за добар профит: брзина,
точност, ефективност, економичност, ...а натаму знаете...

Зошто Поинт Финансии
Времето е пари, па затоа накратко.
За успешни менаџери:
Поинт Финансии се базира на многу едноставен модел на централизација на сите финансиски податоци
на едно место. Сите фактури, жиро сметки-изводи, готовина, материјално, дури и профактури, се на едно
место, па било каков рапорт, картичка, анализа, се добива ВЕДНАШ и ТОЧНО, директно од основните
податоци, без разни посредници.
За вредни работници:
Поинт Финансии Ви овозможува дневно да заведувате неколку изводи преполни со ставки, од разни
жиро сметки, преку стотина фактури и профактури; Комплетен увид во сите картички, должници,
побарувања, клиенти; Секој рапорт го имате ТОЧЕН и СПРЕМЕН ВЕДНАШ, а сепак да ви остане време за тоа
што вистински сте платени: интелигентна, креативна и продуктивна работа!
За газди и акционери:
Поинт Финансии Ви ги дава ВЕДНАШ точните податоци што цел живот ги барате! Профит од продажба,
трошоци на работење, банкарски камати, плати за вработени и хонорарци... Можеби некоја друга поделба?
ВЕДНАШ! Секој ден, секој саат, минута, секунда... Кога и да побарате, имате ТОЧЕН рапорт. А тоа е само
почеток!

За почеток
Ова е кратко упатство за користење на Поинт Финансии со кој е опфатена верзија 1.3, но може
делумно да послужи и за претходните верзии. Ова ќе Ви помогне да почнете успешно да го користите овој
алат; За се што не е опфатено со него, со задоволство ќе Ви одговориме преку нашиот маил
fakturi@point.com.mk или преку нашиот телефон за техничка помош 3-22-59-44.
Овој Програмски пакет нема да Ве научи што е извод, фактура, картичка, каса; Се разбира дека имате
основни познавања околу овие поими.
Ова е средство за работа на амбициозни, енергични, успешни.
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Техничка поддршка и инсталација
Овој програмски пакет работи под минимум OS Microsoft Windows 98/ME/2000/XP.
Минимални потребни ресурси за работа во овој програм се Пентиум 166 Мхз, 32 Мб РАМ, 2 Мб празно место
на диск, колорен екран со резолуција 800х600.
За успешна работа препорачлива е работна површина од 1280х1024.

Инсталација на еднокорисничка верзија
Инсталацијата е лесна и брза. Стартувајте ја извршната инсталациска датотека со најновата верзија на
програмот (Point Finansii Install.exe) и волшебникот ќе го направи останатото. Не е потребно ништо да
менувате во одбраните опции, освен ако сакате да го подесите процесот кон вашите потреби. Подразбирани
опции се дека фолдерот е C:\Point Finansii\ и креирање на икона во Старт Мени и на Десктоп. Инсталацијата
не додава никакви други библиотеки нити пак го менува оперативниот систем.

Инсталација на мрежна верзија
Поинт Финансии успешно работи и повеќе години е тестиран под MySQL и Microsoft SQL Server.
Инсталацијата е лесна и брза, но бара интервенција од наше стручно лице за успешно подесување, како и
за префрлање на постоечките податоци на серверот. Ако за вашето работење не е потребен сервер (т.е.
имате помалку од 5000 фактури, изводи и други ставки) можете едноставно да ја повикате извршната
датотека од друг компјутер преку мрежа (Point Finansii.exe од папката C:\Point Finansii) и програмот сам ќе
се подеси да работи мрежно.

Инсталација на Web верзија
Поинт Финансии е предвиден да работи преку мрежи со послаба пропусност (интернет). За работа секако
потребен е сервер со стабилна и сугурна конекција. Инсталацијата ја врши наше стручно лице, на лице
место.

Инсталација на пренослив медиум
Поинт Финансии исто така успешно работи инсталиран на пренослив медиум, но ако сакате да додавате
податоци, истиот не смее да биде забранет за запис. Препорачлива е преносна меморија, а работи и на
обична дискета и ЦД. За инсталација едноставно ископирајте ја папката со веќе инсталиран програм
(C:\Point Finansii) на вашиот пренослив медиум и тоа е се! Минимален простор за работа на медиумот треба
да е 2 Мб.
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Почеток, основни подесувања
Веднаш по вклучувањето на Поинт Финансии ќе ве пречека следниот екран:

Сега е добар момент да ја наместите кодната страна на корисничкиот
интерфејс. Со одбирање на копчето System во горниот десен агол на
екранот Ви се нуди можност да ја смените кодната страна во кирилица,
доколку е инсталирана на вашиот компјутер.

Веднаш тука е и опцијата Подесување за фирма со која ги правите основните подесувања за Вашата
фирма и начинот на водење на Вашите податоци. По одбирање на опцијата ќе Ве пречека следнава форма:
За почеток ќе биде доволно да го
внесете името на фирма. Тоа ќе го
направите доколку кликнете на Нова каде
можете да го заведете името на фирмата.
Оваа нова верзија на Поинт Финансии ќе
Ви овозможи да работите со повеќе фирми
истовремено. Значи не е потребно овој
фајл да го копирате повеќе пати за да
внесете различни фирми туку потребно е
само да ги внесете имињата на фирмите со
кои ќе работите.
Бидејќи, секој корисник има свој
систем на работа потребно е со самиот
почеток да го подесите програмот спрема
Вашите потреби :
Со каква точност на заокружување на
вредноста кај профактурите и излезните
фактури ќе работите зависи за што ќе се
одлучите од понудените опциите што Ви се дадени доколку кликнете на триаголничето од десната страна.
Дали Вашата фирма подлежи на едномесечен, тримесечен или годишен ДДВ обврзник можете да
одберете едно од овие полиња. Овој програмски пакет можете да го користите и доклку не сте ДДВ
обврзник.
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Напредни подесувања
Во наредните папки можете да дефинирате како сакате да изгледааат Вашите документи но, внимавајте
се што ќе одберете ќе се однесува за моментално одбраната фирма.
Доколку сакате Автоматска нумеризација за Фактури, Профактурите или Испратниците тогаш го
селектирате празното правоаголниче кое се наоѓа на левата страна за секој од овие документи пооделно. Со
тоа добивате можност за внесување на податоци во белите полиња. Левото и десното се градат од тековниот
датум на документот, а средното е неговиот број. За да се добие крајниот изглед на бројот при автоматска
нумерација на документот, се користат обични и карактери со средно поле.
Со кликнување врз средното поле добивате можност за одбирање на форматот на бројот на документот, а со
кликнување на плусот (како што е дадено на сликата) можете да додадете и еден од суфиксите за Ваша
подобра прегледност.
Деталното
заведување
на
ставките во Влезните и Излезните
фактури ќе го остварите доколку го
селектирате празното квадратче т.е. со
тоа ги запишувате сите ставки што ги
содржи фактурата, а не само нејзината
вредност што би било случај доколку
овие полиња останат неселектирани.
Каса прими / исплати се заведува
автоматски со различни броеви за влез и
излез.

Папката Жиро сметки овозможува да ги внесете сите жиро
сметки од банките со кои работи Вашата компанија. Доколку
работите со повеќе фирми тогаш податоците што ќе ги внесете
ќе се однесуваат за конкретно одбраната фирма.

Секоја промена што сакате да ја воведете за жиро сметката можете да ја внесете доколку изберете
Промени или за да избришете некоја жиро с-ка доколку кликнете на Бриши.
Додавањето на нова жиро сметка ќе го направите доколку кликнете на
Додади со што Ви се отвара овој прозорец каде ја пишувате само жиро
сметката, а банката ја одбирате од веќе внесените имиња на банки што сте
ги завеле во менито на Податоци во папката Банки.
Папката Каси овозможува преглед на сите дефенирани каси
со која се служите.

За да дефинирате Нова Каса кликнете на Додади и внесете име за Новата
каса.
Секоја промена на името на касата може да се направи доколку кликнете на
Промени или ако сакате да избришете да кликнете на Бриши.
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Оваа папка Ви ги дава сите
дефинирани Магацини со нивниот
Тип и Локација.
При дефинирање на нов магацин
во полето T имате можност да
дефинирате листа на корисници со
одредени
права.
Правата
на
поединци
ги
дефинирате
со
кликнување на All со што го отварате
прозорот каде можете да дефинирате
правата
на
корисниците
на
програмот.

Нов Магацин можете да дефинирате со кликнување на Нов или F9 од
тастaура. Со кликнување на Тип ќе добиете листа од која ќе се одлучите
за како магацин станува збор.
Потоа дефинирате Име на магацинот како и неговата Локација.

За секоја промена можете да кликнете на копчето Промени или да го избришете магацинот со сите негови
дополнителни информации доколку одберете Бриши.
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Старт
И сега веќе кога си подесивме како сакаме да ни изгледаат документите ред е да почнеме со работа.
Доколку имате повеќе фирми за водење во исто време најпрво ќе треба да одберете за која фирма ќе ги
заведете податоците, а тоа ќе го направите доколку кликнете над самото копче Старт од
каде ќе ви се отвори менито со веќе внесените имиња на фирми.
Предноста на овој софтверски пакет е во можноста во секое време кога и да посакате да се
префрлите од фирма во фирма без да ги изгубите податоците, без да губите време за
внесување на податоците за клиентот, артиклите, градовите, банките, комерцијалистите и
финансиските групи. Тие се пренесуваат од фирма во фирма.

Корисничко управување
Овој софтверски пакет нуди можност за негово надградување преку интернет. За секоја нова верзија овој
програм ќе индицира дали Вашата моментална верзија се совпаќа со онаа поставената на интернет (ќе го
покаже знакот штиклирано) или е потребна нејзина надградба (наизменично ќе се појавуваат црвен и жолт
извичник како предупредување). Исто така овозможува едновремено користење од повеќе корисници. Овде
можете да ги дефинирате сите корисници на овој програм со дозволени права на користење.
Со самиот Старт на програмот во долниот десен агол се наоѓа
полето Administrator каде имате можност да се највите.
Листа на корисници
Овде ја формирате листатa на сите корисници на овој програм кои учествуваат во водењење на
финансиите во Вашата фирма, а тоа можат да бидат менаџерите, комерцијалистите или пак магационерите.
За да дефинирате нови корисници, Admonistratori, кликнете на копчето Add.
Покрај неговото името и презимето имате можност да внесете Login и Password за дадениот корисник. Во
листата што се наоѓа под овие полиња го дефинирате пристапот до одредени податоци во Вашата
компанија. Плаво обоените полиња дозволуваат пристап на соодветниот податок, а доколку кликнете врз
него во тој случај полето се обојува сиво и го оневозможува креирањето или промената кај нив.
За да извршите Промена на одреден корисник или пак негово Бришење токаш одкога ќе го селектирате
кликнете на копчињата Chg т.е. Del.
Промена на корисник
Ако сакате да извршите промена на моменталниот корисник и да се најави
друг корисник на исиот компјутер тогаш кликнете на промени корисник со
што од листата ќе го одберете User-от на корисникот и ќе го внесете неговиот
Password.
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Влезни фактури
Влезните фактури во Вашата компанија можете да ги заведете, листaте или промените во некои од
погледите што ги нуди овој прозор. Постојат повеќе типови на прегледи, како и повеќе типови на филтри.
Филтрите се користат за специјализиран преглед - кога сакате да прегледувате со специфициран датум,
клиент, група и слично.
Главниот прозор содржи повеќе погледи:

Преглед на ВЛЕЗНИ фактури
Во овој прозор можете да ги листате фактурите. Групниот преглед дава брз увид на влезните фактури кои
се дадени во кратака форма која ги содржи основните податоци за бројот под кој е заведена фактурата,
датумот, името на клиентот, вредноста, информацијата дали истата е платена или не е платена и дали има
извршено некоја уплата. Оваа информација доплонително го привлекува Вашето внимание со обојувањето
кое се врши со црвено за сите не платени фактури и со зелено за сите платени фактури како и црното
квадратче доколку постои уплата по дадената фактура.
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Деталниот преглед овозможува да ги листате истите влезни фактури со сите ставки содржани во нив.

Доколку сакате да отпечатите некоја од фактурите со десен клик на глувчето врз самата фактура можете да
одберете Принт.
Нова фактура
Доколку кликнете на Нова фактура можете да заведете нова влезна фактура. Папката Уплати служи за
преглед на уплатите преку извод за дадената фактура, а пак папката Приемница укажува дали влезната
фактура е поврзана со една, две или повеќе приемници.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете фактурата во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Архивата Ви нуди можност да го дефинирате форматот на бројчињата на влезната фактура.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во Вашата база го потврдувате истиот со
притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Покрај основните податоци за ставките што ги содржи влезната фактура прозорот Ви нуди можност и за
доплнителни информации од типот:
- финансиска група за овој вид на фактура;
- начин на плаќање со можност да дефиниреате како ќе го извршите плаќањето : вирмански, во готово или
преку компензација како и рокот на плаќање кој доколку не се наоѓа во листата можете сами да го
дефинирате;
- дали фактурата е примена, не е примена, не знам;
- дали фактурата е платена, неплатена, не знам.
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Ако Вкупната сума по фактура не се совпаќа со онаа што Вашиот компјутер ја пресметал (најчесто не се
совпаѓаат децималите во зависност од типот на заокружување) можете да извршите промена ако кликнете
во жолтото поле каде можете да извршите корекција на сумата.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете фактурата со кликнување врз опција, да
ја отпечатите истата или само да ги снимите податоците во Вашата база.
Доколку во Подесувања за Фирмата не го селектирате празното квадратче т.е. остане празно
тогаш при избор на Нова Влезна фактура прозорот што ќе се отвори не содржи
можност за внес на пооделни ставки во фактурата туку само вредноста.
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Овој начин на заведување нова Влезна фактура дозволува да ја внесете целата фактурна вредност со
можност за избор на процентот на ДДВ доколку кликнете врз самото копче ДДВ %.
И сега кога ја имате внесено Основата и Процентот за ДДВ со клкунување врз копчето auto добивате
автоматско прсметување на Вкупната вредност. Ако вашиот компјутер не извршил идентично
заокружување на вредноста како онаа на фактурата тогаш имате можност тоа да го поправите доколку
повторно кликнете на auto и го ослободите копчето за да можете да ја внесете идентичната вредноста од
фактурата.
И во овој прозор имате можност за дефинирање: група, начин на плаќање, дали истата е платена и примена
доколку кликнете на соодветните копчиња.
Папката Уплати Ви овозможува преглед на уплатите за дадената фактура. Во конкретниот пример се
работи за една уплата за целата фактурна вредност, меѓутоа сумата на една фактура може да биде
поделена на неколку плаќања. Во тој случај ќе добиете целосен преглед на извршени уплати по дадената
фактура.

Папката Приемница пак, ја дава повразаноста на дадената влезна фактура со приемницата во магацин.
Во конкретниот пример имаме поврзаност на дадената Влезна фактура со две приемници од Магацин.

Пребарувањето или филтрирањето во Влезните фактури може да се врши по Период, Статус, Клиент,
Барај, Начин, Комерцијалист или Кој го води.
Овие пребарувања Ви се овозможени и во Групниот и во Деталниот преглед. Можноста да се отпечати листа
на Влезни фактури одбрани според одреден филтер ќе ја добиете доколку кликнете на иконката Принт во
горниот десен агол од прозорот.
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Преглед по доспеаност
Во овој прозор може да
се
врши
преглед
на
Влезните фактури по три
категории на доспеаност за
наплата:
- наплата во иднина
- наплата денес
со
поминат
рок
плаќање

на

На овој начин добивате
автоматско префрлање на
податоците
од
една
категорија во друга според
датумот за плаќање означен
на фактурата.

Финансиско групирање
Во овој прозор може да се врши преглед на фактури по Финансиски групи кои вие самите ќе ги
осмислите според Вашите потреби или доколку веќе имате дефинирано група ќе можете да и ја доделите на
Вашата влезна фактура.

Тоа ќе го направите доколку кликнете во полињата што се наоѓаат под Т. Со тоа добивате листа на сите
дотогаш дефинирани Финансиски групи. Доколку се одлучите за некоја што се наоѓа во листата само
кликнувате врз неа, а доколку се одлучите да дефинирате нова група што ќе одговара на Вашите потреби
тогаш одбирате Дефинирај нова група.
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Филтрите во овој преглед се по Период и Поглед. Во првиот можете да го одберете периодот за да
добиете конкретна информација. Во вториот поглед можете да ги видете сите влезни фактури и тоа: ако не
сте извршиле групирање врз нив да ги погледнете доколку изберете <<Без група>> или пак да ги
погледнете сите влезни фактури со групите доколку изберете Сите.

Период/клиент
Во овој прозор се врши преглед на фактури по клиент за даден Период. Левата страна ја дава Листата
на суми по клиенти во која покрај клиентот е дадена и вкупната сума на сите влезни фактури спрема тој
клиент, а од десната страна е Листа на Влезни фактури за одредениот клиент. Можноста да го скратите
времето на пребарување за да дојдете до конкретна информација го овозможуваат двата облика на
филтрирање по Период и по Група.
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Излезни фактури
Излезните фактури во Вашата компанија можете да ги заведете, листете, променете во некои од погледи
што ги содржи овој прозор. Постојат повеќе типови на прегледи, како и повеќе типови на филтри. Филтрите
се користат за специјализиран преглед - кога сакате да прегледувате со специфициран датум, клиент, група
и слично.
Главниот прозор содржи повеќе погледи:

Преглед на ИЗЛЕЗНИТЕ фактури
Во овој прозор можете да ги листате фактурите. Групниот преглед дава брз увид на излезните фактури
кои се дадени во кратака форма која ги содржи основните податоци за бројот под кој е заведена фактурата,
датумот, името на клиентот, вредноста, информацијата дали истата е платена или не е платена и дали има
извршено уплата . Оваа информација доплонително го привлекува Вашето внимание со обојувањето кое се
врши со црвено за сите не платени фактури и со зелено за сите платени фактури како и црното квадратче
доколку постои уплата по дадената фактура.

Деталниот преглед овозможува да ги листате истите излезни фактури со сите ставки содржани во нив.

Страна 16 од 56

Поинт Финансии

Со десен клик од глувчето врз некоја од фактурите добивате можност директно да ја отпечатите со избор на
фактура за печатење, да ја копирате на одредено место или да ја преместите во профактури.
Нова фактура
Доколку кликнете на Нова фактура можете да заведете нова излезна фактура. Папката Уплати служи
за преглед на уплатите преку извод за дадената фактура, а пак папката Испратница укажува дали
излезната фактура е поврзана со една, две или повеќе испратници.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете фактурата во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Архивата Ви нуди можност да го дефинирате форматот на бројчињата на излезната фактура.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во Вашата база го потврдувате истиот со
притискање на копчетп Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
При заведувањето на ставките, доколку се работи за артикл кој веќе го имате заведено во
Шифрарникот, што се наоѓа во менито на Податоци, со одреден Каталошки Бр. (шифра/подшифра),
можете со десен клик на глувчето да добиете листа на сите заведени артикли и да одберете онаа што Ви е
потребно. Ако потребниот артикл не се наоѓа во листата тогаш Вие самите го внесувате во ставки, а доколку
е потребно и во Шифрарникот. Прозорот на излезната фактура Ви нуди можност и за доплнителни
информации од типот:
- финансиска група за овој вид на фактура;
- начин на плаќање каде можете да дефиниреате како ќе го извршите плаќањето:вирмански, во готово или
преку компензација како и рокот на плаќање кој доколку не се наоѓа во листата можете сами да го
дефинирате;
- дали фактурата е примена, не е примена, не знам;
- дали фактурата е платена, неплатена, не знам.
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Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете, да ја отпечатите или само да ја
снимите фактурата во вашата база на податоци.
Доколку во Подесувања за Фирмата не го селектирате празното квадратче т.е. остане празно
тогаш при избор на Нова Излезна фактура прозорот што ќе се отвори не содржи
можност за внес на пооделни ставки во фактурата туку само вредноста.

Овој начин на заведување нова Излезна фактура дозволува да ја внесете целата фактурна вредност со
можност за избор на процентот на ДДВ доколку кликнете врз самото копче ДДВ %.
И сега кога ја имате внесено Основата и Процентот за ДДВ со клкунување врз копчето auto добивате
автоматско прсметување на Вкупната вредност. Ако вашиот компјутер не извршил идентично
заокружување на вредноста како онаа на фактурата тогаш имате можност тоа да го поправите доколку
повторно кликнете на auto и го ослободите прозорот за да можете да ја внесете идентичната вредноста од
фактурата.
И во овој прозор имате можност за дефинирање: група, начин на плаќање, дали истата е платена и
примена.
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Папката Уплати Ви овозможува преглед на уплатите за дадената фактура. Во конкретниот пример се
работи за една уплата за целата фактурна вредност, меѓутоа сумата на една фактура може да биде
поделена на неколку плаќања. Во тој случај ќе добиете целосен преглед на извршени уплати по дадената
фактура.

Папката Испратница пак, ја дава повразаноста на дадената излезна фактура со испратницата од
магацин. Во конкретниот пример имаме поврзаност на дадената Излезна фактура со една Испратница од
Магацин.

Пребарувањето или филтрирањето во Излезните фактури може да се врши по Период, Статус, Клиент,
Барај, Начин, Комерцијалист или Кој го води
Овие пребарувања Ви се овозможени и во Групниот и во Деталниот преглед. Можноста да се отпечати листа
на Излезни фактури одбрани според одреден филтер ќе ја добиете доколку кликнете на иконката Принт
која се наоѓа во горниот десен агол од прозорот.
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Преглед по доспеаност
Во овој прозор може
да се врши преглед
на излезни фактури
по три категории на
доспеаност
за
наплата:
- наплата во иднина
- наплата денес
- со поминат рок на
плаќање
На
овој
начин
добивате автоматско
префрлање
на
податоците од една
категорија во друга
според датумот за
плаќање означен на
фактурата.

Финансиско групирање
Во овој прозор може да се врши преглед на фактури по Финансиски групи кои вие самите ќе ги
осмислите според Вашите потреби или доколку веќе имате дефинирано група ќе можете да и ја доделите на
Вашата Излезна фактура.

Тоа ќе го направите доколку кликнете во полињата што се наоѓаат под Т. Со тоа добивате листа на сите
дотогаш дефинирани Финансиски групи. Доколку се одлучите за некоја што се наоѓа во листата само
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кликнувате врз неа, а доколку се одлучите да дефинирате нова група што ќе одговара на Вашите потреби
тогаш одбирате Дефинирај нова група.
Филтрите во овој преглед се по Период и Поглед. Во првиот можете да го одберете периодот за да
добиете конкретна информација. Во вториот поглед можете да ги видете сите излезни фактури и тоа: ако не
сте извршиле групирање врз нив да ги погледнете доколку изберете <<Без група>> или пак да ги
погледнете сите излезни фактури со групите доколку изберете Сите.

Период/клиент
Во овој прозор се врши преглед на фактури по клиент за даден Период. Од левата ја дава Листата на
суми по клиенти во која покрај клиентот е дадена и вкупната сума на сите излезни фактури спрема тој
клиент, а од десната страна е Листа на Излезни фактури за одредениот клиент. Можноста да го скратите
времето на пребарување за да дојдете до конкретна информација го овозможуваат двата облика на
филтрирање по Период и по Група.
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Изводи
Во Изводи се вршат сите операции поврзани со изводите од Вашите жиро-сметки. Овде добивате брз
преглед на Вашите жиро сметки со доплонителни можности за прбарување низ истите по Клиенти и по
Период. Програмот Ви овозможува да ги заведете изводите со сите ставки содржани во нив.
Папките во изводи се:

Преглед на изводи
Овој прозорец Ви овозможува брз преглед на изводите со можност да ја видете Вашата состојба со
последниот внесен извод и нововнесениот како и увид за вкупниот прилив и одлив од Вашата сметка. Од
левата страна Ви се зададени изводите по број и датум, а од десната ги имате сите ставки содржани во еден
извод.

Нов Извод
Доколку кликнете на иконата Нов извод или на копчето F5 од тастатура ќе можете да отворите нов
извод.
Жиро сметката (жиро с-ка од банката од каде потекнува изводот)
секогаш ќе биде прикажан во плавото поле. Ако сте заборавиле да ја
промените жиро с-ката за соодветната банка затворете го овој прозор и
извршете промена.
Извод број секогаш го нуди последувателниот број после последниот
внесен извод за дадената жиро с-ка кој доколку не се совпаѓа со бројот што
Вие сакате да го внесете слободно можете да го промените. Во полето за Датум секогаш како опција Ви се
нуди моменталната дата која исто така според потребите можете да ја промените доколку кликнете на
десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот. На овој начин имате отворено нов извод во кој сега ќе ги
заведеме вашите ставки.
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Нова ставка во изводот можете да внесете доколку кликнете на копчето Нова ставка или на копчето F8
од тастатура.
Внесувањето на нови ставки по извод изгледа вака: најпрво се
внесува клиентот и тоа доколку е нов клиент Ви се нуди можноста
да го внесете и во базата на податоци со сите информации што ги
имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата
база го потврдувате истиот со притискање на копчето Enter од
тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Според информациите од банкарскиот извод внесувате информации
во полињата Одлив или Прилив.
Во полето Шифра ја внесувате Шифрата на плаќање која се наоѓа
на изводот. Повик.бр. е место каде вршите поврзување на
фактурата со онаа што поминало низ Вашата жиро сметка било да
се работи за Одлив или Прилив.

Доколку го селектирате празното правоаголниче
или F8 од тастатура добивате можност да ги
видете сите/не платени/платени влезни/излезни фактури во зависност дали се работи за прилив или одлив.

Доколку плаќањето е поврзано со некоја од Вашите фактури тогаш ја селектирате и со двојно кликнување
ја поврзувате со Изводот. Пред да ја снимите ставката во Вашиот извод се појавува прозорот

каде со потврда можете да извршите автоматско означување на фактурата како платена.
Покрај забелешката, Група е местото каде можете да ја изберете соодветната финансиска група спрема
видот на уплатата извршена со конкретната ставка од изводот. На овој начин сте внеле ставка во Вашиот
извод.
Ако изводот содржи повеќе ставки се повтараат истите чекори со кликнување на копчето Нова ставка
или на копчето F8 од тастатура.
Вака пополнетата ставка можете да ја снимите.
Доколку по извесно време сакате да извршите промена на ставката тоа може да го направиете доколку
кликнете двапати на ставката што сакате да ја промените или на копчето Промени ставка предходно
означувајќи ја.
Доколку пак сакате да избришете некоја ставка од Вашиот извод тогаш кликнете на истата па на копчето
Бриши ставка. Ако сакате да избришете извод тогаш бришете етапно ставка по ставка кои припаѓаат на тој
извод и кога ќе ја избришете и последната автоматски ќе го избришете и изводот.
Филтрирањето во овој преглед може да се врши по:Година и Жиро сметка т.е. Банка.
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Пребарување на изводи
Во овој поглед може да се пребаруваат изводи по Клиенти, Период и по Жиро Сметка. Со одбирање на
клиентот од вашата база ќе остварите брз преглед на изводите според бројот и датумот за одбраниот
клиент. Сето оваа може и да го диференцирате доколку го одберете и периодот за кој Ви е потребна
одредена информација.

Финансиско групирање
Сите ставки во изводите можете да ги групирате во Финансиски групи кои Вие самите ќе ги осмислите
според Вашите потреби или доколку веќе имате дефинирано група ќе можете да и ја доделите на Вашиот
Извод.

Овде можете да извршите филтрирање на Вашите изводи по Период и Поглед. Во првиот можете да го
одберете периодот за да добиете конкретна информација. Во вториот поглед можете да ги видете сите
ставки од изводите и тоа: ако се не сте извршиле групирање да ги погледнете доколку изберете <<Без
група>> или пак да ги погледнете сите изводи со групите доколку изберете Сите.

Страна 24 од 56

Поинт Финансии

Профактури
Профактурите во Вашата компанија можете да ги заведете, листете, променете во овој прозор. Основниот
прозор нуди можност за групен и детален преглед на профактурите, како и повеќе типови на филтри.
Филтрите се користат за специјализиран преглед - кога сакате да прегледувате со специфициран датум,
клиент, група и слично.
Групниот преглед нуди можност за брз увид на профактури кои се дадени во кратака форма која ги
содржи основните податоци за бројот под кој е заведена профактурата, датумот, името на клиентот,
вредноста и информацијата дали истата е платена или не е платена. Оваа информација доплонително го
привлекува Вашето внимание со обојувањето кое се врши со црвено за сите не платени птофактури и со
зелено за сите платени профактури.

Деталниот преглед нуди можност истите профактури да ги добиете со сите информации содржани во нив.
Втората долна половина од прозорот Ви дава детален преглед за секоја профактура со сите ставки кои ги
содржи.

Со десен клик од глувчето врз некоја од профактурите добивате можност директно да ја отпечатите со избор
на фактура за печатење, да ја копирате на одредено место или да ја преместите во излезни фактури.
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Нова Профактура
Доколку кликнете на Нова Профактура можете да заведете нова профактура.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете профактурата во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го потврдувате истиот со
притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Покрај основните податоци за ставките што ги содржи профактура прозорот Ви нуди можност и за
доплнителни информации од типот:
- дали профактурата е испратена, не е испратена, незнам;
- дали профактурата е платена, неплатена, незнам;
- начин на плаќање каде можете да дефиниреате како ќе го извршите плаќањето:вирмански, во готово или
преку компензација како и рокот на плаќање кој доколку не се наоѓа во листата можете сами да го
дефинирате;

Ако сакате да дефинирате попуст спрема даден клиент тоа ќе го направите доколку кликнете на Попуст
каде Ви се нуди листа со одредени проценти.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете, да ја отпечатите профактурата или само
да ги снимите податоците во вашата база.
Пребарувањето или филтрирањето во Профактурите може да се врши по Период, Статус, Клиент,
Барај, Начин, Комерцијалист или Кој го води.
Овие пребарувања Ви се овозможени и во Групниот и во Деталниот преглед. Можноста да се отпечати
листа на профактурани одбрани според одреден филтер ќе ја добиете доколку кликнете на иконката Принт
која се наоѓа во горниот десен агол на прозорот.
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Картици
Во Картици се вршат сите операции поврзани со влезно-излезните фактури во Вашата компанија. Овде
добивате брз преглед на Сите 120+220, Влез 220 или Излез 120 со доплонителни можности за прбарување
низ истите по Период. Програмот Ви нуди можност за Преглед на Влезно-Излезните фактури по клиенти со
што се овозможуваат лесна прегледност во Вашата работа.
Папките во картици се:

Картица за клиент
Овој прозор ви нуди преглед по клиенти на влезно / излезните фактури и тоа Сите 120+220, само
влезни фактури Влез 220 или само излезни фактури Излез 120 за одбаран период.
Исто така во секој момент ќе можете да ја видете Предходната состојба што Ви се нуди како информација
пред да отпочнете со внесување на податоците во овој програм како преносива од некоја предходна година
или пред да отпочнете со работа во овој програм.
Овој поглед Ви овозможува прегледност по Датумот на Влезната-Излезната Фактура заведена по Документ
(со фактура бр. или по извод бр.) со вкупниот изност по фактура.

Доколку кликнете двапати на конкретно одбран документ имате можност да извршите измени и тоа: доколку
документот е по извод бр. се отвара диалогот за Промена на ставака во изводот,
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а доколку се работи за документ со фактура бр. се отвара диалогот за Измена на Влезна/Излезна
фактура.

Преглед на клиенти
Овој поглед ни овозможува преглед по клиенти со неколку филтри. Листењено на влезно/излезните
фактури ја дава конкретната состојба во Вашата компанија на влез и излез за одреден период.
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Каса
Касата е местото каде што ги заведувате Вашите пари.
Касата се состои од три папки/погледа.

Каса Влез-Излез
Овој прозор Ви дава прегледност на Вашите пари од каса која што сте ја одбрале на почетокот или ако
дефинирате нова Каса.
Касата исто така можете да ја дефинирате и при самиот старт на програмот во Напредни подесувања.
Конкретната состојба е дефинирана со три можности: Состојба предходна, состојбата во каса што е
пренесена, Промена, доколку ставите или извадите пари од каста, и Состојба крајна која ја дава
моменталната вредноста на парите во Вашата каса.

Како што можете да забележете програмот Ви нуди можност да заведете и други две валути освен основните
Денари, Евра и Долари, со тоа што секогаш кога ќе внесете некоја од нив задолжително го внесувате и
курсот према денарот за да програмот изврши конвертирање во денари.
Прегледот на клиентите е според Периодот со можност за евидентирање на парите како Одлив/Прилив, со
тоа што ако се работи за некоја од странските валути во полето ### се испишува вредноста со валутата. Во
колона Група повторно имате можност според дефинираната финансиска група да видете за што се
наменети конкретните пари.
Доколку некоја од касите сте ја завеле на погрешна локација можете да ја преместите во друга каса доколку
ја означите и со десен клик од глувчето одберете каде сакате да ја преместите.
Нова Каса Влез-Излез
Со кликнување на иконката Нова или на копчето F9 од тастаура
го отварате прозорот за заведување на нова вредност на пари во
Вашата каса. Доколку се работи за нов клиент го внесувате преку
тастаура со сите информации што ги имате за него, а доколку знаете
дека истиот постои во вашата база го пронаоѓате од листата на
понудени клиенти со тоа што на екран ја добивате и неговата жиро
с-ка.
Доколку работите со денари Одливот/Приливот го внесувате
последувателно во првите полиња.
За суми со странски валути кликнувате на копчето EUR или на USD
за да Ви се отворат новите полиња Одлив/Прилив со можност да го
внесете и моменталниот курс за денарот.
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Намената на средствата повторно можете сами да ја групирате во некоја од постоечките финансиски групи
или да дефинирате нова според конкретната ситуација.
Доколку по извесно време сакате да извршите промена во касата спрема одреден клиент тоа може да го
направиете доколку кликнете двапати на полето што сакате да го промените или на копчето Промени.
Доколку пак сакате да избришете некој внесен податок во касата кликнете на истиот (означете го) па на
копчето Бриши.

Каса Преглед
Прегледот во Вашата каса можете да го остварите преку овој прозор со тоа што Ви се нуди можност преку
одредени филтри полесно да стигнете до информацијата што Ви е потребна.
Еден од филтрите е Група со која ги добивате во листа сите дотогаш дефинирани групи за Вашите
клиенти. Тоа можете да го остварите доколку кликнете на црвеното правоаголниче што се наоѓа десно од
дефинираното поле за група.
Вториот филтер е Клиентот за кој сакате да добиете конкретна информација, а кој го наоѓате во листата
доколку кликнете на црвеното правоаголниче што се наоѓа десно од дефинираното поле за клиент.
Третиот филтер е Периодот како можност за листање низ податоците во Вашата каса.

Финансиско Групирање
Овој поглед Ви нуди Поделба на ставките по групи за понатамошна финансиска анализа. Тоа
значи дека повторно Ви се нуди можност за дефинирање на финансиска група со тоа што ставате акцент за
што се наменети конкретните пари во касата. Исто така доколку одлучите некоја група да ја замените тоа ќе
можете лесно да го направите доколку кликнете на полето означено со Т и ја изберете групата за која
мислите дека е соодветна за конкретната ставка во касата.
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Материјално
Комплетна слика на вашите магацини ќе можете да ја добиете со рапортите што ги содржи оваа папка.
Секој Влез/Излез од магацинот, продавницата или погонот за работа ќе можете да го евидентирате, а со
тоа автоматски да ја добиете Лагер листата или извештај за направениот
Промет.
Но, пред да отпочнете со било каква работа дефинирајте го магацинот или
погонот во фабриката или продавницата.

Влез – Излез
Папката Влез – Излез се состои од дри дела Приемница, Испратница и Картица.

Приемница
Погледот на приемница се состои од два дела. Горната половина од екранот Ви ја дава листата на
приемници по број, датум, поврзаност со конкретна влезна фактура, клиентот и забелешката. Долната
половина од екранот е резервирана за деталните ставки што една приемница (што сме ја означиле во
горната половина од екранот) ги содржи во себе.
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Нова приемница
Со кликнување на иконката Нова или на копчето F9 од тастаура го отварате прозорот за заведување на
нова Приемница.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете Приемница во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го наоѓате од листата со
клиенти и го потврдувате истиот со притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување
врз истиот.

Доколку се работи за Артикл кој веќе сте го завеле во вашата база преку Шифрарникот, кој се наоѓа во
менито на Податоци, тогаш со кликнување врз иконата NEW Ви се отвара мени кое ги содржи сите
дефинирани шифри и нивни подшифри кои со нивно одбирање автоматски ги пополнуваат полињата на
Шифра, Кат.Бр., Артикл. Количината и поединечната цена за артиклот ги внесувате Вие во зависност од
онаа што го имате на Приемницата. Откако ќе ги заведете овие податоци со притискање на копчето Enter од
тастатура се врши автоматско префрлање на податоците за конкретната ставка. За да дефинирате нова
ставка во приемницата повторно кликнете на NEW.
Ако артиклот не е запишан во Вашата база, а сакате да го заведете во приемницата под некоја ставка,
тоа можете да го направите директно од овој прозор со кликнување врз иконката означена со плус + , или
доколку Ви е потребна одредена измена за даден артикл да кликнете врз иконата со звезда *.
Доколку Приемница е поврзана со одредена Влезна фактура кликнете на иконата Нема Фактура и одберете
ја фактурата со која ќе го извршите поврзувањето.
За да ги дефинирате и останатите трошоци по дадената приемница, одете во следниот папката
Калкулација каде можете да ги заведете сите трошоци кои можат да се однесуваат по парче, по ставка
или комплетно да влијаат на влезната цена на робата во магацин.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете, да ја отпечатите приемницата или само
да ги снимите податоците во вашата база.
Пребарувањето или филтрирањето во Приемница може да се врши по Период или Поглед (каде имате
можност да филтрирате по приемници поврзани со фактура или приемници без фактури).
Можноста да се отпечати листа на Приемници одбрани според одреден филтер ќе ја добиете доколку
кликнете на иконката Принт која се наоѓа во горниот десен агол на прозорот.
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Испратница
Погледот на испратницата е ист како и кај приемницата и се состои од два дела. Горната половина од
екранот Ви ја дава листата на испратници по број, датум, поврзаност со конкретна излезна фактура,
клиентот и забелешката. Долната половина од екранот е резервирана за деталните ставки што една
испратници (што сме ја означиле во горната половина од екранот) ги содржи во себе.

Нова испратница
Со кликнување на иконката Нова или на копчето F9 од тастаура го отварате прозорот за заведување на
нова Испратници.
Во полето за Број автоматски се појавува последувателниот број од последно заведената испратница, кој
доколку не се совпаѓа со оној кој Вие сакате да стои на испратницата можете да го промените ако кликнете
врз самото бројче и го внесете во форма што Вие ја сакате.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го наоѓате од листата со
клиенти и го потврдувате истиот со притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување
врз истиот.
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Доколку се работи за Артикл кој веќе сте го завеле во вашата база преку Шифрарникот, кој се наоѓа во
менито на Податоци, тогаш со кликнување врз иконата NEW Ви се отвара мени кое ги содржи сите
дефинирани шифри и нивни подшифри кои со нивно одбирање автоматски ги пополнуваат полињата на
Шифра, Кат.Бр., Артикл и Лагер. Количината ја внесувате Вие во зависност од робата што ќе излезе од
магацинот. Магацинската цена се покажува автоматски како збир на цената со која робата влегла во
магацин и цената од трошоците. Врз основа на оваа цена ја формирате Продажната цена која можете да ја
прочитате од Ценовникот во зависност од тоа спрема кој ја дистрибуирате или самите ја внесувате во полето
доколку од Ценовникот изберете Слободен. Откако ќе ги заведете овие податоци со притискање на копчето
Enter од тастатура се врши автоматско префрлање на податоците за конкретната ставка. За да дефинирате
нова ставка во приемницата повторно кликнете на NEW.
Ако артиклот не е запишан во Вашата база, а сакате да го заведете во испратницата под некоја ставка,
тоа можете да го направите директно од овој прозор со кликнување врз иконката означена со плус + , или
доколку Ви е потребна одредена измена за даден артикл да кликнете врз иконата со звезда *.
Доколку Испратницата е поврзана со одредена Излезна фактура кликнете на иконата Нема Фактура и
одберете ја фактурата со која ќе го извршите поврзувањето.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете, да ја отпечатите испратницата или
само да ги снимите податоците во вашата база.
Пребарувањето или филтрирањето во Испратници може да се врши по Период или Поглед (каде имате
можност да филтрирате по приемници поврзани со фактура или приемници без фактури).
Можноста да се отпечати листа на Испратници одбрани според одреден филтер ќе ја добиете доколку
кликнете на иконката Принт која се наоѓа во горниот десен агол на прозорот.

Картици
Картицата Ви ја дава моменталната состојба за одреден Магацин спрема избран каталошки број со
конкрена подшифра.
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Лагер Листа
Лагер листата можете да ја имате во секое време за конкретно дефиниран магацин и одбрана дата.

Промет
Остварениот промет за одбран магацин и зададен период Ви ја дава состојбата помеѓу две Лагер листи со
одреденит промени кои се случиле на влез и излез.
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Рапорти
Големината на овој програм е во можноста само со неколку кликнувања да ја видете целата состојба во
Вашата компанија со можност за правење Финансиски анализи за одредени периоди, одредени клиенти и
групи.
Четирите погледи што Ви се нудата само ја дополнуваат сликата во Вашата компанија со тоа што добивате
можност за Финансиска анализа според Пари/Фактури, Топ листа на клиентите според
Уплати/Исплати и Вкупната уплата за ДДВ што треба да ја направите за одреден период.

Финансиска Анализа Пари
Финансиската анализа според пари го дели екранот на два дела. Левата половина од екранот ги дава
Групите прикажани во форма на Листата на приходи и расходи или форма на Дрво. Доколку во полето
за група не пишува ништо (немате внесено има на група), а сепак имате одредени вредности за
Приход/Расход тоа значи дека немате дефинирано група. Одредена финансиска група со самото
дефинирање можете да ја сместите во одредени Папки кои пак потоа го формираат самото дрво.
Десната половина од екранот може да биде зададена во форма на Листа на Уплати/Исплати која за
одбрана (селектирана) група го дава Типот на плаќањето, Датумот, Клиентот и Приходот/Расходот.

Полињата к и Т овозможуваат дополнителен филтер по Клиентот т.е. по дефинираната Финансиска
Група.
Филтрите кои се употребуваат во овој поглед, Период, Поглед и Клиент ја прават Вашата анлиза
поконкретна и поедноставна.
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Финансиска Анализа Фактури
Финансиската анализа според фактури има исти поглед како и финансиската анализа според пари и го
дели екранот на два дела. Левата половина од екранот ги дава Групите во форма на Листата на приходи и
расходи или финансиските групи поделени во папки кои го сочинуваат самото дрво. Доколку во полето за
група не пишува ништо (немате внесено има на група), а сепак имате одредени вредности за Приход/Расход
тоа значи дека немате дефинирано група.
Десната половина од екранот пак, е Листа на Уплати/Исплати која за одбрана (селектирана) група го
дава Типот на фактурата, Датумот, Клиентот и Приходот/Расходот. Полињата k и Т овозможуваат
дополнителен филтер по Клиентот т.е. по дефинираната Финансиска Група.

Филтрите кои се употребуваат во овој поглед Период, Поглед и Клиент ја прават Вашата анлиза
поконкретна и поедноставна.

Топ листа на Клиенти
Овој поглед Ви ја дава Листата на клиенти со вкупната сума на Уплати/Исплати на левата половина од
екранот. Доколку се одлучите детално да ја видете листата на Уплати/Исплати за одбран клиент тоа ќе го
направите доколку го селектирате клиентот и на десната страна од екранот ќе Ви се прикажат сите ставки
со Типот на плаќањето, од кој Датум, Приход/Расход и Финансиската групата на која припаѓа таа
сума. Вашиот преглед може да се однесува на Сите конта што се среќаваат во програмот или пак само на
Клиенти/Интерни конта.
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Пресметка на ДДВ
Пресметката на ДДВ е дадена со Листата на Влезни фактури кој се наоѓа на левата половина од
екранот и на Листата на излезни фактури која е од десната страна на екранот.
Филтрирањето по Период е во зависност од тоа дали сте месечен, тримесечен или годишен ДДВ
обврзник што го дефинирате со самиот Старт на програмот .
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Податоци
Во податоци се сместени сите променливи што ги користите во овој програм. Овде се наоѓаат базите на
Клиенти, Шифрарник, Финансиски Групи, Комерцијалисти, Клиенти по Комерцијалисти, Градови,
Банки и Export.

Клиенти
Овде имате можност да ги листате клиентите кои може да Ви бидат зададени или по азбучен редослед
или по Шифра/Шифра2 што ја доделува програмот според редослед на внесување т.е. што самите ја
внесувате според Вашата евиденција спрема одреден клиент. Основните информации за дадениот клиент ги
добивате последувателно во полињата кои што следуваат: Име на клиентот, Контакт, Телефони, Факс,
Адреса и e-mail.
Сите овие информации ги внесувате со самото внесување на клиентот во Вашата база на податоци, а тоа го
правите доколку кликнете на Нов или на F9 преку тастатура. Филтрирањето на клинтите според типот
можете да го направите доколку кликнете на Тип на Клиент.

Нов Клиент
Нов Клиент во Вашата база на податоци можете да внесете доколку кликнете на Нов или притиснете F9
од тастатура. На овој начин Ви се отвара прозор кој Ви дава можност да го внесете името на клиентот со
можност да ги внесете и другите податоци кои се однесуваат на него: Адреса, Контакт, Шифра2 (за ваша
евиденција), Тип на клиент ( со можност да ги оделете фирмите од Вашето интерно конто и физичките
лица), Комерцијалистот, Финансиите (Кој го води, со дефинирање на Жиро с-ката и Банката депонент со
можност за нивна измена и бришење), Единствен Даночен Број (ЕДБ) и одредени забелешки за Ваше
полесно работење.

Доколку некој од Вашите клиенти во меѓувреме променил некој од податоците што се содржани во
неговата "лична карта" како на пр. адреса, телефони, комерцијалист и.т.н. потребните измени ќе можете
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лесно да ги внесете доколку кликнете двапати на селектираниот клиент или доколку кликнете на копчето
Промени. Секоја внесена измена ќе биде запамтена со кликнување на копчето ОК. Доколку пак сакате да
избришете одреден клиент кој не е поврзан со други ставки во Вашето работење тогаш одкога ќе го
селектирате кликнувате на копчето Бриши.
Дополнително листање во овој поглед можете да извршите по Тип на клиенти. Тоа ќе можете да го
направите доколку се одлучите за една од можните опции:Сите, Интерно конто, Фирма и Физичко лице.

Шифрарник
Шифрарникот нуди два погледа: Артикли и Шифри и Подшифри.

Артикли
Првиот Ви ја дава листата на сите Артикли со своите Каталошки бр.,BarCode, Малопродажната цена,
Дилер1 и Дилер2 .Потребните измени ќе можете лесно да ги внесете доколку кликнете двапати на
селектираниот артикал или доколку кликнете на копчето Промени. Доколку пак сакате да избришете
одреден артикал кој не е поврзан со други ставки во Вашето работење тогаш одкога ќе го селектирате
кликнувате на копчето Бриши во спротивно бришењето нема да Ви биде дозволено.

Нов Артикл
За да дефинирате нов артикал со одреден Кат.бр. кликнете на
Нов или на F9 преку тастатура. Овој прозор Ви овозможува да
внесете Кат.бр. од максимум десет карактери и да го внесете и во
базата на податоци или пак доколку го имате веќе внесено во вашата
база го потврдувате истиот со притискање на копчето Enter од
тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Полето Артикл дозволува да го внесете името на артиклот, како и
BarCode и доколку кликнете на Единица Мерка да одберете една од
понудените опции во листата.
Исто така можете да го внесете и процентот за ДДВ на кој подлежи
артиклот како и да ја дефинирате цената со кој ќе го внесете во
Вашиот магацин и тоа дали на таа цена е пресметено ДДВ или не.
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Шифри и Подшифри
Папката Шифри и Подшифри нуди две листи: Листа на Шифри и Листа на Подшифри. Со оваа
можете и сами да увидете дека за една шифра може да се дефинираат повеќе подшифри.

Нова Шифра
Нова шифра можете да дефинирате доколку кликнете на Нова или на
F5 преку тастатура. Шифрата се состои од максимум четири карактери, а
во полето под неа го заведувате името на Шифрата. Доколку селектирате
Лагер
вршите
автоматско
внесување
во
Лагер
листата.

Нова Подшифра
За дадена шифра можете да дефинирате цела листа на подшифри.
Ако селектирате некое име на шифра во Листа на Шифри што се
наоѓа од левата страна на прозорот со кликнување на Нова или F9 од
тастатура во десната половина од екранот во Листа на Подшифри
Ви се отвара прозорот кој Ви нуди можност да дефинирате подшифри
за дадената шифра.
Овој прозор Ви овозможува да внесете Подшифра од максимум осум
карактери, да го заведете Името на Подшифрата, доколку има
BarCode и доколку кликнете на Единица Мерка да одберете една од
понудените опции во листата:
Исто така можете да го внесете и процентот за ДДВ на кој подлежи
артиклот како и да ја дефинирате цената со кој ќе го внесете во
Вашиот магацин и тоа дали на таа цена е пресметено ДДВ или не.

Финансиски Групи

Овој поглед Ви ја дава листа на сите групи што ги имате
дефинирано за финансиска анализа. Освен името на групата овде
Ви
е
даден
и
типот
и
местото
на
самата
група.

Страна 41 од 56

Поинт Финансии
Нова Група
Нова група можете да дефинирате доколку кликнете на Нова или на F9 од тастура.
Дополнителни измени на веќе дефинирана група ќе можете да извршите
доколку кликнете двапати на името на групата или на копчето Промени.
Бришењето на одредена група ќе Ви биде дозволено само доколку таа
група не е поврзана со ниеден друг податок во програмот.

Комерцијалист
Овој поглед Ви овозможува преглед на сите комерцијалисти задолжени за финансиите во Вашата
компанија. Полето А Ви овозможува да дознаете дали комерцијалистот е активен (1) во Вашата компанија
или има други работни задачи па го означувате како (0) затоа што неговото име е поврзано со одреден број
на документи кои не дозволуваат негово бришење од базата. Промените можете да ги извршите доколку
двапати кликнете на Комерцијалистот за кој сакате да извршите промени или само го селектирајтете го и
кликнете на Промени. Доколку Вашиот Комерцијалист не се среќава во ниеден документ тогаш неговото
бришење ќе Ви биде овозможено доколку кликнете на копчето Бриши.

Нов Комерцијалист
Овде можете да ги внесете сите комерцијалисти кои се задолжени за
Вашите докименти. Со самото внесување во базата можете да го селектирате
празното кавадратче кое ќе Ви овозможи Вашиот комерцијалист да биде
Активен, т.е. ќе имате можност да го одберете од листа.
Доколку некој од комерцијалистите се здобие со други работни задачи или
едноставно не работи повеќе како комерцијалист вршите негово
деселектирање со тоа што тој останува во базата ( неговото име е поврзано со одредени документи) но,
повеќе нема да имате можност да го селектирате од листата на комерцијалисти.

Клиенти по Комерцијалисти
Овој поглед Ви овозможува Листа на клиенти по комерцијалисти т.е. кои комерцијалисти ги водат кои
компании.

Страна 42 од 56

Поинт Финансии

Градови
Овој поглед Ви ја дава листата на Градови со нивните Поштенски броеви и Државата.
За секоја промена можете да кликнете на копчето Промени или да го избришете градот со сите негови
дополнителни информации доколку одберете Бриши .

Нов Град
Ако сакате да внесете нов град во вашата база на податоци тогаш тоа го
правите доколку кликнете на Нов или на F9 од тастура. Со тоа Ви се отвара
прозорот каде освен градот ќе го внесете и поштенскиот број и државата.

Банки
Листата на банки со кој работите можете да ја формирате во овој поглед.
Сите промени се внесуваат со Промени а доколку сакате да
бришете тогаш одберете Бриши.

Нова Банка

Нова Банка можете да дефинирате доколку кликнете на Нов или на F9
од тастатура. Со тоа Ви се отвара прозорот каде го внесувате Името на
банката.
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Именик
Вашите клиенти поредени по азбучен ред или нумерички најбрзо и најлесно ќе ги пронајдете во
Именикот. Освен листата со нивните генералии овде ќе можете да ги видете и сите дополнителни
информации што ги имате внесено за вашите клиенти како на пример: Адресата, Контакт лицето и
Телефоните за контакт.
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Како да направиш...
Нова Влезна Фактура
Нова влезна фактура можете да отворите во менито на Влезни фактури доколку кликнете на Нова
фактура. Папката Уплати служи за преглед на уплатите преку извод за дадената фактура, а пак папката
Приемница укажува дали влезната фактура е поврзана со една, две или повеќе приемници.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете фактурата во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Архивата Ви нуди можност да го дефинирате форматот на бројчињата на влезната фактура.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го потврдувате истиот со
притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Покрај основните податоци за ставките што ги содржи влезната фактура прозорот Ви нуди можност и за
доплнителни информации од типот:
- финансиска група за овој вид на фактура;
- начин на плаќање со можност да дефиниреате како ќе го извршите плаќањето : вирмански, во готово
или преку компензација како и рокот на плаќање кој доколку не се наоѓа во листата можете сами да го
дефинирате;
- дали фактурата е примена, не е примена, не знам;
- дали фактурата е платена, неплатена, не знам.

Доколку Вкупната сума по фактура не се совпаќа со онаа што Вашиот компјутер ја пресметал (најчесто не се
совпаѓаат децималите во зависност од типот на заокружување) можете да извршите промена доколку
кликнете во жолтото поле каде можете да извршите корекција на сумата.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете фактурата доколку кликнете на опции,
да ја отпечатите истата или само да ги снимите податоците во вашата база.
Доколку во Подесувања за Фирмата (на самиот старт на програмот) не го селектирате празното квадратче
тогаш при избор на Нова Влезна фактура прозорот што ќе се
т.е. остане празно
отвори не содржи можност да внесете пооделни ставки во фактурата туку само вредноста.
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Овој начин на заведување нова Влезна фактура дозволува да ја внесете целата фактурна вредност со
можност за избор на процентот на ДДВ доколку кликнете врз самото копче ДДВ %.
И сега кога ја имате внесено Основата и Процентот за ДДВ со клкунување врз копчето auto добивате
автоматско прсметување на Вкупната вредност. Ако вашиот компјутер не извршил идентично
заокружување на вредноста како онаа на фактурата тогаш имате можност тоа да го поправите доколку
повторно кликнете на auto и го ослободите прозорот за да можете да ја внесете идентичната вредноста од
фактурата.
И во овој прозор имате можност за дефинирање: група, начин на плаќање, дали истата е платена и примена
доколку кликнете на соодветните копчиња.
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Нова Излезна Фактура
Нова излезна фактура можете да отворите во менито на Излезни фактури доколку кликнете на Нова
фактура добивате можност да заведете нова излезна фактура. Папката Уплати служи за преглед на
уплатите преку извод за дадената фактура, а пак папката Испратница укажува дали излезната фактура е
поврзана со една, две или повеќе испратници.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете фактурата во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Архивата Ви нуди можност да го дефинирате форматот на бројчињата на излезната фактура.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го потврдувате истиот со
притискање на копчетп Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
При заведувањето на ставките, доколку се работи за артикл кој веќе го имате заведено во
Шифрарникот, што се наоѓа во менито на Податоци, со одреден Каталошки Бр. (шифра/подшифра),
можете со десен клик на глувчето да добиете листа на сите заведени артикли и да одберете онаа што Ви е
потребно. Ако потребниот артикл не се наоѓа во листата тогаш Вие самите го внесувате во ставки, а доколку
е потребно и во Шифрарникот. Прозорот на излезната фактура Ви нуди можност и за доплнителни
информации од типот:
- финансиска група за овој вид на фактура;
- начин на плаќање каде можете да дефиниреате како ќе го извршите плаќањето:вирмански, во готово
или преку компензација како и рокот на плаќање кој доколку не се наоѓа во листата можете сами да го
дефинирате;
- дали фактурата е примена, не е примена, не знам;
- дали фактурата е платена, неплатена, не знам.

Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете истата доколку кликнете на опции, да ја
отпечатите фактурата или само да ги снимите податоците во вашата база.
Доколку во Подесувања за Фирмата не го селектирате празното квадратче т.е. остане празно
тогаш при избор на Нова Излезна фактура прозорот што ќе се отвори не содржи
можност да внесете пооделни ставки во фактурата туку само вредноста.
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Овој начин на заведување нова Излезна фактура дозволува да ја внесете целата фактурна вредност со
можност за избор на процентот на ДДВ доколку кликнете врз самото копче ДДВ %.
И сега кога ја имате внесено Основата и Процентот за ДДВ со клкунување врз копчето auto добивате
автоматско прсметување на Вкупната вредност. Ако вашиот компјутер не извршил идентично
заокружување на вредноста како онаа на фактурата тогаш имате можност тоа да го поправите доколку
повторно кликнете на auto и го ослободите прозорот за да можете да ја внесете идентичната вредноста од
фактурата.
И во овој прозор имате можност за дефинирање: група, начин на плаќање, дали истата е платена и
примена.
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Нов Извод
Нов Извод можете да заведете во менито на Изводи доколку кликнете на иконата Нов извод или на
копчето F5 од тастатура ќе можете да отворите нов извод.
Жиро сметката (жиро с-ка од банката од каде потекнува изводот)
секогаш ќе биде прикажан во плавото поле. Ако сте заборавиле да ја
промените жиро с-ката за соодветната банка затворете го овој прозор и
извршете промена.
Извод Број секогаш го нуди последувателниот број после последниот
внесен извод кој доколку не се совпаѓа со бројот што Вие сакате да го
внесете слободно можете да го промените. Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната
дата која исто така според потребите можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од
прозорчето т.е. во триаголникот.
На овој начин имате отворено нов извод во кој сега ќе ги заведеме вашите ставки.
Нова ставка во изводот можете да внесете доколку кликнете на копчето Нова ставка или на копчето F8 од
тастатура.
Внесувањето на нови ставки по извод изгледа вака: најпрво се
внесува клиентот и тоа доколку е нов клиент Ви се нуди можноста
да го внесете и во базата на податоци со сите информации што ги
имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата
база го потврдувате истиот со притискање на копчетп Enter од
тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Според информациите од банкарскиот извод внесувате информации
во полињата Одлив или Прилив.
Во полето Шифра ја внесувате Шифрата на плаќање која се наоѓа
на изводот. Повик.бр. е место каде вршите поврзување на
фактурата со онаа што поминало низ Вашата жиро сметка било да се
работи за Одлив или Прилив.

Доколку го селектирате празното правоаголниче
или
F8 од тастатура добивате можност да ги видете сите/не платени/платени влезни/излезни фактури во
зависност дали се работи за прилив или одлив.

Доколку плаќањето е поврзано со некоја од Вашите фактури тогаш ја селектирате и со двојно кликнување
ја поврзувате со Изводот. Пред да ја снимите ставката во Вашиот извод се појавува прозорот

каде со потврда можете да извршите автоматско означување на фактурата како платена. Покрај
забелешката, Група е местото каде можете да ја изберете соодветната финансиска група спрема видот на
уплатата извршена со конкретната ставка од изводот. На овој начин сте внеле ставка во Вашиот извод.
Ако изводот содржи повеќе ставки се поватараат истите чекори со кликнување на копчето Нова ставка
или на копчето F8 од тастатура.
Вака пополнетата ставка можете да ја снимите.
Доколку по извесно време сакате да извршите промена на ставката тоа може да го направиете доколку
кликнете двапати на ставката што сакате да ја промените или на копчето Промени ставка предходно
означувајќи ја.
Доколку пак сакате да избришете некоја ставка од Вашиот извод тогаш кликнете на истата па на копчето
Бриши ставка. Ако сакате да избришете извод тогаш бришете етапно ставка по ставка кои припаѓаат на тој
извод и кога ќе ја избришете и последната автоматски ќе го избришете и изводот.
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Нова Профактура
Нова Профактура можете да заведете во менито на Профактури доколки кликнете на Нова
Профактура добивате можност да заведете нова профактура. Во полето за Број можете да го внесете
бројот под кој ќе ја заведете профактурата во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го потврдувате истиот со
притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Покрај основните податоци за ставките што ги содржи профактура прозорот Ви нуди можност и за
доплнителни информации од типот:
- дали профактурата е испратена, не е испратена, незнам;
- дали профактурата е платена, неплатена, незнам;
- начин на плаќање каде можете да дефиниреате како ќе го извршите плаќањето:вирмански, во готово или
преку компензација како и рокот на плаќање кој доколку не се наоѓа во листата можете сами да го
дефинирате;

Ако сакате да дефинирате попуст спрема даден клиент тоа ќе го направите доколку кликнете на Попуст
каде Ви се нуди листа со одредени проценти.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете, да ја отпечатите профактурата или само
да ги снимите податоците во вашата база.
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Нова Каса Влез-Излез
Нова Каса Прими/Исплати можете да заведете во менито на Каса
со кликнување на иконката Нова или на копчето F9 од тастаура го
отварате прозорот за заведување на нова вредност на пари во
Вашата каса. Доколку се работи за нов клиент го внесувате преку
тастаура со сите информации што ги имате за него, а доколку знаете
дека истиот постои во вашата база го пронаоѓате од листата на
понудени клиенти со тоа што на екран ја добивате и неговата жиро
с-ка.
Доколку работите со денари Одливот/Приливот го внесувате
последувателно во првите полиња.
За суми со странски валути кликнувате на копчето EUR или на USD
за да Ви се отворат новите полиња Одлив/Прилив со можност да го
внесете и моменталниот курс за денарот.
Намената на средствата повторно можете сами да ја групирате во
некоја од постоечките финансиски групи или да дефинирате нова
според конкретната ситуација.
Доколку по извесно време сакате да извршите промена во касата спрема одреден клиент тоа може да го
направиете доколку кликнете двапати на полето што сакате да го промените или на копчето Промени.
Доколку пак сакате да избришете некој внесен податок во касата кликнете на истиот (означете го) па на
копчето Бриши.

Нова приемница
Нова Приемница можете да направите во менито Материјално, во подменито Приемница со кликнување
на иконката Нова или на копчето F9 од тастаура го отварате прозорот за заведување на нова Приемница.
Во полето за Број можете да го внесете бројот под кој ќе ја заведете Приемница во вашата база.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го наоѓате од листата со
клиенти и го потврдувате истиот со притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување
врз истиот.

Доколку се работи за Артикл кој веќе сте го завеле во вашата база преку Шифрарникот, кој се наоѓа во
менито на Податоци, тогаш со кликнување врз иконата NEW Ви се отвара мени кое ги содржи сите
дефинирани шифри и нивни подшифри кои со нивно одбирање автоматски ги пополнуваат полињата на
Шифра, Кат.Бр., Артикл. Количината и поединечната цена за артиклот ги внесувате Вие во зависност од
онаа што го имате на Приемницата. Откако ќе ги заведете овие податоци со притискање на копчето Enter од

Страна 51 од 56

Поинт Финансии
тастатура се врши автоматско префрлање на податоците за конкретната ставка. За да дефинирате нова
ставка во приемницата повторно кликнете на NEW.
Ако артиклот не е запишан во Вашата база, а сакате да го заведете во приемницата под некоја ставка,
тоа можете да го направите директно од овој прозор со кликнување врз иконката означена со плус + , или
доколку Ви е потребна одредена измена за даден артикл да кликнете врз иконата со звезда *.
Доколку Приемница е поврзана со одредена Влезна фактура кликнете на иконата Нема Фактура и одберете
ја фактурата со која ќе го извршите поврзувањето.
За да ги дефинирате и останатите трошоци по дадената приемница, одете во следниот папката
Калкулација каде можете да ги заведете сите трошоци кои можат да се однесуваат по парче, по ставка
или комплетно да влијаат на влезната цена на робата во магацин.
Пред да излезете од овој прозор имате можноста да ја избришете, да ја отпечатите приемницата или само
да ги снимите податоците во вашата база.

Нова испратница
Нова Испратница можете да заведете во менито Материјално, во подменито Испратница со кликнување
на иконката Нова или на копчето F9 од тастаура го отварате прозорот за заведување на нова Испратници.
Во полето за Број автоматски се појавува последувателниот број од последно заведената испратница, кој
доколку не се совпаѓа со оној кој Вие сакате да стои на испратницата можете да го промените ако кликнете
врз самото бројче и го внесете во форма што Вие ја сакате.
Во полето за Датум секогаш како опција Ви се нуди моменталната дата која исто така според потребите
можете да ја промените доколку кликнете на десниот крај од прозорчето т.е. во триаголникот.
Внесувањето Нов клиент Ви нуди можноста да го внесете и во базата на податоци со сите информации
што ги имате за него или пак доколку го имате веќе внесено во вашата база го наоѓате од листата со
клиенти и го потврдувате истиот со притискање на копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување
врз истиот.

Доколку се работи за Артикл кој веќе сте го завеле во вашата база преку Шифрарникот, кој се наоѓа во
менито на Податоци, тогаш со кликнување врз иконата NEW Ви се отвара мени кое ги содржи сите
дефинирани шифри и нивни подшифри кои со нивно одбирање автоматски ги пополнуваат полињата на
Шифра, Кат.Бр., Артикл и Лагер. Количината ја внесувате Вие во зависност од робата што ќе излезе од
магацинот. Магацинската цена се покажува автоматски како збир на цената со која робата влегла во
магацин и цената од трошоците. Врз основа на оваа цена ја формирате Продажната цена која можете да ја
прочитате од Ценовникот во зависност од тоа спрема кој ја дистрибуирате или самите ја внесувате во полето
доколку од Ценовникот изберете Слободен. Откако ќе ги заведете овие податоци со притискање на копчето
Enter од тастатура се врши автоматско префрлање на податоците за конкретната ставка. За да дефинирате
нова ставка во приемницата повторно кликнете на NEW.
Ако артиклот не е запишан во Вашата база, а сакате да го заведете во испратницата под некоја ставка,
тоа можете да го направите директно од овој прозор со кликнување врз иконката означена со плус + , или
доколку Ви е потребна одредена измена за даден артикл да кликнете врз иконата со звезда *.
Доколку Испратницата е поврзана со одредена Излезна фактура кликнете на иконата Нема Фактура и
одберете ја фактурата со која ќе го извршите поврзувањето.
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Нов Артикл
Во менито на Податоци Ви се наоѓа подменито Шифрарник каде
можете да дефинирате Нов артикал со одреден Кат.бр. доколку
кликнете на Нов или на F9 преку тастатура. Овој прозор Ви
овозможува да внесете Кат.бр. од максимум десет карактери и да го
внесете и во базата на податоци или пак доколку го имате веќе
внесено во вашата база го потврдувате истиот со притискање на
копчето Enter од тастатура или со двојно кликнување врз истиот.
Полето Артикл дозволува да го внесете името на артиклот, како и
BarCode и доколку кликнете на Единица Мерка да одберете една од
понудените опции во листата.
Исто така можете да го внесете и процентот за ДДВ на кој подлежи
артиклот како и да ја дефинирате цената со кој ќе го внесете во
Вашиот магацин и тоа дали на таа цена е пресметено ДДВ или не.

Нова Шифра
Во менито на Податоци Ви се наоѓа подменито Шифрарник во кое освен
да дефинирате Артикли имате можност да внесете Шифри и Подшифри за
истите. Нова шифра можете да дефинирате доколку кликнете на Нова или
на F5 преку тастатура. Шифрата се состои од максимум четири карактери,
а во полето под неа го заведувате името на Шифрата. Доколку селектирате
Лагер
вршите
автоматско
внесување
во
Лагер
листата.

Нова Подшифра
За дадена шифра можете да дефинирате цела листа на подшифри.
Ако селектирате некое име на шифра во Листа на Шифри што се
наоѓа од левата страна на прозорот со кликнување на Нова или F9 од
тастатура во десната половина од екранот во Листа на Подшифри
Ви се отвара прозорот кој Ви нуди можност да дефинирате подшифри
за дадената шифра.
Овој прозор Ви овозможува да внесете Подшифра од максимум осум
карактери, да го заведете Името на Подшифрата, доколку има
BarCode и доколку кликнете на Единица Мерка да одберете една од
понудените опции во листата:
Исто така можете да го внесете и процентот за ДДВ на кој подлежи
артиклот како и да ја дефинирате цената со кој ќе го внесете во
Вашиот магацин и тоа дали на таа цена е пресметено ДДВ или не.
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Нов Клиент
Нов Клиент во Вашата база на податоци можете да внесете доколку кликнете на Нов или притиснете F9
од тастатура. На овој начин Ви се отвара прозор кој Ви дава можност да го внесете името на клиентот со
можност да ги внесете и другите податоци кои се однесуваат на него: Адреса, Контакт, Шифра2 (за ваша
евиденција), Тип на клиент ( со можност да ги оделете фирмите од Вашето интерно конто и физичките
лица), Комерцијалистот, Финансиите (Кој го води, со дефинирање на Жиро с-ката и Банката депонент со
можност за нивна измена и бришење), Единствен Даночен Број (ЕДБ) и одредени забелешки за Ваше
полесно работење.

Доколку некој од Вашите клиенти во меѓувреме променил некој од податоците што се содржани во
неговата "лична карта" како на пр. адреса, телефони, комерцијалист и.т.н. потребните измени ќе можете
лесно да ги внесете доколку кликнете двапати на селектираниот клиент или доколку кликнете на копчето
Промени. Секоја внесена измена ќе биде запамтена со кликнување на копчето ОК. Доколку пак сакате да
избришете одреден клиент кој не е поврзан со други ставки во Вашето работење тогаш одкога ќе го
селектирате кликнувате на копчето Бриши.
Дополнително листање во овој поглед можете да извршите по Тип на клиенти. Тоа ќе можете да го
направите доколку се одлучите за една од можните опции:Сите, Интерно конто, Фирма и Физичко лице.

Нова Финансиска Група
Нова група можете да дефинирате доколку отидете во менито Податоци во
подменито Финансиски Групи и да кликнете на Нова или на F9 од тастура.
Името на групата го одбирате Вие за да водењето на финансиите во вашата
компанија го направите полесно и поедноставно. За дадена група дефинирате
дали се работи за Приход/Расход или двете заедно како и дали плаќањето се
одвива преку Жиро/Каса или и двете заедно.

Нов Комерцијалист
Нов Комерцијалист можете да дефинирате доколку отидете во менито Податоци во подменито
Комерцијалисти каде можете да ги внесете сите комерцијалисти кои се задолжени за Вашите докименти.
Со самото внесување во базата можете да го селектирате празното кавадратче кое ќе Ви овозможи Вашиот
комерцијалист да биде Активен т.е. ќе имате можност да го одберете од листа.
Доколку некој од комерцијалистите се здобие со други работни задачи или
едноставно не работи повеќе како комерцијалист потребно е да извршите
негово деселектирање со тоа што тој останува во базата ( неговото име е
поврзано со одредени документи) но, повеќе нема да имате можнос да го
селектирате од листата на комерцијалисти.
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Нов Град
Ако сакате да внесете Нов град во вашата база на податоци тогаш тоа го правите доколку отитеде во
менито на Податоци и го одберете подменито Градови. Тука ќе можете да
дефинирате Нов Град доколку кликнете на Нов или на F9 од тастура. Со тоа
Ви се отвара прозорот каде освен градот ќе го внесете и поштенскиот број и
државата.

Нова Банка
Ако сакате да внесете Нова банка во вашата база на податоци тогаш тоа
ќе го направите доколку отитеде во менито на Податоци и го одберете
подменито Банки. Тука ќе можете да дефинирате Нова Банка доколку
кликнете на Нова или на F9 од тастура. Со тоа Ви се отвара прозорот каде
го внесувате Името на банката.

Нов Магацин
Нов Магацин можете да дефинирате во менито Старт во Подесувања за фирма, каде се наоѓа подменито
Магацини. Новите магацини можете да ги дефинирате доколку кликнете на Нов или на F9 од тастура.
Доколки кликнете на Тип ќе добиете можност да го изберете за каков тип на магацин станува збор.

Потоа дефинирате Име на магацинот како и неговата Локација.

Како да дефинираме Период
Еден од најмоќните филтри на овој програм е Периодот кој го користиме кога сакаме да вршиме
пребарување на нашите податоци по дата.
Овој широк облик на пребарување што го нуди категоријата Период, овозможува покрај
годината да избереме и соодветен месец или пак можност да ги видиме сите податоци од првиот
ден на нивно внесување во база.
Денес ни ги дава сите податоци што се со денешниот датум (датумот во моментот кога
работиме).

За избор на ден се користи овој календарски прозорец т.е. Со Датум кој нуди целосна
прегленост по ден и дата. Денесниот датум (датумот во моментот кога работиме) е
секогаш означен со црвено кругче, наспроти датумот по кој сакаме да пребаруваме кој се
наоѓа во темно сино поле.
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За избор на од-до период се користи прозорецот во кој самите можеме да одбереме
дата ако кликнеме на триаголничето на десната страна или ако го наместиме курсерот
на местото каде што сакаме да ја извршиме промената па ја внесеме истата преку
тастатура.
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