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Jak wykonać eksport zestawienia budżetowego 

do Sigmy? 

Aplikacja Finanse umożliwia eksportowanie sprawozdań Rb-27s i Rb-28s do systemu Sigma.  

Jeśli aplikacje Sigma i Finanse są zintegrowane, to można zaimportować do aplikacji Finanse plan budże-
towy z Sigmy, przygotować w aplikacji Finanse odpowiednie sprawozdanie budżetowe i wyeksportować 
je do Sigmy. Wymiana ta odbywa się bez użycia plików. 

Opisane w poradzie czynności może wykonać użytkownik, który w aplikacji Finanse jest księgowym 
(głównym, starszym lub młodszym) oraz w Sigmie ma przypisaną rolę FK – Księgowy pełny lub FK – Inspek-

tor, lub FK – Księgowy raportujący.  

Import planu budżetowego z Sigmy 

1. Zaloguj się do aplikacji Finanse.  

2. W menu Import/Eksport wybierz polecenie Import. 

3. W drzewie danych wybierz gałąź Importy/ Plany z programu Sigma. 

4. W panelu po prawej stronie ustaw odpowiedni rok – wyświetli się lista planów do zaimportowania. 

5. Zaznacz plan do importu poprzez wstawienie znacznika  w kolumnie Zaznaczony i kliknij przycisk Im-

port.  

 

Za pomocą przycisków Wyświetl w kolumnie Podgląd można wyświetlić podgląd dokumentu.  

6. Poczekaj, aż plan zostanie zaimportowany, następnie kliknij przycisk Zamknij.  

7. Kliknij przycisk OK w oknie z informacją, że plany budżetowe z systemu Sigma zostały poprawnie za-
importowane: 

 

Finanse 
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Zaimportowany plan pojawi się w planach budżetowych dostępnych z menu Dokumenty źródłowe. Konto, 
na którym zostanie zaksięgowany dokument planu, jest pobierane na podstawie ustaleń poczynionych 
przez administratora (Administracja/ Parametry aplikacji – sekcja Parametry programu, pole Konto planu). 

 

Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-27s/Rb-28s  

1. W górnym menu wybierz zakładkę Zestawienia. 

2. W drzewie danych rozwiń gałąź Raporty budżetowe i wybierz sprawozdanie.  

3. Przejdź na kartę Zakres i określ daty tworzonego sprawozdania. 

 

4. Jeśli posiadasz uprawnienia do kilku jednostek, przejdź na kartę Dzienniki/ Jednostki i wskaż jednostkę 

sprawozdania. 

5. Przejdź na kartę Słowniki i wprowadź ograniczenia dotyczące rodzajów planów i zadań.  

Aby wprowadzić ograniczenia w wybranej sekcji, odznacz opcję wszystkie i wybierz pozycje do zesta-
wienia poprzez wstawienie znaczników  w pierwszej kolumnie. 
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Jeśli użytkownik nie ograniczy danych słownikowych, zostanie utworzonych tyle egzemplarzy spra-
wozdań, ile jest rodzajów planów i jednostek, do których użytkownik ma uprawnienia. 

6. Przejdź na kartę Definicja i zweryfikuj poprawność ustalonej definicji. 

 

7. Przejdź na kartę Wyniki i prześledź kwoty utworzonego sprawozdania.  

8. Jeśli wyniki są poprawne, eksportuj zestawienie do Sigmy. 

 Kliknij przycisk Eksport do Sigmy. 

 W oknie Status eksportu do Sigmy ustaw właściwy status (W trakcie opracowania lub Gotowy) i kliknij 
przycisk Zapisz. 

 

Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, oznacza to, że eksport przebiegł bezproblemowo.  

9. Jeśli podczas eksportu wystąpią błędy, to ustal ich przyczyny, analizując opis wykonanej operacji.  

Aby wyświetlić listę wykonanych operacji eksportu do Sigmy: 
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 W menu Import/ Eksport wybierz pozycję Eksporty. 

 W drzewie danych wybierz gałąź Eksporty do Sigmy/ Raporty budżetowe, 

 W sekcji Filtr ustaw kryteria umożliwiające wyszukanie operacji i kliknij przycisk Zastosuj. 

Zwróć uwagę na informacje zawarte w kolumnach Status eksportu a także w kolumnie Uwagi. 

 

Wyeksportowane sprawozdań finansowych będą widoczne w Sigmie w Module dla szkół oraz w module 
Wykonania. 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/182

