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Zarządzanie słownikami finansowymi w Sigmie 

Gromadząc informacje o planach finansowych oraz ich realizacji, Sigma korzysta z różnych słowników. 
Słowniki te dzielimy na otwarte i zamknięte. 

Słowniki otwarte to: 

- Rodzaje planów 

- Warianty planów 

- Pozycje klasyfikacji (części składowe paragrafów klasyfikacji budżetowej) 

- Grupy paragrafów 

- Zadania podstawowe 

- Zadania. 

Definiuje się je w module Plany finansowe lub w module Administrowanie systemem. Pozycje dodane w jed-
nym module automatycznie widoczne są w drugim module. 

Słowniki zamknięte to: 

- Rozdziały 

- Paragrafy 

- Finansowanie. 

Słowniki te definiowane są i modyfikowane przez firmę VULCAN. 

W poradzie opisano, jak w Sigmie dodawać i modyfikować pozycje słowników otwartych oraz jak korzystać 
z zawartości słowników zamkniętych. 

Zarządzanie słownikami w module Plany finansowe 

1. Zaloguj się do Sigmy jako Inspektor ds. finansów lub Sigma Fk Inspektor i uruchom moduł Plany finansowe. 

2. Na pasku narzędzi kliknij ikonę . 

 

Wyświetli się okno Słowniki planów finansowych. Słowniki dostępne są na poszczególnych kartach. 

 

Dodawanie nowej pozycji do słownika otwartego 

1. Przejdź do wybranego słownika, klikając jego zakładkę. 

2. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi i w dodanym do tabeli wierszu opisz pozycję słownika. 

Sigma 
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3. Po opisaniu pozycji słownika kliknij przycisk Zapisz zmiany. 

4. Po dodaniu wszystkich pozycji do słowników kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno Słowniki planów 

finansowych. 

Aktywacja pozycji ze słowników zamkniętych 

1. Przejdź do zakładki słownika zamkniętego, tj. Rozdziały lub Paragrafy. 

2. Przejrzyj listę. Jeżeli nie znajdziesz na niej odpowiedniej pozycji słownikowej, wybierz ikonę  na 
pasku narzędzi. 

Jeżeli na liście nieaktywnych pozycji znajduje się ta, której szukasz, zaznacz checkbox i wybierz Ok. 
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Zarządzanie słownikami w module Administrowanie systemem 

1. Zaloguj się do Sigmy jako Inspektor ds. finansów lub Sigma Fk Inspektor i uruchom moduł Administrowanie 

systemem. 

2. W górnym menu wybierz pozycję Słowniki. 

3. Aby przejść do wybranego słownika, wybierz go w drzewie danych lub kliknij ikonę  w jego wierszu. 

 

 

4. Obejrzyj dostępne słowniki. 

Jeśli przed pozycją słownika występuje ikona , to można ją edytować. 

Dodawanie nowej pozycji do słownika 

1. Przejdź do wybranego słownika otwartego, wybierając go w drzewie danych. 

2. Kliknij przycisk Dodaj. 

3. W wyświetlonym oknie opisz pozycję, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 
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Aktywacja pozycji ze słowników zamkniętych 

1. Przejdź do wybranego słownika zamkniętego, tj. Rozdziały lub Paragrafy. 

2. Przejrzyj listę. Jeżeli nie znajdziesz na niej odpowiedniej pozycji słownikowej, wybierz przycisk Dodaj. 

3. Jeżeli na liście nieaktywnych pozycji znajduje się ta, której szukasz, wybierz w kolumnie Aktywny pozycję 
Tak i kliknij Dodaj. 

 

 

Jeżeli w słowniku zamkniętym (działy, rozdziały, paragrafy, finansowanie) na liście pozycji aktywnych 
oraz nieaktywnych nie znajdziesz pozycji, której chcesz użyć, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta: 
cok@vulcan.edu.pl. 


