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Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? 

Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN.  

2. Na wstążce przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Dokumenty sprzedaży. 

3. Jeśli masz uprawnienia do kilku jednostek, to na wstążce, w polu Jednostka ustaw jednostkę, której do-

kument chcesz wprowadzić.  

4. W drzewie danych zaznacz gałąź Dokumenty sprzedaży (lub gałąź dowolnego miesiąca).  

5. Kliknij przycisk Dodaj. 

6. Opisz dokument w wyświetlonym oknie. 

 

Jako typ dokumentu ustaw pozycję Faktura VAT sprzedaży. Z list rozwijalnych wybierz wzorzec numera-
cji, kontrahenta i odbiorcę, formę i termin płatności oraz dziennik.  

Podpowiadane dane kontrahenta możesz zmienić po kliknięciu przycisku Zmień. 

Jeśli kontrahenta (lub odbiorcy) nie ma w słowniku, to możesz dodać go z poziomu tego okna. W tym 
celu: 

 Rozwiń listę w polu Kontrahent lub Odbiorca i kliknij przycisk Dodaj. 

Finanse VULCAN 
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 W wyświetlonym oknie wprowadź dane kontrahenta i zapisz je. 

 

Daty występujące w formularzu możesz wprowadzić z klawiatury w formacie dd.mm.rrrr lub ustawić w 

kalendarzach przywoływanych za pomocą ikon . 

W przypadku ustawienia płatności przelewem, wyświetli się pole, w którym wprowadź numer konta 
bankowego jednostki.   
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Zdecyduj, czy dokument ma być podstawą do naliczenia odsetek oraz czy ma być uwzględniony w re-
jestrze VAT. 

 

7. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do drugiej części formularza, w której opisuje się pozycje dokumentu.  

8. Wprowadź pozycje dokumentu. 

Pozycje dokumentu opisuj w kolejnych wierszach. Pierwszy wiersz dodawany jest domyślnie. Kolejne 
dodawaj za pomocą przycisku Dodaj.  

 

Jeśli wiersz zawiera błędy, to w trzeciej kolumnie wyświetli się ikona .  
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Za pomocą ikony  można wiersz usunąć. 

W prawym dolnym rogu okna znajduje się przełączniki, za pomocą których można ustawić status 
wprowadzanego dokumentu (W trakcie opracowania lub Gotowy). 

9. Po opisaniu wszystkich pozycji dokumentu kliknij przycisk Zapisz. 

Dokument wyświetli się w oknie aplikacji. Pojawi się również w drzewie danych, w gałęzi miesiąca, w 
którym został utworzony.  

Wprowadzone dane wyświetlają się na karcie Ogólne. Zwróć uwagę na graficzną prezentacje statusu 
dokumentu. 

 

Dokument księgowy może mieć przypisany jeden z następujących statusów: 

•    W trakcie opracowywania – wprowadzanie danych do dokumentu nie zostało jeszcze zakończo-
ne, dokument można edytować. 

•    Gotowy – dane w dokumencie są kompletne, dokumentu nie można edytować.  

•    Gotowy, z dokumentem PK – dane w dokumencie są kompletne i dla dokumentu został utwo-
rzony dokument księgowy.  

•    Gotowy,  zaksięgowany – dane w dokumencie są kompletne i dokument został zaksięgowany.   

Listy wprowadzonych dokumentów 

Korzystając z drzewa danych można wyświetlić listę wszystkich wprowadzonych dokumentów (po wy-
braniu gałęzi Dokumenty sprzedaży) lub listę dokumentów z wybranego miesiąca (po wybraniu gałęzi mie-
siąca). 
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Za pomocą ikon  w drugiej kolumnie można wyświetlać dokumenty. W trzeciej kolumnie prezento-
wany jest graficznie status dokumentu.   

Listę dokumentów można filtrować według różnych kryteriów. Kryteria filtrowania definiuje się po klik-
nięciu przycisku Filtruj.  

 

Za pomocą selektora  można szybko filtrować listę według statusu dokumentu.  

Aby wyświetlić listę dokumentów w trakcie opracowania zaznacz selektor , aby wyświetlić listę 

dokumentów gotowych zaznacz selektor . Przy zaznaczonym selektorze  wyświetla się lista 
wszystkich dokumentów. 

Zmiana statusu dokumentu 

Wprowadzany dokument ma domyślnie przypisywany status W trakcie opracowania. Osoba wprowadzają-
ca dokument może zmienić ten status na Gotowy , blokując w ten sposób jego edycję.  

Status dokumentu można zmieniać wielokrotnie. Zatem aby wprowadzić zmiany w dokumencie o statu-
sie Gotowy, należy zmienić jego status na W trakcie opracowania. 
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1. Wyświetl dokument poprzez wybranie go w drzewie danych lub poprzez kliknięcie na liście 

dokumentów ikony  w wierszu dokumentu.  

2. Na karcie Ogólne, w sekcji Informacje podstawowe kliknij przycisk Zmień – wyświetli się formularz 
wprowadzania danych. 

3. W wierszu Status, na dole okna zaznacz właściwą opcję.  

    

Zmiana statusu z W trakcie opracowania na Gotowy spowoduje zablokowanie do edycji wszystkich pól 
formularza. Zmiana statusu z Gotowy na W trakcie opracowania spowoduje odblokowanie pól formularza. 

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Po nadaniu dokumentowi statusu Gotowy na karcie Rozrachunki pojawi się odpowiedni zapis.  

Edytowanie dokumentu 

Edytowanie opisu dokumentu 

1. Wyświetl dokument poprzez wybranie go w drzewie danych lub kliknięcie ikony  na liście 
dokumentów.  

2. Na karcie Ogólne w sekcji Informacje ogólne kliknij przycisk Zmień – wyświetli się formularz wprowa-
dzania danych. 

Jeśli edytowany dokument posiada status Gotowy, to wszystkie pola formularza są wyszarzone i za-
blokowane do edycji. W celu edycji dokumentu, zmień jego status na W trakcie opracowania. Po zmia-
nie statusu, pola formularza zostaną odblokowane. 

Jeśli edytowany dokument posiada status W trakcie opracowania, to pola wyświetlonego formularza 
od razu są edytowalne.   

3. Wprowadź zmiany w opisie dokumentu.  

Aby zmienić numer dokumentu oraz dane kontrahenta lub odbiorcy, skorzystaj z przycisków Zmień. 
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Zmiana dziennika spowoduje wyczyszczenie w pozycjach dokumentu pól: Rodzaj planu, Zadanie, Klasy-

fikacja budżetowa. 

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Przed zapisaniem zmian możesz ustawić status dokumentu na Gotowy. 

Edytowanie pozycji dokumentu 

1. Wyświetl dokument.  

2. Na karcie Ogólne, w sekcji Pozycje dokumentu kliknij przycisk Zmień – wyświetli się okno wprowadzania 
pozycji dokumentu. 

Jeśli dokument posiada status Gotowy, to zmień go na W trakcie opracowania, aby umożliwić edytowa-
nie pozycji dokumentu. 

3. Wprowadź zmiany w pozycjach dokumentu. 

4. Kliknij przycisk Zapisz. 

Przed zapisaniem zmian możesz ustawić status dokumentu na Gotowy. 

Drukowanie dokumentu  

1. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Wydruk. 

2. W wyświetlonym oknie określ format wydruku (PDF lub Excel) oraz wybierz szablon (oryginał lub du-
plikat) i kliknij przycisk OK. 

 

3. Poczekaj, aż wydruk zostanie przygotowany. Postęp prac możesz obserwować w panelu Pobieranie 

przygotowanych plików.   

4. Obejrzyj dokument. 

Za pomocą ikony  możesz pobrać przygotowany plik i zapisać na dysku komputera. Za pomocą 

ikony  możesz dokument otworzyć. 
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Generowanie dokumentów PK 

Dla faktury sprzedaży, która ma status Gotowy można przygotować polecenie księgowania (dokument PK). 

1. Przejdź do widoku Dzienniki/ Dokumenty bieżące. 

2. Na wstążce ustaw właściwą jednostkę oraz wybierz dziennik w tej jednostce.  

3. Kliknij przycisk Generuj PK. 

 

Wyświetli się okno z listą dokumentów źródłowych danej jednostki, które mają status Gotowy i nie 

mają jeszcze wygenerowanego dokumentu PK. 

4. Zaznacz na liście te dokumenty, dla których chcesz wygenerować dokumenty PK (poprzez wstawie-
nie znacznika ✓ w pierwszej kolumnie).  

Ustawiając zakres dat możesz ograniczyć listę wyświetlanych dokumentów. 
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5. Kliknij przycisk Utwórz PK. 

 

Jeśli wyświetli się komunikat o występowaniu ostrzeżeń w zaznaczonych dokumentach, to przerwij 
operację i zapoznaj się ze zgłaszanymi przez aplikację ostrzeżeniami. Zdecyduj, czy poprawić dane, 
czy kontynuować operację. 

 

Jeśli dane sa poprawne, to wyświetli się komunikat o utworzeniu dokumentów. Zaakceptuj go 
przyciskiem OK.  

6. Kliknij przycisk Zamknij w oknie tworzenia dokumentów PK.  

Oglądanie dokumentu źródłowego 

1. Przejdź do widoku Dokumenty źródłowe/ Dokumenty sprzedaży i wyświetl dokument źródłowy, na 
podstawie którego został utworzony dokument PK. 

Zwróć uwagę, że zmienił się status dokumentu z Gotowy na Gotowy, z dokumentem PK.   
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2. Przejdź na kartę Dokument PK i obejrzyj dokument.  

 

Za pomocą przycisków Zmień możesz dokument edytować. W szczególności możesz zmienić jego status.  


