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Do czego służy program "Faktury ryczałtowe " ? 

"Faktury Ryczałtowe " to proste w obsłudze narzędzie, które pozwala na szybkie wystawiania 
powtarzających się co miesiąc faktur, np. za czynsz czy abonament na usługi. 

Technologia, wymagania 

Program został napisany w języku Visual Basic .NET 2010 i do pracy wymaga platformy .NET 
Framework 3.5.  

Do pracy programu niezbędna jest aktywna Sfera dla Subiekta GT (może być próbna). 

Instalacja 

Przed uruchomieniem instalatora należy zamknąć wszystkie programy linii GT na tym 
stanowisku, na którym przeprowadzamy instalację. 

Po zakończeniu instalacji w Subiekcie GT pojawi się nowa pozycja w module Zestawienia. Będzie 
to tzw zestawienie COM, o nazwie Faktury Ryczałtowe. Pozycja ta pojawi się tylko na tym 
stanowisku, na którym dokonano instalacji. Jeśli zestawienie ma być używane na kilku 
stanowiskach, należy je zainstalować na każdym z nich oddzielnie. 

Przygotowanie wzorców 

Aby skorzystać z programu należy przygotować wzorce, które posłużą do wystawiania faktur. 
Wzorcami tymi będą dokumentów typu Zamówienie od Klienta (ZK).  

Aby odróżnić zamówienia będące wzorcami dla faktur od rzeczywistych zamówień należy je 
oznaczyć osobną kategorią. Domyślnie program oczekuje kategorii „Ryczałt miesięczny”. 

W zamówieniach, w polu uwag do dokumentu oraz w opisie pozycji można używać symbolicznego 
oznaczenia miesiąca.  

Postać oznaczenia to [Mxxx], gdzie „xxx” to oznacza ciąg, o długości nie większej niż 3 znaki, 
składający się z cyfr, za wyjątkiem pierwszego znaku który może być także znakiem ”+” lub ”-
”. 

Podczas drukowania symbol [Mxxxx] zostanie zamieniony na numer miesiąca i rok, przy czym 
wskazany miesiąc będzie „przesunięty” o wartość wskazaną w „xxx”.  

Symbol [M] odnosi się do daty zakończenia dostawy, więc np. f-ry wystawionej 13.01.2015, z 
datą zakończenia dostawy 30.12.2014 [M] oznacza grudzień 2014. 

Uwaga: oznaczenie wpisane niezgodnie z powyższymi regułami nie będzie zamieniane. 

Przykłady (dla dat jak wyżej): 

tekst wpisany na zamówieniu wzorcowym tekst jaki znajdzie się na fakturze 

Czynsz za m-c [M] Czynsz za m-c 12-2014 

Opłata za okres od 15-[M-1] do 14-[M+3] Opłata za okres od 15-11-2014 do 14-03-2015 

Ochrona w okresie [M] – [M6] Ochrona w okresie 12-2014 – 06-2015 

Czynsz za okres do [M +1] Czynsz za okres do [M +1] 

W ostatnim przykładzie tekst jest niepoprawny, gdyż przed znakiem ”+” znajduje się odstęp. 

Wystawianie faktur 

Po uruchomieniu programu pokaże się nam okienko, z domyślnymi ustawieniami. Objaśnienie 
znaczenia każdego parametru pojawi się na ekranie w postaci dymku po najechaniu kursorem i 
przytrzymaniu przez kilka sekund bez ruchu. 

UWAGA: forma płatności na wystawianych fakturach zostanie pobrana z kartoteki 
klienta! 
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Następnie należy kliknąć na klawisz „Wybierz wzorcowe zamówienia”, co spowoduje 
wyświetlenie listy zamówień spełniających wymagane warunki. Zaznaczamy właściwe 
zamówienia i zamykamy okno klawiszem OK. 

 

Teraz pozostaje do wykonania tylko ostatni krok – użycie klawisza „Wystaw faktury ryczałtowe”, co 
spowoduje wystawienie potrzebnych dokumentów. 

Wersja demonstracyjna 

Wersja demonstracyjna jest w pełni funkcjonalna, ale przeznaczona do pracy z podmiotem 
testowym Subiekta GT (NIP: 1111111111). 

UWAGA: Instalacja i konfiguracja nie są wliczone w cenę programu! 

 


