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System Fakturowanie – broszura informacyjna 
 
 
 
System fakturowanie jest systemem przeznaczonym dla firm obsługujących dostawy towarów do stałych 
Klientów w systemie ciągłym, z możliwością okresowego zbiorczego fakturowania wysyłek. 
 

- Kartoteka Klientów umożliwia 
wprowadzenie dowolnie wielu miejsc 
odbioru 
 
- W systemie można zdefiniować dla 
towaru ceny katalogowe, ale można 
również określić ceny specjalne dla 
danego Klienta w określonym okresie 
czasu 
 
- W systemie odwzorowany jest cały 
cykl obsługi Klienta:  
1. Złożenie zamówienia przez Klienta na 
dane miejsce odbioru 
2. Przyporządkowanie miejsca odbioru 
do danej trasy wyjazdowej 
3. Wygenerowanie rozdzielnika 
(raportu) ułatwiającego kompletację 
towaru do wysyłki. 
4. Przetworzenie zamówienia w 
dokument wysyłki wraz z wydrukiem 
dokumentu oraz możliwością eksportu 
dokumentu do formatu PDF 
5. Wydruk listów przewozowych na 
poszczególne trasy 
 
- System umożliwia okresowe 
fakturowanie zbiorcze Klientów poprzez 
automatyczne zebranie wszystkich 
niezafakturowanych dokumentów 
dostawy i przetworzenie ich w fakturę 
zbiorczą. Fakturę można również 

eksportować do formatu PDF. 
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- W systemie dostępne są raporty 
umożliwiające uzyskiwanie danych o 
przekrojowych wskaźnikach 
sprzedażowych od strony towarów, 
Klientów i miejsc odbiorów. Każdy 
raport można wyeksportować do 
formatu PDF, XLS i DOC 
 

 

 

 

 

Technologia i wymagania techniczne: 
 
- Baza danych – rodzina baz MS SQL (rekomendujemy Microsoft SQL Server 2008 R2 wersja 
Express, ale możliwe jest oczywiście zastosowanie innej wersji bazy danych MS SQL). Baza danych 
jest bezpłatna i w ramach kontraktu możemy zainstalować  i uruchomić bazę danych. 
 
- Stanowisko robocze – Windows XP SP3 oraz wyższe i nowsze wersje systemu Windows  
 

Pozostałe informacje 

 
W ramach licencji wykonujemy niezbędne, specyficzne modyfikacje funkcjonalne 
przygotowujące system do uruchomienia. Taką formę współpracy stosujemy przy każdym 
wdrożeniu, traktując każdego naszego Klienta w indywidualny sposób. W naszej ocenie jest to 
cecha, która wyróżnia naszą firmę spośród innych dostawców oprogramowania. 
 
W ramach gwarancji świadczymy drobne konsultacje wynikające z bieżącej eksploatacji systemu 
 
W czasie bieżącej eksploatacji systemu wykonujemy modyfikacje oprogramowania (jesteśmy 
producentem systemu) dostosowując system do indywidualnych potrzeb 
 
System objęty jest okresem 12 miesięcznej gwarancji 
 
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Istnieje możliwość bezpłatnego 
spotkania w siedzibie Państwa firmy w celu prezentacji systemu oraz przeprowadzenia wstępnej 
analizy potrzeb. 
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