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5. Kontrahenci 

5.1 Dodawanie kontrahentów 

 

Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program 

SQLogic Sprzedaż pozwala na dokładne zdefiniowanie firm, instytucji czy osób prywatnych, które 

będą brały udział w naszych transakcjach. 

W celu dodania nowego kontrahenta, wybieramy z menu głównego opcję Kontrahenci (możemy to 

zrobić za pomocą kursorów, potwierdzając wybór klawiszem [ENTER]). Na ekranie pojawi się nowe 

okno z listą naszych kontrahentów po lewej stronie oraz panelem dodawania nowych podmiotów po 

prawej. 

 

 

 

Chcąc wprowadzić do bazy nowego kontrahenta, wykorzystujemy skrót klawiaturowy [ALT] + [N], 

który automatycznie otworzy nam pusty formularz. Jeżeli posługujemy się myszką, a wcześniej 

edytowaliśmy jakiegoś kontrahenta, w celu wyczyszczenia pól, wykorzystujemy przycisk Nowy, 

znajdujący się na pasku narzędzi w dolnej części okna Lista kontrahentów. 
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Najważniejszą informacją, jaką musimy wprowadzić, jest Kod kontrahenta, czyli pierwsza z pozycji 

formularza. Jest to unikalna wartość każdego z podmiotów, znajdujących się w naszej bazie. Jeżeli 

przypadkowo wykorzystamy już istniejący kod, to program nas o tym poinformuje komunikatem 

błędu w momencie zapisu: Kontrahent o podanym kodzie już istnieje w bazie danych. Oprócz tego, 

obowiązkowymi polami są: 

 Nazwa kontrahenta – gdzie podajemy pełną nazwę podmiotu 

 Adres kontrahenta – dokładny, znany nam adres 

 Rodzaj – z rozwijanej listy musimy wybrać, czy Kontrahent działa jako firma, instytucja, 

firma VAT od br., dostawca czy osoba prywatna 

 Grupa – czyli przynależność do zdefiniowanych przez nas grup Kontrahentów (okno z listą 

grup otwieramy, klikając na to pole prawym klawiszem myszy, bądź używając klawisz 

[INSERT]) 

Wprowadzając podmioty, które będą nabywały od nas produkty, musimy zdefiniować dla nich Grupę 

rabatową oraz ustalić sposób płatności. Jeżeli jakiś Kontrahent zażyczy sobie fakturę VAT, musimy 

wpierw w jego profilu wprowadzić Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). 

Poprawne wypełnienie formularza finalizujemy zapisem nowego podmiotu w bazie. Możemy to 

wykonać za pomocą myszki, klikając w przycisk , bądź korzystając z klawiaturowej 

kombinacji klawiszy [ALT] + [Z]. 
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Jeśli nie pominęliśmy żadnego obowiązkowego pola, pojawi się stosowny komunikat, o poprawnie 

zakończonej akcji. 

 

 

 

5.2 Edycja kontrahentów 

 

Modyfikacja kontrahentów odbywa się w analogiczny sposób do procesu dodawania nowych 

podmiotów. W celu rozpoczęcia edycji, otwieramy okno Listy kontrahentów, które znajduje się w 

menu głównym (pozycja Kontrahenci). Następnie wybieramy z listy, znajdującej się w lewej części 

okna, jednego z kontrahentów myszką, potwierdzając wybór podwójnym kliknięciem, bądź 

korzystając z kursorów klawiatury oraz klawisza [ENTER]. 

 

Etap edycji danych przebiega w identyczny sposób, jak robiliśmy to przy dodawaniu podmiotów. 

Należy pamiętać, że również i teraz, są pola obowiązkowe, których pozostawienie bez danych 

spowoduje błąd (są to: Nazwa kontrahenta, Adres kontrahenta, Grupa oraz Rodzaj). 
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Podczas edycji mamy wpływ na wartości wszystkich pól, oprócz Kodu kontrahenta, który jest 

niezmienny, od momentu zapisu nowego podmiotu. 

Zakończenie wprowadzania zmian potwierdzamy, klikając na przycisk , bądź poprzez skrót 

klawiszowy [ALT] + [Z]
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6. Towary 

 

 

Program SQLogic Sprzedaż wyposażony jest w rozbudowany moduł obsługi magazynu oraz 

towarów w nim się znajdujących. Dzięki możliwościom oferowanym przez aplikację, 

jesteśmy w stanie w szybki sposób uzupełniać informacje o stanie bieżącym naszych 

zasobów, a także wykonywać na nich operacje, związane ściśle ze sprzedażą, zwrotami, 

korektami, etc.. 

Po wybraniu odpowiedniego pola w menu głównym, naszym oczom ukaże się zakładka Karta 

towaru, prezentująca zdefiniowane obecnie towary wraz z ich ilością magazynową oraz 

konkretną ceną. Nawigacja na liście przebiega w sposób znany nam z innych modułów. Za 

pomocą kursorów przenosimy się pomiędzy poszczególnymi pozycjami, a jeśli wybierzemy 

już któryś z interesujących nas towarów, potwierdzamy swoją decyzję klawiszem [ENTER]. 
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Wtedy to naszym oczom ukażą się szczegóły danej pozycji, gotowe do ewentualnej dalszej 

edycji. 

6.1 Dodawanie i edycja towarów 

6.1.1 Dodawanie towaru 

W celu dodania nowego towaru, korzystamy z przycisku Nowy, bądź posługujemy się 

skrótem klawiaturowym [ALT] + [N], który wyczyści nam automatycznie formularz w 

prawej części zakładki Karta towaru i pozwoli nam na wpisanie własnego towaru. 

 

Po wybraniu tego skrótu, kursor automatycznie przeniesie swoją aktywność na pole Kod 

towaru – jest to obowiązkowe pole, którego pominąć nie możemy. Inne pola, których 

wypełnienie jest wymagane, możemy zidentyfikować przy samym wpisywaniu informacji do 

programu: jeżeli nawigujemy myszą, walidacja poprawności danych w formularzu odbywa 

się na samym końcu, przy próbie zapisu – wtedy też zostaniemy poinformowani stosownym 

komunikatem o pominięciu niektórych pól. Znacznie szybszym sposobem wprowadzania 

danych jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi rejonami za pomocą klawisza 
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[ENTER], dzięki dynamicznej kontroli wprowadzanych informacji, program automatycznie 

wykryje, które pole oznaczone jest jako wymagane i nie pozwoli nam na przejście do 

następnego, bez wprowadzenia konkretnych danych. 

Do obowiązkowych pól należą: Kod towaru, Nazwa towaru, Grupa, Rodzaj, Stawka, Cena 

podstawowa sprzedaży i Jednostka. Kod towaru jest unikatową właściwością, pozwalającą na 

identyfikację konkretnego elementu w bazie. Następnie wpisujemy nazwę, opisującą, bądź 

uzupełniającą informacje o towarze. Musimy także określić grupę, jaką reprezentuje dany 

towar (wspominaliśmy o tym w poprzednim rozdziale, opisując Definicje grup towarów) – 

aby skorzystać z tego pola, klikamy klawisz [INSERT] bądź prawy przycisk myszy, obie te 

akcje wywołają nowe okno, zawierające listę zdefiniowanych grup. Rodzaj elementu może 

być dwojaki: usługa bądź towar. Od tego parametru w głównej mierze zależy sposób 

sprzedawania tej konkretnej pozycji, za pomocą modułu Sprzedaż. Różnice, jakie pojawiają 

się w związku z tą właściwością opisane są szczegółowo w rozdziale Sprzedaż. Ostatnimi 

informacjami są ustawienia stawki VAT na nasz towar oraz ustalenie jednostek, w jakich jest 

on liczony. Nasze działania kończymy przyciskiem Zapisz, bądź skrótem klawiaturowym 

[ALT] + [Z]. 
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6.1.2 Edycja towaru 

Edycja odbywa się analogicznie do działań, mających na celu dodanie nowego towaru. 

Różnica pojawia się na początku, gdyż zamiast wywołania czystego formularza, wybieramy z 

listy w lewej części zakładki Karta towaru interesujący nas produkt. Zatwierdzając wybór 

klawiszem [ENTER] bądź kliknięciem myszy, przechodzimy automatycznie do modyfikacji 

danych o towarze. 

 

Oprócz podstawowych informacji o naszym towarze, możemy także podglądnąć przebieg 

operacji magazynowych na nim dokonywanych. Edycja pozwala na zmodyfikowanie 

wszystkich informacji, łącznie z rodzajem produktu. Jedyną wartością nieedytowalną jest Kod 

towaru, będący numerem identyfikacyjnym konkretnego obiektu. 

Edycja nie ma wpływu na już wystawione dokumenty. Zmiana cen, stawek czy rodzaju 

danego produktu nie wpływa w żadnym stopniu na dokumenty, które zostały już zamknięte. 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, dokonujemy zapisu, korzystając z przycisku Zapisz 

umiejscowionego na dolnej belce okna, bądź skrótu klawiaturowego [ALT] + [Z]. 
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6.2 Zakładka Magazyn 

Zakładka Magazyn, w oknie modułu Towary, pozwala na szybki podgląd bieżących stanów 

magazynowych z możliwością filtrowania informacji. 

 

Funkcjonalność ta pozwala na przeszukiwanie konkretnych magazynów za pomocą 

rozmaitych kryteriów. Pierwszą rzeczą, którą musimy ustalić, jest rodzaj poszukiwanych 

informacji – możemy dowiedzieć się o stanie ogólnym naszych zasobów (ogółem w 

magazynie), bądź przejrzeć dostawy (dostawy w magazynie) – opcje te definiują, jakie 

informacje zostaną przedstawione w tabeli wyszukiwania. Druga z nich otwiera na liście dwie 

dodatkowe kolumny – datę ważności oraz serię towaru. 

Istotną rzeczą jest ustalenie, w jakim magazynie będziemy poszukiwać informacji. Jest to 

kolejna opcja obowiązkowa, którą należy wypełnić, by móc rozpocząć filtrację. Wybranie 

rodzaju poszukiwań oraz magazynu docelowego wystarczy, by wyświetlić listę towarów. 

Korzystając jednak z kolejnych opcji tejże funkcjonalności, jesteśmy w stanie wyciągnąć z 

listy całościowej np. produkty tylko jednej grupy, pochodzące od jednego kontrahenta, bądź 

też dotyczące jednego, konkretnego towaru. 
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Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów, istotnych dla filtracji, rozpoczynamy 

przeszukiwanie – aby to uczynić, korzystamy z przycisku Odczytaj, bądź skrótu 

klawiaturowego [ALT] + [O]. Spowoduje to wyświetlenie w tabeli wszystkich, pasujących do 

wybranych kryteriów towarów. 

6.3 Zakładki Dodatkowe 

W tym podrozdziale przyjrzymy się dwóm zakładkom, które figurują w module Towarów 

jako Dodatkowe oraz Dodatkowe 1. Jak sama ich nazwa wskazuje – służą one do poszerzenia 

definicji konkretnych towarów, dzięki czemu możemy bardziej sprecyzować nasze 

wymagania, co do obsługi sprzedaży na konkretnych obiektach, a także funkcjach 

magazynowania oraz produkcji. 

 

W pierwszej zakładce mamy do czynienia z doprecyzowaniem informacji o zamówieniu oraz 

wprowadzaniu towaru do magazynu. W tej funkcjonalności, operacje wykonujemy dopiero po 

zatwierdzeniu konkretnego elementu, będącego na liście towarów – jak w przypadku edycji 

obiektu np. na Karcie towaru. Wyboru dokonujemy za pomocą kursorów, potwierdzając go 

klawiszem [ENTER], bądź przy użyciu myszy.  



6.4 Ceny sprzedaży [ Towary ] 35 

 

 

Z poziomu tej zakładki opisujemy nasze zapotrzebowanie na dany towar – w jaki sposób 

będzie on magazynowany i jak często stan ma być aktualizowany. Zgodnie z naszymi 

wymaganiami, rozpisane w ten sposób ilości maksymalne i minimalne będą respektowane 

przez program, a nasz magazyn uaktualniany na bieżąco. Ustawienia automatycznego 

uzupełniania zapasów mogą dotyczyć konkretnego okresu – obrotu wg daty początku roku, 

oraz konkretnej ilości liczonej wstecz (dni, tygodni, miesięcy). 

Istotne jest również to, że możemy zdefiniować sposób, w jaki będą wprowadzane dane do  

dokumentów magazynu, a także to, jaki magazyn będzie przechowywał dany towar. 

Dodatkowo, możemy także ustalić kod kreskowy (EAN) oraz opcję zaokrąglania ilości 

nowych produktów. 

6.4 Ceny sprzedaży 

Zakładka Ceny sprzedaży pozwala na zdefiniowanie indywidualnego cennika dla 

poszczególnych kontrahentów, bądź grup kontrahentów, dzięki czemu kwoty niektórych 

produktów automatycznie mogą być modyfikowane dla konkretnych klientów podczas 

sprzedaży. 
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Zdefiniowanie takiej ceny odbywa się poprzez wybranie konkretnego towaru z listy i 

potwierdzenie swojej selekcji przyciskiem [ENTER] bądź przyciskiem myszy. Operacja ta 

otworzy po prawej stronie aktualną Listę cen sprzedaży, do której będziemy dodawać nowe 

definicje. 

 

W celu dodania nowej ceny sprzedaży dla towaru, klikamy prawym klawiszem na Listę cen 

sprzedaży, bądź korzystając z klawisza [INSERT]. 

Najważniejszą opcją jest wybranie typu ceny sprzedaży, mamy bowiem do wyboru kilka 

różnych typów, pozwalających wykonywać różnorakie operacje na cenach podstawowych. 

Wśród nich znajdują się: 

 Cena dodatkowa sprzedaży – cena 

 Cena sprzedaży – kontrahent 

 Rabat od ceny sprzedaży – kontrahent 

 Narzut na cenę zakupu – kontrahent 

 Cena sprzedaży – grupa kontrahentów 

 Rabat od ceny sprzedaży – grupa kontrahentów 

 Narzut na cenę zakupu – grupa kontrahentów 

 Kod towaru kontrahenta 
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Jak można zauważyć, oprócz operacji cenowych, można także dostosowywać niektóre 

parametry produktu do konkretnego kontrahenta. Nowa cena sprzedaży pozwala na 

zmodyfikowanie ceny podstawowej produktu, zapisanie nazwy, naliczenie rabatu i 

przydzielenie konkretnego kontrahenta, bądź grupy kontrahentów. 

Możliwe jest także ustawienie ilości minimalnej, którą kontrahent będzie musiał zamówić, 

żeby móc skorzystać z przypisanej do niego definicji ceny sprzedaży. 

Ostatnia opcja na liście typów cen sprzedaży to Kod towaru kontrahenta – funkcja ta pozwala 

na przypisanie do konkretnego kontrahenta jego własnego kodu towaru, dzięki czemu 

wartości na fakturze nie muszą różnić się z nazewnictwem wykorzystanym w jego własnej 

firmie. Likwiduje to niepotrzebne kolizje pomiędzy poszczególnymi zakładami pracy, 

usprawniając tym samym komunikację i współpracę. 

Całość naszych operacji potwierdzamy, klikając przycisk Zapisz, bądź korzystając ze skrótu 

klawiaturowego [ALT] + [Z]. 

W celu usunięcia bądź edycji ceny sprzedaży przez nas zdefiniowanej, wybieramy z listy 

danego towaru interesującą nas pozycję, klikając dwukrotnie, bądź korzystając z klawisza 

[INSERT], a następnie – zgodnie z naszymi zamiarami, albo modyfikujemy dane i 

zapisujemy je ponownie, bądź wykorzystujemy przycisk [Skasuj], połączony ze skrótem 

[ALT] + [S]. 
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6.5 Obrót towaru 

Dzięki tej zakładce, w szybki sposób możemy rozeznać się, jak przebiegają transakcje zakupu 

i sprzedaży na konkretnym produkcie i w wybranym przez nas magazynie. 

 

Funkcjonalność ta opiera się na prostych zasadach filtrowania dokumentów obrotu towarów. 

Po wybraniu z listy produktów interesującą nas pozycję, ustawiamy najważniejsze 

informacje, wg których odbywać się będzie wyświetlanie. 

Po ustawieniu wszystkich właściwości wyszukiwania, potwierdzamy wybór skrótem 

klawiaturowym [ALT] + [O], bądź kliknięciem w przycisk Odczytaj. Spowoduje to 

przeszukanie bazy wg zadanych kryteriów i wyświetlenie dokumentów w tabeli.


