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1.1 Nawigacja w programie. 

 

Program SQLogic ST jest obsługiwany w oparciu o niżej wymienione założenia. 

Program jest przystosowany do obsługi za pomocą klawiatury z myszką lub samej klawiatury. W 

przypadku gdy użytkownik ma do dyspozycji jedynie klawiaturę do nawigacji, edycji oraz 

pozostałych czynności służą klawisze (lub ich kombinacja): 

 Klawisz TAB (tabulator), powoduje przejścia pomiędzy kolejnymi edytowalnymi 

blokami programu oraz wszystkimi elementami menu 

 Klawisz ENTER, przejście w przód pomiędzy edytowalnymi polami w programie, 

których wypełnienie jest konieczne przed zapisaniem 

 Klawisz ESC (escape), przejście w tył pomiędzy edytowalnymi polami w programie, 

których wypełnienie jest konieczne przed zapisaniem 

 Klawisz INSERT, uruchamia dodatkową listę jeśli kursor jest umieszczony w polu do 

edycji, które tej listy wymaga 

 Klawisze DELETE / BACKSPACE, kasowanie zawartości pola 

 

Program zawiera pasek przycisków z odpowiednimi ikonami, które znajdują się zawsze w górnej 

części okna programu. Dzięki nim można w szybki sposób wykonać podstawowe operacje. 

Kombinacje lewego klawisza ALT oraz litery podkreślonej w nazwie przycisku jest równoważne z 

kliknięciem myszką na ten przycisk. 

 

 
 

 

ALT + N oznacza przycisk Nowy 
ALT + D oznacza przycisk Drukuj 

ALT + F  oznacza przycisk Funkcje 

ALT + O oznacza przycisk Odczytaj 

ALT + W oznacza przycisk Wyjdź 

 

Wyjść z programu można zarówno przez wciśnięcie przycisku wyjdź lub poprzez wybranie zakładki  

Plik z lewego górnego rogu programu: 
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1.2 Logowanie do programu. 

 

Po uruchomieniu programu pojawi się okno wyboru użytkownika (logowania). 

Podczas pierwszego logowania do programu należy wybrać dane widoczne na obrazku poniżej 

zaś pole hasło pozostawić puste po czym zatwierdzić wprowadzone dane. 

 

 
 

 

Okno logowania zawiera następujące pola do wypełnienia: 

 

Nazwa firma                   wybór firmy (po pierwszym uruchomieniu jest Firma Testowa) 

Rok wybór roku księgowego 

Nazwa bazy wybór pliku z bazą (każdy nowy rok rozpoczyna nową bazę) 

Nazwa grupy wybór grupy użytkowników programu 

Nazwisko wybór użytkownika z grupy wybranej w polu Nazwa grupy 

Hasło wprowadzenie hasła. Uwaga! program rozróżnia małe i duże litery 

 

Dane firm oraz grupy użytkowników, którzy są do nich przypisani są definiowane przez 

administratora w oknie Listy Grupa użytkowników oraz Użytkownik zawierają wartości zdefiniowane 

przez Administratora w oknie Definicje – patrz rysunek poniżej. 
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Zdefiniowane w tej części dane będą zachowane i automatycznie używane w podczas kolejnych 

uruchomień programu. Można także je w dowolnym momencie zmienić bądź czasowo dostosować do 

zaistniałej sytuacji.  

Dane firmy, której aktualnie system środków trwałych dotyczy mimo, że została zdefiniowana 

podczas pierwszego uruchomienia i dodania użytkownika może zostać zmieniona bądź usunięta lub 

zmieniona pojedyńcza informacja dotycząca firmy jak na przykład kod pocztowy lub inne. Podobnie 

jest z pozostałymi definicyjnymi elementami w tym bloku programu. 
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1.3 Menu główne oraz obszar roboczy programu. 

 

Po poprawnym uruchomieniu i zalogowaniu się do programu widzimy układ menu po lewej stronie 

ekranu oraz obszar roboczy, który jest rozszerzeniem wybranej pozycji z menu. 

 

 
 

 

Menu główne programu jest łatwe w obsłudze i najważniejsze przyjazne dla użytkownika. Dzięki 

czytelnej nawigacji, użytkownik zawsze wie w jakiej części programu obecnie się znajduje co jest 

dużym ułatwieniem szczególnie dla początkujących użytkowników.  

Menu główne zawsze i niezmiennie pozostaje z lewej strony, patrząc z kontekstu użytkownika 

programu. 
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2 Definicje. 

 

2.1 Definicje programu. 

 

2.1.1 Dane firmy 

 

Po wybranie z menu głównego pozycji Definicje programu otworzy się poniższe okno. 

 

 
 

Wprowadzone tutaj dane to szczegółowe dane dotyczące firmy. Zdefiniować można dowolną liczbę 

firm w zależności od potrzeb ewidencjonowania środkami trwałymi oraz amortyzacji tych środków.  

Na wcześniej zdefiniowanej firmie lub też na grupie zdefiniowanych firm można wykonywać proste 

operacje takie jak dodawanie nowych lub usuwanie starszych i nieaktualnych informacji dotyczących 

zdefiniowanej firmy. 
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2.1.2 Użytkownicy. 

 

Definiowanie użytkowników ma na celu ustalenie dostępu do poszczególnych funkcji programu oraz 

ma także charakter kontrolny. 

 

 
 

Dla firm będących w systemie istnieje możliwość definiowania oraz modyfikacji składu 

poszczególnych grup osobowych. Za pomocą standardowych dla naszego programu klawiszy czyli 

Enter dla edycji oraz Insert dla dodawania możemy dodawać lub usuwać użytkowników z danych 

grup.  

Lista użytkowników dla danej grupy jest automatycznie segregowana alfabetycznie według nazwisk 

co ma duże znaczenie i jest ułatwieniem w sytuacji gdy grupy zawieraują dużą liczbę użytkowników. 

W takiej sytuacji nie ma większego problemu ze znajdowaniem i skuteczną ewidencją osób 

należących do danej grupy użytkowników. 

 

Jeżeli jest podświetlone pole Grupa Użytkowników to: 

 po wciśnięciu klawisza INS przechodzimy do okna definiowania nowej grupy 

użytkowników 

 po wciśnięciu klawisza ENTER przechodzimy do edycji danych grupy  

 przejście do okna definiowania nowej grupy jest także możliwe poprzez wciśnięcie 

przycisku trzech kropek znajdującego się obok pola edycyjnego nazwy grupy 

 

W przypadku gdy podświetlone jest pole Użytkownik na Liście Użytkowników to: 

 po wciśnięciu klawisza INS przechodzimy do dodania nowej osoby do obecnie 

przeglądanej grupy użytkowników 

 po wciśnięciu klawisza ENTER przechodzimy do edycji danych o użytkowniku 

 

W każdym przypadku po wejściu w tryb edycji przy pomocy klawisza ENTER istnieje możliwość 

zmiany danych (uaktualnienie) oraz ich zapis. 

Okno do wprowadzania nowej grupy użytkowników. 
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Okno umożliwia: 

 dodanie nowej grupy użytkowników (przycisk Nowy) 

 usunięcie grupy użytkowników poprzez wybór odpowiedniej grupy z Listy grup 

użytkowników (przycisk Skasuj) 

 

Okno do wprowadzania nowego użytkownika do danej grupy. 

 

 
 

 

Okno umożliwia: 

 edytowanie danych istniejących użytkowników oraz ich modyfikacja zatwierdzana 

przyciskiem Zapisz 

 dodawanie nowych użytkowników do wybranej grupy użytkowników 
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2.1.3 Serie dokumentów. 

 

Opcja ta definiuje serie dokumentów Środków Trwałych. 

 

 
 

 wciśnięcie klawisza INS spowoduje przejście do okna, w którym można zdefiniować 

nową serię dokumentów 

 wciśnięcie klawisza ENTER spowoduje przejście do okna edycji wybranej serii 

dokumentów (poprzez edycję można także modyfikować serię a zmiany należy 

zaakceptować klawiszem Zapisz) 

 po wciśnięciu prawego klawisza myszy jest możliwość eksportowania serii 

dokumentów do pliku .xls (arkusz kalkulacyjny) programu Excel z pakietu Microsoft 

Office. 

Okno dodawania nowej serii dokumentów. 
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Okno edycji istniejącej serii dokumentów. 

 

 
 

Wybraną serię można w bardzo łatwy sposób usunąć używając klawisza DELETE lub wciskając 

prawy przycisk myszki i wybierając opcję usuń serię. 

 

 

2.1.4 Parametry. 

 

Znajduje się tutaj ścieżka dostępu do katalogu gdzie eksportujemy odpisy. Domyślnie jest to katalog o 

nazwie _EKSPORT na dysku C.  Jest możliwość wybory innego miejsca a także innej nazwy 

katalogu. Można to wykonać wciskając symbol kropek obok paska z adresem katalogu. 
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Wśród parametrów drukowania mamy do wyboru: 

 domyślny styl wydruku i opcje: 

o tekstowy 

o graficzny 

 nazwa drukarki (wybieramy aktualnie zainstalowaną w systemie lub drukarkę 

sieciową) 

 typ portu: lokalny lub sieciowy 

 nazwa portu: LPT lub USB 

 zestaw znaków: Mazovia lub inny dostępny 

 znaki początkowe ustawienia drukarki 

 

 

2.1.5 Wydruki. 

 

Funkcja ta umożliwia wybór rodzaju wydruków oraz zarządzanie nimi poprzez edycje i modyfikację 

istniejących oraz dodawanie nowych do trzech podstawowych grup takich jak: 

 Lista środków trwałych, możemy tutaj wydrukować wszystkie środki trwałe 

wprowadzone dla danej firmy w postaci listy. 

 Lista odpisów amortyzacyjnych, podobnie jak w przypadku wydruku wszystkich 

środków trwałych lecz w tym przypadku mamy możliwość wydrukowania listy 

odpisów amortyzacyjnych. 

 

  

 Środek trwały, ta opcja pozwala nam na wydrukowanie dabych dotyczących 

wybranego środka trwałego czyli szczegółowe dane na jego temat. 

 

 
 

Wciśnięcie INSERT powoduje dodanie nowego formatu wydruku.  

Wciśnięcie ENTER powoduje edycję wybranego formatu wydruku. 
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Okno dodawania nowego formatu wydruku. 

 

 
 

Wywołanie okna jest także możliwe po naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybranie opcji nowy 

format wydruku. 

 

Okno edycji formatu nowego wydruku. 

 

 
 

Wywołanie okna jest także możliwe po naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybranie opcji edytuj 

format wydruku. 

 

Dodatkowymi dostępnymi opcjami po prawym wciśnięciu klawisza myszy są: 

 Kasowanie formatu wydruku 

 Kopiowanie rekordu  

 Eksportowanie do programu Excel do pliku arkusza kalkulacyjnego o rozszerzeniu 

.xls  
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Po wybraniu rodzaju wydruku z pośród dostępnych opcji mamy możliwość wyboru dodatkowych 

opcji przypisanych dla danego rodzaju wydruku.  

 

Można wydrukować listę środków trwałych jako zestawienie wszystkich dostępnych środków lub też 

według profilu, który tworzy zestawienie według pewnych kryteriów.  Przykładem może być 

wykonanie wydruku zestawienia środków trwałych z lokalizacją.  

 

W systemie jako domyślny wydruk jest ustawiona standardowa lista środków trwałych. Można to 

zmienić a także sprawdzić co aktualnie jest ustawione jako wartość domyślna poprzez kolumnę o 

nazwie Domyślny. Zawarte tam możliwości opisowe są bardzo proste i sprowadzają się jedynie do 

wprowadzenia liter:  

- N jako NIE, czyli wszystkie pozostałe opcje wydruku nie są obecnie ustawione jako domyślne co 

wiąże sie z potrzebą ich aktywacji poprzez zmianę na T w przypadku gdy zależy nam na wydruku 

standardowym ale innej listy. 

 

2.2 Grupy środków trwałych. 

 

 



Definicje programu - Grupy środków trwałych Definicje 15 

 

 

Zdefiniowane grupy towarów pozwalają na łatwe dodawanie nowych grup (równorzędne) oraz 

podgrup (podrzędne) podlegające do wcześniej zdefiniowanych grup. 

Edycja wybranej grupy następuje po wciśnięciu klawisza ENTER. 

Dodawanie nowej grupy następuje poprzez wciśnięcie przycisku Nowa grupa. 

 

Okno dodawania nowej grupy. 

 

 

2.3 Lokalizacje. 

 

Możliwość ewidencji i zarządzania lokalizacjami oraz dodawania nowych poprzez klawisz INSERT 

lub klawisz Nowa lokalizacja. 
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Okno nowej lokalizacji. 

 

 
 

Lokalizacjami można zarządzać w taki sam sposób jak spisem środków trwałych czyli: 

 Dodawać nowe 

 Usuwać istniejące  

 Modyfikować 

 Kopiować rekordy  

 Eksportować do Excela  

 

 
 

Dzięki lokalizacji środka trwałego możemy w innych opcjach programu grupować środki trwałe 

według miejsca ich lokalizacji co ma duże znaczenie podczas wykonywania różnych zestawień 

środków trwałych lub wydruków. Szczególnie pomocne jest to wówczas gdy liczba środków trwałych 

danej firmy jest duża. 
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2.4 Lista numerów KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych). 

 

 
 

Listę numerów KŚT można modyfikować poprzez edycję, dodawać nowe, eksportować. 

Nową pozycję dodajemy klawiszem INSERT. 

Okno dodawania nowej pozycji w KŚT. 
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Okno edycji istniejącej pozycji w KŚT. 

 

 
 

Numer środka trwałego jest ustawiany podczas jego wprowadzania i pochodzi bezpośrednio z 

Klasyfikacji Środków Trwałych.  

 

Oprócz podstawowych funkcji takich jak dodawanie lub usuwanie numeru KST jest także możliwość 

eksportowania listy numerów KST do programu Excel pakietu Mirosoft Office. 

 

2.5 Grupy kontrahentów. 

 

 
 

Definiowane grupy kontrahentów mogą mięć zależności równorzędne oraz podrzędne względem 

siebie. Grupami można zarządzać poprzez dodawanie nowych oraz kasowanie istniejących. 

Nową grupę kontrahentów dodajemy przyciskiem Nowa grupa. 
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Okno dodawania nowej grupy kontrahentów. 

 

 

2.6 Lista kontrahentów. 

 

 
 

Listy kontrahentów można edytować i modyfikować oraz dodawać nowych. 

Gdy lista jest zapełniona można szukać danego kontrahenta na podstawie jego przynależności do 

grupy lub jego kodu. 

Przynależność do grupy kontrahentów przypisuje się podczas tworzenia nowego kontrahenta zaś 

grupy dostępne są tylko ze wcześniej zdefiniowanych w programie w sekcji Grupy kontrahentów 

(rozdział 2.5). 
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Wszystkie operacje wykonuje się za pomocą przycisków dostępnych w górnej części okna Lista 

kontrahentów. 

Grupę kontrahentów wybieramy poprzez wciśnięcie przycisku trzech kropek obok pola Grupa 

kontrahentów.  

Przycisk Funkcje umożliwia zmianę kodu użytkownika. 

 

Okno wyboru grupy kontrahentów dla nowo definiowanego kontrahenta. 

 

 

 

 

 

 
 

 


