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1) PARAMETRYZACJA - Ustawienia

Po zainstalowaniu appki Fakturowanie w wFirma VeroSoft - konfigurację systemu dokonujemy

klikając w przycisk [Ustawienia].

Widzimy wtedy 2 tzw. źródła (czyli systemy, z których appka pobiera lub do których wysyła dane

potrzebne do wystawienia faktury), które musimy skonfigurować, aby aplikacja działała prawidłowo

i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Źródło - Shoper Orders - odpowiedzialne jest za kwestie związane z ustawieniami i obsługą

zamówień w zakresie fakturowania

Źródło - Wfirma documents - odpowiedzialne jest za kwestie związane z ustawieniami i

generowaniem faktur w systemie wFirma.

UWAGA!
Na starcie po instalacji - oba źródła są NIEAKTYWNE.

Źródła powinny pozostać NIEAKTYWNE aż do momentu rzeczywistego rozpoczęcia

korzystania z aplikacji.

W pierwszym kroku konfigurujemy dane dostępowe do wFirmy - klikamy przycisk [Dostęp] dla

wFirmy [źródło: Wfirma documents] (patrz punkt 2)

Jeśli skonfigurujemy wszystkie dane dostępowe [Dostęp] dla wFirmy [źródło: Wfirma
documents] i chcemy rozpocząć korzystanie z appki lub dalszą konfigurację tego źródła np.:

w zakładce METRYCZKI - powinniśmy zmienić status obu źródeł na AKTYWNY
UWAGA: Status AKTYWNY dla obu źródeł umożliwi dokończenie konfiguracji systemu,
która wymaga pobrania pewnych danych zarówno ze sklepu jak i z wFirmy.
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2) PARAMETRYZACJA - Dostęp do wFirmy (zakładka USTAWIENIA /
DOSTĘP - [źródło: Wfirma documents])

Naturalnie przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Fakturowanie w wFirma,  należy

posiadać aktywne konto w systemie wFirma.

Aby nasza appka mogła wysyłać tam faktury należy wpisać dane dostępowe klikając przycisk

[Dostęp] dla wFirmy [żródło: Wfirma documents]

● nazwa użytkownika - taka jak używana przy logowaniu się do wFirmy (zwykle adres

mail)
● hasło - takie jak używane przy logowaniu się do wFirmy

● numer klienta w wFirma - po zalogowaniu do wFirmy przejdź pod adres:

https://wfirma.pl/settings/index, podaj numer oznaczony: Moja firma (ID: xxxxxx)
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3) PARAMETRYZACJA - Analiza statusu zamówienia (zakładka

USTAWIENIA / PARAMETRY- [źródło: Shoper Orders])

Zamówienia stworzone w Shoper będą w aplikacji Fakturowanie w wFirma analizowane pod

względem zmiany statusu. Każda zmiana statusu zamówienia w sklepie aktualizuje w appce

Fakturowanie w wFirma dane zamówienia niezbędne do wystawienia faktury. Tym samym jeśli

nie nastąpiła zmiana statusu w sklepie, a nastąpiły zmiany w zamówieniu w sklepie (np.:

dodanie produktu lub zmiana danych adresowych) - to taka zmiana nie będzie odzwierciedlona

w appce, aż do kolejnej zmiany statusu.

Jeśli status zamówienia zmieni się na jeden z oznaczonych jako wywołujących wystawienie

faktury - proces generacji faktury dla tego zamówienia rozpocznie się (patrz punkt 6)

Zamówienia będą pobierane do fakturowania od numeru startowego zamówienia.

Zamówienia o numerze ID niższym od numeru startowego zamówienia będą ignorowane.

Numer startowy zamówienia system ustala przy instalacji przyjmując numer ostatniego

(bieżącego) zamówienia. Czyli fakturowanie będzie działało dla zamówień zrealizowanych po

aktywacji aplikacji.

W bardzo uzasadnionych przypadkach można ten numer zmienić na niższy - taka zmiana

realizowana jest na wyraźne zgłoszenie przez pracowników VeroSoft.

4) Wyzwolenie procesu fakturowania - AUTOMATYCZNE

Jeśli appka Fakturowanie w wFirma w trakcie planowego (uruchamiane co godzinę) cyklu

billingowego - analizując statusy zamówień ze sklepu, którym jeszcze nie została wystawiona

wcześniej faktura - napotka w zamówieniu zdefiniowany wcześniej przez użytkownika status
pozwalający na fakturowanie (patrz punkt 6) przykładowo: wysłane lub gotowe do

fakturowania (lub jakikolwiek zdefiniowany przez administratora sklepu w ustawieniach appki) -

to automatycznie rozpocznie proces generowania faktury na podstawie zamówienia (patrz
punkt 7 i 8).

5) Wyzwolenie procesu fakturowania - RĘCZNE

Istnieje również możliwość wywołania fakturowania ręcznie. Jest to szczególnie potrzebne gdy

ze względów biznesowych potrzebujemy szybko wystawić faktury nie czekając na cogodzinny

cykl billingowy.
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W tym celu możemy z poziomu listy zamówień wejść do menu APLIKACJE i wybrać opcję

“Uruchom proces wystawiania faktur”.
Wybranie tej opcji spowoduje wystawienie wszystkich faktur, które mają status pozwalający na

fakturowanie. W zależności od ilości faktur proces może trwać od 30 sekund do … (ilość faktur *

10-30 sek).

Po uruchomieniu procesu pojawi się okno informujące że proces działa a następnie że się

skończył. Okna można zamknąć w dowolnym momencie i nie będzie to miało wpływu na

przebieg fakturowania.
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6) PARAMETRYZACJA - Definiowanie statusów pozwalających na
wystawienie faktury (zakładka USTAWIENIA / STATUSY- [źródło: Shoper

Orders])

Fakturowanie nastąpi jedynie jeśli appka napotka jeden ze zdefiniowanych tu statusów. Zanim

przystąpimy do konfigurowania tej części systemu warto jest stworzyć w sklepie statusy

opisujące fakturowanie.

Dodawanie statusów w sklepie Shoper można znaleźć w menu: Ustawienia/Obsługa
zamówień/Statusy zamówień
Mogą one być dowolne, ale sugerujemy stworzenie co najmniej 3 charakteryzujących różne

etapy tworzenia faktury. Nazwy statusów mogą być dowolne. Możemy również nie tworzyć

nowych statusów i wykorzystać już istniejące w sklepie.

Sugerujemy stworzyć następujące 3 statusy:

- Gotowe do fakturowania [Typ: Zamknięte (zrealizowane) i Status: aktywne] - gdy chcemy

ręcznie sterować kiedy ma zostać wystawiona faktura

- W trakcie fakturowania [Typ: Zamknięte (zrealizowane) i Status: aktywne] - gdy rozpocznie

się proces fakturowania

- Zafakturowane [Typ: Zamknięte (zrealizowane) i Status: aktywne] - gdy faktura fizycznie

będzie wystawiona

Gdy już mamy stworzone właściwe w sklepie właściwe statusy - możemy powrócić do Ustawień

klikając przycisk [Statusy] dla sklepu [źródło: Shoper Orders]

A) w pierwszym kroku należy kliknąć przycisk [pobierz statusy] - aktualizujący listę statusów.

UWAGA: pobieranie statusów zadziała jedynie, gdy źródło Shoper Orders będzie AKTYWNE
UWAGA: po dodaniu w sklepie NOWEGO STATUSU należy ponownie kliknąć przycisk

[pobierz statusy]

B) następnie dla statusów, które mają skutkować fakturowaniem zaznaczyć wartość “Tak” w

kolumnie [Fakturowanie]

UWAGA: “TAK” w kolumnie fakturowanie zaznaczamy tylko dla statusów, które mają

WYWOŁAĆ proces fakturowania, czyli np.: Gotowe do fakturowania lub Opłacone przez
PayU. Natomiast nie zaznaczamy dla statusów, które opisują późniejsze etapy fakturowania

np.: W trakcie fakturowania lub Zafakturowane
C) następnie definiujemy dla statusu, któremu w kolumnie fakturowanie wybraliśmy “TAK”

ustawiamy kolumnę  [W trakcie fakt.] - na ten status zostanie zmieniony status zamówienia w
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momencie kiedy fizycznie zacznie się proces wystawiania danej faktury w appce.

UWAGA: Zmiany w zamówieniu dokonane po pojawieniu się tego statusu w sklepie nie zostaną

odzwierciedlone na fakturze, ponieważ jest ona już przekazana do procesu fakturowania.

D) na koniec również dla statusu, któremu w kolumnie fakturowanie wybraliśmy “TAK”

definiujemy status który zostanie nadany po zakończeniu procesu fakturowania. Robimy to w

kolumnie [Zakończono fakt.]

1

UWAGA: Możemy nie definiować zarówno punktu C) jak i D) i pozostawić w obu lub jednym z

nich wartość “Nie zmieniaj” - w efekcie status po fakturowaniu pozostanie bez zmian. Wadą

tego podejścia jest brak informacji, kiedy rozpoczął i zakończył się proces fakturowania.

7) Stworzenie dokumentu billingowego

Jeśli zamówienie uzyska oczekiwany status pozwalający na fakturowanie i rozpocznie się

najbliższy cykl billingowy (patrz punkt 8) lub zostanie wyzwolony ręcznie - to w jego

1 Prawidłowa konfiguracja w przypadku dodania 3 statusów
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następstwie appce zostanie przygotowany zestaw danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Na bazie zamówionych produktów i kosztów dostawy w zamówieniu utworzy się rekord

nagłówkowy (podsumowanie faktury) oraz rekordy szczegółowe (linie faktury) i zostanie te dane
fakturowe zapisane w aplikacji w tabelach billingowych. Są one odzwierciedleniem pozycji

zamówienia oraz kosztów dostawy.

8) Cykl billingowy

Przygotowane wcześniej dane fakturowe (dokument billingowy) zostaną wysłane przez API do
wFirmy w celu wystawienia faktury VAT. Stanie się to w momencie uruchomienia 2 etapu cyklu

billingowego.

Cylke billingowe wysyłają faktury do wFirmy paczkami i realizowane są zgodnie z

harmonogramem (aktualnie co 1 godzina).

Oznacza to, że faktura, która zmieniła status, na taki który pozwala na fakturowanie - zostanie

automatycznie wystawiona i wysłana do klienta w przeciągu godziny.

9) PARAMETRYZACJA - Ustalenie typu dokumentu na bazie NIP
(zakładka USTAWIENIA / PARAMETRY - [źródło: Shoper Orders])

Aplikacja Fakturowanie w wFirma w zależności od formy prawnej kupującego może wystawiać

różne dokumenty potwierdzające sprzedaż.

Informacją rozróżniającą FIRMĘ od OSOBY PRYWATNEJ jest NIP (dla firm) lub brak NIPu
(dla zam. prywatnych) przy koncie klienta przypisanym do zamówienia w sklepie Shoper.

Na bazie tego, czy zamówienie zostało złożone przez firmę (podany NIP), czy prywatnie (brak
NIP) zostanie w wFirmie wystawiony inny dokument sprzedaży:

Jeśli jest wpisany NIP przy kliencie będącym firmą: zawsze zostanie wystawiona faktura VAT ,

Jeśli brak NIPu - czyli zakup prywatny - to mamy dostępne do wyboru 3 rodzaje dokumentacji:

TYP a) [metoda dokumentowania sprzedaży 0 - domyślna] - zostanie wystawiony Dowód
Sprzedaży - ustawienie instalacyjne systemu. Jeśli chcemy aby wystawiany był jedynie Dowód

Sprzedaży w polu [metoda dokumentowania sprzedaży] nie musimy wpisywać nic lub wpisać 0
i nacisnąć ENTER.
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TYP b) [metoda dokumentowania sprzedaży 2] - zostanie wystawiony zestaw dokumentów -

paragon i wygenerowana na jego podstawie faktura do paragonu. W celu skorzystania ze

sposobu dokumentowania sprzedaży TYP b) należy w polu [metoda dokumentowania

sprzedaży] wstawić wartość 2 i nacisnąć ENTER

TYP c) [metoda dokumentowania sprzedaży 3] - w tym typie dokumentowania sprzedaży bez

względu czy jest to firma (z NIP), czy zakup prywatny (bez NIP) zawsze zostanie wystawiona
faktura VAT.

W celu skorzystania ze sposobu dokumentowania sprzedaży TYP c) należy w polu [metoda

dokumentowania sprzedaży] wstawić wartość 3 i nacisnąć ENTER

Jeśli po wybraniu TYPu b) lub c) z jakichś względów chcielibyśmy wrócić do standardowego

(domyślnego) sposobu dokumentowania sprzedaży TYPu a) - to należy w polu [metoda

dokumentowania sprzedaży] wstawić wartość 0 i nacisnąć ENTER

Aplikacja nie wystawia faktur korygujących.

10) Ustalenie kwoty do zapłaty

Kwota do zapłaty na fakturze będzie tak sama, jak kwota będąca pod zamówieniem w

momencie tworzenia dokumentu billigowego.
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11) PARAMETRYZACJA - Ustawienie serii numeracji dokumentów
sprzedaży (zakładka USTAWIENIA / METRYCZKI - [źródło: Wfirma

documents])

W celu skorzystania z innych (np.: stworzonych przez siebie) serii numeracyjnych faktur niż

podstawowe, musimy wpisać ich numery serii przy pasujących typach dokumentów (Faktura >

normal; Paragon fiskalny > receipt_fiscal; ...). Klikamy przycisk [Metryczki] dla wFirmy [żródło:

Wfirma documents]

A) pobieramy dostępne w wFirmie serie numeracji klikając przycisk [Pobierz numery
przesyłek]

UWAGA: pobieranie statusów zadziała jedynie, gdy źródło Wfirma documents będzie

AKTYWNE

B) kopiujemy interesujący nas numer serii i wpisujemy w odpowiednie miejsce w kolumnie [Nr
metryczki w sys. fakturującym] i zatwierdzamy ENTER
W przypadku nie wpisania lub błędnego wpisania numeru serii - wFirma skorzysta z serii

domyślnych.
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12) PARAMETRYZACJA - Ustalenie terminu płatności, daty na fakturze
(zakładka USTAWIENIA / METRYCZKI - [źródło: Wfirma documents])

Ustalenie daty płatności realizujemy w kolumnie [Termin płatności w dniach] i jest ono

przypisane do konkretnej metryczki. Czyli wszystkie dokumenty, które skorzystają z danej

metryczki będą się zachowywały tak samo, jeśli chodzi o wyznaczanie terminu płatności

dokumentu sprzedaży.

Możemy zdecydować, aby termin płatności był:

a) zgodny z ustawieniami systemu fakturującego - wtedy to termin płatności ustawiony przy

koncie klienta w wFirmie będzie decydował o terminie płatności albo

b) nadpisywał ustawienia systemu fakturującego i wtedy priorytet będzie miało ustawienie

zrobione w kolumnie [termin płatności w dniach], Jeśli przykładowo wybierzemy tu 12d. wtedy

termin będzie wynosił data wystawienia faktury + 12 dni kalendarzowych.

Data sprzedaży faktury - jest datą zamówienia klienta w sklepie internetowym. W przypadku

braków magazynowych skutkujących blokadą wystawienia faktury i koniecznością ich

uzupełnienia w wFirmie - data sprzedaży faktury zmienia się na datę zwolnienia pozycji do

ponownego fakturowania z poziomu formatki [Błędne pozycje]

Data wystawienia faktury - to data bieżąca z dnia kiedy faktura trafia do systemu fakturującego

wFirmy
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13) PARAMETRYZACJA - Unifikacja metod płatności (zakładka

USTAWIENIA / METODY PŁATNOŚCI - [źródło: Shoper Orders])

W związku z tym, że w sklepie Shoper możemy mieć niezliczone formy płatności, a system

fakturujący wFirma przyjmuje tylko 5 - musimy przeprowadzić unifikację.

A) w pierwszym kroku pobieramy aktualną listę form płatności klikając przycisk [pobierz metody

płatności], co spowoduje, że będziemy mieli wszystkie dostępne w sklepie metody.

UWAGA - jeśli dodajemy nową metodę płatności typu usługa firmy Kredycik za Grosik - to

zawsze po uruchomieniu takiej formy rozliczeń, a przed kolejnym fakturowaniem - musimy

wejść w tę konfigurację, pobrać metody płatności i zrobić unifikację nowych metod
płatności.

B) następnie przechodzimy przez wszystkie formy płatności, które mają status “-- wybierz --” i
wybieramy jedną z pięciu metod płatności:

cash - dla rozliczeń gotówkowych

transfer - dla wszelkiego rodzaju przelewów

compensation - raczej nie występuje (kompensaty)

cod - pobranie przy doręczeniu

payment_card - karta kredytowa, płatnicza, bankowa

Ważne jest, aby zunifikować każdą metodę płatności. Jeśli nie mamy pewności - wybieramy

najbardziej prawdopodobną. Najczęstszą metodą jest transfer. Np dla kredytu udzielanego w

sklepie - będzie to zwykle transfer.

Jeśli dana metoda płatności jak np.: PayU może być i kartą i przelewem - również musimy

wybrać jedną formę (sugerujemy transfer) - tak to jest zorganizowane w wFirmie, ale nie ma to

większego znaczenia na procesowanie faktur.

Dla ułatwienia - appka Fakturowanie w wFirma ma po zainstalowaniu wstępnie zunifikowane

podstawowe metody płatności dostępne w sklepie.

UWAGA: Jeśli nie wybierzemy zunifikowanej formy - fakturowanie może się przerwać jeśli

natrafi na nie zunifikowaną metodę płatności
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14) PARAMETRYZACJA - Metoda fakturowania zestawów (zakładka

USTAWIENIA / PARAMETRY- [źródło:Shoper Orders])

Aplikacja Fakturowanie w wFirma umożliwia fakturowanie zestawów produktów. Proces ten

dotyczy sytuacji gdy w sklepie jest prawidłowo utworzony zestaw składający się z istniejących

produktów i taki zestaw zostanie zamówiony przez klienta.

W takiej sytuacji na fakturze - w zależności od sparametryzowania aplikacji przez użytkownika -

można uzyskać dwie metody prezentacji zestawu:

opcja 1) jedna pozycja faktury zawierająca zestaw bez wyszczególnienia elementów zestawu

opcja 2) wiele pozycji na fakturze reprezentujących każdy element zestawu

Standardowym ustawieniem nowo instalowanej aplikacji jest 1 - Na fakturze znajdzie się
zestaw produktów. Jeśli chcemy, aby aplikacja fakturowała pozycje zestawu powinniśmy

zmienić parametr [metoda fakturowania zestawów] z 1 na wartość 2
Ustawienie to działa dla wszystkich zamówień sklepu.

Parametr ten znajduje się w Ustawieniach aplikacji dla Shoper Orders [Parametry]

[1 - Na fakturze znajdzie się zestaw produktów (opcja domyślna)]
aby wybrać tę opcję wstaw w pole 1 i naciśnij ENTER/

[2 - Na fakturze znajdą się produkty wchodzące w skład zestawu]
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aby wybrać tę opcję wstaw w pole 2 i naciśnij ENTER/

Jak to działa?
Jeśli mamy w sklepie zestaw o nazwie:

Zestaw komputerowy Student (kod ZkS): za 1000 zł

i zawiera on:

1.Komputer (kod Ko1) 1szt.
2.Klawiaturę (kod Kl2) 1szt.
3.Monitor (kod Mo3) 1szt.
4.Myszkę (kod My4) 2szt.

to w opcji 1) na fakturze będziemy mieli 1 pozycję

Zestaw komputerowy Student (kod ZkS): za 1000 zł.

WAŻNE: przy wyborze takiej opcji fakturowania system będzie zdejmował ze stanu cały zestaw

czyli będzie poszukiwał w magazynie wFirmy jednego produktu o kodzie ZkS a nie elementów

zestawu.

w opcji 2)  na fakturze będziemy mieli wiele pozycji

1.Komputer (kod Ko1)
2.Klawiaturę (kod Kl2)
3.Monitor (kod Mo3)
4.Myszkę (kod My4) za …

No właśnie za ile?

Załóżmy, że produkty wchodzące w skład zestawu mają wartość różniąca się od ceny zestawu,

co będzie prawdą w większości przypadków, czyli:

1.Komputer (kod Ko1) 800 zł
2.Klawiaturę (kod Kl2) 50 zł
3.Monitor (kod Mo3) 300 zł
4.Myszkę (kod My4) 50 zł

czyli w sumie mamy: 1250 zł
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Niestety w sklepie nie możemy ustawić wartości każdego z elementów zestawu ręcznie, a cena

w sumie na fakturze nie może przekraczać 1000 zł, ponadto każdy produkt musi mieć konkretną

cenę.

Tutaj posługujemy się proporcją wykorzystującą ceny jednostkowe produktów w sklepie i
wyliczamy ich wartość w zestawie

cena jednostkowa produktu w zestawie
=
(cena jednostkowa produktu w sklepie * cena zestawu)
/
(suma cen jednostkowych produktów w sklepie * ilość sztuk produktu w zestawie)

Zgodnie z tym równaniem ceny produktów w zestawie będą następujące:

1.Komputer (kod Ko1) [800*1000/1250*1] = 640 zł
2.Klawiaturę (kod Kl2) 40 zł
3.Monitor (kod Mo3) 240 zł
4.Myszkę (kod My4) 40 (*2 szt) zł

Elementy zestawu dla danego zamówienia oraz ich ceny są brane na moment utworzenia
zamówienia w sklepie. Późniejsze zmiany składu elementów zestawu, czy cen produktów w

sklepie składających się na zestaw nie mają wpływu na to zamówienie (naturalnie będą miały

wpływ na kolejne zamówienia). Na fakturze będą prezentowane elementy zestawu na moment

złożenia zamówienia.

15) PARAMETRYZACJA - Wysyłka faktury do klienta (zakładka

USTAWIENIA / PARAMETRY- [źródło: Shoper Orders])

Aplikacja Fakturowanie w wFirma w zależności od preferencji daje możliwość wysłania

dokumentu sprzedaży na email klienta podany przy zamówieniu lub nie.

Standardowym ustawieniem nowo instalowanej aplikacji jest brak wysyłki. Jeśli chcemy, aby

aplikacja wysyłała faktury powinniśmy zmienić parametr [metoda dostarczenia faktury do Klienta] z

0 na wartość 6
Ustawienie to działa dla całego sklepu, czyli jeśli np.: zdecydujemy, że faktury mają być

wysyłane [parametr 6] - to dla każdego zamówienia będzie podjęta próba automatycznej wysyłki

po wystawieniu faktury.
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Parametr ten znajduje się w Ustawieniach aplikacji dla Shoper Orders [Parametry]

[0 - Wysyłka wyłączona (opcja domyślna)]
aby wybrać tę opcję wstaw w pole 0 i naciśnij ENTER/

[6 - Automatyczna wysyłka na emaila Klienta]
Tuż po wystawieniu faktury, automatycznie, Klient otrzyma emaila z załączonym
dokumentem.
aby wybrać tę opcję wstaw w pole 6 i naciśnij ENTER/

Po wygenerowaniu faktury w wFirma na ustalony wcześniej przy zamówieniu adres email
zostanie automatycznie wysłany przez wFirmę dokument. Dla firmy - faktura VAT, dla klienta

indywidualnego - faktura VAT do paragonu2 lub Dowód Sprzedaży.

Jeśli przy zamówieniu nie będzie podanego adresu e-mail to faktura zostanie wysłana na adres

email zastępczy, który definiujemy klikając przycisk [Parametry] dla wFirmy [żródło: Wfirma
documents] i w pole [adres email zastępczy] wpisujemy adres zastępczy. Może to być np.:

adres mail obsługi sklepu, która później zajmie się przetworzeniem takiego przypadku, czyli np.:

może fakturę wysłać pocztą tradycyjną lub odnaleźć maila klienta i wysłać fakturę

elektronicznie.

Po wpisaniu adresu dla zatwierdzenia klikamy ENTER.

2 UWAGA: w przypadku Faktury do Paragonu do wFirmy jest wysyłany cały zestaw informacji
potrzebnych do wysłania faktury, jednak faktura automatycznie nie wychodzi do Klienta. System wFirma
na to nie pozwala. Można tę fakturę wysłać ręcznie z poziomu wFirmy. Prawdopodobne uzasadnienie
takiego zachowania się wFirmy jest założenie, że nie można wysłać do klienta dokumentu do paragonu,
który nie został zafiskalizowany. Większość Klientów wysyła fakturę przy ręcznej fiskalizacji paragonu.
Jeśli to ograniczenie zostanie zniesione - również te faktury będą wysyłać się automatycznie.
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16) Tworzenie klienta

Przy tworzeniu faktury w wFirmie system również zakłada konto klienta w wFirmie, na bazie

danych dostępnych przy zamówieniu. Jeśli w sklepie będą kolejne zamówienia tego samego

klienta - to zostaną one przypisane do wcześniej stworzonego przez aplikację klienta.

Aplikacja natomiast nie przypisze faktur do kont stworzonych nie przez nią np.: stworzonych

wcześniej ręcznie lub przez inny system.

17) Przekazanie informacji zwrotnych do Shopera

Po całej procedurze generowania dokumentu sprzedaży - do sklepu zostanie przekazany:

● numer wystawionej faktury w Uwagi admin. (prywatne) oraz

● zmieni się status (jeśli będzie to sparametryzowane przez właściciela sklepu pkt. 5)

18) PARAMETRYZACJA - Wpływ na stan magazynowy (zakładka

USTAWIENIA / PARAMETRY- [źródło: Wfirma documents])

Wystawienie faktury może mieć wpływ na magazyn lub nie w zależności od preferencji

właściciela sklepu (patrz opcje poniżej). Opcje te definiujemy w Ustawieniach aplikacji w

Parametrach > opcja [wpływ na stan magazynowy]

W przypadku wpływu na magazyn odszukiwanie produktu odbywa się po KODZIE PRODUKTU,
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który musi być IDENTYCZNY w sklepie i wFirmie.

[0 - WYSTAW JEŚLI DOSTĘPNE WSZYSTKO (opcja domyślna)] - fakturowanie z

pomniejszaniem stanu magazynowego wFirma:

faktura wystawi się jeśli, w bieżącym magazynie wFirma zostaną odnalezione po KODZIE
PRODUKTU wszystkie pozycje i będzie WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ PRODUKTÓW dla każdej

pozycji zamówienia. Pozycje zamówienia z BRAKAMI zostaną wylistowane w zakładce

[Błędne pozycje] a faktura w całości nie zostanie wystawiona.

Należy uzupełnić stany wFirmy i zwolnić pozycję do ponownego fakturowania.

/aby wybrać tę opcję pozostaw pole puste lub wstaw 0 i naciśnij ENTER/

[4 - WYSTAW PRZY BRAKACH] - fakturowanie nawet jeśli stan mag. jest niewystarczający:

faktura wystawi się, nawet jeśli w bieżącym magazynie wFirma NIE zostaną odnalezione po
KODZIE PRODUKTU wszystkie pozycje i NIE będzie WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI
PRODUKTÓW dla każdej pozycji zamówienia.

Pozycje zamówienia ODNALEZIONE i z POKRYTYM w pełni st. mag. zostaną zdjęte z mag.

w wFirma - natomiast pozycje z BRAKAMI zostaną również zafakturowane (ale bez wpływu
na mag.) i wylistowane informacyjnie w zakładce [Błędne pozycje].
/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 4 i naciśnij ENTER/

Błędne pozycje należy oglądać systematycznie, bo w zależności od wybranej opcji są tam

zwarte albo informacje o brakach, gdy dokument został mimo wszystko wysłany (opcja 4)

[Status: Wysłany UWAGA] lub informacje o tym, że z przyczyny braków magazynowych w

wFirmie dokument nie został wysłany (opcja 0) [Status: Niewysłany UWAGA]. W tej ostatniej

należy uzupełnić stan magazynowy i zwolnić do ponownego fakturowania poprzez kliknięcie

klawisza przy pozycji wymagającej zwolnienia [Niewysłany UWAGA > Nowy].
Formatkę z błędnymi pozycjami możemy odnaleźć albo wchodząc do Ustawień Appki albo z

poziomu listy zamówień wejść do menu APLIKACJE i wybrać opcję “Błędne pozycje zamówień”.
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[5 - WYSTAW BEZ WPŁYWU NA MAGAZYN] - fakturowanie bez sprawdzania produktów i

stanu mag. wFirma:

faktura WYSTAWI SIĘ ZAWSZE. System nie będzie szukał kodów produktu i zdejmował stanów

magazynowych.

/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 5 i naciśnij ENTER/

19) PARAMETRYZACJA - Sekcja “Opis dokumentu” (zakładka

USTAWIENIA / PARAMETRY- [źródło: Wfirma documents])

Na fakturach jest przewidziane miejsce na dodatkowe opisy, specyfikacje, numery zamówień.

Pole to nazwa się “Opis dokumentu:” i jego zawartość możemy zdefiniować w Parametrach >

opcja [zawartość pola opisu faktury].

Może ono przyjąć 3 wartości:

[0 - NUMER ZAMÓWIENIA (opcja domyślna)] - na fakturze w polu opisu pojawi się numer

zamówienia w formacie : Dotyczy zamówienia: XXXXXX

/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 0 i naciśnij ENTER/

Przykładowo:

Opis dokumentu:
Dotyczy zamówienia: 136

[1 - PUSTE POLE] - pole Opis dokumentu pozostanie puste

/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 1 i naciśnij ENTER/

[2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA KODÓW ZAMÓWIENIA (opcja zaawansowana)] - w polu

opisu pojawią się kody zamówienia oraz wszystkich produktów w uporządkowanym formacie

/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 2 i naciśnij ENTER/

Tej opcji odradzamy używać, chyba, że wykorzystanie jej jest niezbędne dla innych procesów

automatycznej obsługi faktur realizowanych przez VeroSoft.

W tym formacie są zakodowane takie informacje jak na przykład numer zamówienia i jego

źródło pochodzenia np.: [ZZ = 2 = 138], czy wszystkie kody produktów, które były dostępne w

źródle zamówienia np.: [KD = 2910 = Z3]
Przykładowo

Opis dokumentu:
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[ZZ = 2 = 138]
[KD = 2910 = Z3]
[KD = 2912 = 39915]
[KD = 2914 = 39915,92,86]
[KD = 2903 = Z1]
[KD = 2905 = Z2]

20) PARAMETRYZACJA - Techniczne oznaczenie pozycji faktury
(zakładka USTAWIENIA / PARAMETRY- [źródło: Wfirma documents])

Przy pozycjach faktur możemy dopisać specjalny numer techniczny w formacie (V-xxxxxx), który

jednoznacznie definiuje pozycje faktury. Jest to przydatne przy rozwiązywaniu zgłoszeń oraz

przy korzystaniu z innych procesów automatycznej obsługi faktur realizowanych przez VeroSoft.

Dodanie tego kodu do pozycji faktury możemy ustawić w Parametrach > opcja [techniczne
oznaczenie pozycji faktury].

[0 - NIE POKAZUJ NA FAKTURZE (opcja domyślna)] - na fakturze w pozycjach pojawi się

jedynie nazwa produktu

/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 0 i naciśnij ENTER/

[1 - POKAZUJ NA FAKTURZE (opcja zalecana)] - na końcu nazwy pozycji faktury pojawi się

dodatkowe oznaczenie techniczne przykładowo (V-15424) ułatwiające sprawdzanie

poprawności wystawienia faktury oraz umożliwiające funkcjonowanie innych procesów

związanych z fakturami.

/aby wybrać tę opcję wstaw w pole 1 i naciśnij ENTER/

Zaplanowane modyfikacje systemu:

W najbliższym czasie zamierzamy wprowadzić kilka usprawnień sugerowanych przez

użytkowników, tak aby system spełniał wszelkie oczekiwania:

1) Zdejmowanie stanów magazynowych na bazie kodu produktu [Zrealizowane]
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2) Stworzenie przebiegu procesu, gdzie wystawiane są faktury VAT zarówno dla firm jak i

klientów prywatnych [Zrealizowane]
3) Automatyczna wstępna konfiguracja appki [Zrealizowane]
4) Przypisywanie zamówień do istniejących kont klientów w wFirmie

5) Wyłączenie wysyłki maili z fakturami dla całego sklepu [Zrealizowane]
6) Wystawianie faktury na przycisk [Zrealizowane]
7) Link do obrazu wystawionej faktury

8) Opcjonalne usunięcie kodów z opisu i pozycji [Zrealizowane]
9) Oprogramowanie przebiegu procesu, w którym wystawiane są jedynie proformy lub jedynie

paragony

10) Oprogramowanie fakturowania zestawów [Zrealizowane]

(5-6.05.2021) Została utworzona aplikacja Import produktów z wFirma do Shoper

odpowiedzialna za synchronizację stanów magazynowych produktów połączonych po kodzie

produktu.

Życzymy dobrego użytkowania aplikacji Fakturowanie wFirma!

Zespół VeroSoft
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