„ Moja firma”
ERP, czyli Enterprise Resource Planning są narzędziami do zarządzania zasobami
i procesami biznesowymi firmy takimi jak: sprzedaż (księgowanie, fakturowanie, rozliczenia
z fiskusem), produkcja, magazynowanie, zasoby ludzkie (kadry, płace, czas pracy itd), obieg
dokumentów, analityka i controlling. Systemy ERP przy pomocy dedykowanych modułów
pomagają zarządzać kluczowymi obszarami biznesowymi przedsiębiorstw oraz generują
wspomagające decyzje raporty dla kadry zarządzającej.
Przedstawiane rozwiązanie informatyczne „Moja firma” jest właśnie takim narzędziem do
zarządzania i skierowane jest do małych firm usługowych nie związanych ze sprzedażą,
np. usługi IT, audyt, porady finansowe, gospodarcze, coaching, itp.

Organizacja aplikacji.
Aplikacja „Moja firma” została stworzona przy pomocy Access-a. Składa sie nią kilkunastu
banków danych z zintegrowanymi procedurami języka VBA. Należą do nich:
1. Zarządzanie danymi klientów: zawiera podstawowe informacje o klientach.
2. Umowy – obejmuje wystawianie umów z klientami.
3. Wystawianie faktur za wykonane usługi,
4. Kontrola płatności faktur; rejestrowanie płatności. Wbudowana jest możliwość
pisania ostrzeżeń w przypadku zaległości,
5. Korespondencja z klientami obejmuje rejestrację listów, flaków
6. Wydatki - rejestruje i grupuje wydatki firmy
7. Przychody – rejestruje przychody firmy poza należnościami za faktury,
8. Zadania -rejestruje potrzeby klientów.
9. Wyniki
Aplikacja jest prosta w obsłudze, przyjemna graficznie i wisualna, zorganizowana w postaci
formularzy i wydruków wyświetlanych na monitorze.
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Menu

Każda część aplikacji zaczyna się
od formularz starowego. W jego
górnej części od lewej strony
znajduje się menu, co jest
przedstawione na poniższym
rysunku. Każde polecenie
z menu może zawierać kilka
innych poleceń.

Dane klienta należy wprowadzić.
Odbywa się to poprzez pisanie na
klawiaturze wartości pól w polach
na białym tle.

Po wprowadzeniu dane klienta można
wyszukiwać alfabetycznie lub na
nazwisko lub nazwę firmy.
W drugim przypadku wyświetlona
zostanie lista wszystkich klientów.
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Na samym dole formularza widoczne
są litery alfabetu. Kliknięcie na jedną
z nich spowoduje wyświetlenie listy
nazwisk lub nazw firm zaczynających
się o tej litery. W tym wypadku będą
to osoby lub firmy, których nazwy
zaczynają się od litery „ M”.

Odszukane dane klienta będą
wyświetlone na ekranie monitora.
Można je aktualizować (zmieniać)
pisać nowe wartości na klawiaturze.

Prócz aktualizacji danych klienta jest
możliwe napisanie nowego pisma.

3

Prócz napisania pisma można również zarejestrować korespondencję wysłaną oraz
otrzymaną.
Jest możliwe podglądanie różnych
wydarzeń dotyczących danego klienta,
np. podejrzeć zawarte umowy lub
wystawione faktury.
Jak widać wybranemu klientowi
wystawiono kilka faktur.

Podgląd jednej z nich następuje po
wybraniu jednej z nich (kliknięciu
myszą). Wyświetlonych danych nie
można zmieniać.

Napisane pisma można również
podglądać. Z listy pism do wybranego
klienta należy wybrać jedno z nich
i kliknąć na nie myszą, co przestawia
poniższy rysunek.
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Program wyświetli teść pisma.

.

Program umożliwia drukowanie danych klienta. Przewidziane jest parę wydruków, np.:
1. wszystkich klientów bez pracowników,
2. wszystkich klientów z pracownikami,
3. klientów według: branży, regionu lub klucza.
Poniższy rysunek prezentuje „Listę wszystkich klientów”

Można również analizować informacje o klientach na podstawie diagramów. Program
przewiduje następujące diagramy:
1. wszystkich klientów,
2. klientów według regionu, branży, klucza.
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Poniższy rysunek przedstawia jeden z diagramów.

Umowy i faktury
Z klientami można zawrzeć pisemną umowę lub wystawić fakturę za wykonane usługi. Oba
procesy są takie same, dlatego są opisane wspólnie.
Aby to zrobić, w pierwszym
kroku, z wyświetlonej trzeba
wybrać jednego klienta.
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Nnastępnie, na formularzu wprowadzić
z klawiatury dane umowy lub faktury,
co przestawiono poniżej, na
przykładzie umowy.

Po zapamiętaniu danych nowej umowy,
lub faktury, można zredagować pismo.
Jego treścią mogą być dodatkowe
wyjaśnienia,

Po napisaniu pisma do umowy lub
faktury można ją oczywiście
wydrukowa, albo podłączyć, jako
załącznik do maila.
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Szukanie umów czy faktur należy
zacząć od wybrania klienta, z którym
zawarto taką umowę lub wystawiono
fakturę.

Po kliknięciu na klienta program
wyświetli listę zawartych umów lub
wystawionych faktur.
W poniższym przykładzie jest to
lista faktur.

Kliknięcie myszą na jedną z pozycji
w listy spowoduje wyświetlenie
danych.
Aktualizacji podlegają jedynie te
dane, które pokazane są w polach
na białym tle. Ceny netto, brutto,
wartości ogólne obliczane są
automatycznie
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Umowę lub fakturę można wydrukować
lub przesłać, jako załącznik poprzez mail.

Program umożliwia również rejestrację
i śledzenie płatności za faktury.
Prezentuje to rysunek formularza obok.
Jeżeli pole „Reszta” będzie równa 0,
wtedy program zablokuje jakiekolwiek
zmiany w rejestracji płatności.

Rejestracja płatności

Strukturę umów oraz faktury prezentowane są również graficznie.
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Wydatki i dochody
Proces rejestracji wydatków i przychodów firmy są do siebie bliźniaczo podobne, dlatego są
opisane wspólnie. Rejestracja wydatków jest zrozumiała i nie potrzeba jej bliżej tłumaczyć,
natomiast rejestracja dochodów obejmuje te elementy, które nie są ujęte w fakturach.
Aby zarejestrować wydatek lub dochód,
należy wprowadzić na formularzu
wymagane dane. Z listy kontrahentów
należy wybrać jednego z nich.
Po wprowadzeniu cenny brutto i wartości
procentowej podatku, program obliczy
cenę netto i wysokość podatku w PLN.
Jeżeli jako formę zapłaty wybrano
„Przelew” należy wprowadzić numer
rachunku bankowego, numer przelewu
oraz sumę.

Wyszukiwanie wydatków czy też
dochodów następuje według kryteriów:
na kontrahentów, na rok,
na kontrahentów i rok lub
zapotrzebowanie.

Rysunek prezentuje listę wydatków
u jednego kontrahenta. Klikniecie
myszą na jedną z pozycji spowoduje
wyświetlenie informacji (danych)
o wydatku.
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Tendencja wydatków prezentowana jest również w formie diagramu.

Wyniki gospodarcze
są częścią aplikacji dokonującą analizy wyników gospodarczych według kryteriów
i w różnych przedziałach czasu.
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Rozwiązanie na pojedynczy komputer
Aplikację można eksploatować w systemach operacyjnych Windows od XP do 10.
Takie rozwiązanie przedstawia poniższy rysunek.

.
USB switch dla drukarki, dysku i skanera

Rozwiązanie sieciowe.
Aplikacja działa również w sieci w systemach operacyjnych Windows Server 2000, 2003 lub 2008 z
zarządzaniem siecią terminalową, w wersach Standard, Enterprise oraz Terminal-Server.

Miejsca pracy. Urządzenia thin-client
Dysk USB

Serwer

LAN-Switch
Drukarka

Skaner

Rozwiązanie sieciowe przedstawione jest na powyższym rysunku. System operacyjny
i aplikacje użytkownika zainstalowane są na serwerze. Aplikacja wykonywana jest na serwerze,
natomiast obraz tego wykonania oraz sterowanie aplikacją odbywa się na urządzeniach thin-client.
Serwerem może być zwykły PC. Możne obsłużyć do 8 stanowisk pracy (thin-client).
Niezbędnym hardwar-em (w zależności od systemu operacyjnego i Access-a) jest komputer
z mikroprocesorem 2-du rdzeniowym z pojemnością 4 gigabyte pamięci operacyjnej, co najmniej
jedna drukarka IP, dysk USB o pojemności od 500 gigabyte w celu zabezpieczania danych i skaner IP
do kopiowania dokumentów.

12

Uwagi końcowe.

Każdy z użytkowników może wprowadzić zmiany odpowiadające jego
życzeniom i organizacji firmy. Zmiany należy uzgodnić z autorem aplikacji.
Wszystkie dane użytkowników przedstawione w opisie aplikacji „Moja firma”
są zmyślone.

Autor: Wojciech Łastowiecki – informatyk.
Komórka: 537 664 629

Email: info@it-eksperci.pl

13

