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Wstęp
Specjalizowany program służący do obsługi obrotu magazynowego oraz wystawiania faktur. Jest
przeznaczony do ewidencji ilościowo-wartościowej. Umożliwią wystawianie dokumentów
sprzedażowych, zakupowych i magazynowych oraz do prowadzenie kartotek towarów, faktur i
kontrahentów.

Informacje dla administratora i ADO
Podczas pracy, program „MagazynMico” nie przetwarza informacji niejawnych, ani takich, które spełniają
definicję danych osobowych.
Program posiada własną bazę danych, znajdującą się na serwerze. Zawiera ona informacje o ustawieniach
programu, kontach, hasłach i uprawnieniach użytkowników oraz przechowuje dane związane z ewidencją
prowadzoną przy użyciu programu.
Ze względu na zapewnienie ciągłości pracy jednostki, system informatyczny związany z programem
powinien spełniać następujące wymagania :
Niezbędne jest wydzielenie komputera do roli serwera danych.
Serwer ten musi znajdować się w pomieszczeniu zabezpieczonym przez dostępem osób niepowołanych.
Dla zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa danych serwer musi umożliwiać wykonywanie kopii
bezpieczeństwa na zewnętrznych nośnikach oraz posiadać zasilacz UPS.
Bezwzględnie należy codziennie wykonywać kopie bezpieczeństwa. Kopia powinna obejmować
przynajmniej zawartość katalogu DANE, w którym zainstalowane są bazy program. Kolejne kopie należy
przechowywać przynajmniej przez okres dwóch tygodni – nie nadpisywać kopii z dnia poprzedniego, w
dniu następnym. Zaleca się wykonywać kopię całego katalogu, w którym zainstalowano program wraz z
jego podkatalogami.
Posiadanie poprawnych, codziennych kopii umożliwia, w razie awarii, przywrócenie możliwości pracy z
programem w ciągu kilku minut.
Konta użytkowników zakładane są przez użytkownika korzystającego z konta Administratora.
Użytkownikiem tym powinien być informatyk, któremu powierzono funkcję administratora systemu.
Zaleca się stosowanie procedury pisemnego występowania do administratora z wnioskiem o założenie
użytkownikom kont i nadanie uprawnień.
Hasła użytkowników aplikacji MagazynMicro muszą spełniać wymagania poziomu podstawowego –
muszą mieć długość przynajmniej 5 znaków, nie muszą zawierać określonej kombinacji dużych i małych
liter oraz cyfr lub znaków specjalnych – dla danych przetwarzanych w tym systemie nie jest to wymagane.
Wszystkie hasła użytkowników zapisane w bazie danych są szyfrowane. Ponadto nie są one nigdy
widoczne, ani znane administratorowi. Administrator nie może podejrzeć hasła użytkownika.
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Uwagi techniczne
Program „MagazynMicro” pracują w środowiskach:






Windows™ XP/Vista/7/8/8.1/10
Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień
regionalnych na polskie.
Aplikacja była testowana i jest wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64)
systemach Windows 7, 8.xx oraz 10 z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service
Pack).
Dostęp do Internetu, umożliwia automatyczną aktualizację programu.

Minimalne wymagania sprzętowe:









Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego
Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD
Athlon/Sempron lub inny kompatybilny
Pamięć RAM •Windows XP\Vista\7\8\8.1 x86 minimum 1 GB
200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
Napęd DVD-ROM (tylko do instalacji programu)
Karta XGA (1280×1024)
Mysz
drukarki laserowej lub atramentowej, drukującej w formacie A4

Dodatkowe oprogramowanie:



Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 8.0 lub nowszego.
Aplikacja wykorzystuje MS Framework 4.0 (komponent jest instalowany podczas instalacji
programu).

Instalacja programu
Podstawową wersję programu można pobrać ze strony www.awoch.com. Podczas instalacji należy
podać miejsce przechowywania plików programu. Może to być zarówno katalog lokalny jak i miejsce
w zasobach sieciowych firmy.

Jak poruszać się po programie
W programie bardzo często jest wykorzystywane menu kontekstowe. Aby je wywołać należy kliknąć
prawym klawiszem myszy na wybraną pozycje na wykazie. Podwójne klikniecie na daną pozycję
zwykle wywołuje funkcję przeglądania dokumentu. Najechanie myszką na ikonę przycisku, przycisk
czy zakładkę wywołuje podpowiedz, co dany element wywołuje/robi. Wypełniając poszczególne pola
dokumentów należy pamiętać, aby przechodzić do następnego pola klawiszem „Tab” a cofać się
kombinacją klawiszy „Shift” i „Tab”. Klawisz „Enter” lub „F9” zatwierdza cały dokument.
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Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu programu należy zalogować się jako użytkownik o nazwie ADMIN
hasłem: password. Po prawidłowym zalogowaniu pojawi się okno „Parametry aplikacji”.
Przechodzimy do zakładki „Firma”. Klikamy prawym klawiszem myszy na szare pole i wybieramy
„Zmień”. Pojawi się okno „Firma”:

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki
„Magazyn” gdzie możemy zdefiniować nazwy naszym magazynów, klikając prawym klawiszem myszy
na szare pole i wybieramy „Zmień” lub „Nowy”.

Wprowadzamy nazwę magazynu i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki „Grupy
magazynowe” gdzie możemy zdefiniować grupy magazynowe oraz ich ostatnie numery w danym
roku (jeżeli przechodzimy z innego systemu na nasz w innym przypadku pozostawiamy zera i
zmieniamy tylko rok), klikając prawym klawiszem myszy na szare pole i wybieramy „Zmień” lub
„Nowy”.
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Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK.
Następnie przechodzimy do zakładki „Numeracja OM” (OM –Operacje Magazynowe) gdzie możemy
wprowadzić ostatnie numery (jeżeli przechodzimy z innego systemu na nasz w innym przypadku
pozostawiamy zera), klikając prawym klawiszem myszy na szare pole i wybieramy „Zmień” .
Program MagazynMicro posiada numerację roczną, jednakże umożliwia wprowadzenie pierwszego
dokumentu z dowolnie wpisanym numerem. Po dodaniu pierwszego dokumentu program
kontynuuje zadaną numerację.

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK.
Następnie przechodzimy do zakładki „Wydziały” gdzie możemy wprowadzić kod wydziału oraz jego
opis, klikając prawym klawiszem myszy na szare pole i wybieramy „Zmień” lub „Nowy”.

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki „Koszty
zespołu” gdzie możemy wprowadzić kod wydziału oraz jego opis, klikając prawym klawiszem myszy
na szare pole i wybieramy „Zmień” lub „Nowy”.
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Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki
„Jednostki miary” gdzie możemy wprowadzić kod wydziału oraz jego opis, klikając prawym klawiszem
myszy na szare pole i wybieramy „Zmień” lub „Nowy”.

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki
„System” gdzie możemy definiować położenie baz naszych magazynów. Uwaga, aby zapisać nowe
dane musimy wprowadzić PIN.

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz Zapisz. Następnie przechodzimy do zakładki
„Uprawnienia” gdzie możemy zdefiniować użytkowników oraz ich uprawnienia, klikając prawym
klawiszem myszy na szare pole i wybieramy „Zmień” lub „Nowy”.
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Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki
„Administracja” gdzie możemy wywołać dodatkowe funkcje zarządzające, np. zmienić datę blokady.

Do parametrów programu możemy zawsze wrócić klikając na znak kłódki w prawym-górnym rogu
programu.

Nanoszenie bilansu otwarcia
Przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić stany bieżące magazynu czyli „Bilans Otwarcja”.
Klikamy na „BO” w lewym pionowym menu programu i wybieramy „Nowy”.
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Pojawi się okno „BO –Bilans otwarcia”

Wypełniamy poszczególne pola i zatwierdzamy przyciskiem OK. Czynność powtarzamy do momentu
wprowadzenia wszystkich materiałów z magazynu.

Pozostałe operacje magazynowe
Wszystkie operacje magazynowe możemy przeglądać, wybierając z lewej-górnej części ekranu
zakładkę „Operacje magazynowe”. Po lewej stronie z menu narzędziowego możemy wybrać dodanie
nowego dokumentu księgowego lub przeglądanie tylko jednego rodzaju operacji magazynowych.
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U góry ekranu mamy narzędzie do filtrowania dokumentów.

PZ –Przyjęcie towaru z zewnątrz
Po kliknięciu na mały odwrócony trójkąt przy napisie „PZ” pojawi się menu z którego należy wybrać
pozycję „Nowy”. Pojawi się okno dokumentu PZ.

Po wypełnieniu podstawowych danych, przechodzimy do wprowadzenia pozycji, klikając na znak
w sekcji „Opis/Szczegóły” lub wciskamy klawisz „Insert”. Pojawi się okno „PZ – Opis pozycji”.
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Wypełniamy poszczególne pola. Po wprowadzeniu ceny program podpowiada, jakie materiały są już
dostępne z taką ceną. Jeżeli nie znajdujemy odpowiedniej nazwy wprowadzamy nową. Tu należy
podkreślić , że program tworzy i korzysta z indeksu towarów. Indeks towarów tworzony jest na
podstawie ceny, nazwy i jednostki miary towaru.
Zatwierdzamy pozycję klikając na przycisk „OK”, dodajemy następną pozycję itd. Cały dokument
zatwierdzamy klikając przycisk „OK” lub wciskamy klawisz „F9”.

WZ –Wydanie towaru z zewnątrz
Po kliknięciu na mały odwrócony trójkąt przy napisie „WZ” pojawi się menu z którego należy wybrać
pozycję „Nowy”. Pojawi się okno dokumentu WZ.

Po wypełnieniu podstawowych danych, przechodzimy do wprowadzenia pozycji, klikając na znak
w sekcji „Towar” lub wciskamy klawisz „Insert”. Pojawi się okno „WZ – Materiały i usługi”.
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W polu „Nazwa” zaczynamy pisać nazwę towaru, program automatycznie wyświetli pozycję, które w
swojej nazwie zawierają nasz wpis. Niema znaczenia czy pozycja zaczyna się od naszego wpisu,
program wyświetli wszystkie pozycje zawierające naszą wpisaną nazwę.
Zatwierdzamy pozycję klikając na przycisk „OK”, dodajemy następną pozycję itd. Cały dokument
zatwierdzamy klikając przycisk „OK” lub wciskamy klawisz „F9”. Po zatwierdzeniu dokumentu
tworzona jest faktura, którą możemy podejrzeć i wydrukować w zakładce „Faktury VAT”.

RW –Pobranie materiałów
Po kliknięciu na mały odwrócony trójkąt przy napisie „RW” pojawi się menu z którego należy wybrać
pozycję „Nowy”. Pojawi się okno dokumentu RW.
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Po wybraniu podstawowych danych, przechodzimy do wprowadzenia pozycji, klikając na znak
sekcji „Towar” lub wciskamy klawisz „Insert”. Pojawi się okno „RW – Materiały i usługi”.

w

W polu „Nazwa” zaczynamy pisać nazwę towaru, program automatycznie wyświetli pozycję, które w
swojej nazwie zawierają nasz wpis. Niema znaczenia czy pozycja zaczyna się od naszego wpisu,
program wyświetli wszystkie pozycje zawierające naszą wpisaną nazwę.
Zatwierdzamy pozycję klikając na przycisk „OK”, dodajemy następną pozycję itd. Cały dokument
zatwierdzamy klikając przycisk „OK” lub wciskamy klawisz „F9”.

ZW –Zwrot wewnętrzny
Po kliknięciu na mały odwrócony trójkąt przy napisie „ZW” pojawi się menu z którego należy wybrać
pozycję „Nowy”. Pojawi się okno dokumentu ZW.

Po wybraniu podstawowych danych, przechodzimy do wprowadzenia pozycji, klikając na znak
w
sekcji „Opis/Szczegóły” lub wciskamy klawisz „Insert”. Pojawi się okno „ZW – Materiały i usługi”.
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W polu „Nazwa” zaczynamy pisać nazwę towaru, program automatycznie wyświetli pozycję, które w
swojej nazwie zawierają nasz wpis. Niema znaczenia czy pozycja zaczyna się od naszego wpisu,
program wyświetli wszystkie pozycje zawierające naszą wpisaną nazwę.
Zatwierdzamy pozycję klikając na przycisk „OK”, dodajemy następną pozycję itd. Cały dokument
zatwierdzamy klikając przycisk „OK” lub wciskamy klawisz „F9”.

PW –Przyjęcie towaru wewnętrzne
Po kliknięciu na mały odwrócony trójkąt przy napisie „PW” pojawi się menu z którego należy wybrać
pozycję „Nowy”. Pojawi się okno dokumentu PW.

Po wybraniu podstawowych danych, przechodzimy do wprowadzenia pozycji, klikając na znak
sekcji „Opis/Szczegóły” lub wciskamy klawisz „Insert”. Pojawi się okno „PW – Materiały”.

w
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Wypełniamy poszczególne pola. Po wprowadzeniu ceny program podpowiada, jakie materiały są już
dostępne z taką ceną. Jeżeli nie znajdujemy odpowiedniej nazwy wprowadzamy nową. Tu należy
podkreślić , że program tworzy i korzysta z indeksu towarów. Indeks towarów tworzony jest na
podstawie ceny, nazwy i jednostki miary towaru.
Zatwierdzamy pozycję klikając na przycisk „OK”, dodajemy następną pozycję itd. Cały dokument
zatwierdzamy klikając przycisk „OK” lub wciskamy klawisz „F9”.

LT –Likwidacja towaru
Po kliknięciu na mały odwrócony trójkąt przy napisie „LT” pojawi się menu z którego należy wybrać
pozycję „Nowy”. Pojawi się okno dokumentu LT.

Po wybraniu podstawowych danych, przechodzimy do wprowadzenia pozycji, klikając na znak
w
sekcji „Opis/Szczegóły” lub wciskamy klawisz „Insert”. Pojawi się okno „LT – Likwidacja towaru”.
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W polu „Nazwa” zaczynamy pisać nazwę towaru, program automatycznie wyświetli pozycję, które w
swojej nazwie zawierają nasz wpis. Niema znaczenia czy pozycja zaczyna się od naszego wpisu,
program wyświetli wszystkie pozycje zawierające naszą wpisaną nazwę.
Zatwierdzamy pozycję klikając na przycisk „OK”, dodajemy następną pozycję itd. Cały dokument
zatwierdzamy klikając przycisk „OK” lub wciskamy klawisz „F9”.

RI –Rozchody niedoborów
Dokument ten tworzony jest w module „Stany magazynowe” podczas usuwania pozycji ze stanu.

PI –Przyjecie nadwyżek
Dokument ten tworzony jest w module „Stany magazynowe” podczas dopisywania nowej pozycji do
stanu.

Karty materiałowe
Wszystkie karty magazynowe możemy przeglądać, wybierając z lewej-górnej części ekranu zakładkę
„Kart magazynowe”.
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Karty materiałowe dostarczają informacji na temat materiałów w procesie ich przyjęcia na magazyn.
Opis poszczególnych funkcji przedstawia rysunek powyżej.
Wybierając z menu kontekstowego opcje „Zmień” możemy zmienić indeks materiałowy zmieniając
nazwę, cenę lub jednostkę miary.

Faktury VAT
Wszystkie faktury wystawione podczas generowania dokumentów WZ możemy przeglądać,
wybierając z lewej-górnej części ekranu zakładkę „Faktury VAT”. Opis poszczególnych funkcji jest
podobny jak w kartach materiałowych.
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Zestawienie ilościowo-wartościowe
Raport pozwala na sporządzenie zestawienia ilościowo - wartościowego wg poszczególnych grup
magazynowych i kwot.

Wynik raportu przedstawiono poniżej.
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Stany wg operacji magazynowych
Raport zapewnia pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych. Parametry do raportu
przedstawia rysunek poniżej.
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Wynik raportu przedstawia rysunek poniżej.

Wydania i pobrania
Raport ułatwia kontrolę wszystkich operacji magazynowych związanych z wydaniem i pobraniem
towarów z magazynu. Parametry do raportu przedstawia rysunek poniżej.
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Wynik raportu przedstawia rysunek poniżej.

Uwagi końcowe
W przypadku pojawienia się błędów w programie proszę o ich zgłaszanie poprzez klikniecie ikonki
w prawym-górnym rogu ekranu.
Program MagazynMicro aktualizowany jest automatycznie za pomocą technologia ClickOnce.
Aplikacja co jakiś czas odczytuje swój plik manifestu wdrożenia, aby sprawdzić, czy są dostępne
aktualizacje aplikacji. Jeśli są dostępne, jest pobierana i uruchamiana nowa wersja aplikacji. W celu
zwiększenia wydajności pobierane są tylko pliki, które uległy zmianie.
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