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OPIS PRZEDMIOTU

Dumpingowiec jako program do fakturowania
Program do wystawiania faktur vat powinna cechować przede wszystkość łatwość
jego obsługi.
W systemie sprzedaży dumpingowiec w prosty i intuicyjny sposób można pisać
następujące rodzaje faktur:
Faktura VAT
Faktura VAT Zaliczka
Faktura VAT marża
Faktura UE (w polskim języku, w polskiej walucie)
Faktura VAT korekta (korekta do faktury VAT oraz korekta do faktury VAT zaliczka)
Faktura wewnętrzna
Faktura Pro-Forma

Dumpingowiec jako program do plików JPK
W programie można w prosty sposób wygenerować następujące pliki JPK, które
można wysłać przy uzyciuprogramu Klient JPK 2.0:

JPK VAT
JPK FA
JPK KSIĘGA PODATKOWA
JPK EWIDENCJA RYCZAŁT
Użytkownik może sobie utworzyć skrót klawiszowy dla interesującego go rodzaju faktury
by w błyskawiczny sposób
wywołać okno tworzenia nowego dokumentu i przy pomocy kilku kliknięć wystawić
gotowy do druku dokument sprzedaży.
Z faktury Pro-Forma można wygenerować zwykłą fakturę VAT.
FAKTUROWANIE jeszcze nigdy nie było tak proste!

Od dziś pisanie faktur na komputerze to czysta przyjemność.
Program umożliwia wydruk następujących ewidencji sprzedaży vat (rejestrów vat):
ewidencja sprzedaży vat faktur zwykłych oraz zaliczkowych
ewidencja sprzedaży vat korekt do faktur zwykłych oraz zaliczkowych
ewidencja sprzedaży vat marża
ewidencja sprzedaży vat faktur wewnętrznych
ewidencja sprzedaży vat wystawionych w programie paragonów
ewidencja sprzedaży VAT UE
ewidencja zakupów VAT
Dodatkowo w programie możemy sporządzić deklaracje rozliczeniowe VAT 7, VAT 7
K oraz VAT 7 D

Dumpingowiec jako program do prowadzenia księgi
przychodów i rozchodów
Program dla ﬁrm jaki oferujemy posiada możliwość prowadzenia Podatkowej Księgi
Przychodów i rozchodów
czyniąc nasz produkt już nie tylko programem do prowadzenia sprzedaży ale także
programem księgowym
przeznaczonym dla małych i średnich ﬁrm.

Do najważniejszych cech modułu księgi przychodów należą:
szybkie księgowanie dokumentów sprzedaży w wybranej przez nas kolejności z okna
z dokumentami sprzedaży
szybkie księgowanie faktur zakupu w wybranej przez nas kolejności oraz kolumnie

księgi przychodów
możliwość wpisywania długich numerów dokumentów (niektóre dokumenty
zakupowe posiadają długie numery)
możliwość dublowania wpisów w księdze z innymi datami (by nie wpisywać ponownie
tego samego)
możliwość edycji numeru kolejnego lp.
możliwość podmieniania wpisów (górny z dolnym, lub dolny z górnym) wraz z lp.
jednym kliknięciem zestawienie roczne
wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (miesięczna zaliczka) z uwzględnieniem
skali oraz podatku liniowego

Dumpingowiec jako program magazynowy
System sprzedaży Dumpingowiec umożliwia prowadzenie wielu magazynów oraz
pozwala na przeprowadzenie remanentu

Przy pomocy programu możemy wystawić następujące dokumenty:
PZ – Przyjęcie z zewnątrz
PW – Przyjęcie wewnątrz
MM – Przesunięcie międzymagazynowe
RW – Rozchód wewnątrz
WZ – wydanie na zewnątrz
Dokument WZ możemy generować także z dokumentów sprzedaży albo ręcznie
albo automatycznie.
Stany magazynowe w programie zmieniając się w momencie wystawienia dokumentu
magazynowego.

Dumpingowiec jako program do prowadzenia
ewidencji przychodów ryczałt
Niektóre programy dla ﬁrm umożliwiają albo prowadzenie księgi przychodów, albo
ewidencji sprzedaży ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, w naszym produkcie obie te funkcje zostały są zawarte
w pakiecie (i są tylko częścią całości)
a cały pakiet kosztuje mniej niż jeden moduł w innych dostępnych na rynku programach.

Do najważniejszych cech modułu ryczałtu należą:
szybkie księgowanie dokumentów sprzedaży w wybranej przez nas kolejności z okna
z dokumentami sprzedaży z rozbiciem na stawki ryczałt
możliwość wpisywania długich numerów dokumentów (niektóre dokumenty
zakupowe posiadają długie numery)
możliwość dublowania wpisów w ewidencji z innymi datami (by nie wpisywać
ponownie tego samego)
możliwość edycji numeru kolejnego lp.
możliwość podmieniania wpisów (górny z dolnym, lub dolny z górnym) wraz z lp.
jednym kliknięciem zestawienie roczne
wyliczanie ryczałtu miesięcznego narastającą oraz ryczałtu dla konkretnego miesiąca

Dumpingowiec jako program do wystawiania
RACHUNKÓW
W programie oprócz faktur możemy wystawiać także rachunki i tak jak faktury w
prosty sposób księgować je w
Księdze przychodów bądź ewidencji sprzedaży ryczałt.

Dumpingowiec jako program do wystawiania
paragonów
W programie oprócz faktur i rachunków możemy wystawiać także:
paragony ﬁskalne (drukarki POSNET, EMAR, ELEMIS GIGA, sprawdź w wersji demo)
paragony imienne
paragony bezimienne (czyli paragon drukowany na zwykłej drukarce bez nadruku
odbiorcy)
i tak jak pozostałe dokumenty w prosty sposób księgować je w Księdze przychodów bądź
ewidencji sprzedaży ryczałt.

Dumpingowiec jako program do prowadzenia
sprzedaży bezrachunkowej

Nasz produkt jest jednym z nielicznych programów pozwalających na wystawianie
dowodów wewnętrznych
dokumentujących sprzedaż bezrachunkową. Można wystawić dowody wewnętrzne:
dla osób będących na VAT i prowadzących księgę przychodów i rozchodów
dla osób niebędących na VAT i prowadzących księgę przychodów i rozchodów
dla osób będących na VAT i będących na ryczałcie
dla osób niebędących na VAT i będących na ryczałcie
Dodatkowo wszystkie dowody wewnętrzne możemy jednym kliknięciem podobnie
jak dokumenty sprzedaży
zaksięgować zarówno w księdze przychodów i rozchodów jak i w ewidencji sprzedaży
ryczałt.

Dumpingowiec jako program do tworzenia zamówień
od klientów
W programie możemy z karty klienta utworzyć dla niego zamówienie, wydrukować
te zamówienie, a także
wygenerować z niego dokument wpłaty Kasa Przyjmie lub Bank Przyjmie oraz dokument
sprzedaży,
Fakturę VAT, Rachunek czy Paragon.
Dodatkowo możemy importować uprzednio wystawione przez nas aukcje z poziomu
programu na allegro tak
by pojawiały się one jako zamówienia w programie.

Dumpingowiec jako program do tworzenia zamówień
do dostawców
Program dla ﬁrm Dumpingowiec umożliwia stworzenie zamówienia do dostawcy,
wydrukowanie tego zamówienia
a także wygenerowanie bezpośrednio z zamówienia dokument PZ – Przyjęcie z zewnątrz
bądź fakturę zakupu.

Dumpingowiec jako program do prowadzenia
sprzedaży pozwalający w 100% kontrolować wpłaty
od klientów i szybko wykrywać ich zaległości
Każdy klient oraz dostawca posiadają w programie swoje konto w którym na bieżąco
można podejrzeć saldo
w którym uwzględniane są Faktury VAT, Faktury VAT Zaliczki, Paragony (z pominięciem
paragonów wystawionych
do faktur), Faktury UE, oraz rachunki. Odejmowane są od tego wszelkie wpłaty oparte o
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