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1. Jak wystawić notę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny
odczyt licznika)?
1) Rozliczenia → Obroty księgowe → Odnajdujemy fakturę dla której dokonano błędnego odczytu →
Operacje dla klienta → Wystawienie faktury korygującej → Określamy powód korekty → Wystaw →
Dokonujemy korekty podanej wartości ale najczęściej wybieraną opcją jest → Do zera dla faktury →
Zatwierdź.
2) Woda → Kartoteka odbiorców → Zestawienie → Lista odczytów i ryczałtów → Operacje dla odbiorców →
Zmiana parametru odczytu → Uznanie odczytu za nierozliczony, Operacje dla odbiorcy → Usunięcie
ostatniego odczytu.
3) Rejestracja nowego odczytu → Woda → Kartoteka odbiorców →Operacja dla odbiorcy → Rejestracja
odczytu → Podać wartości i można wystawiać nową fakturę.

2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia lub usunąć z wydruku?
Dla pojedynczego klienta.
Wybrać klienta → Szczegóły → Drukowanie PC → Edytuj → Zaznaczamy lub odznaczamy → Drukowanie
zaległości i skład zadłużenia.
Dla większej grupy klientów.
Wybrać pożądana grupę klientów → Operacje globalne → Zmiana deklaracji → Drukowanie PC → Drukowanie
zaległości → Zaznaczamy lub odznaczamy → Lista i stan zadłużenia.

3. Jak wystawić osobną fakturę za doliczone usługi?
1) Operacje dla odbiorcy → doliczanie usług do faktury → Doliczanie dowolnej usługi → Należy
zaznaczyć rodzaj opłaty oraz ilość → Dodaj → Potwierdzić.
2) Wystawiamy fakturę dla klienta z opcją → Odbiorcy z doliczonymi usługami bez odczytów.
Nie istnieje możliwość wystawienia samej faktury za doliczone usługi, jeżeli odbiorca ma nierozliczone odczyty.

4. Jak zmienić numer faktury?
Rozliczenia → Obroty księgowe → Operacje dla klienta → Zmiana numeru dokumentu.

5. Jak usunąć obroty?
Obroty księgowe → zaznaczamy co chcemy usunąć → Usuwanie obrotów księgowych → wybieramy działanie i
zatwierdzamy. Nie można usunąć obrotu powiązanego z innymi – np. dokumentu znajdującego się na wezwaniu do
zapłaty/nocie odsetkowej, dokumentu z zarejestrowaną wpłatą, faktury z wystawioną korektą, wystornowanej wpłaty.

6. Jak zmienić termin płatności?
Obroty księgowe → wybieramy fakturę → Operacje dla klienta → Zmiana deklaracji → Strona winien → Termin
płatności → wybieramy datę i akceptujemy

7. Dlaczego pojawia się komunikat „Data wystawienia faktury niezgodna z okresem
księgowania”?
Data wystawionej faktury nie mieści się w zakresie zadeklarowanych dat w aktualnym okresie księgowania.
Należy zmienić okres księgowania → Ustawienia → Parametry instalacyjne → Aktualny okres księgowania →
Edytuj → zmieniamy daty.
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8. Dlaczego odbiorca nie został przeniesiony do PSIONA?
Odbiorca nie został przeniesiony do komputerka przenośnego, ponieważ posiada odczyty które nie są rozliczone.
Kartoteka odbiorców → wskazany odbiorca → Zestawienia → Lista odczytów i ryczałtów → wskazany odczyt, w polu
faktura brak zaznaczenia. Odbiorca może być przeniesiony do PSIONA pod warunkiem rozliczenia odczytu lub na
podstawie nierozliczonego odczytu jeżeli wybierzemy podczas przygotowania trasy dla komputerka opcje
Niezafakturowane odczyty. Funkcje globalne → Woda → Komputerki przenośne → wybieramy numer komputerka
→ Dalej → wybieramy inkasenta, wybieramy trasę i zaznaczamy opcje Niezafakturowane odczyty. Przy pomocy tej
opcji możemy dokonać odczytu licznika w terenie ale nie można będzie wystawić faktury dla danego klienta.
Wystawienie faktury możliwe będzie na komputerach stacjonarnych.

9. Dlaczego podczas wystawiania faktury (Inne usługi), program informuje nas o
braku ceny w usłudze pomimo istnienia ceny 0,0 zł w kartotece Towarów i
usług?
Przyczyną jest ustawienie daty sprzedaży podczas wystawiania faktury na starszą niż data ceny w usłudze, np. data ceny
24.03.2017 – data sprzedaży 7.03.2017. Rozwiązaniem jest zmiana daty sprzedaży lub zmiana daty ceny.

10. Dlaczego program nie wystawia not księgowych, mimo że wystawia na tym
samym kliencie zwykłe faktury?
Problem wynika z złego określenia ceny w opłatach lub usługach. Cena powinna być oznaczona jako Nd, Np (nie
dotyczy, nie podlega). Cena z innym oznaczeniem podlega stawce VAT. Rozwiązaniem jest dodanie ceny z
oznaczeniem Np, Nd, w polu stawka VAT. Jeżeli takiej stawki nie ma , należy ją dodać w Kartotece stawek VAT.

11. Dlaczego podczas wystawiania faktury, po wymianie licznika, program wystawia
fakturę na większą ilość wody, ścieków niż to wynika z odczytów?
Podczas wymiany licznika program pyta o możliwość doliczenia odczytów do późniejszego zafakturowania. Funkcja ta
umożliwia oznaczenie odczytu jako zafakturowany, co skutkuje możliwością przeniesienia odbiorcy do komputerka
przenośnego. W przypadku kiedy zostaje cofniecie wymiany (ponowna wymiana), następuje kolejne doliczenie do
faktur (wzrost ilości wody i ścieków podczas wystawienie faktury).
W przypadku wystąpienia nieścisłości, należy zwrócić uwagę na opcje Doliczenie do faktur (Kartoteka odbiorców →
Zestawienia → Doliczenia do faktur). Jeżeli istnieją doliczenia które nie mają być brane pod uwagę, można je usunąć
(Operacje dla usług lub w przypadku większej ilości Operacje globalne → Anulowanie usług → Usuń).

12. Nastąpiła sprzedaż lokalu. Jak przenieść wodomierz na nowego odbiorcę?
W takim przypadku można wykonać operację na dwa sposoby.
1. Przenosimy wodomierz na nowego odbiorcę. W kartotece starego odbiorcy wykonujemy czynność zdjęcia
wodomierza, a następnie zakładamy wodomierz w kartotece nowego odbiorcy. W tym przypadku zachowujemy całą
historie odczytów na starym odbiorcy, na nowym odbiorcy pojawia się przeniesiony wodomierz z wskazanym stanem.
2. Przeniesienie całego odbiorcy na nowego klienta i zmiana jego nazwy. W tym celu w kartotece odbiorcy
klikamy przycisk Przenieś i wskazujemy nowego klienta, zatwierdzamy. Ta opcja umożliwia przeniesienie całej historii
odczytów.

13. Dlaczego podczas obliczania kwoty VAT z całkowitej kwoty za dany miesiąc
wychodzą różnice między kwotą VAT w programie a kwotą VAT obliczoną
ręcznie?
Różnice wynikają z zaokrągleń podczas obliczania kwoty VAT. Szczególnie widoczne jest to w kwocie abonamentu
która jest stała (kwota zaokrąglenia jest stale podnoszona lub obniżana). Suma różnic między kwotami VAT daje nam
„błąd” między ręcznym przeliczeniem od kwoty całkowitej a kwotą automatycznie obliczoną z programu.
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14. Dlaczego podczas przegrywania odczytów z komputerka przenośnego, nie
zostaje przegrana jedna faktura (wcześniej klient przyszedł do kasy i został
dokonany odczyt ręczny oraz wystawiona faktura)?
1. W tym przypadku należy wystawić fakturę korygującą do zera (usunąć fakturę), a następnie w liście
odczytów i ryczałtów uznać wprowadzony odczyt za nierozliczony i go usunąć.
2. Z komputerka przenośnego wgrywamy jeszcze raz tą samą bazę i zapisujemy. Program zapisze tylko ten
odczyt i wystawioną fakturę która wcześniej nie była zapisana.
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