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Canvis al document
V 3.1.1 – Es substitueix el llistat c310 pel llistat 1335
v 3.1 – S'afegeix com fer una regularització d'estoc
S'afegeix com treure l'inventari (llistat c310)
v 3.0 - S'afegeix com fer una comprar, és a dir, com ficar estoc al sistema.
S'afegeix un índex.
S'afegeix apartat de preguntes i respostes.
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Com fer una venda
1. Assegurar-nos primer quer ens trobem a l'entorn que ens pertoca. Per
exemple, si el que volem és vendre productes de la OIAC hem de trobarnos a l'entorn OIAC.
2. Fem clic sobre 'Menú

Fitxes

Persones'

3. Primer premem F2 al nostre teclat.
S'obrirà una finestra com aquesta:

Li donem a 'OK'.
Sortirà la següent finestra preguntant-nos si volem fer una venda amb
l'usuari que teníem seleccionat quan hem premut sobre F2. Li diem que NO.

4. Al DeporWin existeixen dos tipus de vendes que podem fer: amb titular i
sense titular (anònimes).
4a. Si el que volem fer és una venda anònima em de fer clic sobre
"Dessasignar l'usuari de la venda/compra". A continuació seleccionaríem els
productes que volem vendre.
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4b. Si el que volem fer és una venda amb titular farem clic sobre "Escollir
un usuari de la venda/compra". A continuació s'obrirà la típica finestra per
buscar un usuari.

Busquem a la persona i li donem sobre Acceptar. Ara ja surt l'usuari
vinculat a la venda.
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El programari permet escollir un usuari que consti com a titular (persona
que fa la compra) i un altre que consti com a titular econòmic (persona
que paga la compra).
5. Escollim els productes que l'usuari vol comprar, seleccionant-los en las
diferents categories.

Cada producte té un preu unitari i estoc assignat.
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6. Si ens equivoquem podem buidar tota la cistella de la compra amb el
botó "Vaciar" o seleccionar l'article que volem eliminar a la cistella de la
compra i fer clic sobre la tecla "Suprimir" del teclat.

El botó "Cancel·lar" cancel·la la venta en curs.
Si el que volem és canviar la descripció del producte (si està configurat per
poder canviar-la), el preu o la quantitat hem de fer doble clic sobre el
producte en qüestió de la cistella de la compra i s'obrirà la següent finestra
on puden fer aquests canvis.

També podem augmentar la quantitat de un producte fent X vegades clic
sobre el producte.
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7. Una vegada que hem acabat de seleccionar els productes fem clic sobre
el botó "Cobrar"

Si surt el següent missatge vol dir que no hi ha suficient estoc de un
producte seleccionat per a la venda.

8. Seleccionem la forma de pagament, ja assignada per defecte i fem clic
sobre el botó "Acumular"
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Fem doble clic sobre la forma de pagament per poder imprimir el full de
pagament C60.

Una vegada finalitzada la venda no és necessari tancar sessió amb el botó
"Tancar Sessió".
Con formato: Título 2
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Com introduir estoc

Introduir estoc és bàsicament comprar producte. Això és fa mitjançant el
TPVWIN.
Al fer la compra posarem sempre el preu en positiu (tal com surt), ja que el
sistema interpreta que és una compra i internament ho calcula en negatiu.
1. Obrim llavors el TPVWin amb l'entorn que pertoqui. Per exemple, si el
que volem és comprar productes de la OIAC (introduir stick) hem de trobarnos a l'entorn OIAC.

2. Fem clic sobre 'Compras -> Compras'

3. S'obrirà una finestra com aquesta. Li donem a 'OK'.
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4. Escollim com a usuari de comprar a l'usuari "Magatzem Ajuntament" (id
71192)

5. Seleccionem els productes que volem afegir estoc (introduir al sistema).
Hem de posar la quantitat que introduïm de cadascun dels productes.

6. Una vegada que hem acabat de introduir/comprar els produces fem clic
sobre el botó "Pagar".
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7. Seleccionem la forma de pagament, 'Albarà de comprar' i fem clic sobre
el botó "Acumular" (pantalla dividida en dos perquè es vegi correctament).

Fem doble clic sobre la forma de pagament ('Albarà compra') i no imprimim
res (no fa falta imprimir res).
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Una vegada finalitzada la compra no és necessari tancar sessió amb el botó
"Tancar Sessió".

12

Com regularitzar l'estoc

En el cas de que no ens quadri l'estoc (tenim més o menys productes del
que diu l'inventari amb el llistat 1335), és necessari fer una regularització
de l'estoc.
Al fer la venda de productes per regularitzar l'estoc posarem sempre com a
preu específic 0 euros ja que si no ho fem així després no quadrarà el llistat
d'ingressos (llistat 476).

1. Premem F2 i s'obrirà una finestra com aquesta:

Li donem a 'OK'.
Sortirà la següent finestra preguntant-nos si volem fer una venda amb
l'usuari que teníem seleccionat quan hem premut sobre F2. Li diem que NO.
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2. Escollim com a usuari de comprar a l'usuari "Magatzem Ajuntament" (id
71192)

3. Fem la venda amb preu 0€. Per fer una venda amb preu 0€, amb la tecla
ALT premuda fem clic al producte que volem vendre amb preu 0€ i
seleccionem el número de unitats. Las unitats seran en negatiu si hi ha
excedent d'estoc o en positiu si hi ha manca.
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4. Una vegada que hem finalitzat de regularitzar l'estoc fem clic sobre el
botó "Cobrar".

5. Seleccionem la forma de pagament, 'Regularització Stock' i fem clic
sobre el botó 'Acumular' (pantalla dividida en dos perquè es vegi
correctament)

Fem doble clic sobre la forma de pagament ('Regularització Stock') i no
imprimim res (no fa falta).
Una vegada finalitzada la regularització d'estoc no és necessari tancar
sessió amb el botó "Tancar Sessió".
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Refrescar C60 (Actualitzar data de pagament)

Con formato

El que cal fer és
-

-

Anem a la pestanya pagaments de la persona i busquem el pagament
C60 pendent de cobrament i caducat.
Fixar-nos en el C60 que tenim (si cal ens ho apuntem per no oblidarnos de quin és). Després el podrem consultar a les anulacions a la
fitxa.
Ens col·loquem sobre el camp venta (només apareix si estic a la
columna venta) i fem botó dret Cambiar Forma de Pago

Escollim metàl·lic i No imprimir

Si quan tornem a la finestra de pagaments no es veuen els pagaments
premem F5 per refrescar la pantalla.
Un altre vegada, des de el camp venta, botó dret, CAMBIAR FORMA DE
PAGO.
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Con formato: Numeración y
viñetas

Seleccionem la forma de pagament que teníem, ho deixem pendent de
cobrament i cliquem IMPRIMIR. Per exemple, el Centric té "C60 CENTRIC"
com a forma de pagament.

Eliminado: El que cal fer és¶
¶
<#>Fixar-nos en el C60
que tenim (si cal ens ho
apuntem per no oblidar-nos
de quin és). Després el
podrem consultar a les
anulacions a la fitxa¶
<#>Ens col·loquem sobre
el camp venta (només
apareix si estic a la
columna venta) i fem botó
dret Cambiar Forma de
Pago¶

Si el que volem NOMES es reimprimir el document C60, sense refer
la ràfega, cal fer reimprimir tiquet, no reimprimir tiquet acumulado.

<#>
¶
Escollim metàl·lic i No
imprimir¶
¶
... [1]
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Com treure el llistat d'ingressos

Un cop hem fet les vendes ens serà útil poder extreure un resum mensual
de tots els ingressos.

Per a fer-ho anirem al botó 'LLISTATS' de l'espai de treball de
'MENÚ
FITXES
PERSONES'

Al clicar-lo ens
apareixerà una nova
finestra emergent on
hi haurem d'escriure,
sense pressionar res
de res, la clau 476.
Premem 'Intro'.

Aleshores, ens
apareixerà una nova finestra emergent on ens demanarà com volem
visualitzar les dades, i ens donarà diverses opcions en format icones. Es
poden utilitzar totes les que siguin clicables.

-

Pantalla : Mostra les dades tabulades de una forma definida.

-

Taula Dinàmica : Permet jugar amb els camps i escollir la millor
forma de presentar-ho. Hi ha configuracions desades que són les més
útils. Un cop es veu la taula dinàmica, cal anar al menú "Arxiu" per
escollir-la

Escollim l'opció de taula dinàmica.
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Emplenem els camps "Fecha cobro inicial", "Fecha cobro final' y 'Caja'.
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Hi ha l'opció de carregar una configuració per defecte de un llistat. Per
carregar una configuració anem a "Archivo" i premem sobre la configuració
que volem.

El llistat dinàmic permet fer filtratge per els diversos camps, per exemple,
"Fecha de Cobro", que ens permet filtrar els ingressos per dies.
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Exportar a Excel o HTML
Des de el menú "Tabla Dinàmica" anem a “Exportar…”:

En el menú exportar escollim entre HTML o Excel y fem clic en “Exportar”:

Les dades exportades es veuen tal qual es veien en la configuració de la
taula dinàmica.

Per consultar el estoc és el llistat 1335.
Si voleu més informació sobre taules dinàmiques podeu consultar el següent
enllaç http://goo.gl/QKM3kM
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Com treure el llistat d'inventari
Compararem el inventari físic amb la impressió del llistat d'estoc actual
(teòric) amb el llistat 1335.
1. Obrim el llistat 1335 de la mateixa forma que hem explicat al punt
anterior.

2. Deixem les opcions que surten per defecte: Sin plantilla i Taula dinàmica.
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4. Posem al filtre la data d'avui per veure l'estat teòric de l'estoc. La data
d'avui surt ja omplerta per defecte.

5. I ja tenim un llistat amb l'inventari teòric a data d'avui.
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Com pujar fitxers de La Caixa al Deporwin

Naveguem pel nostre disc per trobar el fitxer que haurem descarregat del
banc.
Els fitxers C60 es troben a la unitat I, a la següent ruta: I:\bancsC60
Tindrem en compte de marcar l'opció de "Recibos Cobrados por el Banco
(C60)" i al tribut queda 000
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Per trobar el fitxer, hem de dir-li que mostri "todos los archivos"

Un cop tenim seleccionat en pantalla el fitxer li donem al botó "Analizar"

Ens mostrarà els pagaments que estan inclosos en el fitxer a nivell
informatiu
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Li donem a Acceptar .
Quan veiem els missatges de que tot és correcte, li donem al botó de sortir.

Ara podem anar a la pestanya pagaments i veure que efectivament s'ha
cobrat al Deporwin.
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Preguntes i respostes

- Si anul·lo una venta, que passa amb l'estoc del producte anul·lat?
Si esborrem el C60 o pagament del producte, l'estoc es posa bé
automàticament.
- Si canvien un producte per un altre, com fem per que quadri
l'estoc?
La manera de fer-ho seria fent clic amb el botó dret sobre l'article que es
retorna i fent clic normal sobre el nou producte. Sortirà així en negatiu la
devolució i en positiu la compra, i a més a més quadrarà l'estoc i els
pagaments (encara que hi hagi dos pagaments positius i un negatiu, quadra
amb la venta realitzada).
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Página 17: [1] Eliminado

Ajuntament del Prat de Llobregat

25/11/2013 13:32:00

El que cal fer és
Fixar-nos en el C60 que tenim (si cal ens ho apuntem per no oblidar-nos
de quin és). Després el podrem consultar a les anulacions a la fitxa
Ens col·loquem sobre el camp venta (només apareix si estic a la columna
venta) i fem botó dret Cambiar Forma de Pago

Escollim metàl·lic i No imprimir

Si no es veuen els pagaments fer F5 per refrescar
Un altre vegada, des de la venta, CAMBIAR FORMA DE PAGO

Seleccionem la forma de pagament que teníem , ho deixem pendent de
cobrament i cliquem ACUMULAR

Repetim el procés per tots els elements que volem acumular.
Quan haguem acabat botó dret i donar a TANCAR

A la finestra que apareix donar a IMPRIMIR

Per Serveis Socials, ens trobarem amb els pagaments de Serveis Socials i
Pla Educatiu i la resta de pagaments en C60. Amb aquests és sobre els que
cal fer el pas a metálic i un altre cop posar-ho com a C60 i anar acumulant
perque generi un document de pagament amb la diferència.

