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WSTEP
Podrecznik uzytkownika zawiera informacje o komercyjnym programie oferowanym pod nazwa
handlowa Aplikacja Ramzes Ramzes Rejestrator.
Podrecznik uzytkownika zawiera informacje niezbedne do korzystania z programów wchodzacych w
sklad Aplikacji Ramzes.
Podrecznik przygotowano dla wersji 16.55.14
Dolozono wszelkich staran, aby informacje zawarte w podreczniku byly kompletne i zgodne ze
stanem oprogramowania na dzien przygotowania niniejszego opracowania (2016-10-31).
Niemniej, z powodu nieustannie prowadzonych prac rozwojowych, producent zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w programie. W zwiazku z powyzszym zakres funkcjonalny dostarczanego
programu moze byc inny, niz wynika to z opisu.

Forma prezentacji
Poszczególne funkcje programu zostaly zaprezentowane w
sposób umozliwiajacy szybkie rozpoczecie pracy. Informacje
przedstawiono w kolejnosci wynikajacej z potrzeb konfiguracji
programu oraz sposobu jego uzytkowania podczas normalnej
eksploatacji.

Zyczymy milej pracy z systemem
AURA Technologies Sp. z o.o.
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O programie Rejestrator
Aplikacja Ramzes Rejestrator stworzony zostal z mysla o umozliwieniu rejestracji
dokumentów poza programami ksiegowymi:

Ramzes – Ksiegi Handlowe
Ramzes – PKPiR
Ramzes - Ryczalt

Korzystanie z rejestratora mozna podzielic na etapy:
wykonanie eksportu z programu ksiegowego
wprowadzenie danych w Rejestratorze
wykonanie importu do programu ksiegowego
ewentualna weryfikacja zaimportowanych danych.
Eksport i import dotycza danych aktualnej firmy oraz konkretnego programu w
konkretnej wersji. Oznacza to, ze:

Do czasu importu wprowadzonych w rejestratorze danych nie
nalezy modyfikowac Aplikacji Ramzes do nowszej wersji.
Program Rejestrator.exe nie wymaga odrebnej licencji natomiast nalezy posiadac
licencje rozszerzajaca mozliwosci wlasciwego programu ksiegowego. Bez tego program
umozliwia zaimportowanie jedynie dwóch dokumentów.
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Eksport i Import w programie ksiegowym
W

Menu programu Narzedzia

udostepniono

rejestrator dokumentów .

Funkcja pozwala na wykonanie eksportu i importu danych i programu Rejestrator.exe
pomiedzy wybranym katalogiem a programem ksiegowym. Zaleca sie wskazywanie
folderu na urzadzeniu zewnetrznym. Moze to byc np. pendrive ale równie dobrze moze
to byc katalog na dysku lokalnym, który bedzie pakowany i rozpakowywany a sama
wymiana bedzie miala miejsce np. poprzez przeslanie programem pocztowym.
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W celu zwiekszenia bezpieczenstwa do korzystania z tej funkcji uprawniony jest
uzytkownik bedacy Administratorem czyli pierwszym uzytkownikiem z listy
uzytkowników.

1.1.1

Wskazanie katalogu
Uruchomienie funkcji rejestrator dokumentów wymaga wskazania operacji (Eksport
lub import) oraz katalogu.
Wyboru operacji dokonywany jest przy uzyciu przycisku
.

Wybór katalogu inicjowany jest uzyciem przycisku

odbywa po którym

dostepne sa zmiany katalogów, wybór napedu oraz, jesli trzeba, tworzenie nowego
katalogu.
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Mozna wybrac folder na innym napedzie:

Mozliwe jest tez utworzenie katalogu:

Wybór katalogu dokonywany jest porzez uzycie klawisza

albo przycisku

.
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Wskazany folder nie moze byc pusty:

1.1.2

Eksport do wskazanego katalogu
Po wskazaniu katalogu mozna wyeksportowac do niego dane i program Rejestrator.
exe.
Operacja jest inicjowana uzyciem przycisku

.

Do czasu importu wprowadzonych w rejestratorze danych nie
nalezy modyfikowac Aplikacji Ramzes do nowszej wersji.
1.1.3

Import ze wskazanego katalogu
Po wskazaniu katalogu mozna zaimportowac z niego dane do programu ksiegowego.
Operacja jest inicjowana uzyciem przycisku
jest ostatnio wskazywany katalog.
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Poprawnie zakonczony eksport konczy sie komunikatem:

W przypadku importowania w wersji demonstracyjnej pojawi sie komunikat dotyczacy
ograniczenia importu do dwóch dokumentów.

W przypadku stwierdzenia bledów dot. niepoprawnych danych, niepoprawnej wersji lub
próby ponownego importu pojawia sie stosowne komunikaty:
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Program kontroluje próbe zaimportowania dokumentu, który juz istnieje w ewidencji. W
takim wypadku pojawia sie stosowny komunikat:

Przy próbie wczytania paczki importowej na innej wersji niz byla tworzona pojawia sie
komunikat:

Istnieje mozliwosc dolaczenia takiej paczki w ramach uslug serwisowych, po przeslaniu
archiwum (3 pliki) i zlozeniu zamówienia.
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Uruchomienie programu Rejestrator
Po wykonaniu eksportu w programie ksiegowym w wskazanym folderze znajduja sie
program Rejestrator.exe oraz dane dotyczace firmy.

Po uruchomieniu programu pojawi sie okno glówne programu Rejestrator.exe oraz
informacja:
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Okno glówne programu
Glówne okno programu zawiera elementy typowe dla Alikacji Ramzes.

Menu glówne

Polecenia menu glównego umieszczone sa w poziomym pasku w górnej czesci okna:

Glówne menu programu jest typowym menu rozwijalnym o nastepujacej strukturze:
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Analogicznie w programach Ryczalt:

oraz Ksiegi Handlowe:

Mozna je wykonywac zarówno przy pomocy myszy wskazujac odpowiednia pozycje, jak
i przy uzyciu klawiatury.
W zaleznosci od konfiguracji programu, niektóre pozycje menu moga miec zmieniona
numeracje albo byc niewidoczne.
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Warto zwrócic uwage na fakt, ze klawisz
wtedy, gdy przycisk
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– Kalkulator jest dostepny nawet

jest nieaktywny, co umozliwia wykonanie dodatkowych

obliczen podczas wprowadzania dokumentu.
Glówne menu programu jest typowym menu rozwijalnym o nastepujacej strukturze:
1.2.1.2

Menu przycisków

Ponizej menu glównego wyswietlone sa dane dotyczace aktualnej daty systemowej,
menu przycisków (ikony ulatwiajace dostep do wybranych polecen programu).

Dzieki takiej lokalizacji mozliwe jest wygodne wybranie przy pomocy myszki czesto
uzywanych funkcji.
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Uwagi koncowe
Prezentowane w podreczniku przyklady zawieraja informacje majace jedynie zilustrowac
zasady dzialania programu. Przypadkowa zbieznosc z danymi rzeczywistymi nie moze
stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczen z czyjejkolwiek strony. W razie
stwierdzenia nieprawidlowosci przedstawionych informacji badz posiadania innych
uwag, prosimy o niezwloczne zgloszenie ich do serwisu firmy producenta, co pozwoli
wprowadzic stosowne poprawki.

Odpowiedzialnosc za prawidlowe stosowanie
zasad prawa spoczywa w calosci na
Uzytkowniku.

Producent (AURA Technologies Sp. z o.o.) nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
ewentualne szkody wynikle z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym
opracowaniu.
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