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Настанова користувача 
АС Підприємець v1.21 – призначена для автоматизації управлінського обліку сфери торгівлі та 

надання послуг у фізичних осіб підприємців з можливість роботи по мережі, з кількох 

комп’ютерів. 

 Основні функції: 

- Можливість роботи з двома організаціями для відмежування реалізації підакцизних 

товарів від інших. 

- автоматизація процесу реалізації товарів, послуг, в тому числі з підакцизними 

товарами(робоче місце касирів) (Можливість підключення реєстратора розрахункових 

операцій МІНІ ФП54.1. Види розрахунків: готівка, картка, реалізація в борг. Можливість 

використання сканера штрихкодів та карток на знижки клієнтам. Можливість неповного 

відвантаження чека, з подальшим відвантаженням) 

- Підсистема повернення товару. Можливість набору товарів в чек по коду, штрихкоду, 

назві. 

- Автоматизація процесу оприбуткування товарів (Журнал прихідних документів, аналітика 

по постачальнику, даті, ведення розрахунків з постачальниками, можливість додаткового 

контролю введених документів) 

- Автоматизація проведення переоцінки товару (індивідуальне, групове (по назвах, по 

постачальнику) 

- Автоматизація касових розрахунків (ведення журналу касових документів, закриття 

касового дня, прихідні та розхідні ордера,  можливість додаткового контролю)  

- Автоматизація довідників (довідник номенклатури, довідник клієнтів, довідник 

співробітників, довідник дисконтних карток) 

- Можливість використання програми лояльності з використання карток на знижку ( з 

відображенням суми накопичення по даному клієнту) 

- Можливість аналітики сум реалізації по продавцях (касирах) для вирахування відсотка від 

реалізації 

- Автоматизація обліку товарів (залишки товару в розрізу кодів, назв постачальників (для 

формування замовлень), партійний облік, можливість ведення контролю за термінами 

придатності товарів, які швидко псуються. Інвентаризація ТМЦ. Списання товару на 

витрати, особисті цілі власника, повернення товару постачальнику. 

- Автоматизація звітів ( звіт про визначення фінансового результату (різниця між 

прихідною ціною та ціною реалізації з врахуванням знижки в розмірі окремих товарів, 

груп товарів чи постачальнику. Звіт по списанню товарів на витрати в такій  аналітиці. 

Фінансовий результат по днях для заповнення книги обліку доходів та витрат ФОП) 

- Можливість контролю за відшкодуванням по пост терміналу. 

- Підсистема роботи з фіскальним реєстратором (автоматичне роздрукування фіскальних 

чеків по товарах, що мають фіскальну ознаку, автоматизоване відкриття т закриття дня, 

службове внесення та службове вилучення, контроль за залишком грошових коштів та 

розрахунків по картах, роздрукування Z-звіту та Х-звіту. Автоматичне перепрограмування 

товарів в реєстратор розрахункових операцій) 
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Підсистема реалізація товарів, послуг 

 
В даній підсистемі здійснюється реалізація товарів та послуг. Жовте поле – робоче. Набір позицій чека здійснюється кнопкою 

ДОДАТИ. Зміна та коригування чека здійснюється кнопками ЗМІНИТИ, ВИДАЛИТИ, ОЧИСТИТИ. Верхнє робоче поле чека здійснює 

нагромадження позицій не підакцизних товарів, нижнє робоче поле відповідно – підакцизних. 
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Оплата чека здійснюється через кнопку ОПЛАТИТИ ЧЕК. Після чого здійснюється проведення чека. 
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Реалізація товарів, що мають ознаку партії 

 
При реалізації товарів, які мають ознаку ПАРТІЇ, що проставляється в довіднику номенклатури, або при введенні товару, 

відкривається додаткова таблиця вибору партій.  
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Журнал чеків 

 
Даний журнал забезпечує перегляд та операції з чеками.  
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Введення прихідної накладної 

 
Через дану Підсистему здійснюється прихід товару аналогічно до реалізації товару.  Розділ націнка дозволяє здійснювати 

автоматичну націнку на позиції накладної  
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Журнал прихідних документів 

 
Даний журнал забезпечує перегляд та операції з прихідними накладними. Забезпечує фільтрацію та оплату відповідної 

накладаної. 
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Переоцінка товару 

 
Даний документ здійснює автоматичну або ручну переоцінку товару, як по одному товару, чи групі (вказується в 

фільтрі назви) чи по постачальнику. Колонка нова ціна, дозволяє ручне коректування ціни товару, яке не змінюватиметься 

при виборі процентів переоцінки. 
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Документ інвентаризація  

 
Документ інвентаризація здійснює проведення надлишків та недостач товарів. Коректування залишків здійснюється 

по колонці КІЛЬКІСТЬ ФАКТИЧНА. 
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Документ списання товару 
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Документ списання товару здійснює списання на Витрати, потреби власника, чи повернення обмін товару.   
 

 

 

 

Довідник клієнтів 

 
Довідник список клієнтів містить інформацію щодо занесених клієнтів та забезпечує можливість перегляду, створення та 

редагування даних клієнта та його видалення 
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Довідник дисконтних карток 

 
 

Довідник дисконтних карток містить інформацію щодо виданих дисконтних карток  клієнтам та забезпечує можливість 

перегляду, створення та редагування та їх видалення 
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Довідник номенклатури 

 
 

Довідник номенклатури містить інформацію щодо занесених товарів та забезпечує можливість перегляду, створення та 

редагування даних товару та його видалення 
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Довідник співробітників 

 
Довідник Співробітників містить інформацію щодо працівників та забезпечує можливість перегляду, створення та редагування 

даних працівників та їх видалення. Тут також проставляється можливість встановлення ознаки АДМІНІСТРАТОР. 
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Залишки товару на складі 

 
Дане меню відображає актуальні залишки товару та забезпечує можливість фільтрування залишків по коду, назві, 

постачальнику, підприємцю, мінусові та інші. 
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Контроль терміну придатності товару 

 
Дане меню забезпечує можливість контролю за тернами придатності товару, якщо вони містять ознаку партії по 

даті. Кількість днів до закінчення терміну придатності показує кількість днів, що залишились до закінчення терміну 

придатності , зі знаком «-« кількість днів протермінування. 
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Звіт зведення результатів за місяць 

 
 

Даний документ здійснює відображення результату (різниці між прихідною ціною та ціною продажу) в цілому по 

зазначеному періоді або від фільтровано по коду товару, групі товарів чи  постачальнику. Доступ до звіту має користувач 

лише з правами адміністратора. 
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Звіт списання на витрати 

 
 

Даний документ здійснює відображення результату списання товарів на витрати , що здійснюється документом 

списання з ознакою НА ВИТРАТИ в цілому по зазначеному періоді або від фільтровано по коду товару, групі товарів чи  

постачальнику. Доступ до звіту має користувач лише з правами адміністратора. 
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Звіт фінансовий результат по днях, для ведення книги обліку доходів та витрат 

 
Даний звіт відображає фінансовий результат по днях для заповнення книги обліку доходів та витрат  
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Підсистема роботи з РРО 
 

 
 

 
 

Дані пункти меню забезпечують автоматичну роботу з командами фіскального 

реєстратора МІНІ ФП54.1 виробника ТОВ «Унісистем»  
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Підсистема каса 

Прихідний касовий ордер 

 
 

Розхідний касовий ордер 

 
 

Документи ПРИХІДНИЙ та РОЗХІДНИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР здійснюють 

проведення відповідно приходу грошових коштів в касу та розходу з каси. Дані по 

рухи цих документів будуть відображатись у ЖУРНАЛІ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ  
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  Закриття касового дня 

  
Дане меню дозволяє здійснювати автоматичний підрахунок залишку в касі та виведення різниць 
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Журнал касових документів 

 
 

 Даний журнал здійснює відображення руху касових документів та забезпечує можливість їх перегляду без 

можливості коректування.  
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Головне меню 

 


