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Wstęp 

Witamy uczestników instruktażu „Obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Korzystanie z systemu Magazyn 
VULCAN”. 

Instruktaż realizowany jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu infor-
matycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” dofinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 

Zakłada się, że po zakończeniu instruktażu uczestnik jego uczestnik pozna podstawowe informacje z za-
kresu korzystania z systemu Magazyn VULCAN, w tym będzie potrafił: 

• przygotować aplikację do pracy, 

• wykorzystywać dane z aplikacji Stołówka VULCAN, 

• ewidencjonować dokumenty magazynowe, 

• przeprowadzać inwentaryzację, 

• sporządzać raporty i zestawienia.  

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizowane 
w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyj-
nej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Przygotowanie programu Magazyn VULCAN do pracy 

W rozdziale tym opisany został proces konfiguracji i parametryzacji aplikacji, który należy wykonać w celu 
przygotowania programu do prowadzenia ewidencji magazynowej. Dowiedzą się Państwo, które parame-
try/ słowniki są dostarczane przez dostawcę oprogramowania, a które należy zdefiniować lub zmodyfikować. 

Ćwiczenie 1. Modyfikowanie danych jednostki 

Dane na temat jednostki pobierane są automatycznie z Platformy VULCAN. W programie Magazyn 
VULCAN użytkownik ma możliwość ich modyfikacji.  

1. Na karcie Konfiguracja wybierz jednostkę i kliknij widok Dane jednostki. 

2. Wybierz odpowiednią sekcję i kliknij przycisk Zmień. 

3. Zmodyfikuj dane i kliknij przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 2. Dodawanie konta bankowego 

Aby dodać konta bankowe na zakładce Konta bankowe kliknij przycisk Dodaj, uzupełnij wymagane pola, 

a następnie zapisz zmiany. 

 

Ćwiczenie 3. Określanie podstawowych parametrów 

Parametry należy zdefiniować przed wprowadzeniem do programu pierwszych dokumentów. Po wprowa-
dzeniu dokumentów parametry nie będą podlegały edycji.  

W kolejnym kroku użytkownik powinien zdefiniować ogólne parametry, czyli: 

• określić parametry wydruku – nazwę i adres jednostki, które będą widniały w stopce drukowanych 
dokumentów 

• wybrać metodę obsługi magazynu – FIFO lub Ręczny. 

Aby określić parametry w widoku Konfiguracja/Parametry ogólne kliknij przycisk Zmień. Zapisane informacje 
będą widoczne na wprowadzonych dokumentach i wydrukach. 
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Jeżeli w Parametrach uzgodniono Definiowanie stanu początkowego na Tak, to w pierwszej kolejności należy 
wprowadzić informacje o stanie do systemu. Jeśli stan początkowy nie zostanie zdefiniowany, użytkownik 
nie będzie miał możliwości wprowadzania dokumentów magazynowych. 

Ćwiczenie 4. Opisanie słowników 

W słownikach gromadzone są informacje niezbędne do wykorzystania programu w codziennej pracy. Po-
prawnie zdefiniowane pozycje słownikowe będą wielokrotnie wykorzystywane przy tworzeniu dokumen-
tów magazynowych oraz generowaniu zestawów i wydruków. 

Słowniki dostępne są na karcie Konfiguracja/ Słowniki. 

 

Magazyny 

Aby zdefiniować słownik magazynów dostępnych w jednostce: 

1. W drzewie wybierz słownik Magazyny i kliknij przycisk Dodaj. 

2. W wyświetlonym oknie: 

 Wpisz skrót. 

 Określ nazwę magazynu. 

 Wybierz typ magazynu: Zwykły, Depozytowy (działający na zasadzie wypożyczalni, np. narzędzi) lub 
Żywnościowy (magazyn towarów żywnościowych wykorzystywany przy współpracy z programem 
Stołówka VULCAN). 

 Określ aktywność. 

 Zdecyduj czy dla danego magazynu należy określić stan początkowy. 

 Kliknij przycisk Dodaj: 
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- określ parametr na rok – wybierz rok, 

- określić jak będą się wyświetlały ceny produktów na magazynie – W netto, W brutto, Z uwzględnie-

niem VAT, 

- w przypadku wybrania ceny produktów w magazynie z uwzględnieniem VAT pojawi się do uzu-
pełnienia pole Ceny w pliku JPK. 

 

Aby edytować opis magazynu kliknij kliknąć ikonę . 

Kategorie produktów 

Słownik ten zawiera rodzaje produktów gromadzonych w magazynie (te same kategorie zostały zdefinio-
wane także w programie Stołówka VULCAN). Aby dodać nową kategorię kliknij przycisk Dodaj. 

 

Jednostki miary 

W celu ujednolicenia zapisu jednostek miar we wszystkich tworzonych dokumentach, w programie 
umieszczony został słownik Jednostki miary. 

Aby dodać słownik kliknij przycisk Dodaj i wypełnij puste pola. 
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PKWiU 

Słownik o nazwie PKWiU pozwala na wybieranie, dodawanie i zmienianie symboli Polskiej Klasyfikacji Wy-
robów i Usług, używanych podczas wprowadzania indeksów materiałowych. Użytkownik powinien dosto-
sować go do potrzeb jednostki. 

Aby utworzyć słownik symboli kliknij przycisk Wybierz elementy słownika, zaznacz wybrane pozycje i kliknij 

przycisk . 

 

CPV 

Słownik CPV czyli Wspólny Słownik Zamówień to jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień 

publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające 

przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Użytkownik powinien dostosować go do potrzeb 

jednostki. 

Aby utworzyć słownik symboli kliknij przycisk Wybierz elementy słownika, zaznacz wybrane pozycje i kliknij 

przycisk . 
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Obiekt 

W słowniku obiektów powinny zostać zdefiniowane opisy budynków, do których będą trafiały produkty 
z magazynu. Pozycje słownikowe są wykorzystywane w generowanych wydrukach i zestawieniach, np. 
wydatki poszczególnych obiektów. 

Aby dodać obiekt do listy kliknij przycisk Dodaj i wpisz jego nazwę.  

Ćwiczenie 5. Tworzenie listy kontrahentów 

W słowniku kontrahentów informacje o kontrahentach gromadzone są na dwóch gałęziach: firma i osoba. 
Pozycje słownika można wprowadzać pojedynczo lub grupowo, kopiując dane np. z pliku programu Excel. 

1. Aby dodać kontrahenta kliknij przycisk Dodaj i uzupełnij puste pola. Dane na temat firmy można pobrać 
z bazy GUS (przycisk Pobierz dane z GUS) po uprzednim wpisaniu numeru NIP. 

 

2. Przycisk Dodaj grupowo umożliwi grupowe dodanie kontrahentów, np. poprzez skopiowanie danych 
z pliku Excel.  

Ćwiczenie 6. Tworzenie wzorców numeracji dokumentów 

Program umożliwia stworzenie wzorców dokumentów: 

• Przyjęcie zewnętrzne (PZ) – wzorzec zostanie automatycznie pobrany w procesie inwentaryzacji, 

• Wydanie zewnętrzne (WZ), 

• Przyjęcie wewnętrzne (PW), 
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• Rozchód wewnętrzny (RW), 

• Przesunięcie międzymagazynowe (MM), 

• Spis z natury, 

• Różnice inwentaryzacyjne. 

Aby utworzyć wzorzec numeracji w widoku Konfiguracja/ Wzorce numeracji wybierz dokument z listy i kliknij 
przycisk Dodaj. 

Ćwiczenie 7. Wprowadzanie indeksów  

Słownik indeksów zawiera pozycje magazynowanych produktów. Słownik ten jest zasilany automatycznie 

w przypadku gdy do programu Magazyn VULCAN wpłynie zamówienie z programu Stołówka VULCAN. Pra-

widłowo opisany indeks powinien mieć: 

- Unikalny indeks 

- Czytelną nazwę 

- Indeks zewnętrzny – indeks ten powinien być tożsamy z indeksem wprowadzonym w progra-
mie Stołówka VULCAN 

- Przypisaną jednostkę miary 

- Określoną Ilość minimalną 

- Określoną cechę/ kategorię produktu 

- Zdefiniowaną pozycję PKWiU 

- Zdefiniowaną pozycję CPV 

Słownik indeksów można napełnić dwojako: 

1. Kopiując i wklejając poszczególne indeksy z uprzednio przygotowanego pliku programu Excel (kombi-
nacja klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V).  

2. Wpisując pozycje indeksów ręcznie (menu Zasoby/ Indeksy, przycisk Dodaj indeksy). 

Ćwiczenie 8. Wprowadzenie stanu początkowego magazynu 

Jeżeli w magazynie znajdują się już produkty, użytkownik ma możliwość odnotowania tej informacji w pro-
gramie. W tym celu powinien zdefiniować stan początkowy magazynu. Przed wprowadzeniem stanu po-
czątkowego należy wprowadzić listę indeksów. 

Jeżeli w Parametrach uzgodniono Definiowanie stanu początkowego na Tak, w pierwszej kolejności należy go 
wprowadzić do systemu. Jeśli stan początkowy nie zostanie zdefiniowany, użytkownik nie będzie miał moż-
liwości wprowadzania dokumentów magazynowych. 

Aby odnotować stan początkowy: 

1. W widoku Konfiguracja/Parametry ogólne kliknąć przycisk Zmień i w polu Definiowanie stanu początkowego 

zaznaczyć Tak. 

2. Na karcie Dokumenty kliknąć przycisk Wprowadź stan początkowy. 
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3. Określ datę utworzenia. 

4. W wyświetlonym oknie wstaw nowe wiersze i wpisz stan początkowy. Można posłużyć się listą zdefi-
niowaną w słowniku indeksów. Jeśli słownik indeksów nie jest zasilony, należy wpisać dane ręcznie. 

W przypadku korzystania z programu Stołówka VULCAN słownik indeksów w programie Magazyn VULCAN 
może zostać zasilony automatycznie przy składaniu zamówienia przez intendenta. 

 

Status W trakcie opracowania oznacza, że użytkownik jest w trakcie wprowadzania danych. Po kliknięciu 
przycisku Zapisz informacje zostaną zapisane w systemie, ale nie ma możliwość ich edytowania. 

Status Gotowy oznacza że informacje zostały zapisane i zatwierdzone. Jest to operacja nieodwracalna. Po 
kliknięciu przycisku Zapisz nie ma możliwości edytowania wprowadzonych danych.  

Korekta zatwierdzonego dokumentu 

Zatwierdzony dokument można skorygować (ze statusem Gotowy). W tym celu kliknij przycisk Koryguj i po-

praw wpisane dane. 
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Wprowadzanie dokumentów magazynowych 

W rozdziale tym dowiecie się Państwo, w jaki sposób wprowadzać i ewidencjonować wszystkie rodzaje 
dokumentów magazynowych. Znajdziecie tu informacje o tym jak zmieniać statusy dokumentów oraz ja 
je korygować. Na końcu pokażemy w jaki sposób wygenerować wydruki wprowadzonych dokumentów. 

Aby rozpocząć ewidencję dokumentów magazynowych należy przejść na kartę Dokumenty. 

Ćwiczenie 1. Wprowadzanie dokumentów PZ, WZ, PW, RW, MM 

Przed wprowadzeniem wybranego rodzaju dokumentu należy ustalić jego wzorzec. 

Mechanizm wprowadzania danych jest jednakowy dla wszystkich rodzajów dokumentów magazynowych. 
W zależności od opisywanego dokumentu mogą zmienić się rodzaje danych, które należy obligatoryjnie 
wprowadzić.  

Aby dodać dokument magazynowy: 

1. Przejdź na kartę Dokumenty i wybierz formularz na wstążce, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 

 

2. Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij przycisk Dalej. 

3. Wstaw nowe wiersze i wybierz produkty, które powinny znaleźć się w magazynie – lista indeksów 
zasilana jest ze słownika indeksów. 

 

4. Wybierz status dokumentu i zapisz dane. 

Nadanie statusu Zatwierdzony skutkuje brakiem możliwości edycji dokumentu. 
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Aby edytować dokument należy kliknąć przycisk Zmień.  

Statusy dokumentów  

Każdy dokument opisany w programie posiada określony status: 

• – dokument podlega edycji, użytkownik może wielokrotnie 
wprowadzać i zapisywać zmiany. Zapisanie dokumentu nie spowoduje zmian stanu 
magazynowego.  

•  – dokument o tym statusie nie podlega edycji. Jedyny sposób wprowadzenia 
zmian to wykonanie korekty dokumentu. Zapisanie dokumentu z tym statusem powoduje 
wprowadzenie nowego stanu magazynowego. Operacji tej nie można cofnąć! 

Zmianie statusu podlega jedynie dokument, który jest w trakcie opracowania. Nie można zmienić statusu 
dokumentu, który został zatwierdzony przez użytkownika.  

Ćwiczenie 2. Sporządzenie korekty dokumentu 

Korekta dokumentu jest możliwa tylko w przypadku, gdy ma on nadany status. Zatwierdzony. Korektę do-
kumentu można wykonywać wielokrotnie. 

Aby wykonać korektę: 

1. Otwórz wybrany dokument i kliknij przycisk Koryguj. 

2. Podaj przyczynę korekty i kliknij przycisk Dalej. 
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3. W wierszu Po korekcie wprowadź poprawne dane, nadaj odpowiedni status i kliknij przycisk Zapisz. 

Po wykonaniu korekty dokumentu, zmiana danych automatycznie naniesie się na stan magazynu. Ko-
rekta dokumentu widoczna jest w zestawieniach. 

Wydruk 

Magazynier ma możliwość wydrukowania dokumentów zarówno zatwierdzonych jak i w opracowaniu. 

Aby wydrukować wybrany dokument – otwórz wybrany dokument i kliknij przycisk Wydruk, następnie wy-

bierz typ wydruku i kliknij przycisk Zapisz. Aby pobrać lub otworzyć wybrany dokument kliknij odpowiednio 

ikony . 

Ćwiczenie 3. Sprawdzanie stan produktu w magazynie 

Aby sprawdzić jaka ilość wybranego produktu znajduje się na stanie magazynu przejdź do widoku Zasoby/ 

Indeksy i kliknij przycisk  przy wybranym produkcie. 
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Kontrolowanie stanu magazynu – inwentaryzacja 

W rozdziale tym dowiecie się Państwo, w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację we wszystkich rodza-
jach magazynów. Znajdą tu państwo opis całego procesu, tzn. w jaki sposób utworzyć arkusz spisowy, jak 
wygenerować protokół różnic oraz jak go rozliczyć. 

Kolejność czynności: 

1. Weryfikacja statusu dokumentów – dokumenty ze statusem W trakcie opracowania nie podlegają 
inwentaryzacji. 

2. Utworzenie arkusza spisowego – powstaje w wyniku przeprowadzonego spisu. 

3. Wygenerowanie protokołu różnic – wykazuje rozbieżności ze stanem ewidencyjnym. 

4. Rozliczenie protokołu – wskazanie braków i nadmiaru produktów w magazynie. 

5. Zamknięcie okresu. 

Aby rozpocząć inwentaryzację należy przejść do widoku Zasoby/ Inwentaryzacja. 

Ćwiczenie 1. Przygotowanie arkusza spisowego 

Przed dodaniem arkusza spisowego należy ustalić jego wzorzec. 

Arkusz spisowy zawiera listę indeksów, które są aktualnie w magazynie. Aby arkusz był kompletny, należy 
zweryfikować ilość zaksięgowanych produktów z rzeczywistym stanem magazynowym.  

Program Magazyn VULCAN umożliwia stworzenie arkusza spisowego w dwojaki sposób: 

• Utworzenie arkusza spisowego na podstawie danych zgromadzonych w systemie. 

• Dodanie arkusza spisowego od podstaw – użytkownik wprowadza dane ręcznie . 

Aby dodać arkusz spisowy na podstawie danych zgromadzonych w systemie należy: 

1. W widoku Zasoby/ Inwentaryzacja wybierz w drzewie gałąź Spis z natury i kliknij przycisk Arkusz z pozycjami. 

2. W wyświetlonym oknie uzupełnij wymagane pola i kliknij przycisk Dalej. 

Jeśli wartości w kolumnie stan księgowy oraz stan stwierdzony są takie same należy postawić znacznik 
w polu Przepisz stan księgowy. Wartości uzupełnią się automatycznie we wszystkich indeksach. Jeśli war-
tości różnią się od siebie, należy je skorygować ręcznie. 

3. Wpisz odpowiednią wartość w kolumnie Stan stwierdzony. 



20 Materiały dla uczestnika instruktażu 

 

 

 

4. Określ status dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.  

Nadwyżka produktu wyróżniona jest kolorem zielonym, a niedobór kolorem czerwonym. 

Nadanie statusu Zatwierdzony skutkuje brakiem możliwości edycji dokumentu. 

Przy zmianie statusu dokumentu na Zatwierdzony, wpisz datę zatwierdzenia oraz nazwisko osoby zatwier-
dzającej. 

Po ustaleniu daty zatwierdzenia, wszystkie dokumenty magazynowe zostaną zablokowane do edycji. Blo-
kada zostanie usunięta po rozliczeniu protokołu różnic. 

Aby edytować dokument kliknij przycisk Zmień. 

Dodanie arkusza spisowego od podstaw – wprowadzanie danych ręcznie: 

 W widoku Zasoby/ Inwentaryzacja wybierz w drzewie gałąź Spis z natury. 

 Kliknij przycisk Dodaj i powtórz kroki dodawania arkusza z pozycjami. 

Ćwiczenie 2. Sporządzenie protokołu różnic 

Przed wygenerowaniem protokołu różnic należy ustalić jego wzorzec. 

Po utworzeniu arkusza spisowego sporządzany jest protokół różnic inwentaryzacyjnych w celu wykazania 
rozbieżności ze stanem ewidencyjnym.  

Każdy kolejny wygenerowany protokół nadpisuje poprzedni. Protokół można nadpisywać do momentu 
jego rozliczenia. 

Aby sporządzić protokół różnic: 

1. W drzewie wybierz arkusz spisowy i kliknij przycisk Generuj protokół różnic. Protokół generowany jest 
niezależnie od statusu arkusza spisowego. 

2. W wyświetlonym oknie wypełnij wymagane pola i kliknąć przycisk Dalej. 

3. Sprawdź czy wartości w kolumnie Stan stwierdzony są poprawne. 

4. Określ status dokumentu i kliknij przycisk Zapisz. 

Nadanie statusu Zatwierdzony skutkuje brakiem możliwości edycji dokumentu. 
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Przy zmianie statusu dokumentu na Zatwierdzony wpisz datę zatwierdzenia oraz nazwisko osoby zatwier-
dzającej. 

Ćwiczenie 3. Rozliczanie różnic 

Przygotowany protokół różnic należy rozliczyć. Rozliczenie dokumentu powoduje automatycznie wygene-
rowanie przychodu zewnętrznego i rozchodu zewnętrznego, w zależności od nadmiaru lub braku produk-
tów w magazynie. 

Aby mieć możliwość rozliczenia protokołu powinien mieć on nadany status Zatwierdzony. 

Aby rozliczyć protokół różnic należy: 

1. Kliknij przycisk Rozlicz protokół. Zapoznaj się z komunikatem. 

2. Sprawdź, czy protokół się wygenerował: przejdź do widoku Dokumenty/ Rozchód wewnętrzny lub Przyjęcie 

wewnętrzne. 

 

3. Zweryfikuj poprawność danych w dokumencie i nadaj status Zatwierdzony. 

Nadanie statusu Zatwierdzony skutkuje brakiem możliwości edycji dokumentu. 

Ćwiczenie 4. Zamykanie okresu 

Zamknięcie okresu jest operacją nieodwracalną. 

Zamknięcie okresu spowoduje, że nie będzie można wprowadzać zmian w dokumentach do wybranego 
miesiąca. Aby zamknąć okres kliknij przycisk Zamknij okres, a następnie wybierz miesiąc zamknięcia i zapisz 
dane.
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Generowanie zestawień 

W rozdziale tym dowiecie się Państwo, w jaki sposób przygotować wydruki i zestawienia dostępne w aplikacji.  

Aby utworzyć należy przejść do widoku Zestawienia i wymiana danych/ Zestawienia. 

W obecnej wersji aplikacji program Magazyn VULCAN umożliwia wygenerowanie zestawień: 

• obroty indeksów, 

• obroty indeksów po kontrahencie, 

• raport magazynowy 

• dokumenty magazynowe, 

• stany magazynowe. 

Ćwiczenie 1. Generowanie i wydruk zestawień 

Aby wygenerować zestawienie: 

1. Wybierz zestawienie w drzewie i przejdź na zakładkę Parametry. 

 

2. Uzupełnij informacje w wymaganych polach i kliknij przycisk Wydruk. 

3. Wybierz format wydruku i kliknij przycisk OK. 

4. Pobierz lub otwórz plik przy pomocy przycisków  i wydrukuj zestawienie. 

Ćwiczenie 2. Sporządzanie JPK 

1. W menu Zestawienia i wymiana danych należy wybrać Jednolity plik kontrolny. 

2. Określić zakres dat i wybrać Urząd Skarbowy.  
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3. Zaznaczyć magazyn.  

4. Kliknąć przycisk Generuj.  

5. Pobrać lub otworzyć plik przy pomocy przycisków . 

Ćwiczenie 3. Jak wyeksportować dane do księgowości? 

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania danych dokumentów do księgowości. W tym celu powinien: 

1. Na karcie Zestawienia i wymiana danych kliknąć ikonę Eksport do księgowości. 

2. Skorzystać z dostępnych filtrów i wyszukać dokumenty do eksportu. 

 

3. Zaznaczyć dokumenty i kliknąć przycisk Eksportuj. 
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