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Wstęp 

Witamy na szkoleniu Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji 
przygotowanym w ramach projektu realizowanego przez Miasto Rybnik „Usługa udostępnienia serwera oraz 
systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jedno-
stek obsługiwanych”. 

Kurs kierowany jest do osób, które: 

• będzie posługiwała się programem Finanse VULCAN na co dzień,  

• jest pracownikiem jednostki oświatowej i docelowo będzie pełnić rolę administratora systemu Fi-
nanse VULCAN. 

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia będzie wiedział: 

• administrować Platformą VULCAN, w zakresie poprawiania danych szczegółowych jednostki oraz edy-
cji danych użytkowników, 

• skonfigurować aplikację Finanse VULCAN, 

• ustalić globalny plan kont, 

• wprowadzić domyślne typy księgowania, 

• wprowadzić definicje raportów budżetowych i sprawozdań finansowych, 

• poruszać się po aplikacji Finanse VULCAN,  

• definiować słowniki potrzebne do pracy, 

• wprowadzać różne rodzaje dokumentów, m.in. plan finansowy, dokumenty sprzedaży i zakupu, wy-
ciąg bankowy, 

• sporządzać PK dokumentów, 

• prowadzić dokumenty w rejestrze sprzedaży i zakupu, 

• sporządzać deklarację VAT-7. 

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 szkolenia zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-komu-
nikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej.
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Administrowanie Platformą VULCAN 

Temat 1. Korzystanie z Platformy VULCAN 

Podstawą zarządzania jest informacja, a skuteczne zarządzanie opiera się na łatwym i szybkim dostępie do 

informacji. W obecnym czasie jedyną skuteczną metodą optymalizacji docierania do informacji i korzystania 

z niej jest wykorzystanie w tym celu Internetu. 

Platforma VULCAN jest systemowym, internetowym rozwiązaniem dla szeroko rozumianej oświaty. Łączy 
w sobie dwa obszary: informacyjny z zarządczym. Obszar zarządczy to przede wszystkim specjalistyczne apli-
kacje dedykowane oświacie i wykorzystywane przez poszczególne grupy pracowników oświatowych (np. dy-
rektorów szkół, księgowych, pracowników wydziału edukacji). Obszar informacyjny realizowany jest poprzez 
wykorzystanie systemu do przekazywania ważnych i interesujących informacji wszystkim członkom oświato-
wej społeczności. 

Kto jest adresatem Platformy VULCAN? 

Oświata jest tym obszarem działania jednostki samorządowej, którym interesuje się znaczna część społecz-
ności lokalnej. Dlatego Platforma VULCAN ma za zadanie dostarczać informacje nie tylko pracownikom or-
ganu prowadzącego i podległych mu jednostek oświatowych, ale wszystkim zainteresowanym osobom. 

Platforma może prezentować m.in.: 

• aktualności dotyczące aplikacji dziedzinowych ; 

• terminarze i kalendarze ważnych wydarzeń oświatowych; 

• inne, ważne dla użytkowników systemów informatycznych informacje zdefiniowane przez firmę 
VULCAN. 

Budowa Platformy VULCAN  

Rdzeniem systemu jest Platforma VULCAN będąca miejscem integrującym specjalistyczne aplikacje, wykorzy-
stywane przez poszczególne grupy pracowników oświatowych.  

Na Platformę VULCAN dla danej jednostki składają się funkcje: 

• Jednostka – pozwalający na zaprezentowanie standaryzowanych informacji o danej jednostce (oświa-

towej publicznej, niepublicznej, nieoświatowej) znajdującej się na terenie podległym samorządowi; 

• Składowe – dotyczą jednostek typu: oświatowe. Jednostka skonfigurowana jako nieoświatowa nie bę-

dzie mogła dodawać składowych; 

• Użytkownicy - pozwala na definiowanie użytkowników oraz przypisywanie ról użytkownikom, czyli na-

dawanie im określonych uprawnień; 

• Rejestr – pozwala na śledzenie rejestru logowań przy wykorzystaniu filtrów kalendarza, listy użytkow-

ników, IP. 

Platforma VULCAN łączy ponadto specjalistyczne aplikacje dedykowane oświacie i wykorzystywane przez po-
szczególne grupy pracowników oświatowych. 
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Aplikacjami zintegrowanymi, które mogą funkcjonować w ramach Platformy VULCAN są: 

• Sigma wraz z instalowanym i uruchamianym z internetu programem Arkusz – kompleksowe rozwią-

zanie wspomagające proces zarządzania oświatą w jednostce samorządu terytorialnego. Doskonałe 

narzędzie do gromadzenia i analizowania wiarygodnych danych, m.in. sprawozdań systemu informa-

cji oświatowej oraz do wspierania procedur zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i ich planów 

finansowych wraz z bieżącą kontrolą ich wykonania. 

• Dotacje – system wspomagający cały proces dotowania szkół niepublicznych oraz publicznych niepro-

wadzonych przez JST. 

• Dotacje podręcznikowe - program, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania wnio-

sków, korekt, oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ma-

teriały ćwiczeniowe. 

• Prawo Optivum – internetowy serwis prawny, zawierający kompletną bazę aktualnych i jednolitych 

tekstów aktów prawnych potrzebnych pracownikom oświaty. 

• Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł 30) – narzędzie umożliwiające efektywne wyznaczanie 

średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jednorazowych dodatków uzupełniających, o których 

mowa w art. 30 i art. 30 a Karty Nauczyciela; 

• Finanse VULCAN – nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie doku-

mentacji księgowej, dedykowane zespołom ekonomicznym zajmującym się obsługą jednostek oświa-

towych. 

• Kadry VULCAN – nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie doku-

mentacji kadrowej dla jednej lub wielu jednostek. 

• Płace VULCAN – nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie dokumen-

tacji płacowej dla jednej lub wielu jednostek. 

 

Budowa strony startowej 

Po wprowadzeniu adresu platformy na pasku przeglądarki użytkownik otrzyma widok strony startowej. 

Strona startowa użytkownika niezalogowanego zawiera: 

• Przycisk umożliwiający logowanie [1] 

• Ikony służące do zastosowania kontrastu i modyfikacji czcionki [2] 
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• Odsyłacz do polityki prywatności [3]. 

 

Zastosowanie kontrastu 

Podczas przeglądania treści ogólnodostępnych na Platformie VULCAN można przełączyć widok na wersję do-
stosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (kontrast).  

W tym celu należy w lewym górnym rogu okna kliknąć ikonę  [Zmień kontrast]. 
Można zastosować kontrast czarno-biały lub czarno-żółty. 

Możliwość modyfikacji wielkości czcionki czytanego tekstu 

Podczas przeglądania treści ogólnodostępnych na platformie można modyfikować rozmiar czcionki.  

W tym celu należy w górnym lewym rogu okna skorzystać z jednego z symboli:  [Zmniejsz czcionkę; Zwiększ 

czcionkę]. 

  

1
1
1 

2 

3 
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Ćwiczenie 1. Logowanie do Platformy VULCAN  

Logowanie do platformy wymaga wcześniejszego nadania loginu i hasła użytkownikowi przez głównego ad-

ministratora danej instancji. 

W celu zalogowania do systemu należy: 

1. Kliknąć przycisk Zaloguj się. 

2. Uzupełnić pola Nazwa użytkownika (korzystając z otrzymanego loginu) oraz Hasło. 

 

W przypadku, gdy użytkownik zapomni loginu lub hasła, należy skontaktować się z głównym administratorem 
instancji. 
Kończąc pracę w systemie należy najpierw skorzystać z przycisku Wyloguj się (w prawym górnym rogu okna) 
i dopiero zamknąć okno przeglądarki. 

Ćwiczenie 2. Logowanie dla użytkowników posiadających dostęp do modułu 
zarządzania treścią* 

W przypadku użytkowników, którzy mają dostęp do modułu zarządzania treścią Platformy vEdukacja (tzn. 

mają utworzone własne strony, z których korzystają), podczas logowania do Platformy VULCAN otrzymują 

możliwość nawigacji: 

• do części portalu informacyjnego, która nie wymaga logowania oraz modułu zarządzania treścią (Plat-

formy vEdukacja) wymagającego logowania w następnym kroku; 

• do Platformy VULCAN. 
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Ćwiczenie 3. Przywracania dostępu do konta 

Funkcja Przywracanie dostępu do konta może być wykorzystywana tylko w przypadku, gdy użytkownik podał 
administratorowi swój prawidłowy adres e-mail.  

Wówczas po wpisaniu w oknie logowania loginu i kliknięciu odnośnika Przywracanie dostępu do konta użytkow-
nik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym zmianę hasła. 

Ćwiczenie 4. Korzystanie ze strony startowej platformy po zalogowaniu  

Po zalogowaniu do Platformy VULCAN użytkownik będzie miał dostęp do strony startowej zbudowanej z tzw. 

kafli. 
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• Przycisk umożliwiający wylogowanie [1] 

• Odnośnik do konta użytkownika na platformie [2] 

• Pole umożliwiające wpisanie wyszukiwanej treści [3] 

• Pasek ikon z dostępem do poszczególnych modułów platformy oraz aplikacji zintegrowanych z syste-

mem [4] 

• Ikony służące do zastosowania kontrastu i modyfikacji czcionki [5] 

• Moduł odnośników do powiadomień (informacji) z aplikacji [6] 

• Moduł odnośników do informacji z VULCAN [7] 

1 2 

3 

6 

5 

8 

4 

7
3 

9 
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• Moduł odnośników do informacji z zagadnień prawa oświatowego [8] 

• Dostęp do podręcznego panelu z dużymi ikonami aplikacji zawierającymi linki do poszczególnych sys-

temów [9]. 

Ponadto strona startowa zalogowanego użytkownika zawiera dodatkowe kafle będące odnośnikami do pa-
nelu obsługi Klienta, bazy wiedzy VULCAN oraz podręczników do poszczególnych aplikacji. 

 

Klikając ikonę  [4] można wyświetlić panel z dużymi ikonami aplikacji (zamiast paska). Zalogowany 
użytkownik może uruchamiać tylko te aplikacje, do których ma uprawnienia. 

Ikony aplikacji, do których użytkownik nie ma dostępu, są wyszarzone. 

 

Po kliknięciu strony panel automatycznie zmienia się z powrotem w pasek.  

1. Po kliknięciu nazwy zalogowanego użytkownika [2] (w prawym górnym rogu) wyświetli się strona z da-
nymi użytkownika, na której można m.in. zmienić hasło, obejrzeć historię logowań oraz sprawdzić swoje 
uprawnienia: 



12 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

 

2. Aby wrócić na stronę startową, należy kliknąć logo platformy w lewym górnym rogu strony. 

W przypadku, gdy użytkownik zapomni loginu lub hasła, należy skontaktować się z głównym administratorem 
instancji. 
Kończąc pracę w systemie należy najpierw skorzystać z przycisku Wyloguj się (w prawym górnym rogu okna) 
i dopiero zamknąć okno przeglądarki. 

Ćwiczenie 5. Korzystanie z panelu dostępu do aplikacji zintegrowanych 

Po kliknięciu w górnym pasku ikony  będzie dostępny podręczny panel z dużymi ikonami aplikacji zawie-

rającymi linki do poszczególnych systemów. 

W przypadku dostępu użytkownika do kilku jednostek, po kliknięciu ikony danej aplikacji pojawi również się 
lista tych jednostek. 
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Kliknięcie ikony  na pasku ikon spowoduje zamknięcie podręcznego menu. 

Ćwiczenie 6. Wyszukiwanie 

Użytkownik zalogowany może skorzystać z funkcji wyszukiwania wpisując w pole wyszukiwania dane wyra-
żenie. 

 

Ćwiczenie 7. Podgląd i edycja danych w profilu użytkownika 

Użytkownik Platformy VULCAN może przeglądać szczegółowe dane dostępne w jego profilu po kliknięciu od-

nośnika w prawym górnym rogu okna przeglądarki . 

Są to: 

• dane konta: 
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• statystyki: 

 

• uprawnienia nadane w systemie: 

 

Użytkownik Platformy VULCAN w ramach swojego profilu może zmienić hasło na karcie Konto. 

Pozostałe dane są zablokowane do edycji. 

Temat 2. Zarządzanie Platformą VULCAN dla jednej jednostki  

Budowa platformy dla jednej jednostki 

W celu zarządzania platformą, użytkownik o uprawnieniach administratora powinien na pasku dostępu klik-

nąć ikonę  [Zarządzanie platformą] – otrzyma widok wstążki z dostępem do danych jednostki oraz jej skła-
dowych, rejestru użytkowników oraz rejestru logowań. 



Administrowanie Platformą VULCAN 15 

 

 

 

Budowa modułu zarządzania platformą 

W oknie zarządzania platformą dla jednej jednostki możemy wyróżnić: wstążkę [1], drzewo danych [2] oraz 

panel roboczy [3]. 

 

Wstążka 

Na wstążce znajdują się narzędzia (ikony, przyciski), za pomocą których można przełączać się pomiędzy wi-
dokami aplikacji lub wykonywać określone operacje. Narzędzia te zostały pogrupowane i umieszczone na 
kartach wstążki. Przełączanie pomiędzy kartami wstążki odbywa się za pomocą zakładek: Jednostka, Jednostki 

składowe, Użytkownicy, Rejestr.  

Na każdej karcie wstążki, po prawej stronie, znajdują się:  

• przycisk Wyloguj umożliwiający poprawne wylogowanie się z systemu, 

• przycisk Pomoc umożliwiający korzystanie z podręcznika, 

• przycisk Start, za pomocą którego można powrócić do strony startowej zalogowanego użytkownika. 

Duże ikony na wstążce umożliwiają przełączanie się pomiędzy widokami. 

Na karcie Jednostka dostępne są następujące widoki: 

• Dane podstawowe (jednostki) 

• Dane adresowe (jednostki) 

• Dane kontaktowe (jednostki) 

• Parametry obsługi kadrowo-płacowo-księgowej. 

1

2

3
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• Na karcie Jednostki składowe dostępne są widoki: 

• sekcje z danymi poszczególnych jednostek składowych: 

 

Na karcie Użytkownicy dostępne są widoki: 

• lewy panel - drzewo danych (węzły z danymi użytkowników alfabetycznie); 

• prawy panel: 

✓ tabela z listą użytkowników zawierająca login, nazwisko, imię, role, adres -email; 
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✓ filtry wyszukiwania: Wpisz (wyrażenie), by wyszukać oraz Rola; 

✓ przyciski Dodaj, Dodaj grupowo. 

 

Dane użytkownika mogą być edytowane przez uprawnionego administratora za pomocą ikony  

Na karcie Rejestr dostępny jest widok: 

• kryteria wyszukiwania, 

• rejestr dostępu. 

  

Drzewo danych 

Panel z drzewem danych zawsze wyświetla się po lewej stronie. Wybór gałęzi drzewa powoduje zmianę za-

kresu danych wyświetlanych w prawym panelu roboczym.  
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Dane gromadzone w drzewie dzielą się na 2 podstawowe rodzaje: aktywne, nieaktywne. 

Panel roboczy 

W panelu roboczym użytkownik może przeglądać lub wprowadzać dane. Dane te najczęściej pogrupowane 

są według przeznaczenia i rozmieszczone na odrębnych kartach. Wówczas pomiędzy kartami panelu można 

przełączać się za pomocą widocznych u góry zakładek. Dane gromadzone na karcie mogą być podzielone na 

sekcje. Sekcje można zwijać do nagłówka za pomocą ikony , znajdującej się na pasku tytułu sekcji, po pra-

wej stronie. Aby rozwinąć sekcję, należy kliknąć ikonę  

 

Panel roboczy może zawierać drzewo danych (wyświetla się ono zawsze po lewej stronie). Wybór gałęzi 
drzewa powoduje zmianę zakresu danych wyświetlanych w panelu roboczym. Drzewo można ukrywać/poka-
zywać za pomocą przycisku ze strzałką znajdującego się na środku prawej krawędzi drzewa.  

W panelu roboczym mogą pojawiać się ikony i przyciski. Ikona  umożliwia wyświetlenie szczegółowych 

informacji o obiekcie. Ikona  służy do edycji danych obiektu, przycisk Zmień umożliwia edycję tabel z da-
nymi. Za pomocą przycisku Dodaj można dodać nowe elementy.  

W oknach/formularzach do wprowadzania danych pola, których wypełnienie jest wymagane, oznaczane 
są gwiazdką. Jeśli pole jest walidowane, to system informuje o błędnych wpisach w takich polach poprzez 
wyświetlenie kolorowego obramowania pola. Po wskazaniu wyróżnionego pola wyświetla się stosowny ko-
munikat.  
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Wyszukiwanie 

W celu wyszukania na liście (np. ról) konkretnej pozycji, można skorzystać z pola wyszukiwania znajdującego 
się w górnej części panelu roboczego. Po wpisaniu w tym polu np. ciągu liter, lista jest automatycznie zawę-
żana do tych pozycji, które zawierają podany ciąg liter. 

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wyszukiwanie według wybranych kryteriów. 

 

Kończenie pracy 

Aby poprawnie zakończyć pracę z modułem należy kliknąć przycisk Wyloguj na wstążce. 

Temat 3. Konfiguracja platformy dla jednej jednostki 

Przygotowanie wdrożenia aplikacji Kadry VULCAN, Płace VULCAN oraz Finanse VULCAN wymaga odpowied-
niej konfiguracji jednostki na Platformie VULCAN, w tym uzupełnienia danych identyfikacyjnych jednostki. 
Dane identyfikacyjne jednostki są pogrupowane w sekcjach: 

• Dane identyfikacyjne: 

− nazwa (pełna nazwa jednostki, która będzie pojawiać się np. na wydrukach różnych zestawień),  

− skrót nazwy (zawierający maksymalnie 15 znaków),  

− nazwa skrócona (musi być identyczna jak w programie Płatnik), 

− NIP, REGON (są potrzebne do przygotowania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do 

ZUS),  

− urząd skarbowy (nazwa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się płatnik podatku dochodowego 

od osób fizycznych); 

• Dane adresowe (adres, podział administracyjny, telefony, adres e-mail, strona www); 

• Dane pozostałe (oznaczenie czy jednostka jest oświatowa i o jakim typie); 

• Status jednostki (czy jest aktywna). 

Ćwiczenie 1. Uzupełnianie danych jednostki 

Aby uzupełnić dane jednostki należy: 

1. Zalogować się do systemu jako Główny Administrator. 

2. W podręcznym menu kliknąć ikonę  [Zarządzanie platformą]. 

3. W celu ostatecznej konfiguracji Platformy  przejść na kartę Jednostka a następnie:  

• w sekcji Dane podstawowe kliknąć przycisk Zmień, 

• uzupełnić poszczególna pola: Nazwa, Skrót, REGON, NIP, 
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• z list wybieralnych wskazać, czy jednostka jest jednostką oświatową i o jakim typie. 

W przypadku wyboru opcji, że jednostka nie jest jednostką oświatową w systemie nie będzie możliwe doda-
wanie jednostek składowych w systemie. 

 

• Zapisać zmiany za pomocą przycisku Zapisz. 

 

W sekcji Dane adresowe uzupełnić poszczególne pola. 

Aby przywołać lokalizację jednostki z mapy należy uzupełnić pole Adres i kliknąć przycisk Sprawdź adres. 
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Uzupełnić sekcję Dane kontaktowe. 

 

W sekcji Parametry obsługi kadrowo – płacowo – księgowej odpowiedzieć wskazać pozycję Tak lub Nie. 

 

Zatwierdzenie ustaleń dotyczących obsługi płacowo-kadrowo-księgowej podczas konfiguracji jednostek jest 
momentem bardzo ważnym i jednocześnie krytycznym. Zatwierdzenie ustaleń jest operacją nieodwra-
calną ! 

4. W sekcji Nagłówek witryny zmienić obrazek herbu za pomocą przycisku  
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5. Uzupełnić pole Tekst nagłówka: np. Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu. 

 

Ćwiczenie 2. Dodawanie składowych 

Jak już wspomniano wcześniej, składowe mogą być dodane do jednostki w systemie wówczas, gdy została ona 
skonfigurowana jako oświatowa. 

W celu dodania składowych jednostki należy: 

1. Wybrać opcję Jednostki składowe/Dodaj. 

2. Uzupełnić poszczególne pola formularza, w tym Typ (jednostki). 

 

3. Kliknąć przycisk Dalej i uzupełnić pola formularza w kroku 2 i zapisać zmiany. 
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Dodana jednostka składowa będzie dostępna w widoku Jednostka/Jednostki składowe. 
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Temat 4. Dodawanie użytkowników  

Użytkownik posiadający uprawnienia Administrator główny [Platformy VULCAN] zakłada i usuwa konta użyt-
kowników oraz nadaje im uprawnienia poprzez przypisywanie ról stanowiskowych. 

Role stanowiskowe to role odpowiadające różnym funkcjom i czynnościom zawodowym, np. główny księ-
gowy, kasjer, nauczyciel, sekretarka.  

Funkcja Użytkownicy umożliwia dostęp do opcji: Aktywni (alfabetycznie).  

W prawym panelu użytkownik może korzystać także z filtrów: Wpisz, by wyszukać, Rola (za pomocą listy rozwi-
jalnej). 

 

Grupy ról 

Nadawanie uprawnień użytkownikom na Platformie VULCAN odbywa się w oparciu o zdefiniowane w syste-

mie grupy ról: 

• CUW – grupa ról związanych z obsługą w ramach centrów usług wspólnych, 

• JST –  grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w jednostce samorządu terytorialnego, 

• JO - grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w ramach danej jednostki oświatowej. 

Użytkownicy w wybranej roli 

Funkcja Użytkownicy w rolach zawiera listy użytkowników pogrupowane w poszczególnych gałęziach według 
ról: CUW, JST, JO. 

Ćwiczenie 1. Dodawanie konta użytkownika i nadawanie uprawnień 

Po zapoznaniu się z listą zdefiniowanych grup ról oraz ról można rozpocząć dodawanie użytkowników. 

W tym celu użytkownik posiadający uprawnienia Administratora głównego powinien wykonać następujące 
czynności: 

1. Po zalogowaniu, na stronie głównej, kliknąć w menu bocznym pozycję Zarządzanie platformą. 

2. W górnym menu kliknąć zakładkę Użytkownicy. 

Aby dodać nowego użytkownika należy: 

3. W prawym panelu kliknąć przycisk . 



26 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

4. Wprowadzić dane podstawowe użytkownika. 

5. Zdefiniować konto (login i hasło). 

6. Za pomocą listy rozwijalnej określić właściciela konta (np. ZSZ_1) i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz. 

 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku Platformy dla jednej jednostki właścicielem konta będzie jednostka np. 
zespół szkół zawodowych, liceum ogólnokształcące itp. 

 

7. W otrzymanym panelu użytkownika administrator powinien nadać uprawnienia: 

• w sekcji Role użytkownika kliknąć przycisk Zmień i za pomocą przycisku  przenieść wybrane role do 

prawego panelu. 
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8. Zapisać wprowadzone zmiany. 

Nadane uprawnienia będą widoczne po zapisaniu w panelu użytkownika, w sekcji Role użytkownika. 

 

Ćwiczenie 2. Podgląd uprawnień użytkownika przez administratora 

Podgląd uprawnień danego użytkownika jest możliwy w widoku Użytkownicy - zawsze po wybraniu w drzewie 
danych odnośnika do panelu danych podstawowych użytkownika: 
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Ćwiczenie 3. Grupowe dodawanie użytkowników  

Wdrażanie systemu Platforma VULCAN może wiązać się z koniecznością dodania dużej liczby nowych użyt-
kowników i ich uprawnień. Taką operację można znacznie uprościć korzystając z przycisku Dodaj grupowo.  

W celu grupowego dodania użytkowników do danej jednostki należy: 

1. Wybrać widok Jednostka/Użytkownicy. 

2. W prawym panelu kliknąć przycisk Dodaj grupowo. 

3. W oknie Dodaj grupowo kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz. 

4. Klikając dwukrotnie uzupełnić poszczególne pola nowego wiersza: Nazwisko. Imię, Login, E-mail. 

 

5. Analogicznie dodać kolejne wiersze a następnie kliknąć przycisk Zapisz. 

Dodani zbiorczo użytkownicy będą widoczni na karcie Użytkownicy, w prawym panelu.  

W celu dodania uprawnień w ramach ról, należy przejść do edycji danych wybranego użytkownika. 

Ćwiczenie 4. Wyszukiwanie użytkowników 

Rejestr użytkowników zawiera funkcje wyszukiwania: 

• przez wpisanie wyrażenia w polu Wyszukiwanie 
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• za pomocą filtra Rola: 
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Podstawowe funkcje aplikacji Finanse VULCAN 

Ćwiczenie 1. Jak zalogować się do systemu ? 

Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej Platformy VULCAN i wła-
ściwym zalogowaniu użytkownika. 

Jak już wcześniej wspomniano, po zalogowaniu użytkownik otrzymuje widok strony startowej platformy. 

Uruchamianie aplikacji  

Aby przejść do aplikacji Finanse VULCAN należy w górnym pasku strony startowej kliknąć ikonę , a na-

stępnie ikonę aplikacji Finanse VULCAN . 

 

Kliknięcie ikony  na pasku ikon spowoduje zamknięcie podręcznego menu i powrót do paska ikon. 

Jeżeli użytkownik ma dostęp do więcej, niż jednej placówki w ramach danej aplikacji, kliknięcie ikony aplikacji 
spowoduje wyświetlenie listy placówek. Dopiero kliknięcie pozycji z nazwą wybranej placówki spowoduje 
przejście do aplikacji. 

Użytkownik ma możliwość przełączania się między jednostkami, do których ma uprawnienia w ramach danej 
grupy jednostek.  

Aplikacja jest uruchamiana zawsze w odniesieniu do grupy jednostek. 
Wybór jednostki jest możliwy na pasku zadań za pomocą listy rozwijalnej.  

 

Akcje wykonywane w systemie oraz podgląd danych dotyczą tej jednej, wybranej w danym momencie jed-

nostki. 
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Ćwiczenie 2. Jakie są uprawnienia do korzystania z aplikacji w ramach ról? 

Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji Finanse VULCAN zależy od przydzielonej użytkownikowi roli, z któ-
rej wynika zakres uprawnień do czynności wykonywanych w programie (Załącznik - Zestawienie ról i przypi-
sanych do nich uprawnień – str. 55). 

Wszystkie dane przykładowe podawane w podręczniku (widoczne na rysunkach i zapisane w przykładach) są 
fikcyjne i powstały wyłącznie dla potrzeb szkoleniowych, nie dotyczą żadnych rzeczywistych jednostek ani pod-
miotów gospodarczych. 
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Administracja grupami jednostek 

Temat 1. Grupa jednostek 

Aplikacja Finanse VULCAN działa w kontekście grupy jednostek i w jej kontekście odbywa się konfiguracja 

aplikacji.   

Grupa jednostek to zbiór jednostek, które pracują w podobny sposób i mają określone wspólne ustawienia, 
parametry dla aplikacji dziedzinowych. Można mieć jedną bądź wiele grup jednostek. 

Ustawieniami parametrów w ramach grup jednostek zajmuje się użytkownik zalogowany w roli Administra-

tor aplikacji, który definiuje całą konfigurację, np. plan kont, słowniki.   

Ćwiczenie 1. Jak wprowadzić parametry aplikacji? 

W menu Administracja/ Parametry aplikacji/ Parametry programu po kliknięciu przycisku Zmień należy wpisać 

nazwę i adres licencjobiorcy, czyli te dane które mają być widoczne w stopce na wydrukach.  

Ćwiczenie 2. Jak zweryfikować listę nadanych praw do jednostek? 

W menu Administracja/ Użytkownicy i role widoczna jest lista użytkowników i ich uprawnienia do konkretnych 

jednostek.  

 

Temat 2. Definiowanie planu kont 

Ćwiczenie 1. Jak dodać konto analityczne? 

Słownik kont należy poszerzyć o pozycje używanych analityk, które można definiować niezależnie od 

okresu. Zmiany wprowadzone w planie kont zgodnie z art.10 ustawy o rachunkowości, należy opisać w 

dokumentacji własnej polityki rachunkowości. 

Aby dodać konto analityczne, należy: 

1. Wybrać w menu Administracja/ Definicja planu kont/ Słownik kont. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 
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3. Przycisk Dodaj grupowo umożliwia grupowe dodanie kont do słownika planu kont.  

4. W polu Prefix wybrać numer konta syntetycznego, do którego ma zostać dodana analityka. 

5. Wpisać numer analityki i nazwę dodawanego konta. 

6. Ustalić, czy dane konto ma być kontem syntetycznym dla zestawień i kontem rozrachunkowym. 

7. W polu Klasyfikacja budżetowa ustalić, czy wymagane jest skojarzenie dekretu na danym koncie z klasy-
fikacja budżetową. Z listy rozwijalnej wybierać jedną z możliwości: 

- Konto nie wymaga KB, 

- Konto wymaga dowolnej KB, 

- Konto wymaga KB wydatków, 

- Konto wymaga KB dochodów, 

- Konto wymaga KB wydatków po stronie Ct, 

- Konto wymaga KB dochodów po stronie Dt, 

- Konto wymaga KB doch. po str. Dt i wyd. po str. Ct. 

8. Określić typ bilansowy konta.  

9. Kliknąć przycisk Zapisz. 

10. Kliknięcie przycisku  Edytuj pozycję, znajdującego się obok pozycji konta umożliwia wgląd do szcze-
gółowych danych i ich modyfikację. 

Ćwiczenie 2. W jaki sposób przypisać konta do planu kont na dany rok 
obrachunkowy? 

Z listy dostępnych kont (zdefiniowanych w słowniku kont) należy wybrać te, które będą w danym roku 
używane i utworzą plan kont.  

1. Wybrać menu Administracja/ Definicja planu kont/ Plan kont. 

2. Kliknąć  przy roku obrachunkowym w tabeli. 

3. Zaznaczyć konto w lewym panelu i kliknąć przycisk , konto zostanie przeniesione do prawego pa-
nelu. 

Skrót Ctrl+A zaznacza wszystkie konta.  
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4. Kliknąć przycisk Zapisz.  

Przycisk Wydruk umożliwia wydrukowanie planu kont na dany rok.  

Ćwiczenie 3. W jaki sposób skopiować plan kont na kolejny rok? 

1. Wybrać menu Administracja/ Definicja planu kont/ Plan kont. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Wskazać rok i potwierdzić chęć skopiowania.  

4. Zaznaczyć konto w lewym panelu i kliknąć przycisk , konto zostanie przeniesione do prawego pa-
nelu. 

5. Zapisać zmiany.  

Temat 3. Uzupełnianie słowników 

Ćwiczenie 1. Jak korzystać ze słowników dekretowych? 

Pozycje słowników dekretowych widoczne są z poziomu menu Administracja/ Słowniki/ Dekretowe. 

Aplikacja pobiera słownik rodzajów planu, zadań, klasyfikacji budżetowej z Sigmy, wówczas możliwy jest 
tylko podgląd wymienionych słowników. 
Jeżeli nie ma z Sigmy, należy ręcznie uzupełnić słowniki. 
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Rodzaje planu 

Aby dodać pozycję do słownika, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Dekretowe/ Rodzaje planu kliknąć 

przycisk Dodaj i uzupełnić pola. Jeżeli pole Konto nie zostanie uzupełnione, wówczas plan nie będzie księ-

gowany.  

Pozycje paragrafów 

Aby dodać pozycję do słownika, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Dekretowe/ Pozycje paragrafów klik-

nąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola  

Aby dodać grupowo pozycje, należy kliknąć przycisk Dodaj grupowo. Można dodać pojedynczo każdą pozy-
cję lub skopiować pozycje z wcześniej przygotowanego pliku Excel. Plik Excel powinien zawierać kolumny 
Nazwa i Paragraf (paragrafy w postaci trzycyfrowej).  

Klasyfikacja budżetowa 

Aby dodać pozycję do słownika, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Dekretowe/ Klasyfikacja budżetowa 

kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola  

Aby dodać grupowo pozycje, należy kliknąć przycisk Dodaj grupowo, następnie przycisk Dodaj zbiorczo. Wy-
brać rozdziały, paragrafy i źródła finansowania i zapisać zmiany.  

Można skopiować pozycje KB z wcześniej przygotowanego pliku Excel.  

Lista rozdziałów wynika z rozporządzenia, nie ma możliwości dodawania pozycji.  

Zadania 

Słownik pozwala gromadzić informacje o specjalnych czynnościach zleconych szkole, np. organizacji olim-

piad przedmiotowych, przeprowadzeniu akcji edukacyjnych (konkursy, festyny, pokazy itd.).  

Aby dodać pozycję do słownika, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Dekretowe/ Klasyfikacja budżetowa 

kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola  

Należy utworzyć tyle zadań, ile jest finansowań (finansowanie funkcjonuje w aplikacji jako cecha zadania), 
np. jedno zadanie może być finansowane z gminy lub powiatu.  

Wydatki strukturalne 

Pozycje słownika wynikają z rozporządzenia, możliwy jest jedynie podgląd pozycji.  

Ćwiczenie 2. Jak dodać do słownika grupę paragrafów? 

Dodane do słownika grupy paragrafów są wykorzystywane przy definicjach sprawozdań finansowych.  

1. W menu Administracja/ Słowniki/ Dekretowe/ Grupy paragrafów należy kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić 
pola. 

2. W sekcji Klasyfikacja budżetowa kliknąć przycisk Zmień. 

3. Zaznaczyć KB w lewym panelu i kliknąć przycisk , pozycja KB zostanie przeniesione do prawego pa-
nelu. 

4. Zapisać zmiany. 
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Temat 4. Słowniki faktur 

Słowniki dotyczące faktur definiowane są na poziomie grupy jednostek. Pozycje słowników faktur wi-

doczne są z poziomu menu Administracja/ Słowniki/ Słowniki faktur. 

Formy płatności 

Słownik służy do opisania używanych w jednostce stałych kombinacji formy i terminu płatności. 

Aby dodać pozycję do słownika, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Słowniki faktur/ Formy płatności klik-
nąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola. 

Jednostki miary 

Wystawiając dokument sprzedaży konieczne jest określenie ilości sprzedanych towarów lub usług. Dla jej 

określenia konieczne jest podanie jednostki miary.  

Aby dodać pozycję do słownika, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Słowniki faktur/ Jednostki miary klik-
nąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola. 

PKWiU, CPV 

Słowniki są zdefiniowane. Aby dodać pozycję do słownika, należy kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola. 

Rodzaje zamówień 

Słownik zawiera sekcje Dostawy, Roboty budowalne, Usługi z określonymi progami. W przypadku zmian wyni-

kających z rozporządzenia, możliwa jest edycja za pomocą przycisku Zmień.  

Tryby zamówień 

Słownik jest zdefiniowany. Aby dodać pozycję do słownika, należy kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola. 

Wzorce oprocentowania 

Słownik służy do opisania wzorców oprocentowania używanych w jednostce, m.in. do not odsetkowych. 

Aby dodać nowy wzorzec oprocentowania, należy w menu Administracja/ Słowniki/ Słowniki faktur/ Wzorce 

oprocentowania kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić pola. 

Aby zmodyfikować stopę procentową, należy w danym wzorcu kliknąć . 

Temat 5. Atrybuty dokumentów 

Słownik Atrybuty dokumentów może pomoc w określaniu dokumentów. Administrator ma możliwość zdefi-

niowania takiej listy znaczników (atrybutów), która umożliwi wyselekcjonowanie informacji, np. w zesta-

wieniach lub określenie obiegu dokumentów (znaczniki obiegu).   

Aby zdefiniować atrybut należy w menu Administracja/ Słowniki/ Atrybuty dokumentów zaznaczyć na liście 
dostępny atrybut, kliknąć przycisk Zmień i wprowadzić własną nazwę. Elementy atrybuty należy wprowa-
dzić za pomocą przycisku Dodaj.  
Przykład 
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Słownik jest szczególnie pomocny w sytuacji, gdy jednostka ma dwie lokalizacje, np. przedszkole posiada 

oddziały zamiejscowe – dokumenty każdego z przedszkoli księgowane są w jednym rozdziale klasyfikacji 

budżetowej, natomiast faktury zakupu mogą być odpowiednio oznaczane za pomocą atrybutów, aby 

można było zweryfikować, które przedszkole dokonało danego zakupu: 

Atrybut: Przedszkole 
Lista elementów:  
Budynek główny 
Filia 1 

Kliknięcie przycisku  Edytuj pozycję, znajdującego się obok pozycji w słownikach umożliwia wgląd do da-
nych i ich modyfikację. 

Temat 6. Tworzenie definicji raportów budżetowych 

i sprawozdań finansowych 

Wszystkie sprawozdania budżetowe są tabelami złożonymi z kolumn.  

Aby program pobrał odpowiednie dane w kolumnach każdego ze sprawozdań należy zdefiniować konta 
(menu Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań). Ustawienia te zostaną zapamiętane dla całej grupy jedno-
stek. 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób przygotować definicję zestawienia budżetowego? 

1. W menu Administracja/ Definicje Rb i sprawozdań/ Definicje raportów budżetowych w drzewie danych zazna-
czyć z rodzaj zestawienia. 

2. Wybrać zestaw kont ze słownika: 

 Kliknąć przycisk  w odpowiednim wierszu i kolumnie tabeli. 

 Wpisać numer konta lub odszukać go na liście.  

 Zaznaczyć wyświetlone konto i kliknąć przycisk . Wybrane konto zostanie przeniesione do de-
finicji. 

 Wybierać jedną z opcji w obszarach: 

- Typ dokumentów (typ zapisów na koncie) 

- [W] wszystkie dokumenty, 

- [bez BO] bez Bilansu otwarcia, 

- [BO] tylko Bilans otwarcia. 

- Typ dekretu (typy rozrachunkowe) 

- [W] wszystkie dekrety niezależnie od typu, 

- [N] tylko dekrety typu Należność,   

- [N,RN] tylko dekrety o typie Należność lub Rozliczenie należności, 

- [N->RN] tylko dekrety o typie Należność oraz dekrety typu Rozliczenie należności, które regulują te 
należności, 

- [Z] tylko dekrety typu Zobowiązanie,  

- [Z,RZ] tylko dekrety typu Zobowiązanie lub Rozliczenie zobowiązania, 
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- [Z->RZ] tylko dekrety typu Zobowiązanie oraz wszystkie dekrety typu Rozliczenie zobowiązań, które 
regulują te zobowiązania, 

- Termin płatności: 

- [W] wszystkie terminy, 

- [<=Data do] tylko dekrety z terminem płatności <= Data do zestawienia, 

- [<=Data do, b.r.] tylko dekrety z terminem płatności <= Data do zestawienia oraz termin płatno-
ści należy do roku bieżącego, gdzie rokiem bieżącym jest rok z Daty do zestawienia, 

- [l.u.] tylko dekrety z terminem płatności z lat ubiegłych w stosunku do daty zestawienia, 

- [>Data do] tylko dekrety z terminem płatności > Data do zestawienia. 

 

W kolumnach nie trzeba definiować planu, aby przygotować zestawienie budżetowe. Plan zawsze się po-
biera z dokumentu źródłowego planu.  

3. Kliknąć przycisk Zapisz. 

Definicję zastawienia należy zmienić, w przypadku zmian w rozporządzeniu lub gdy, np. dane konto się 
inaczej liczy. Wówczas należy obowiązującą definicję zamknąć i utworzyć nową.  

Ćwiczenie 2. W jaki sposób przygotować definicję sprawozdania finansowego? 

Definicję sprawozdań finansowych przygotowuje się z poziomu menu Administracja/ Definicje Rb i sprawoz-

dań/ Definicje sprawozdań finansowych. Sposób przygotowania definicji jest analogiczny, jak w przypadku de-

finicji zestawień budżetowych (zobacz: W jaki sposób przygotować definicję zestawienia budżetowego?) 

Ćwiczenie 3. W jaki sposób przygotować definicje pozostałych sprawozdań? 

Definicję pozostałych sprawozdań przygotowuje się z poziomu menu Administracja/ Definicje Rb i sprawoz-

dań/ Pozostałe definicje. Sposób przygotowania definicji jest analogiczny, jak w przypadku definicji zesta-

wień budżetowych (zobacz: W jaki sposób przygotować definicję zestawienia budżetowego?) 
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Temat 7. Definiowanie wzorców numeracji dla grup jednostek 

Standardowo program jest wyposażony w kilka typowych wzorców, które można modyfikować, dostoso-

wując ich budowę do swoich potrzeb. Zawsze można także wprowadzić swoje własne wzorce numeracji. 

Tworząc wzorzec numeracji, trzeba przygotować go w taki sposób, by był czytelny. Administrator definiuje 
wzorce numeracji dla danej grupy jednostek.  

Wzorce numeracji przygotowuje się z poziomu menu Administracja/ Dokumenty/ Wzorce numeracji. Dostępne 
są wzorce numeracji dla dokumentów sprzedaży, raportów kasowych i not odsetkowych. Wzorzec nume-
racji dla dokumentów zakupów nie jest definiowany, użytkownik samodzielnie oznacza dokumenty za-
kupu.  

Ćwiczenie 1. Jak zdefiniować wzorzec numeracji? 

Aby zdefiniować wzorzec, należy: 

1. W menu Administracja/ Dokumenty/ Wzorce numeracji wybrać jedną z zakładek.  

2. Kliknąć przycisk  przy wzorcu lub przycisk Dodaj.  

3. Zmodyfikować lub uzupełnić pola Nazwa, Typ dokumentu.  

Ćwiczenie 2. Jak ustalić kolejność elementów w obszarze składowe wzorca? 

1. Zaznaczyć element i przesuń go strzałką w górę lub w dół, korzystając z przycisków , , , . 

2. W polu Przykład widoczny będzie podgląd tworzonego wzorca. 

 

3. Kliknąć przycisk Zapisz.  

Program pilnuje, aby w ramach wzorca były nadawane odpowiednie numery.  
Nadawany numer w ramach wzorca jest unikalny. 
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Temat 8. Ustalanie parametrów dla dokumentów 

Parametry dla dokumentów przygotowuje się z poziomu menu Administracja/ Dokumenty/ Parametry za po-

mocą przycisku Zmień.  

W przypadku dokumentów możliwe jest określenie domyślnej daty operacji (daty tworzenia dokumentów 
księgowych) oraz atrybutów. 

Dla not odsetkowych sprzedaży można wpisać Kwotę graniczną dla noty (system będzie ostrzegał użytkow-
nika, że próbuje utworzyć notę z kwotą niższą od kwoty granicznej). 

Ćwiczenie 1. W jaki sposób wprowadzić typy księgowań? 

Program umożliwia dodanie typów księgowań dla dokumentów sprzedaży, zakupu, rozliczeń sprzedaży 
i zakupu, odsetek i list płac.  

Aby dodać typ księgowania, należy: 

1. W menu Administracja/ Dokumenty/ Typy księgowań wybrać jedną z zakładek. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Uzupełnić pola obowiązkowe.  

4. Określić sposób księgowania podstawowego. Wybrać numer konta i stronę. 

 

Księgowanie podstawowe musi zostać określone. Można zmienić Prefix, konto,  stronę. 

5. Określić sposób księgowania dodatkowego. Wybrać numer konta i stronę, rodzaj kwoty.  
Księgowaniem dodatkowym może być, np. księgowanie zaangażowania, wykonania, WS, storno czer-
wone, czy też księgowanie faktury w zespole *5. 
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6. Zapisać zmiany.  

Tyle ile się zdefiniuje typów księgowań, tyle będzie się wyświetlać w danej grupie jednostek przy dodawa-
niu dokumentów. 

Przy określaniu typów księgowania dokumentów zakupu, można dodatkowo określić: 

• W jaki sposób ma być księgowany podatek VAT. Dostępne są dwie opcje: księgowanie VAT z do-

kumentu lub rozbicie na kwotę podlegającą i niepodlegającą odliczeniu (opcje te wynikają z ro-

dzaju działalności prowadzonej przez jednostkę).  

• Klasyfikację budżetową dla podatku VAT: z dokumentu lub wskazać odpowiednią pozycję KB.  

Typy księgowania zdefiniowane w ramach rozliczenia sprzedaży i zakupu dotyczą wyciągów bankowych 
i raportów kasowych. Domyślnym stornem w aplikacji jest strono czarne, w zależności od potrzeb jed-
nostki, można zmienić strony i korzystać ze strona czerwonego. W polu Księguj zwrot na kontach bilansowych 

można wybrać strono czerwone księgowania dodatkowego. 

Typy księgowania zdefiniowane w ramach rozliczenia sprzedaży i zakupu dotyczą wyciągów bankowych 
i raportów kasowych. Domyślnym stornem w aplikacji jest strono czarne. W polu Księguj zwrot na kontach 

bilansowych można wybrać strono czerwone księgowania dodatkowego. 
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Obsługa mechanizmu podzielnej płatności (split payment) 

Aby obsłużyć mechanizm podzielnej płatności, należy dodać (lub zmodyfikować dotychczasowy) typ księ-
gowania z uwzględnieniem rozbicia rozrachunków dokumentów zakupu na kwotę netto i podatek VAT.  

 

Temat 9. Weryfikowanie danych organu prowadzącego 

W menu Administracja/ Organ prowadzący widoczne są dane organu prowadzącego, któremu przykazywane 

są sprawozdania. Dane organu pobierane są z platformy. Administrator może je uzupełnić, zmodyfikować 

korzystając z przycisku Zmień. 
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Ustawienia w ramach jednostek 

W tym rozdziale materiałów dowiecie się Państwo, jakie czynności konfiguracyjne należy wykonać dla każ-
dej jednostki, aby przygotować aplikację do pracy.  

Na zakładce Jednostka administrator ustawia parametry dla każdej jednostki osobno. Wybór jednostki jest 
możliwy na pasku zadań za pomocą listy rozwijalnej.  

 

Akcje wykonywane w systemie oraz podgląd danych dotyczą tej jednej, wybranej w danym momencie 

jednostki. 

Uprawnienia do dodawania/edycji w menu Jednostka 

Do menu Dane identyfikacyjne, Dzienniki, Dokumenty źródłowe, Konta bankowe, Kasy, Dziennik zdarzeń – ma tylko 
użytkownik, który ma przypisaną rolę Główny księgowy w ramach swoich jednostek. Wszyscy pozostali 
użytkownicy mają tylko uprawnienia do podglądu. 
Do menu Kontrahenci – ma tylko użytkownik, który ma przypisaną jedną z ról: Główny księgowy, Księgowy, 
Fakturzysta zakup, Fakturzysta sprzedaż, Likwidator, Kasjer w ramach swoich jednostek. Wszyscy pozo-
stali użytkownicy mają tylko uprawnienia do podglądu. 

Temat 1. Ustawienia i określanie parametrów 

Ćwiczenie 1. Jak wybrać typy księgowania w ramach jednostki? 

Aby wybrać typ księgowania, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dokumenty. 

2. Przejść na zakładkę Typy księgowania.  

3. Kliknąć przycisk Zmień.  

4. Zaznaczyć typ księgowania w lewym panelu i kliknąć przycisk  

5. Kliknąć przycisk Zapisz. 
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Ćwiczenie 2. W jaki sposób weryfikować dane identyfikacyjne jednostki? 

Dane identyfikacyjne i adresowe są pobierane z platformy. W menu Jednostka/Dane identyfikacyjne wi-
doczne są dane jednostki. Przycisk Zmień umożliwia ich modyfikację.  

Ćwiczenie 3. W jaki sposób założyć dzienniki? 

Dzienniki są definiowane dla konkretnych jednostek.  

Aby dodać dziennik, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dzienniki. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj.  

3. Uzupełnić pola edycyjne, wpisując skrót i nazwę. 

Nazwę, identyfikator dziennika najlepiej zacząć od skrótu jednostki, np. SP1 Budżet, IILO Budżet. 

4. Wpisać datę otwarcia dziennika lub kliknąć przycisk  i skorzystać z kalendarza. 

Domyślna data otwarcia dziennika  –  jest ustawiana na 1 stycznia. 

5. Kliknąć przycisk Zapisz.  

Ćwiczenie 4. W jaki sposób przypisać konta i parametry do dziennika? 

Po założeniu dziennika konieczne jest przypisanie do niego kont. W tym celu, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dzienniki. 

2. W drzewie danych zaznaczyć dziennik, uaktywnią się dane szczegółowe danego dziennika. 
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3. Przejść na zakładkę Konta.  

4. Wybrać rok obowiązywania kont.  

5. Kliknąć przycisk Zmień.  

6. Zaznaczyć konto w lewym panelu i kliknąć przycisk , konto zostanie przeniesione do prawego pa-
nelu. 

 

7. Kliknąć przycisk Zapisz.  

Do dziennika można przypisać rodzaj planu. W tym celu, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dzienniki. 

2. W drzewie danych zaznaczyć dziennik. 

3. Przejść na zakładkę Parametry.  

4. W sekcji Rodzaje planu da dziennika kliknąć przycisk Zmień.  

5. Zaznaczyć rodzaj planu w lewym panelu i kliknąć przycisk . 
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6. Kliknąć przycisk Zapisz.  

Ćwiczenie 5. Jak ustalić definicję tworzenia BO ? 

Do dziennika można przypisać definicję tworzenia BO.  

1. Wybrać menu Jednostka/ Dzienniki. 

2. W drzewie danych zaznaczyć dziennik. 

3. Przejść na zakładkę Definicja tworzenia BO.  

4. W pozycji Konta pomijane przy tworzeniu BO kliknąć przycisk . 

 

5. Zaznaczyć konta w lewym panelu i kliknąć przycisk . 

6. Kliknąć przycisk Zapisz.  

7. Powtórzyć czynności 4-6 dla pozostałych pozycji.  
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Ćwiczenie 6. Jak powielać dzienniki? 

Aby powielić dziennik, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dzienniki. 

2. W drzewie danych zaznaczyć pozycję Dzienniki. 

3. Kliknąć przycisk Powiel dzienniki.  

4. Zaznaczyć dzienniki, które mają zostać powielone (dzienniki wzorcowe). 

 

5. Wybrać jednostkę docelową. 

6. Kliknąć przycisk Powiel. Dzienniki wzorcowe powielą się na wszystkie wybrane jednostki.  

Ćwiczenie 7. W jaki sposób powielać ustawienia dla dziennika 

Dziennik może zostać powielony z zachowaniem dotychczasowych ustawień (w zakresie kont, parame-

trów, definicji tworzenia BO). 

Powielanie ustawień dziennika 
Aby powielić ustawienia dziennika, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dzienniki. 

2. W drzewie danych zaznaczyć pozycję Dzienniki. 

3. Kliknąć przycisk Powiel ustawienia.  

4. W polu Dziennik wzorcowy wybrać dziennik z ustawieniami do powielenia.  

5. W obszarze Dane do powielenia zaznaczyć dane, które mają zostać powielone.  
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6. W obszarze Dzienniki docelowe zaznaczyć dzienniki, do których mają być skopiowane wybrane dane. 

 

7. Kliknąć przycisk Powiel.  

Ćwiczenie 8. W jaki sposób przypisać wzorce numeracji do jednostki? 

Z dostępnych wzorców numeracji, które zostały zdefiniowane przez Administratora dla danej grupy jed-

nostek, należy wybrać te, które mają obowiązywać w danej jednostce.  

Aby wybrać wzorzec numeracji, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dokumenty. 

2. Przejść na zakładkę Wzorce numeracji.  

3. Kliknąć przycisk Zmień.  

4. Zaznaczyć wzorzec w lewym panelu i kliknąć przycisk . 
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5. Kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 9. Jak sprawdzić parametry dokumentów źródłowych w ramach 
jednostki? 

Aby sprawdzić parametry, które zostały zdefiniowane na poziomie grupy jednostek, należy wejść w menu 

Jednostka/ Dokumenty zakładka Parametry.  

 

Temat 2. Wprowadzanie typów księgowań 

Ćwiczenie 1. Jak wybrać typy księgowania w ramach jednostki? 

Z dostępnych typów księgowań, które zostały zdefiniowane przez Administratora dla danej grupy jedno-

stek, należy wybrać te, które mają obowiązywać w danej jednostce.  

Aby wybrać typ księgowania, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Dokumenty. 
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2. Przejść na zakładkę Typy księgowania.  

3. Kliknąć przycisk Zmień.  

4. Zaznaczyć typ księgowania w lewym panelu i kliknąć przycisk . 

 

5. Kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 2. W jakiś sposób dodać konto bankowe? 

Aby dodać konto bankowe, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Konta bankowe. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Uzupełnić pola edycyjne, wpisując numer i nazwę konta. 

4. Wybrać dziennik. 
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Konto bankowe musi być przypisane do dziennika.  

5. Wskazać konto księgowe dla danego konta bankowego jednostki oraz określ które z kont księgowych 
jest kontem domyślnym dla konta bankowego. 

Konto księgowe oznaczone jako domyślne, będzie się podpowiadało w polu Konto Dt lub Konto Ct (w 
zależności od typu pozycji) dla dekretacji pozycji WB, zdefiniowanego dla danej jednostki i danego konta 
bankowego. 

6. Wybrać domyślny typ księgowania operacji uznania i obciążenia dla dokumentów WB. 

7. Określić, czy dane konto ma być kontem dla wezwania do zapłaty. 

8. Kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 3. Jak zdefiniować kasy? 

Aby zdefiniować kasy, należy: 

1. Wybrać menu Jednostka/ Kasy. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Uzupełnić pola edycyjne, wpisując skrót, nazwę kasy. 

4. Korzystając z listy rozwijalnej wybrać wzorce numeracji RK, KP, KW, domyślny schemat dekretacji i 
konto księgowe. 

5. W sekcji Kasy można wybrać domyślny schemat dekretacji tworzonego dokumentu księgowego: 
- Suma, 
- Osobne pozycje – schemat umożliwia automatyczne utworzenie z raportu kasowego dokumentu księ-
gowego z podziałem na pozycje dokumentów KP i KW w kolejnych wierszach.  

6. Wybrać dziennik.  

7. W wybranym dzienniku będą księgowane raporty danej kasy.  

8. W polach Typ księgowania – KP, Typ księgowania KW wybierać domyślny typ księgowania dla dokumentów 
kasowych. 
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9. Typy księgowania wybrane jako domyślne, będą się podpowiadały w polu Typ księgowania podczas 
wprowadzania pozycji dokumentu księgowego.  

10. Kliknąć przycisk Zapisz.  

Ćwiczenie 4. Lista operacji kasowych 

Za pomocą przycisku Dodaj można zdefiniować rodzaje operacji kasowych.  

 

Ćwiczenie 5. W jaki sposób wydrukować Zakładowy plan kont? 

W menu Jednostka/ Plan kont widoczny jest plan kont przyjęty na dany rok obrachunkowy. Aby wydruko-

wać Zakładowy plan kont, należy kliknąć przycisk .  

Za pomocą przycisku  można zapisać plik na dysku komputera, przycisk  otwiera podgląd wydruku.  

Temat 3. Dodawanie kontrahentów i typów zdarzeń 

Ćwiczenie 1. Jak dodać kontrahentów? 

Kontrahenci definiowani są dla konkretnych jednostek. Jeżeli NIP, PESEL jest taki sam wówczas można 

grupować dane między jednostkami w zestawieniach. Kontrahent zbiorczy jest tworzony na potrzeby wy-

ciągów bankowych, takim kontrahentem może być, np. ZUS, US.  

Aby dodać kontrahenta, należy wybrać menu Jednostka/ Kontrahenci i kliknąć przycisk Dodaj. 
Aby dodać kontrahenta wystarczy wpisać numer NIP.  

W przypadku dodawania kontrahenta z poziomu głównego należy wybrać odpowiedni typ. Jeśli dodawa-
nie kontrahenta ma miejsce z poziomu gałęzi: Firma, Kontrahent zbiorczy, Osoby, Pracownicy lub Uczniowie to 
pole Typ kontrahenta jest zablokowane a kontrahent automatycznie zostaje przypisany do danego typu.  

W zależności od wybranego typu użytkownika zmieniają się pola do uzupełnienia. 
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Ćwiczenie 2. W jaki sposób dodać typy zamówień? 

Aby dodać typy zamówień, należy: 
Wybrać menu Jednostka/ Zamówienia. 

1. Kliknąć przycisk Dodaj. 

2. Uzupełnić pola edycyjne. 

3. Kliknąć przycisk Zapisz.  

 

Ćwiczenie 3. W jaki sposób korzystać z dziennika zdarzeń? 

W menu Jednostka/ Dziennik zdarzeń widoczna jest lista zdarzeń, automatycznie uzupełniana przez system. 
Domyślnie widoczne są dane z ostatniego dnia. Data automatycznie ustawiana jest na ten zakres. Użyt-
kownik ma jedynie możliwość filtrowania wyświetlania danych oraz sporządzenia wydruku. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 - Zestawienie ról i przypisanych do nich uprawnień 
w grupie ról Finanse 

Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji Finanse VULCAN zależy od przydzielonej użytkownikowi roli, 
z której wynika zakres uprawnień do czynności wykonywanych w programie. Aplikacja jest zintegrowana 
z Platformą VULCAN, a zatem dodawanie użytkowników wraz z przypisaniem im ról odbywa się w rejestrze 
użytkowników Platformy VULCAN. 

W grupie ról FINANSE predefiniowane są następujące role:  

• Administrator aplikacji księgowej – administrowanie aplikacją na poziomie grupy (jednostki typu 

CUW), dostęp do podglądu danych w słowniku kontrahentów, dzienniku zdarzeń oraz uprawnie-

nia w ramach administrowania jednostkami. 

• Główny księgowy – administrowanie na poziomie pojedynczej jednostki, poszczególne uprawnienia: 

edycja dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych, wyciągów bankowych, raportów ka-

sowych, planów budżetowych wraz z importem, edycja dokumentów księgowych wraz z impor-

tem listy płac, księgowanie dokumentów i zamykanie okresów, sporządzanie zestawień 

budżetowych, sprawozdań finansowych, zestawień sald i obrotów oraz obrotów na kontach, rea-

lizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kasowych, dokumentów sprzedaży i zakupu, eksport 

wykonania do Sigmy, programu BeSTi@, tworzenie pliku JPK, edycja słowników kontrahentów.  

• Księgowy – posiada prawo do: przeglądania dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych, 

wyciągów bankowych, raportów kasowych, edycji planów budżetowych wraz z importem, edycji 

dokumentów księgowych wraz z importem listy płac, księgowania dokumentów i zamykania okre-

sów, sporządzanie zestawień RB, sprawozdań finansowych, zestawień sald i obrotów, obrotów na 

kontach, realizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kasowych, dokumentów sprzedaży i za-

kupu, eksportu wykonania do Sigmy i programu BeSTi@, tworzenie pliku JPK, eksportu przele-

wów, edycji słowników kontrahentów. 

• Księgowy* - posiada powyższe uprawnienia księgowego, bez możliwości księgowania dokumentów 

i zamykania roku (odebrać uprawnienie można w menu Administracja/ Dokumenty/ Parametry, sek-

cja Dokumenty PK, pozycja Uprawnienie księgowego do księgowania. Należy pamiętać, że w przypadku 

jednostek typu CUW, odebranie bądź nie uprawnienia będzie miało wpływ na całą grupę jedno-

stek ). 

• Dyrektor – posiada prawo do: przeglądania dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych 

i umorzenia, wyciągów bankowych, raportów kasowych, planów budżetowych, dokumentów 

księgowych, przeglądu dokumentów VAT, tworzenia zestawień RB, sprawozdań finansowych, ze-

stawień sald i obrotów, obrotów na kontach, realizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kaso-

wych, dokumentów sprzedaży i zakupu, tworzenie pliku JPK. 
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• Fakturzysta sprzedaż – ma uprawnienia do: edycji dokumentów sprzedaży, edycji VAT, tworzenia 

zestawienia z realizacji planu, zestawienia not odsetkowych, dokumentów sprzedaży i zakupu, 

tworzenia pliku JPK, edycji słowników kontrahentów.  

• Fakturzysta zakupy – posiada prawo do: edycji dokumentów zakupu, VAT, tworzenia zestawienia 

z realizacji planu, dokumentów sprzedaży i zakupu, not odsetkowych, tworzenia zestawień doty-

czących zamówień, tworzenie pliku JPK, edycji słowników kontrahentów. 

• Likwidator – ma uprawnienia do: edycji dokumentów zakupów, not odsetkowych, wyciągów ban-

kowych, przeglądu dokumentów sprzedaży, dokumentów VAT, realizacji planu, zestawień rozra-

chunkowych, dokumentów sprzedaży i zakupu, eksportu przelewów, tworzenia pliku JPK i edycji 

słowników kontrahentów. 

• Kasjer – posiada prawo do: edycji raportów kasowych, tworzenia zestawienia z realizacji planu, 

zestawień rozrachunkowych, kasowych, tworzenia pliku JPK,  edycji słowników kontrahentów. 

• Inspektor – ma uprawnienia do: przeglądania dokumentów sprzedaży i zakupów, not odsetkowych, 

wyciągów bankowych, raportów kasowych, planów budżetowych, dokumentów księgowych, prze-

glądu dokumentów VAT, przeglądu zestawień budżetowych, sprawozdań finansowych, zestawień 

sald i obrotów, obrotów na kontach, realizacji planu, zestawień rozrachunkowych, kasowych, doku-

mentów sprzedaży i zakupu. 
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